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Het Convenant
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Meeting MKB-Convenant febuari 2018

‘Met deze groep zijn we gestart uitwerking te geven aan 
de punten uit het convenant, zoals het optimaliseren van 
samenwerking door een transparante houding, openheid 
en gezamenlijk eigenaarschap’
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Wat gaat er anders dan normaal

o Marktpartijen zijn volledig betrokken in de 
voorbereidingsfase

o Door wisseling van inzichten komen tot optimale 
keuzes in het belang van alle betrokken partijen

o Het gezamenlijk doorlopen van alle processtappen
o Alle documenten komen in samenspraak met de 

marktpartijen tot stand. (ontwerp, contract, 
aanbesteding en gunning)

Wat heeft het de OG gebracht / Highlights
o Openheid en transparantie gecreëerd
o Het is ons gezamenlijk project geworden
o Inventarisatie op het gebied van rainproof met de 

expertise van de marktpartijen
o Inzicht gegeven op complexiteit van het gebied door 

omliggende gebiedsontwikkelingen
o Vast een beeld gecreëerd van de mogelijke 

uitvoeringswijze welke gecommuniceerd zijn met de 
bewoners 

o Meedenkend vermogen vanuit de markt
o Inzicht in mogelijke toepassing van ‘duurzame 

inrichting’
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o Inzicht in en begrip voor OG – processen
• Planning (afhankelijkheid andere projecten) en doorlooptijden van interne 

procedures (CVC,WWU, Beheer etc.)
• Proces tracé K&L (afstemming nutsbedrijven)
• Mogelijke materiaalinnovaties (versus Puccini voorschriften / beheerder)
• Communicatie en omgeving

o Betrokkenheid
o Door het organiseren en bijwonen van verschillende bijeenkomsten

o Kennisdeling
o Enthousiasme en plezier!
o Gevoel: geïnvesteerde tijd is het waard

Wat heeft het de marktpartijen gebracht?

o Optimalisatie DO -> naar ‘DO Convenant versie’
o Gezamenlijke risicosessies 
o Aanbestedingsprocedure: gezamenlijk aftasten
o Nader overleg over wellicht keuze van BPKV (‘EMVI’)
o Monitoring afspraken: 2 rondleidingen convenantteam 
o Uitgebreide evaluatie met pilot team
o Opstellen draaiboek met aanbevelingen ter kennisdeling

Het vervolg
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Tips en aanbevelingen voor volgende 
convenantprojecten

o Richt je projectteam in en betrek ze vroegtijdig bij
o OG-> geef de marktpartijen de ruimte 

ON-> maak gebruik van die ruimte
o Afstand nemen van de dagelijkse realiteit, om te 

reflecteren op de toekomst


