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Voorwoord
We hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de marktstrategie van het Rijksvastgoedbedrijf. Deze gaat over de wijze waarop het
Rijksvastgoedbedrijf wil samenwerken met de markt en zijn opdrachten in de markt wil zetten. Niet alleen voor de grote projecten
maar ook voor onderhoud en vervanging, waarin de grote massa van het werk zit. We willen als Rijksvastgoedbedrijf een aantrekkelijk
opdrachtgever zijn en blijven. Daarbij hoort een transparante marktstrategie.
De aanleiding voor deze marktstrategie is zowel extern als intern van aard. Extern omdat in de bouwsector een breder debat wordt
gevoerd over de manier waarop het werk het beste kan worden aanbesteed. Dit heeft te maken met de noodzaak van een gezonde
sector, die vitaal moet zijn en klaar voor de toekomst. Intern, omdat we transparanter willen zijn over onze strategie en omdat de
opgave van het Rijksvastgoedbedrijf verandert. Het huisvesten van onze gebruikers binnen de overheid vormt nog steeds de basis,
maar nieuwe opgaven zoals duurzaamheid en het creëren van maatschappelijke toegevoegde waarde worden steeds belangrijker.
Het Rijksvastgoedbedrijf kan de rijksbrede doelen alleen bereiken in samenwerking met een gezonde, innovatieve sector.
We koesteren de diversiteit in onze opdrachtenportefeuille en van onze leveranciers. De huidige wijze van contracteren vormt een
gedegen basis om met de doorontwikkeling van een aantal vernieuwingsthema’s gericht aan de slag te gaan. Zo zetten we de energietransitie, circulair en emissiearm bouwen hoog op de agenda. We willen vernieuwing stimuleren door meer samen op te trekken en
eerder en vaker met elkaar in gesprek te gaan over de ambities, kansen, risico’s en optimale scope.
De marktstrategie is tot stand gekomen in overleg met interne belanghebbenden en onze omgeving. Gebleken is dat de marktstrategie
een mooi voertuig is om – los van de problematiek van de individuele opdrachten – in gesprek te zijn over de wijze waarop we de
komende jaren grote en kleine vraagstukken aanpakken. Dat blijven we de komende jaren doen.

Corona
Vast staat dat de coronacrisis invloed zal hebben op onze samenwerking met de markt. Hier zijn we over in gesprek. Daarbij gaat het
ook over de bijdrage die het Rijksvastgoedbedrijf kan leveren in de continuïteit van de opdrachtenstroom. In de Gemeenschappelijke
verklaring: Samen doorbouwen aan Nederland, van 22 april 2020 hebben overheid, de bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen het gemeenschappelijke belang onderkend om de sector niet op achterstand te laten komen. De partijen hebben
afspraken gemaakt over het door laten gaan of versnellen van investeringen, vergunningverlening en aanbestedingen. Zo willen wij
voorkomen dat bouwprojecten vertragen of stilliggen. Aanvullend biedt het Rijksvastgoedbedrijf leveranciers van (lopende) bouwen onderhoudsprojecten gelegenheid om het termijnschema waarop wordt gefactureerd aan te passen, zodat betaalmomenten door
kunnen gaan ook als activiteiten niet volgens de planning lopen. Hiermee komt het Rijksvastgoedbedrijf de bouwsector tegemoet
om de liquiditeit op peil te houden. De komende periode blijven we in gesprek met politiek en bestuur, mede-opdrachtgevers en de
markt over de gevolgen van de coronacrisis en de te ondernemen acties.
De coronacrisis heeft mogelijk gevolgen voor onze portefeuille, in het bijzonder voor de kantooromgeving. Sinds medio maart 2020
is thuiswerken de regel. Voor zover bij wijze van uitzondering aanwezigheid op kantoor nodig is, geldt er een gebruiksbeperking
vanwege de 1,5m regel. De vraag is wat de behoefte aan kantoorruimte op langere termijn wordt. Wat als kantoorruimte in de
toekomst alleen nog een ontmoetingsfunctie heeft? Wat betekent dit voor het huisvestingsconcept en voor de behoefte aan
kantoorruimte? De coronacrisis heeft de potentie van een ‘game changer’, die de opgave van het Rijksvastgoedbedrijf – en daarmee
de marktstrategie – kan veranderen. Het is nu nog te vroeg om uitspraken te doen over de vraag of dit ons vastgoed en het gebruik
daarvan op langere termijn zal gaan beïnvloeden.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de
realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen. Dat doen we samen met marktpartijen, zoals
bouw- en installatiebedrijven en architecten. Een goede relatie en een goede samenwerking zijn daarbij onmisbaar om de uitdagende
opgaven waarvoor we samen staan succesvol te kunnen realiseren. Daarom investeert het Rijksvastgoedbedrijf voortdurend in het
versterken van de relatie met de markt. Zo nemen we samen met andere opdrachtgevers deel aan een aantal overlegtafels in de
bouwsector. Ook werken we sinds begin 2017 aan de ‘RVB-Marktvisie, Samenwerken op basis van vertrouwen’.
Als vastgoedorganisatie zien we ons de komende jaren gesteld voor omvangrijke uitdagingen. Deze uitdagingen gaan enerzijds over de
behoeften van onze klanten en anderzijds over de daarbinnen te verwezenlijken beleidsopgaven. Vóór 2050 gaan we als onderdeel van
een grote renovatiecyclus alle kantoorpanden eenmalig leeg maken en verduurzamen. Andere delen van de portefeuille gaan we flink
aanpakken omdat groot onderhoud nodig is of omdat het eind van de technische levensduur nadert. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om
de revitalisering van het Defensievastgoed en groot onderhoud bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (penitentiaire inrichtingen en
rechtbanken). Bij de uitvoering van de opdrachten streven we naar een hogere klanttevredenheid. De opdrachtgevers c.q. klanten¹
willen een kortere doorlooptijd en de productie moet omhoog. Daarin voorspelbaar zijn, continuïteit bieden en samen optrekken is
cruciaal.
Gegeven de uitdagingen en de ontwikkelingen in de bouwsector is het goed om periodiek stil te staan bij de wijze van samenwerken met
de markt en bij de vraag hoe we onze werkzaamheden in de toekomst optimaal kunnen organiseren en contracteren. Dat doen we in
deze marktstrategie. Hierin beschrijven we onze visie op de inkoop voor de komende jaren (2021 – 2024). In hoofdstuk 2 beschrijven we
de achtergronden en de analyse. En in hoofdstuk 3 de strategie. De vertaling in de vorm van concrete actiepunten vindt plaats in de
Uitvoeringsagenda Marktstrategie 2021-2024, met de focus op 2021.

1 Opdrachtgevers/klanten van het RVB
Het Rijksvastgoedbedrijf beheert het vastgoed van het rijk. Het rijkshuisvestingsstelsel regelt de huur-verhuur-relatie van
vastgoed tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de ministeries. Binnen dit stelsel zijn rijksbrede afspraken gemaakt over beprijzing,
verantwoordelijkheden, kaderstelling en risico’s. Wij kennen vier soorten afspraken: kantoren, specialties, bijzondere specialties en
defensie.
•	Zo’n 20% van de vastgoedportefeuille van het RVB omvat de rijkskantoren. Ministeries geven aan hoeveel fte zij willen huisvesten
in welke regio (provincie) en het RVB matcht de behoefte per provincie aan de beschikbare gebouwen. Vanuit BZK worden
centraal rijksbreed de functionele normen voor deze gebouwen vastgesteld. Departementen betalen een gemiddeld tarief per m²
waar alle kosten in verwerkt zijn.
•	Ook zo’n 20% van de vastgoedportefeuille betreft gebouwen waarbij de bedrijfsvoering dusdanig specifiek is dat centrale sturing
op functionele normen niet mogelijk is. Het gaat onder andere om justitiële inrichtingen, gerechtelijke gebouwen en laboratoria.
Per opdrachtgever worden afspraken gemaakt over normen, planning en financiering.
•	Zo’n 10% van de vastgoedportefeuille betreft bijzondere gebouwen. Denk hierbij aan de paleizen, internationale organisaties en
rijksmusea. Ook hier worden per groep gebouwen of per gebouw afspraken gemaakt tussen de opdrachtgever en het RVB.
•	De overige 50% van de vastgoedportefeuille betreft het vastgoed van het Ministerie van Defensie. Het gaat om kazernes,
schiet- en oefenterreinen, luchthavens, havens, et cetera. Het RVB zorgt voor het in standhouden en aanpassen van het vastgoed.
Het Ministerie van Defensie geeft hiertoe eenmaal per jaar een opdracht.
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2. Achtergrond en analyse
Uitdagingen
Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt, bouwt en beheert de grootste vastgoedportefeuille van Nederland, bestaande uit 11,7 miljoen m²
gebouwen en circa 90.000 hectare gronden. Daarvoor werken we samen met marktpartijen. Jaarlijks geven we meer dan € 1,2 miljard
uit aan nieuwbouw, renovatie, onderhoud en exploitatie.
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert de vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en benut deze portefeuille om
maatschappelijke meerwaarde toe te voegen.

n Investeringen
n Onderhoud
n DBFMO

Globale
verdeling
budgetten

Voor de komende jaren zien we twee grote uitdagingen:
Samen met de markt onze veranderende opgaven succesvol realiseren
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft tot taak om zijn gebruikers te huisvesten, zodat zij hun werk goed kunnen doen en dat voor een redelijke
prijs. We realiseren ons dat we met ons vastgoed onderdeel vormen van een groter maatschappelijk geheel. Hieraan willen we meer
bijdragen. We willen actief bijdragen aan lokale en regionale gebiedsontwikkelingen. En we willen verantwoordelijkheid nemen waar het
maatschappelijke doelen als duurzaamheid en circulariteit betreft. Mogelijk heeft de coronacrisis tot gevolg dat we blijvend vaker thuis
werken of dat kantoorconcepten veranderen. Of en zo ja welke impact dit heeft op de aard van het werk dat we aan de markt opdragen,
wordt de komende tijd bekeken. Daarbij zal uiteraard worden bezien welke impact dit mogelijk heeft op de voorliggende
marktstrategie.
Bijdragen aan een gezonde en concurrerende markt
We willen als eigenaar van de grootste vastgoedportefeuille van Nederland bijdragen aan een gezonde markt, die blijvend klaar is voor
de toekomst. De markt maakt het voor ons mogelijk om onze veranderende doelstellingen te bereiken. Het meeste werk besteden we
immers uit. Een financieel gezonde, concurrerende, duurzame en vernieuwende marktsector is noodzakelijk. Hoewel we op de markt
een grote speler zijn, zijn we niet groot genoeg om dit allemaal te bepalen. We hebben wel de ambitie om daaraan bij te dragen.
Dat willen we onder meer doen door een proeftuin voor innovatie te zijn voor de thema’s zoals uiteengezet in onze innovatieagenda.
We willen in onze opdrachten de randvoorwaarden scheppen om vernieuwing vanuit de markt te bevorderen.

Analyse
Het Rijksvastgoedbedrijf is succesvol in het samen met de markt realiseren van zijn opgave binnen deze bredere maatschappelijke
context. Immers: de vele kleinere opdrachten en onderhoudswerkzaamheden alsmede de meer in het oog springende grotere bouw- en
renovatieprojecten verlopen in het algemeen voldoende tot goed. Ook lijkt er sprake van voldoende, blijvende, belangstelling vanuit de
markt. Hoewel het altijd beter kan en moet, zijn de marktpartijen die zakendoen met ons zijn in grote meerderheid tevreden over de
samenwerking². Er lijkt op het eerste gezicht geen acute noodzaak om fundamentele veranderingen in onze manier van aanbesteden en
contracteren aan te brengen.
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2 Reputatiemeting
Kantar Public heeft in 2017 een eerste imago- en tevredenheidsonderzoek uitgevoerd en in juni 2019 is een tweede onderzoek
uitgevoerd. Het Imago- en tevredenheidsonderzoek van juni 2019 levert het volgende overall beeld:
• 78% van onze leveranciers vindt de samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (zeer) goed.
• 27% van de leveranciers vindt dat de samenwerking is verbeterd. 13% vond dat er sprake is van een verslechtering.
De markt noemt als belangrijke actiepunten een heldere communicatie over waar het Rijksvastgoedbedrijf de markt voor nodig heeft
(uitbesteden of zelf doen en de inkoopplanning), duurzaamheid, energietransitie en circulair, samenwerken en relatie, inkoop- en
aanbestedingsproces en aandacht voor het MKB.
De wereld om ons heen verandert echter. Er is een maatschappelijke koerswijzing ingezet richting globalisering en digitalisering en
een meer duurzame economie. Verduurzaming van de gehele portefeuille vereist een actieve benadering, willen we onze ambities
realiseren. Dit geldt nog sterker voor circulariteit. We willen het vastgoedbeheer van de rijkskantoren en de aanbestedingen in 2030
geheel circulair uitvoeren. En dat moet in 2050 gelden voor de hele vastgoedvoorraad en alle activiteiten van het Rijksvastgoedbedrijf.
Geen geringe opgave. Bestaande verdienmodellen en eigendomsverhoudingen zijn niet langer vanzelfsprekend.
Het vastgoed staat in toenemende mate niet langer op zichzelf, maar wordt gezien als onderdeel van de gebouwde omgeving.
Steden en regio’s vragen van vastgoedeigenaren om bij te dragen aan het realiseren van hun ambities voor sociale inclusiviteit en
duurzame innovatieve mobiliteit. Deze nieuwe vorm van samenwerking vraagt een specifieke aanpak die niet altijd binnen de reguliere
RVB-aanpak past.
Op de arbeidsmarkt zal de komende jaren toenemende schaarste ontstaan in technische beroepen. We zien bij het Rijksvastgoedbedrijf
een uitstroom van oudere medewerkers op gang komen en we ervaren een beperkt aanbod van jong technisch geschoold personeel.
Ook marktpartijen hebben of krijgen hiermee te maken. Een bijzondere positie hebben de ingenieurs- en adviesbureaus, die een
bufferfunctie hebben en afwisselend voor opdrachtgevers en opdrachtnemers werken. Bij toenemende en aanhoudende schaarste aan
technisch personeel kunnen de ambities van alle partijen onder druk komen.
Perioden van krapte en slapte op de bouw- en onderhoudsmarkt zullen elkaar blijven afwisselen³. In een krappe markt is het extra
van belang dat het Rijksvastgoedbedrijf een aantrekkelijk opdrachtgever is. Zo merkte het Rijksvastgoedbedrijf na de recessie in de
bouw dat marktpartijen kritischer waren om in te schrijven op de opdrachten. In een slappe markt ontstaat daarentegen het risico
van prijsduikers, wat op voorhand een last op de samenwerking legt. Het Rijksvastgoedbedrijf opereert in verschillende deelmarkten.
In sommige markten is het Rijksvastgoedbedrijf een van de vele opdrachtgevers en heeft het een beperkte inkoopkracht. In andere
markten (bijvoorbeeld penitentiaire inrichtingen) is het een dominante speler. Dit roept de vraag op of een per deelmarkt
gedifferentieerde aanpak tot betere resultaten leidt. Datzelfde geldt voor kleine en grote projecten, waarbij een ‘one size fits all’ aanpak
niet werkt. Bij projecten die onderdeel vormen van een gebiedsontwikkeling is het Rijksvastgoedbedrijf slechts een van de spelers, wat
een andere benadering vraagt dan wanneer het Rijksvastgoedbedrijf enig opdrachtgever is van ‘zijn’ project. De positie van het
Rijksvastgoedbedrijf als intermediair opdrachtgever, waarbij de gebruiker zijn eigen wensen heeft, maakt het krachtenveld extra
complex.
De behoefte aan kantoorruimte is voor de komende jaren met veel onzekerheid omgeven. We hebben door de Coronacrisis ervaring
opgedaan met het thuiswerken en daarvan de voor- en nadelen ervaren. Het kan zijn dat hiermee een nieuwe trend is ingezet die de
behoefte aan kantoorruimte blijvend vermindert. Het kan ook zijn dat we op grote schaal naar kantoor terugkeren of dat het kantoor
een plek wordt voor ontmoeten en vergaderen. We houden de vinger aan de pols en proberen zo snel mogelijk de nieuwe behoeften te
vertalen in aangepaste kantoorconcepten.

3 Zicht op de Markt
De productie in de utiliteitsbouw is in 2019 krachtig toegenomen, met 7,5% ten opzichte van 2018. De verwachting voor 2020 was dat
de groei zou omslaan in krimp als gevolg van een lagere economische groei en de stikstof- en PFAS-crisis. Voor de jaren daarna werd
een voorzichtig herstel voorzien. De coronacrisis doorkruist deze vooruitzichten radicaal. De toekomst is nu eens te meer onzeker.
Het Rijk probeert de sector zo veel mogelijk te ondersteunen door de vraag op peil te houden en belemmeringen voor de bouw waar
mogelijk weg te nemen.

Marktpartijen geven aan dat ‘soft skills’ belangrijk zijn om de prestaties te verbeteren. Een goede samenwerking met opdrachtgever
zien velen als belangrijke, zo niet dé belangrijkste, succesfactor in het slagen van projecten. Dit verklaart de brede ondersteuning van
het initiatief van de Marktvisie. Het lerend vermogen in de sector moet omhoog, om weg te komen van de project-naar-project
aanpak. Er zijn veel procesverbeteringen mogelijk door meer uniformiteit in de werkwijzen en standaardisatie van (deel)producten.
Innovatie is een belangrijk thema de komende jaren, als middel om interne processen te verbeteren en omdat de bouwopgave
verandert. De opgave zal sterker door de inzet van slimme informatie- en communicatietechnologie worden gekenmerkt.
De uitdagingen van nieuwe thema’s zoals de coronacrisis, PFAS en stikstof, energietransitie en circulariteit vragen om een antwoord.
De samenwerking tussen installateur en bouwbedrijf wordt steeds belangrijker. Van het midden- en kleinbedrijf verwachten we veel
bijdragen aan de innovatie en verduurzaming.

Vraagstelling
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. De vraag is hoe we niet alleen vandaag, maar ook morgen en
overmorgen succesvol zijn⁴. En hoe we structureel bijdragen aan een gezonde en innovatieve sector. Hoe maken we het onderscheid
tussen de aanpak die gisteren succesvol was en de aanpak die we morgen nodig hebben, in een andere wereld met nieuwe opgaven?
Waar gaan we verder met het uniformeren en standaardiseren van onze bestaande werkwijzen teneinde herkenbaar en voorspelbaar
te zijn, en waar moeten we juist experimenteren en vernieuwen om ons op de toekomst voor te bereiden? Is onze toolbox geschikt om
innovatie in de markt te stimuleren? Zijn onze bouworganisatie- en contractvormen voldoende gericht op samenwerking met de markt
teneinde onzekerheden het hoofd te bieden? Op dit soort vragen wil de marktstrategie antwoord geven. Naast deze toekomstgerichte
benadering is evenzeer van belang dat we ons continu verbeteren. Waar we ons kunnen verbeteren moeten we dat doen. We willen
drempels wegnemen om zaken met ons te doen. Voor welke onderwerpen hebben we onvoldoende aandacht, waar missen we kansen?
Niet op alle vragen kunnen we direct een antwoord geven. Daarvoor is de materie te complex of missen we op dit moment informatie.
Het agenderen van de onderwerpen is in elk geval een eerste stap.

4 Achterliggende visie: een evenwichtig samenspel
Om onze toekomstige opgave te realiseren, zien we dat we op drie gebieden samenhangende acties moeten nemen om succesvol te
zijn. Dit zijn de inhoud van het werk, de processen en procedures en tot slot het vakmanschap en de samenwerking.
Onder de inhoud van ons werk verstaan we de aard van de opgave. Deze verandert door andere wensen van gebruikers en meer
aandacht voor maatschappelijke doelen. Het is onze toegevoegde waarde als Rijksvastgoedbedrijf om deze ontwikkelingen te
vertalen in goede opdrachten: van bestekken tot eenduidige programma’s van eisen waarmee we de markt uitdagen om de beste
oplossing te vinden.
De processen en procedures zijn nodig om op een ordelijke manier te werken en om het ‘level playing field’ te borgen. Omdat we het
meeste werk uitbesteden, hebben we aanbestedingsprocedures en contractvormen. Zo zijn we transparant en voorspelbaar naar de
markt, werken we efficiënt en kunnen we verantwoording afleggen naar onze stakeholders.
‘Last but not least’ is de manier waarop we - met marktpartijen - samenwerken van belang. De contractvorm geeft slechts zelden de
doorslag in het succes van een project. De ‘soft skills’ zijn belangrijker voor het vermogen om problemen op te lossen. Daarom willen
we het gedachtengoed van de Marktvisie voortzetten met een blijvende aandacht voor de relationele kant. Naast de ‘soft skills’ zijn
de ‘hard skills’ evenzeer van belang. Dit is het vakmanschap van onze medewerkers en de markt. Ook als we taken uitbesteden,
moeten we de kennis en informatie in huis hebben om de juiste vragen te stellen en onze verantwoordelijkheid te kunnen nemen.
Het is onze overtuiging dat we alleen maar succesvol kunnen zijn als we in relatie tot de markt op deze drie gebieden een evenwichtig
samenspel bewerkstelligen. De marktstrategie vertaalt deze visie in met elkaar samenhangende acties.

Marktpartijen zijn in belangrijke mate gericht op het realiseren van continuïteit en (indien van toepassing) aandeelhouderswaarde in
hun werkzaamheden. Afhankelijk van de risico’s van projecten hebben bedrijven daarom een voorkeur voor opdrachten die meerjarige omzet opleveren, bijvoorbeeld een groot nieuwbouwproject met een langere bouwtijd of een meerjarig onderhoudscontract.
De aantrekkelijkheid van een opdrachtgever of van werk moet ook worden gezien in relatie tot andere opdrachtgevers die op
dezelfde deelmarkten van de bouw actief zijn. In een hoogconjunctuur met veel potentiële opdrachtgevers zijn bouwbedrijven veel
selectiever en richten ze zich op projecten waarmee ze een goed resultaat kunnen behalen. Dit kan bijvoorbeeld via projecten
met lage risico’s of via projecten die het best bij de competenties van bedrijven passen. Onaantrekkelijke opdrachtgevers of
aanbestedingen worden overgeslagen ten gunste van projecten met minder complexe voorwaarden of beperkte risico’s.
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3. Marktstrategie 2021 - 2024
In dit hoofdstuk vindt u de uitwerking van onze marktstrategie voor de periode 2021-2024. Centraal staat de vraag wat we in de
samenwerking met de markt willen behouden en wat we willen aanpakken om onze uitdagingen succesvol aan te gaan. Hierbij gaan we
achtereenvolgens in op 1) de doorontwikkeling van het zakendoen met het RVB, 2) de kleine opdrachten en onderhoud, 3) de grote
renovatie- en nieuwbouwprojecten en 4) het invulling geven aan uitdagingen.

Doorontwikkeling van het zakendoen met het RVB
Gegeven de veranderingen in de wereld om ons heen vinden wij het belangrijk om de komende jaren voorspelbaar te zijn en te blijven in
de wijze waarop wij willen samenwerken en opdrachten willen aanbesteden en contracteren. We willen duidelijkheid bieden over onze
manieren.
De afgelopen jaren zijn, onder de vlag van de RVB-Marktvisie, verschillende verbeteringen in gang gezet en ontwikkeltrajecten gestart.
Zo is het contractenlandschap uitgedund en hanteren we een beperkt aantal modelcontracten die we continu doorontwikkelen.
Eenduidigheid naar de markt is hierin een sleutelbegrip. Dit contractenlandschap heeft zich in de praktijk bewezen. Onze aanbestedingen en projecten verlopen in het algemeen voldoende tot goed. We ondervinden voldoende, blijvende, belangstelling vanuit
de markt. Onze projecten zijn meestal op tijd en binnen budget gerealiseerd. Maar we ontvangen ook signalen dat het zakendoen met
ons niet altijd even makkelijk is. We willen aantrekkelijk blijven voor een breed palet aan marktpartijen. Daarom gaan we door met
het verbeteren en doorontwikkelen van onze werkwijzen.
We geven met de inkoopplanning vroegtijdig inzicht in het werk dat we op de markt gaan zetten. Zo kan de markt zich daarop
voorbereiden. Onze opdrachten aan de markt zijn gebaseerd op de behoeften en de financiële middelen van onze klanten. Zodra de
jaarplannen met onze klanten zijn vastgesteld publiceren we de inkoopplanning. Zo mogelijk geven we tussentijds een update.
We willen eerder en vaker de markt raadplegen in de vorm van marktverkenningen en marktconsultaties⁵ en daarna samen optrekken.
We gaan in gesprek over de ambities, kansen, risico’s en optimale scope van de opdrachten.
Uniformering van onze aanbestedingsprocedures en contractvormen (van traditioneel tot geïntegreerd) blijft aandacht vragen.
Het zakendoen met het Rijksvastgoedbedrijf moet voorspelbaarder worden en minder afhangen van de persoon of het project.
Eenduidigheid is daarin een sleutelbegrip. Desondanks houden we tegelijkertijd oog voor nieuwe ontwikkelingen en blijven we
experimenteren om buiten de geijkte kaders nieuwe dingen te proberen en hiervan te leren.
We realiseren ons de spanning tussen uniformeren en experimenteren. De wereld om ons heen verandert echter en dat vraagt
voortdurend bezinning op onze aanpak.
Het contractenlandschap is in aanleg goed met een evenwichtige risicoverdeling. Wij zien geen noodzaak voor een ingrijpende
aanpassing. In de regel kunnen marktpartijen de risico’s goed beprijzen gelet op het detailniveau waarin we een ontwerp uitvragen.
Daarvoor is ook het beleid met betrekking tot de tenderkostenvergoeding recentelijk aangepast.

5 Marktconsultaties
Marktconsultaties zijn een belangrijke middel om in samenspraak met de markt te komen tot een goede uitvraag en marktbenadering. We passen dit al toe en gaan daar mee verder. Te noemen zijn onder meer de Elektrotechniek- en Klimaatinstallatiesbundel (E&K-bundel) DJI en het programma Revitalisering Vastgoed Defensie.
Voor de E&K-bundel DJI (start 1 januari 2021) zijn in oktober 2018 twee bijeenkomsten gehouden met marktpartijen. Op basis hiervan
is vervolgens ten opzichte van de vorige E&K-aanbesteding het aanbestedingsproces veranderd en het contract op diverse punten
aangepast. Wijzigingen zijn o.a.: Vendor lock-in uit het contract met de installateur gehaald en wordt rechtstreeks gecontracteerd bij
de leverancier, andere betalingscyclus, andere aanbestedingsprocedure (namelijk concurrentiegerichte dialoog), grotere kans om een
perceel te winnen (max. 3 partijen mogen inschrijven op een perceel i.p.v. 5) en looptijd contract is langer, 5 jaar, + 2 x 2 jaar
verlenging.
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Op 9 oktober 2020 is een marktconsultatie door het RVB samen met Defensie georganiseerd over Industrieel Flexibel en Remontabel
bouwen (IFR). IFR is een bouwmethodiek dat als uitgangspunt geldt bij het programma Revitalisering vastgoed Defensie. Het RVB
wil hierover zo veel mogelijk kennis en ervaring benutten van de markt, al in een vroegtijdig stadium. Defensie en het
Rijksvastgoedbedrijf willen tussen 2022 en 2042 twee derde van het Defensievastgoed rigoureus aanpakken. De eerste locatie voor
het revitaliseringsprogramma is de Bernhardkazerne in Amersfoort. Hier kan volgens plan zo’n 90 procent van de 140 gebouwen
worden gesloopt om plaats te maken voor 18 nieuwe, grotere gebouwen. Waar mogelijk wordt circulair gebouwd door gebouwen of
materialen opnieuw te gebruiken. De start van de werkzaamheden is gepland in 2022.

Omvang opdrachten
Het merendeel van het werk dat het RVB op de markt zet betreft kleine en middelgrote opdrachten. Ongeveer 1/3 deel van het financieel
volume betreft opdrachten onder de € 33.000. Als we alleen kijken naar aanbestedingen vanaf € 33.000 (zie grafiek) dan zien we het
volgende: bij 60% van die gevallen gaat het om opdrachten tussen de € 33.000 en € 150.000. 10% van de aanbestedingen betreft
opdrachten van € 1,5 miljoen en hoger.

Naast de wijze waarop opdrachten in de markt worden gezet, wordt succes vooral bepaald door de mensen die het moeten doen (markt
en Rijksvastgoedbedrijf). We blijven investeren in technische kennis, naast de benodigde procesmatige en politiek-bestuurlijke kennis
en in de ontwikkeling van ‘soft skills’ (gedragsvaardigheden). Gezamenlijk vakmanschap is waar het om draait. We willen op inhoudelijk
vlak op basis van gelijkwaardigheid het gesprek met de markt aangaan. Dit is randvoorwaardelijk voor een goede samenwerking.
Bovendien moeten we om aan het stuur te blijven onze portefeuille goed kennen. Onze gebouwinformatiesystemen moeten alle
benodigde informatie bevatten, ook wanneer het beheer is uitbesteed.

Omvangklassen
opdrachten
> € 33.000

Een goede relatie en samenwerking vergroten het probleemoplossend vermogen van teams. We investeren daarbij in de ontwikkeling
van de ‘soft skills’. In een technisch-inhoudelijk georiënteerde omgeving is de aandacht daarvoor niet vanzelfsprekend. Het is belangrijk
dat we dit op de kaart blijven zetten en daar activiteiten op ontplooien. We onderzoeken hoe we de succesfactoren van goed
functionerende teams kunnen identificeren en laten voortbestaan na afronding van een opdracht en/of hoe we daarvan kunnen leren.
Als de relatie goed is, staat de samenwerking sterker op het moment dat zich problemen voordoen. We geven daarom structureel meer
aandacht aan samenwerking in al onze opdrachten. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een sociaal contract met de samenwerkingsintenties. We geven extra aandacht aan het samenwerken binnen geïntegreerde contracten (doorontwikkeling DBFMO). We blijven
samenwerkingsevenementen organiseren.
We blijven aandacht schenken aan zaken die de markt belemmeren om in te schrijven: het wegnemen van ‘chagrijn’. Goede recente
voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheid van het herstellen van inschrijvingsgebreken en het beperken van de aansprakelijkheid voor
schades bij onderhoudscontracten. Ook schenken we aandacht aan de problematiek tijdens de uitvoering. Nota bene: dat 78% van onze
leveranciers tevreden is over de samenwerking betekent immers niet het zakendoen met het Rijksvastgoedbedrijf altijd even makkelijk
is. Neem nu bijvoorbeeld het facturatieproces. Zowel de bedrijven als het Rijksvastgoedbedrijf ervaren dat het facturatieproces, met
name bij onderhoudscontracten veel administratieve rompslomp met zich meebrengt en dat het voor de bedrijven druk legt op de
liquiditeit. Dus dat pakken we aan.
Veiligheid in de bouw is en blijft een belangrijk thema. Wij zijn een van de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de
Bouw. Dat betekent onder meer dat vanaf 1 januari 2022 onze opdrachtnemers minimaal moeten voldoen aan trede 2 op de
Veiligheidsladder. Hiermee onderstrepen wij het belang van veiligheidsbewustzijn en een sterke veiligheidscultuur in de bouw.
Het Rijksvastgoedbedrijf behaalde zelf trede 3 op de Veiligheidsladder na een beoordelingsaudit deze zomer.

De kleine opdrachten en onderhoud
We doen zaken met veel soorten bedrijven, zowel groot, midden als klein. Deze breedte zien we als waardevol (borgt zekerheid en
continuïteit) en dat blijven we koesteren. Zeker ook met de kleinere (vaak familie-) bedrijven hebben we goede ervaringen.
We willen de breedte aan soorten bedrijven graag behouden. Door het bundelen en sluiten van raamovereenkomsten voor meerdere
jaren willen we de administratieve lasten beperken en de contractbeheersing vereenvoudigen. Meerjarige contracten hebben daarnaast
als voordeel voor marktpartijen dat er langjarig inkomsten zijn en dat we kunnen investeren in de relatie en de samenwerking.
Daarbij dienen we wel alert te zijn op eventuele drempels voor kleinere organisaties.

n
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33k+
150k+
500k+
1,5ml;n+
5mln+
50mln+

Het midden- en kleinbedrijf krijgt nu zo’n tweederdedeel van onze opdrachten die enkelvoudig en meervoudig onderhands worden
aanbesteed. Bij de andere aanbestedingsvormen is dat ruim de helft. We willen de toegang tot opdrachten voor het midden- en
kleinbedrijf behouden. Bedrijven hebben in sommige gevallen onvoldoende aanbestedingscapaciteit om te tenderen via tenderplatforms. De administratieve last weegt dan niet altijd op tegen de baten van het uitvoeren van het project. De focus ligt op het
wegnemen van barrières voor het midden- en kleinbedrijf om mee te doen aan aanbestedingen. Over wat daar voor nodig is, gaan we
in gesprek. Juist voor het midden- en kleinbedrijf kan de bundeling van (onderhouds-)contracten moeilijk zijn. Daarom is aandacht voor
het midden- en kleinbedrijf bij deze opdrachten belangrijk. In de marktconsultaties die we recentelijk hebben uitgevoerd blijkt dat de
financiële omvang van de bundel in combinatie met het aantal disciplines en de onderverdeling in percelen punten van gesprek zijn.
We gaan door met het bundelen van onderhoudscontracten⁶. Voor het onderhoud van Defensie objecten is in 2018 een aanbestedingsstrategie gestart met als doel om van meer dan 200 naar ongeveer 80 contracten te gaan. Met dezelfde soort contractbesturing, zoveel mogelijk dezelfde werkwijze en een looptijd van 4-6 jaar. De doelen van het bundelingsprogramma zijn: uniformiteit in
aanpak en documenten, veiligheid installaties, bedrijfszekerheid, informatie-uitwisseling installaties, meer slagkracht en flexibiliteit,
continuïteit voor de markt, vermindering administratieve lasten en meer eenduidigheid in kwaliteit voor het Rijksvastgoedbedrijf.
Naast diverse disciplinegerichte bundels is er een bundel multidisciplinaire (kleine) werken en zullen drie objectgerichte pilots met een
geïntegreerde overeenkomst worden uitgevoerd. Een aantal bundels is inmiddels gegund en in de komende periode zullen nog meer
bundels volgen.
Voor de overige Rijksportefeuille wordt al langer onderhoud gebundeld op de markt gezet. Recent zijn nieuwe E&K-contracten gestart
en voor DJI is gelet op de specifieke objectkenmerken in 2020 een groot E&K-contract op de markt gezet. Daarnaast zijn er voor diverse
objecten meerjarige Integrale beheerscontracten, naast de diverse DBFMO-contracten. De diverse contracten hebben minimaal een
looptijd van 4 jaar. Hiermee ligt voor de komende 3-4 jaren de (wijze van) contractering van het onderhoud voor een belangrijk deel
vast.

6 Onderhoud
In 2021 zullen twee onderhoudsbundels Defensie intern en extern worden geëvalueerd. Voor de externe evaluatie worden een-opeen-gesprekken met de huidige opdrachtnemers gehouden. Vervolgens is het de bedoeling om eind 2021/begin 2022 met een
marktconsultatie te onderzoeken hoe onderhoud in de toekomst het beste kan worden ingekocht. De resultaten worden met partijen
gedeeld door middel van een geactualiseerd marktconsultatiedocument.
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De grote renovatie- en nieuwbouwprojecten
Met de integratie van ontwerp, bouw en soms exploitatie heeft de marktsector veel mogelijkheden gekregen om zich op andere
kenmerken dan alleen de laagste prijs te onderscheiden. Dit is uiteraard een gunstige ontwikkeling. De keerzijde is het hogere risicoprofiel van geïntegreerde contracten. Wanneer risico’s niet goed worden beheerst ontstaan financiële problemen en conflictstof.
Om deze reden moeten we beter op de risico’s sturen – niet alleen bij geïntegreerde contracten. De wetgever ondersteunt dit streven
met een gefaseerde invoering van de Wet Kwaliteitsborging in de bouw, gericht op een verhoogde kwaliteitsbeheersing en vermindering
van faalkosten. Het Rijksvastgoedbedrijf moet vooraf goed nadenken welke contractvorm (en risicoverdeling) past bij de opgave,
gegeven de onzekerheden en risico’s die samenhangen met de opdracht. We zullen daarin nog slimmere keuzes moeten maken en
daarbij leren van de voorbeelden uit het verleden. Van de markt vraagt het de bereidheid om risico’s daadwerkelijk te beprijzen, ook als
biedingen in concurrentie tot stand komen. In een marktconsultatie en een aanbesteding zou een open gesprek gevoerd moeten
worden over de risico’s en de beheersing daarvan. In die gevallen waarin het lastig is om een goede inschatting te maken en beheersing
van risico’s af te spreken zou een gezamenlijke risicopot een oplossing kunnen bieden, zo geven diverse marktpartijen aan. We gaan de
komende periode verkennen of en zo ja in welke situaties dit een oplossing kan bieden voor de beheersing van de risico’s.
Als bouworganisatievorm ontbreekt het alliantiemodel in ons contractenlandschap. In de praktijk doen zich met name bij de
langlopende en complexe projecten onvoorziene risico’s voor of blijkt het gevolg van voorziene risico’s veel groter dan verwacht.
Dit leidt ertoe dat veel tijd wordt besteed aan discussies wie verantwoordelijk is, in plaats van dat we naar een oplossing zoeken.
Daarom willen we onderzoeken of bijvoorbeeld het alliantiemodel, dat zich baseert op de gelijkgerichtheid van belangen, voor dit type
projecten een beter passende bouworganisatie- respectievelijk contractvorm is.
Het Rijksvastgoedbedrijf zal, gelet op de aard van zijn projecten, het werken met bouwteam(gerelateerde) constructies (waarin ontwerp
en bouw volgtijdelijk worden gecontracteerd) alleen voor specifieke situaties toepassen waarin een bouwteamconstructie iets toevoegt.
We denken dan aan projecten waarin unieke of specialistische kennis van een aannemer is vereist of bij projecten onder speciale
omstandigheden. Een geïntegreerd contract, met zowel het ontwerp en de bouw en soms de onderhoudsfase, past over het algemeen
goed bij onze grotere projecten. De markt heeft bewezen de geïntegreerde opgave van ontwerp, bouw en soms onderhoud en dienstverlening, goed aan te kunnen. Deze benadering doet tevens recht aan de levensduuraspecten (verduurzaming en circulariteit in de
levensduur van het gebouw).
We gaan verder met geïntegreerde contracten. De DBFMO-contractvorm blijft bestaan als onderdeel van het contractenlandschap, ook
willen we DBM-contracten nader onderzoeken. In de praktijk is gebleken dat we DBM-contracten⁷ op verschillende manieren in de
markt hebben gezet. Dit heeft te maken met verschillen in scope, looptijd, functionele eisen, de wijze waarop het contractmanagement
is belegd etc. Om de uitvraag te stroomlijnen en meer herkenbaar te zijn voor de markt willen we in een pilot de aanpak van DBMcontracten meer uniformeren, met een sterke prikkel op verduurzaming en reductie van het energieverbruik. De ‘lessons learned’ van
DBFMO nemen we mee.

7 Doorontwikkeling DBM
In de praktijk is gebleken dat DBM-projecten op verschillende manieren in de markt worden gezet. Dit heeft te maken met
verschillen in scope, in functionele eisen, in looptijd, et cetera. De doorontwikkeling richt zich met name op de risicoverdeling, de
scope en ontwerpvrijheid. Ook zal worden onderzocht hoe contractuele uniformiteit kan worden gecreëerd tussen de ‘maintainfase’
en de langlopende geïntegreerde onderhoudscontracten. Daarnaast is de inrichting van het contractmanagement van belang om
tot een gestandaardiseerde werkwijze te komen en herkenbaar te zijn voor de markt. In de pilot focussen we ons op vier pilotprojecten: Renovatie Stationsplein West Arnhem, Renovatie PI Veenhuizen, Nieuwbouw rechtbank Almelo en Nieuwbouw Dienst
Vervoer en Ondersteuning Zaanstad.

De beleidsopgaves
Het Rijksvastgoed moet zoveel mogelijk energieneutraal of - beter nog - energieleverend zijn door gebruik te maken van de trias
energetica-aanpak. Hierbij wordt eerst ingezet op energiebesparing, om vervolgens de benodigde energie op te wekken uit
hernieuwbare bronnen en – voor zover dat niet lukt – voor de resterend benodigde energie, zoveel mogelijk groene energie in te kopen.
We zetten rijksgronden in voor het opwekken van schone energie.
Het Rijksvastgoedbedrijf streeft ernaar voor de gehele kantorenportefeuille gemiddeld een energielabel A te hebben in 2030. Het
einddoel voor 2050 is de gehele vastgoedportefeuille CO2-neutraal. Daarvoor zijn en worden routekaarten uitgewerkt⁸.

8 Routekaarten verduurzaming
Het RVB stelt samen met zijn klanten per portefeuille routekaarten op om de duurzaamheidsdoelen te bereiken. Onze routekaarten
vormen daarmee de basis voor de wijze waarop wij onze gebouwen en gronden gaan verduurzamen. De routekaart voor kantoren is
klaar (2019). In deze routekaart is de aanpak voor het energetisch verduurzamen van de rijkskantorenportefeuille beschreven.
De routekaarten voor onder meer kazernes en gevangenissen zijn in voorbereiding.
De routekaarten kennen twee uitgangspunten: begin met vermindering van energie- en grondstoffengebruik en verduurzamen op
‘natuurlijke momenten’. Om geen kansen te missen, is goed naar het normale werkproces van het RVB gekeken. Wat doen we al bij
nieuwbouw en renovatie, wat kan er net anders voor onze duurzaamheidsdoelen?
Het RVB zet voor het realiseren van een CO2-neutrale portefeuille een mix aan maatregelen in, gebaseerd op de Trias energetica:
beginnen met isolatie, want alle energie die je bespaart, hoef je niet op te wekken. Stap twee: kijk samen met andere vastgoedbezitters of beheerders in een gebied naar bijvoorbeeld warmte- koude opslag (WKO), geothermie of een warmtenet. Stap drie:
als er dan toch energie van elders moet komen, dan duurzame energie.’
De routekaarten en de plannen om onze doelstellingen te bereiken worden verder geconcretiseerd en uitgebreid wanneer dat
mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van innovaties, marktomstandigheden en gekozen samenwerkingsvormen. De Routekaart wordt
samen met de opdrachtgevers van het Rijksvastgoedbedrijf periodiek herzien.

Het stikstof- en emissiearm bouwen en exploiteren wordt de nieuwe norm. Ook functioneert het Rijksvastgoedbedrijf in 2050 volledig
circulair. Op weg daarnaar zijn in 2030 alle aanbestedingen circulair, beheren we de kantorenportefeuille circulair en gebruiken we 50%
minder primaire grondstoffen. We initiëren en stimuleren circulaire (bouw)processen en emissiearm (stikstofarm) bouwen.
Het Rijksvastgoedbedrijf stuurt met de vastgoedportefeuille expliciet op het creëren van de maatschappelijke waarden. Het
Rijksvastgoedbedrijf doet dit door omgevingssensitief en gebiedsgericht te werken samen met regionale partners zoals gemeentes,
waterschappen en private partijen.
Gevolgen voor de marktbenadering
Het Rijksvastgoedbedrijf wil voorspelbaar zijn en continuïteit bieden in zijn opdrachtenstroom aan de markt. We concretiseren daarom
onze visie op de duurzaamheidsvraagstukken zoals bijvoorbeeld circulariteit⁹ en bespreken deze met de markt. Vanuit deze gedeelde
visie zetten we vervolgens opdrachten in de markt. Zo wordt duidelijk hoe losse opdrachten in het grotere geheel passen en kan de
markt zich hierop richten. Ook bij losse opdrachten willen we eerder met de markt in gesprek over de wijze van aanbesteden en
contracteren. Samen de uitvraag bespreken in plaats van deze achteraf ter toetsing voorleggen. Zo benutten we de kennis van de markt.
Van ons vraagt dit een open opstelling. Van de markt vergt het een gedegen voorbereiding.

9 Circulariteit

Invulling geven aan uitdagingen
We zien ons de komende jaren gesteld voor verschillende uitdagingen. Deze gaan enerzijds over de behoeften van onze klanten en
anderzijds over de daarbinnen te verwezenlijken beleidsopgaven. Voor de komende jaren zien we onder meer een grote renovatiecyclus
vóór 2050 gekoppeld aan verduurzaming, de revitalisering van het Defensievastgoed en groot onderhoud bij het ministerie van
Veiligheid en Justitie (penitentiaire inrichtingen en rechtbanken).
De beleidsopgaven zullen de komende jaren in belangrijke mate worden bepaald door de maatschappelijke ambities rond energietransitie, circulair en stikstofarm bouwen en maatschappelijke meerwaarde. Om deze ambities op tijd en binnen budget te realiseren is
innovatie essentieel. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft vele anderen nodig om de gestelde doelen te bereiken: marktpartijen, medeoverheden, kennisinstellingen en gebiedspartners. We zoeken de samenwerking met ondernemende marktpartijen met het lef om
buiten de gebaande paden te treden en te vernieuwen.
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Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil het vastgoedbeheer van de rijkskantoren en de aanbestedingen in 2030 geheel circulair uitvoeren.
Daartoe is binnen het RVB het instrument BLOEI ontwikkeld, dat helpt om de juiste circulaire aanpak per project te kiezen en zo focus
aan te brengen in een uitvraag of een bestek. Het helpt om keuzes te maken uit zo’n twintig circulaire principes die nu bekend zijn.
Het instrument wordt toegepast in 14 projecten en zal vervolgens worden geëvalueerd. Om erachter te komen hoe circulair beheren
en inkopen in 2030 werkt, moet je nu starten om te leren wat wel en niet werkt, simpelweg door te doen. Als iets werkt wordt het
opgeschaald.

We onderzoeken samen met de markt op welke wijze emissiearm (stikstofarm) bouwen kan worden gerealiseerd. Emissiearm bouwen
vraagt wel veel van de markt en het Rijksvastgoedbedrijf, want het is een nieuwe manier van werken. We onderzoeken in 2021 hoe we
via aanbesteding, uitvraag, eisen en gunningscriteria de markt kunnen stimuleren, waarbij het Rijksvastgoedbedrijf als ‘launching
customer’ optreedt¹⁰. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat structureel emissiearm bouwen opnemen in projecten dicht bij stikstofgevoelige
natuurgebieden waar het bouwproces tot depositie leidt. Daarbij houden we rekening met wat de markt aan kan (gefaseerd). Goede en
werkbare oplossingen komen alleen tot stand in overleg met de sector.
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10 Emissiearm bouwen

13 Gebiedsaanpak Moreelse

Het RVB bereidt momenteel zes projecten voor nabij stikstofgevoelig gebied waarin emissiearm bouwen een prominente rol zal
spelen. Deze worden in 2021 gepubliceerd. Het doel is ervaring op te doen met de verschillende facetten van emissiearm bouwen,
zoals materieel, logistiek, het ontwerpproces en het aanbesteden hiervan. Daarnaast is om de markt zo breed mogelijk te bevragen
en kennis en ervaringen te delen een samenwerking gestart met de Bouwcampus. De eerste concrete actie was een versnellingstafel
Emissiearm bouwen georganiseerd op 27 augustus 2020 rondom de casus PI Scheveningen. Het vervolgtraject wordt momenteel
voorbereid. Ook vormen we een coalitie met andere (semi) overheidspartijen om te komen tot een zoveel mogelijk eenduidige wijze
van uitvragen en monitoren van emissiearm bouwen.

Het Rijkvastgoedbedrijf en gemeente Utrecht zijn gestart met een integrale gebiedsaanpak van het gebied nabij Utrecht centraal.
Het resultaat is een gezamenlijke gebiedsvisie die gedragen wordt door publieke en private partners. Met Moreelse Tuinen wordt een
hoogstedelijk, duurzaam, energieneutraal, biodivers en gezond gebied gerealiseerd. Moreelse is een ambassadeursproject van de
rijksbouwmeester.

Innovatie in de bouwsector is een belangrijk agendapunt. De noodzaak tot innovatie wordt breed gevoeld met het oog op de grote
maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid en de noodzaak tot productievergroting. Het Rijksvastgoedbedrijf is zich bewust van de
voorbeeldrol van de overheid, de potentiële impact van de inkoopkracht van het Rijksvastgoedbedrijf en zijn rol voor de omgeving.
De InnovatieAgenda Rijksvastgoedbedrijf 2020-2023¹¹ beschrijft welke vernieuwingsopgaven de komende jaren prioriteit hebben.
Naast de agendering van de inhoudelijke innovatievragen gaat het de komende tijd vooral ook over de wijze waarop we innovatie
verder kunnen brengen en opschalen. Innovatie is niet zonder risico. Dit is inherent aan vernieuwing. De markt verwacht van het
Rijksvastgoedbedrijf de bereidheid om in deze risico’s te participeren.

De afweging tussen zelf doen of uitbesteden gaat over het vraagstuk van wat het Rijksvastgoedbedrijf zelf doet en wat het van de
markt vraagt (‘make, buy or ally’). De ontwikkeling in de portefeuille en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt geven aanleiding voor
een heroverweging van het sourcingsvraagstuk. Momenteel worden de sourcingskeuzes opnieuw beschouwd¹⁴. De relevante markten
worden hierbij betrokken. Het betreft in ieder geval de markt voor ingenieursdiensten en technische adviesdiensten ten behoeve van de
vergroting van onze totale productiecapaciteit. Dit sluit aan op de uitkomsten van de imago- en tevredenheidsonderzoeken.

14 Sourcingskeuzes
Sourcing gaat over de keuze welke activiteiten een organisatie zelf uitvoert en welke activiteiten door anderen (leveranciers/
opdrachtnemers) worden uitgevoerd. Het vastleggen van een sourcingstrategie maakt een organisatie voor eigen medewerkers en
marktpartijen meer voorspelbaar. Goed afgewogen sourcingsbeleid maakt de organisatie daarnaast meer resultaatgericht en
slagvaardig.

11 InnovatieAgenda Rijksvastgoedbedrijf
Het RVB heeft al volop programma’s lopen die gericht zijn op innovatie en vernieuwing, zoals het innovatieprogramma PGT 3.0, de
koers circulair, de marktvisie en het Regionaal Ontwikkelprogramma. De innovatieagenda beschrijft welke innovatievragen prioriteit
hebben. Het laat zien welke nieuwe concepten, producten en diensten en samenwerkingsvormen in de toekomst naar onze
verwachting nodig zijn. We kiezen daarbij voor een brede benadering van innovatie, omdat de weerbarstige vraagstukken voor het
RVB nu eenmaal uiteenlopend zijn. Het gaat om zowel kleine, stapsgewijze verbeteringen als grote veranderingen: radicale
innovaties. De innovatiestrategie is erop gericht om de lat steeds hoger te leggen. De geleerde lessen vertalen we vervolgens naar
de reguliere aanpak om zo elke keer weer een stap verder te komen, met nieuwe technieken, nieuwe vormen van samenwerking en
door gebruik te maken van meer massa. Zo wordt de aanpak steeds beter en kunnen we ook in de toekomst onze strategische
doelen halen, haalbaar en betaalbaar. Door te doen, te leren en daarna op te schalen zetten we in op versnelling. Onze vijf
belangrijkste innovatieopgaven zijn: Productieve werkomgeving, Verduurzaming Digitale transformatie, Samenwerken met de
markt en Gebiedssamenwerking.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft eind 2017 voor het eerst een sourcingstrategie opgesteld. Medio 2020 is met een herijking van deze
strategie gestart. Er wordt daarbij gekeken naar de processen van het Rijksvastgoedbedrijf. Dit betreft alle primaire processen en de
‘ondersteunende’ processen met een ‘marktcomponent’. In de gesprekken daarover wordt gekeken naar een optimale verdeling van
de taken tussen de markt en het RVB.
De hoofdlijn van 2017 wordt doorgezet in 2021. Dat betekent dat het overgrote deel van onze omzet tot stand komt door inzet van de
markt. De taken die horen bij de opdrachtgeversrol en de bestuurlijke verantwoordelijkheid blijven bij het RVB. Van taken op het
gebied van het formuleren en bewaken van de kwaliteit en het in stand houden van onze vastgoedportefeuille (zoals ingenieursdiensten, technische advisering, inspecties en directievoering) werd in 2017 een verdeling vastgesteld tussen RVB en markt. Deze
verdeling maar ook de inhoud van de taken zelf worden op dit moment opnieuw bekeken en gewogen. Daarbij zal naar verwachting
een grotere inzet van de markt worden gevraagd, met name op het gebied van ingenieursdiensten en technisch advies, gegeven de
grotere productievraag aan het RVB. Begin 2021 zal door het RVB de nieuwe verdeling vastgesteld worden om in 2021 met partijen in
de betreffende marksectoren te bespreken hoe hier samen concrete invulling aan te gaan geven.

In onze aanbestedingen willen we, in plaats van een project-naar-project aanpak, horend bij de pioniersfase van nieuwe ontwikkelingen,
in overleg met de markt een meer programmatische aanpak ontwikkelen. Een programmatische of portfolio-aanpak kan een
oplossing bieden voor het probleem dat innovaties zich niet altijd in één project laten terugverdienen. Hierbij worden gelijksoortige
projecten over meerdere jaren in één pakket aanbesteed. We hebben hier nog weinig ervaring mee en gaan het komende jaar uitwerken
bij welke innovaties deze aanpak past.
Het Rijksvastgoedbedrijf geeft invulling aan de in oktober 2019 vastgestelde rijksbrede inkoopstrategie ‘Inkopen met Impact’¹². In onze
aanbestedingen zal dit een terugkerend onderdeel van de uitvraag zijn.

12 Inkopen met Impact
Het rijk staat voor grote opgaven, waaronder het aanpakken van de gevolgen van klimaatverandering, het versnellen van de
ontwikkeling naar een circulaire economie en het creëren van baankansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Met inkoop kan en wil het Rijk een verschil maken. Opdrachtgevers binnen de rijksoverheid kunnen de duurzame transitie van
Nederland versnellen door het inzetten van hun inkoopkracht. Inkopen met impact is daarom de nieuwe standaard binnen het Rijk.
Inkopen met impact betekent dat er altijd eerst wordt gekeken naar wat er met inkoop wordt bereikt. Zoals duurzaamheid, innovatie
en het beschermen van mensenrechten.
Het Rijksvastgoedbedrijf werkt aan integraal gebiedsgericht portefeuillemanagement om meer maatschappelijke waarde met
Rijksvastgoed te bereiken. Aanleiding zijn nationale ontwikkelingen zoals de energietransitie, de Nationale omgevingsvisie en de
omgevingswet, kabinetsbeleid om te investeren in wonen en de regio, en bestuurlijke overleggen zoals MIRT. Steeds meer steden
werken aan duurzame innovatieve mobiliteit en sociale inclusiviteit en zien voor vastgoedeigenaren een rol om bij te dragen aan deze
ambities.
We zien in deze context steeds vaker projecten waarbij het Rijksvastgoedbedrijf aansluit op andere ontwikkelingen in een bepaald
gebied. Bijvoorbeeld Moreelse¹³. We onderzoeken of onze bestaande bouworganisatie- en contractvormen toereikend zijn om dit soort
samenwerkingen te faciliteren.
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