
Marktvisie
Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken 
samen aan een vitale en duurzame sector. Met de Marktvisie ne-
men Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Bouwend 
Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB 
Infra, Uneto VNI en Astrin het initiatief.

Waarom een Marktvisie?
Er zijn de afgelopen jaren verstoringen ontstaan in de publiek-pri-
vate balans. Soms lijkt de spanning tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer centraal te staan. We voelen de noodzaak voor 
een andere cultuur in de bouwsector, één die gericht is op samen-
werken. Uit die noodzaak is de Marktvisie ontstaan.

Ambitie
‘Wij excelleren, als “bouwers van Nederland”, door betrouwbaar, 
aanspreekbaar en inspirerend te zijn en we werken voor burgers 
en bedrijven samen aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Neder-
land.’

Kernthema’s
Binnen de Marktvisie onderscheiden we 5 kernthema’s:
1.  De gezamenlijke maatschappelijke opgave:
 • Duurzaamheid
 • Toekomstrobuustheid
 • Waar voor je geld

2.  Zakelijk en effectief samenwerken:
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Elkaar ruimte en waardering geven
 • Elkaar aanspreken
 • Rekening houden met elkaar
 • Elkaar verstreken

3.  Anticiperen en leren:
 • Samen leren van successen en fouten

4 .  Excelleren, trots en vakmanschap:
 • Van ‘markt tenzij, naar samen naar de markt.

5.  Oplossen huidige problemen:
 • Dialoog
 • Risico’s en onzekerheden
 • Informatie
 • Transactie- en tenderkosten
 • Innovatie
 • Oog voor de opgave
 • Gedrag
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Leidende principes

Voor een betere samenwerking tussen opdrachtgever en op-
drachtnemer in 2020 gelden de volgende leidende principes:

1.  We kijken met trots en plezier naar de opgave en dragen dat 
ook uit.

2.  De aanbestedingsvorm en de gekozen manier van samenwer-
king zijn gericht op het doel van de opgave.

3.  De concurrentie is gebaseerd op de juiste variabelen.
4.  We kennen en erkennen elkaars belangen en risico’s, en han-

delen daar ook naar.
5.  De financiële totstandkoming en afwikkeling van de opgave is 

doelmatig, rendabel en financierbaar voor alle betrokkenen.

Meer info over de (overkoepelende) Marktvisie:  
www.marktvisie.nu 

Meer info over de RVB Marktvisie:
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/marktvisie

Rijksvastgoedbedrijf en de Marktvisie
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is een van de initiatiefnemers van de Marktvisie. 

Het RVB heeft een doorvertaling gemaakt van de Marktvisie, de zogeheten RVB 

Marktvisie. De titel daarvan is ‘Samenwerken op basis van vertrouwen’.


