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De marktvisie in de praktijk van het Rijksvastgoedbedrijf 
Het Rijksvastgoedbedrijf geeft invulling aan de Marktvisie; we gebruiken daarvoor 

de praktijk als voertuig. Met de implementatie van de Marktvisie wil het 

Rijksvastgoedbedrijf inzetten op een goede professionele samenwerking met 

marktpartijen. In deze nieuwsbrief lees je op welke manier we daar concreet 

invulling aan geven. 
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 'Voorspelbaar' 
 

 

 Roger Mol, Directeur Transacties en Projecten 

  
In oktober publiceerden wij de Inkoopplanning. Hiermee komt 

het Rijksvastgoedbedrijf tegemoet aan de wens van de markt 

om eerder inzicht te krijgen in toekomstige aanbestedingen. 

Deze actie past in de ambitie van het RVB om voorspelbaarder 

te worden. Niet alleen richting de markt overigens. Met 

opdrachtgevers willen wij graag meerjarige afspraken maken, 

zodat we over en weer concreet moeten maken waar behoefte 

aan is en wat er echt gerealiseerd kan worden.  
  

  

Het is goed dat het RVB afstemt met de markt en opdrachtgevers. En dat dit leidt tot concrete 

acties. Dat is ook de kern van de marktvisie. In deze nieuwsbrief lees ik tot mijn genoegen dat er 

veel initiatieven zijn op dit gebied. Bijvoorbeeld het RVB Café over de kansen om op korte termijn 

minder aardgas te gebruiken. Het verduurzamen van gebouwen en gebieden is complex en de 

(politieke) wil is groot. De werkwijze is echter nog niet helemaal duidelijk, het RVB heeft talloze 

keuzes te maken. Dat geldt ook voor de markt en andere overheden. Voor volgend jaar zijn we 

daarom bezig een reeks gesprekken op de Bouwcampus voor te bereiden. Over hoe we samen de 

duurzaamheiddoelen kunnen realiseren en de innovatiekansen kunnen benutten. 

 

Terugblik 
 

    

In gesprek over heroriëntatie DBFMO 

 

Op 2 november was er op de Bouwcampus een gesprek over 

de heroriëntatie van DBFMO met ca. 11 marktpartijen. Het 

doel was te reflecteren op de positieve en minder positieve 

eigenschappen van de DBFMO-contracten uit de afgelopen 15 

jaar. Ook werd nagedacht over welke eigenschappen breder 

ingezet kunnen worden in andere contractvormen het 

komende decennium. Het Rijksvastgoedbedrijf benadrukt dat 

DBFMO nog steeds één van de mogelijke contractvormen is 

voor omvangrijke projecten en bij contractafwegingen wordt 

meegenomen. 

 

Interviews met stakeholders 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft dit jaar onder haar stakeholders interviews gehouden over de 

ervaringen met DBFMO, in alle fasen van het contract. De resultaten werden op 2 november 

gepresenteerd door coördinator DBFMO Ruth Simons en adviseur Rob van Roon.  

Aansluitend werden rondetafelgesprekken gehouden over de thema’s: ondernemerschap, 



  

  

RVB verruimt inschrijvingsmogelijkheden aanbestedingen onderhoud 

 

Op 30 oktober jl. maakte het Rijksvastgoedbedrijf bekend dat 

de onzekerheden voor bedrijven bij het inschrijven op 

aanbestedingen op het gebied van het onderhoud van 

vastgoed van het rijk worden beperkt. Er komt een tijdelijke 

regeling om de soms grote financiële gevolgen van 

zogenaamde indirecte schadegevallen te beperken. 

 

risicoverdeling, de behoefte aan en de rol voor financiële stakeholders, de opgave ten aanzien van 

de energietransitie en circulaire economie en het contractmanagement. 

  

Opbrengst 

Geconcludeerd werd dat er behoefte is aan: 
•         meer aandacht en (h)erkenning voor elkaars doelen en risico’s bij publieke en private 

samenwerking; 
•         het doorontwikkelen van prestatiemetingen, in relatie tot proportionele werklast bij 

opdrachtgever en opdrachtnemer en passende financiële prikkels; 
•         mogelijkheid van herijk-momenten bij langlopende contracten; 
•         opstellen van een gezamenlijke agenda voor het benutten van kansen, bijvoorbeeld t.a.v. 

duurzaamheiddoelstellingen van dit kabinet; 
•         verbetering van het risicoprofiel vóór en na gunning, om onnodig dure financiering en 

faalkosten te voorkomen.  

Met name over de rol en invloed van financiële stakeholders is een nadere afspraak wenselijk. 

 

Ruth Simons: “De opbrengst nemen wij mee bij de ontwikkeling van contractvormen. Een aantal 

punten lenen zich er zeker voor om meteen in de lopende contracten mee te nemen, zoals meer 

aandacht voor het benutten van kansen en het in gesprek gaan over prestatiemetingen.” 

  

Aanwezig waren vertegenwoordigers van de BAM, Ballast Nedam, Rebel Group, Croonwolter&Dros, 

Dura Vermeer, Cepezed, Volker Wessels, Facilicom, Structon, Macquiarie Capital, Heijmans en het 

Rijksvastgoedbedrijf. Het waren constructieve, open gesprekken die we hebben kunnen voeren. 

Unaniem is de wens uitgesproken om vaker in deze vorm met elkaar van gedachten te wisselen. 

 Op dit moment dragen de onderhoudsbedrijven alle financiële gevolgen van indirecte zaak- en 

vermogensschade die ontstaat door hun toedoen. Voor veel marktpartijen is het ontbreken van een 

maximumbedrag bij dergelijke indirecte schades een groeiende barrière om mee te doen aan 

aanbestedingen. Die belemmering is nu uit de weg geruimd. 

Inhoud tijdelijke regeling 
De tijdelijke regeling gaat per direct in, geldt voor nieuwe overeenkomsten en is van toepassing op 

schades waarbij bij het ontstaan géén sprake is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de 

opdrachtnemer.  

In contracten die op basis van deze tijdelijke regeling worden gesloten, neemt het 

Rijksvastgoedbedrijf de financiële gevolgen voor de opdrachtnemer op zich van schades aan 



   

  
  

bestaande eigendommen van de opdrachtgever of derden boven de 2,5 miljoen euro per jaar. Voor 

de schade tot 2,5 miljoen euro kunnen onderhoudsbedrijven een 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Ook neemt het Rijksvastgoedbedrijf de financiële 

gevolgen voor de opdrachtnemer op zich van schades die opdrachtgever en derden in hun 

vermogen lijden voor zover die een bedrag van 10% van de opdrachtsom over de looptijd van de 

opdracht te boven gaan. 

Niet alles verandert 
Onveranderd blijft de regeling die geldt bij schade door een gebrek in het werk en schades 

toegebracht aan het werk en letsel- en overlijdensschade. Hiervoor gelden géén maximale 

schadebedragen. 

Looptijd 
De looptijd van de interim-regeling is twee jaar en vormt de opmaat naar een nieuwe 

samenwerkingsvorm voor het onderhoud. De initiatiefnemers gaan hierna samenwerken aan een 

nieuw onderhoudscontract. Zodra dat er is, kan de interim-regeling vervallen. Het 

Rijksvastgoedbedrijf zal de regeling waar mogelijk toepassen in lopende aanbestedingen en 

rekening houden met het wettelijke kader en een gelijk speelveld voor alle bedrijven. 

Samenwerking 
De interim-regeling van het Rijksvastgoedbedrijf is tot stand gekomen na een gesprek over de 

aansprakelijkheidsvoorwaarden met UNETO-VNI en een aantal onderhoudsbedrijven. Dit past in het 

programma ‘Marktvisie’, waarbij het Rijksvastgoedbedrijf inzet op verbetering van de relatie met de 

markt, gericht op voordeel voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. Het Rijksvastgoedbedrijf 

komt met deze tijdelijke regeling grotendeels tegemoet aan de bezwaren tegen de oude 

voorwaarden. 

 Duurzamer vastgoed: wat kunnen we op korte termijn? 
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een grote opgave aan verduurzaming van de enorme diverse 

portefeuille van 12 miljoen vierkante meter. Welke maatregelen kan het RVB nu al nemen om de 

CO2-uitstoot te reduceren? Samen met de markt, brancheverenigingen en een gemeente ging het 

RVB tijdens het RVB-café van 25 oktober op de Bouwcampus in gesprek over de kansen op korte 

termijn. Wat deze bijeenkomst zo bijzonder maakt is dat de markt in een heel vroeg stadium 

betrokken wordt. ‘Dat is de winst van deze middag, mogelijk delen we nuttige inzichten’, aldus 

organisator Wouter Goossens. 

 

‘Wat er vanmiddag gebeurt is nieuw, zegt Henk Sijbring (VFK), voorzitter van de vereniging 

fabrikanten ketelleveranciers. ‘Voor de markt zou het heel mooi zijn als deze middag eraan 

bijdraagt dat Rijk en markt iets meer samen op zouden kunnen trekken, zodat we straks op de 

bühne kunnen laten zien dat we een gezamenlijk product hebben.’ 
 



  

 

De ketel staat centraal 

Met korte termijn oplossingen en aardgastransitie in het 

achterhoofd, nodigde Wouter Goossens alle aanwezigen uit 

om over 3 actuele thema’s, waar de directie Vastgoedbeheer 

dagelijks tegenaan loopt, te brainstormen: de ketel gaat stuk, 

hoe deze duurzaam te vervangen? Of: de ketel functioneert 

prima, nieuwe ketel of niet? Of: thema levensduur verlenging 

van een ketel. ‘Tot nu toe bedacht het RVB zelf een plan. Nu 

willen we met jullie in gesprek om te horen waarmee jullie 

worstelen bij verduurzaming.’ 

  
  

  
  

  
 RVB Talks: ‘Zakelijke kant niet los zien van persoonlijke’ 
Eerst persoonlijk kennismaken, niet meteen op de inhoudelijke kant van het werk ingaan. Openheid 

en transparantie. Bouwen aan vertrouwen doe je zo, blijkt uit vele reacties tijdens de RVB Talks 

van 4 oktober in het zalencentrum Igluu aan het Louis Couperusplein in Den Haag. Collega’s van 

Spel tussen opdrachtgever en markt 

‘Gespreksleider Marcel Collignon zoekt verduidelijking. ‘Het is een spel van geven en nemen. Waar 

is de opdrachtgever in geïnteresseerd en hoe zou je als industrie daaraan tegemoet kunnen 

komen? Je kunt als leverancier niet voor één lijn kiezen, het zal meer maatwerk worden om de 

energietransitie mogelijk te maken. Energie- en netwerkbeheerders moeten in beweging komen om 

het anders te gaan doen. Daar begint ook het spel van belangen.' ‘Laat het spel nu beginnen’, 

nodigde Collignon uit. 

 

Serieus en lachen 

In drie groepen gingen de deelnemers met elkaar aan de slag. 

Er werd gebrainstormd, kritische gesprekken gevoerd om 

elkaar te vinden, maar ook veel gelachen. Samenwerken blijkt 

steeds het sleutelwoord. De markt wil meedenken, want er 

zijn zoveel oplossingen mogelijk. Daarvoor is enthousiasme en 

een marktplatform nodig. Een andere groep pleitte voor een 

plan van aanpak per gebouw. Zorg voor reserve- onderdelen 

en een onderhoudsagenda. 

 

Energie 

Dit geeft energie, zei Henk Sijbring (VFK) na de 

themagesprekken. Hoewel sommige gesprekken energie 

kostten, zijn er toch bruggen gebouwd en netwerken gevormd 

tussen leveranciers en andere marktpartijen. ‘Nu is het de 

uitdaging om de kortstondige flow die we vandaag beleefd 

hebben in structurele energie over te laten gaan. Door eerder 

met elkaar in gesprek te gaan, zie je mooie dingen gebeuren. 

Nu moeten we wat er is besproken, concretiseren. En we 

moeten vaker samen aan tafel om echt te bouwen aan 

samenwerking.’ 



 

het RVB namen hun projectpartner uit de markt mee om in een ontspannen setting te praten over 

hoe zij samenwerken.  
 

  
  

  

  

Toine van Liebergen, van GGB InBalans BV, vertelt over zijn 

ervaring met RVB-projectmanager Daniel Innemee: ‘Openheid 

en transparantie was de sleutel van onze samenwerking. We 

hebben ons in elkaars belangen verdiept voordat we de 

samenwerking aangingen. Dat is essentieel voor een goede 

omgang met elkaar.’ Anderen knikken als van Liebergen 

verder vertelt over het belang van investeren in 

samenwerking. ‘De eerste 45 minuten van het overleg met 

het management gingen altijd bewust over het verloop van de 

samenwerking tot dusver. Het is ook belangrijk om te praten 

over escalatiescenario’s als er onverhoopt zaken misgaan. Zo 

kom je niet voor verassingen te staan wanneer je een 

mindere periode in gaat. Want die kom je altijd wel tegen 

tijdens een project.’ 
  

   
  

  
 Volgende RVB-Talks 

Aan het eind van de middag vragen organisatoren Suzanne Stengs en Marcel Collignon de 

deelnemers om ideeën voor de volgende RVB-Talks aan te dragen. Met welke aspecten van de 

Kwetsbaarheid 

Marieke Spijkers van Heijmans NV deelt de mening van Liebergen, maar gaat nog een stap verder: 

‘Ik vind het belangrijk dat je met elkaar de samenwerking tijdens het hele proces bespreekt en niet 

alleen aan het begin. Daarnaast heb ik gemerkt dat als je de kwetsbaarheid van jezelf of je bedrijf 

laat zien, je samenwerking uitnodigt.’ 

Iedereen in de kring kreeg vervolgens de kans om zijn of haar ervaring te delen.  

 

Harde schil 

Inkoopexpert Hedwig Tummers van Transacties en Projecten: 

‘Wij hadden aan het begin van een project moeite om de 

harde schil eraf te krijgen.’ Paul Lith, extern projectleider bij 

het RVB, geeft daarop zijn advies: ‘Ik doe het anders. Ik 

probeer er eerst achter te komen hoe de persoon met wie ik 

samenwerk plezier vindt in zijn werk. Ik ga nooit bij het 

eerste overleg inhoudelijk op het werk in. In plaats daarvan 

stel ik mezelf voor aan de hand van een foto van een vakantie 

of een leuk weekend en vraag mijn toekomstige 

samenwerkingspartner hetzelfde te doen.  

Daarmee zorg je gelijk voor een ontspannen en transparante 

sfeer. Ik ben ervan overtuigd dat je tijdens een samenwerking 

de zakelijke kant en menselijke kant niet los van elkaar moet 

zien.’ 



  

Talks moeten we doorgaan of stoppen? Wat moeten we toevoegen? Dat de Talks een vervolg krijgt 

is zeker.  

Inkoopplanning: weten dat er een aanbesteding aankomt 
Op 5 oktober jl. publiceerde het Rijksvastgoedbedrijf de inkoopplanning. Met de inkoopplanning 

komt het Rijksvastgoedbedrijf tegemoet aan de wens van de markt om eerder inzicht te krijgen in 

toekomstige aanbestedingen. Zo kunnen partijen zich beter voorbereiden en betere aanbiedingen 

op tafel leggen. 
Het Rijksvastgoedbedrijf wil de markt eerder informeren over verwachte aanbestedingen. Dit doet 

het RVB met ‘de inkoopplanning’ waarin te lezen valt welke aanbestedingen gepland zijn, waar en 

hoe groot het project bij benadering wordt. 
 

 

  

Het publiceren van de inkoopplanning is een van de actiepunten die het Rijksvastgoedbedrijf in de 

Marktvisie van februari 2017 heeft afgesproken. Het Rijksvastgoedbedrijf wil met de Marktvisie de 

samenwerking met de markt verbeteren. Het Rijksvastgoedbedrijf wil binnen een zakelijke relatie 

met marktpartijen werken op basis van wederzijds vertrouwen en de samenwerking structureel 

aandacht geven. 
De inkoopplanning wordt tweemaal per jaar, in het voorjaar en het najaar, aangepast en 

aangevuld. De meest recente versie is te downloaden via www.rijksvastgoedbedrijf.nl/inkoop. 

  

 

De inkoopplanning is gebaseerd op de officiële jaaropdrachten 

van het Rijksvastgoedbedrijf en geeft de markt inzicht in wat, 

waar en wanneer iets gaat gebeuren en hoe groot het project 

is. Aan het overzicht kan de markt echter geen rechten 

ontlenen. 

Marktvisie in militair museum 
Het was niet de eerste keer dat Heijmans en het Rijksvastgoedbedrijf met elkaar in gesprek gingen 

over de verbetering van de samenwerking. Middels intervisie streven zij al 1,5 jaar naar continue 

vooruitgang en een eenduidige manier van acteren. Voor de derde sessie op 24 september was 

gekozen voor een locatie die symbool staat voor een goede publiek-private samenwerking tussen 

de twee partijen: het vier jaar oude Nationaal Militair Museum.  

13 medewerkers van Heijmans en het Rijksvastgoedbedrijf gingen hier de dialoog met elkaar aan 

om een directer contact en meer wederzijds begrip te bereiken. 

Het Nationaal Militair Museum werd in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gebouwd en ingericht 

volgens een geïntegreerd DBFMO-contract (design, build, finance, maintain en operate) met het 

consortium Heijmans. Het consortium is op dit moment verantwoordelijk voor het beheer, 

onderhoud en exploitatie van het gebouw. Het gebouw won de Abe Bonnema Architectuurprijs in 

2015 en de Nationale Staalprijs in 2016. 

  
Na het kennismakingsspel werd in kleine groepen gesproken over de samenwerking. En tips ter 

verbetering uitgewisseld: ‘Uitdragen dat je als opdrachtgever en opdrachtnemer goed samenwerkt, 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/publicatie/2018/09/19/inkoopplanning-rijksvastgoedbedrijf
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/z/zakendoen-met-het-rijksvastgoedbedrijf/marktvisie
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/z/zakendoen-met-het-rijksvastgoedbedrijf/informatie-aanbestedingen-en-opdrachten


  

 Marktvisie ’ambassadeur’ Annuska Bloemert in Bouwgenoten 
Annuska Bloemert, sinds 1 december 2017 hoofd inkoop en contractmanagement bij het 

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gaf een interview voor ‘Bouwgenoten’, de editie 1 oktober.        

 

Annuska staat pal achter de Marktvisie. Ze was echter al veel eerder betrokken bij de innige 

samenwerking in de bouw en infra. Bij Rijkswaterstaat was Bloemert onder meer actief in het 

aanjaagteam DBFM (Design Build Finance Maintain). Daarbij was er vaak sprake van ‘gedoe’, aldus 

Bloemert, zodat brancheorganisaties en bouwers tegen elkaar zeiden: hoe kunnen we dit op een 

andere manier doen? 

 

Annuska: 'Als er op financieel gebied geen gezonde, solide 

basis is voor een goede uitvoering van een project, wordt 

samenwerking heel ingewikkeld.' 

   

Lees het artikel in: http://magazine.bouwgenootschap.nl/bouwgenoten-1#!/annuska-bloemert 

 
Uitwisselprogramma Marktvisie: het mag leuk zijn 
Ruim 22 collega’s van het RVB gaan op bezoek bij een collega van een marktpartij en andersom. En 

er zijn ook al gegadigden voor de tweede lichting in maart. ‘Wie had dat gedacht’, zegt Roger Mol 

op 20 september tijdens de kick off van het Marktvisie uitwisselprogramma op de Bouwcampus in 

Delft. ‘Toen ik bij het RVB begon, was het trekken en sleuren. De gedachte dat er wat moest 

veranderen leefde nog niet. Des te leuker is het dat we nu iets heel concreets doen.’ 

22 koppels maakten op de Bouwcampus afspraken om bij elkaar op bezoek te gaan. Om inzicht te 

krijgen in elkaar en in elkaars belangen. Roger Mol deed de intro en vervolgens bracht Paulien 

Timmer, relatiewetenschapper, de groep het besef bij dat een goede werkrelatie net zo werkt als 

een goed huwelijk. Veiligheid, geluk en waardering blijken de sleutel voor succes. 
 

  

betekent één gezamenlijke presentatie maken voor de gebruiker.’  

  
Vaker informeel met elkaar praten kan de communicatie bevorderen. Een collega vertelt uit 

ervaring dat het goed is als men elkaar een aantal dagen voorafgaand aan een formeel overleg 

opzoekt. ‘Op die manier kun je elkaars standpunten beter begrijpen en kun je de spreekwoordelijke 

angels er al vroegtijdig uittrekken.’  

  
Heijmans en het Rijksvastgoedbedrijf hebben samen weer een stap richting goede samenwerking 

gezet. Op naar de volgende sessie. En dan is het zaak om nog meer collega’s mee te krijgen 
 
 

http://magazine.bouwgenootschap.nl/bouwgenoten-1#!/annuska-bloemert


 

 

Roger Mol vertelde over zijn eigen uitwisseling met AM, een 

onderdeel van de BAM. ‘Het is best lastig om zonder oordeel 

je observaties te delen. Maar stel je toch kwetsbaar op en sta 

open voor dingen die de ander signaleert. Zo leer je van 

elkaar. En… het mag ook leuk zijn’, zei hij. Hoofd ICM 

Annuska Bloemert beaamde dat: ‘Een uitwisseling die ik eens 

heb gedaan, vond ik een cadeautje: quality time zeg maar, 

erg zinvol.’ 
  

  
  

 

 

Procesinformatie  

De noodzaak voor dit bouwen aan vertrouwen volgens de 

Marktvisie is ontstaan na de crisis rondom de jaren 2000. Mol: 

‘We sloegen door: veel bouwconflicten zorgden ervoor dat we 

helemaal niet meer met elkaar praatten, maar alleen nog 

ruzie maakten. Maar de perceptie, die er soms nog is, dat je 

niet met elkaar mag praten als overheid en markt is dus 

onzin. Je moet elkaar toch kennen om te snappen wat de 

ander beweegt? En heel belangrijk: procesinformatie is ook 

informatie. Je kunt ook veel vertellen zonder inhoudelijk te 

worden.’ 

  
  

Begrip 

Relatiewetenschapper Paulien Timmer deed onderzoek naar het succes van huwelijken. Hoewel je 

het huwelijk meestal niet arrangeert, is er wel een parallel te trekken met een zakelijke 

samenwerking, zegt zij. Twee heel verschillende mensen kunnen een goed huwelijk hebben als ze 

elkaars verschillen begrijpen. Als ze weten waar bepaald gedrag vandaan komt. ‘Een irritante 

aandachtvrager wordt eerder geaccepteerd als je weet dat het voortkomt uit het gevoel nooit 

gezien te zijn ’, legt Timmer uit. Elke persoon spreekt zijn eigen taal van waardering. De een heeft 

bijvoorbeeld behoefte aan complimenten en de ander aan ontzorgd worden. De groep ging aan de 

slag: wat is jouw taal? Wat heb jij nodig? Inzicht in elkaar is de eerste stap naar begrip. 

 

Afspraken maken 

De koppels maakten samen afspraken voor een bezoek aan elkaars organisatie. Integriteit kwam 

daarbij ook ter sprake. Je moet natuurlijk niet bij een vergadering aanschuiven die bijvoorbeeld 

over een aanbesteding gaat waar je organisatie zelf bij betrokken is. Of over politieke zaken of 

beursaangelegenheden. ‘Die schijn van belangenverstrengeling wil je niet opzoeken’, zegt Paul 

Reinders van het RVB tenslotte. 

 

Meer informatie 

De koppels worden de komende periode onder andere via Twitter gevolgd. Volg #marktvisie. 

 



Op 21 maart 2019 is de terugkomdag en worden ervaringen gedeeld. Ook met de dan nieuw 

gevormde koppels die nu nog op de wachtlijst staan. 
 

  

  

 

 
Oogdouche? 

In kleinere groepen kon iedereen zelf door het nieuwe model 

scrollen om te zien of de aanlevering van data via het nieuwe 

programma een vooruitgang is. ‘Ja’ volgens iedereen. De 

huidige uitvraagspecificatie is teveel ‘een ballenbak vol eisen’, 

vindt een van de aanwezigen: ‘eisen moeten beter terug 

vindbaar zijn en het is voor ons ook belangrijk te weten 

waaróm een eis ergens staat.’ Andere ergernis: ‘In het huidige 

programma zitten over-ervingsfouten: de eis voor een 

oogdouche bijvoorbeeld, die komt uit een oude tender voor 

het RIVM.' 

  

  
 

  

Vooruitblik 

  

RVB Café: ‘Met jullie feedback wordt het resultaat beter’ 
Tijdens een RVB-café op donderdag 28 juni in Utrecht konden marktpartijen alvast commentaar 

leveren op een nieuw computerprogramma voor aanbestedingen, dat nog volop in ontwikkeling is. 

‘Spannend om de markt in dit stadium al om input te vragen.’ 

Misverstanden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever bij aanbestedingen zijn voor beide partijen 

onaangenaam, maar ze komen helaas wel voor, erkent Angelia Zeegers (clustercoördinator 

technische expertise bij het Rijksvastgoedbedrijf).  

‘Soms zijn wij onduidelijk of tegenstrijdig in onze vraagstelling, soms wordt iets ook verkeerd 

geïnterpreteerd door de markt.’ 

 

MUS 

Daarom werkt het Rijksvastgoedbedrijf momenteel aan een nieuw computerprogramma voor 

aanbestedingen, in jargon een ‘model uitvraagspecificatie’ (MUS). Spannend om de markt in dit 

stadium al om input te vragen, vindt Zeegers. ‘We laten jullie iets zien wat nog niet af is. Maar we 

willen graag jullie reacties om te kijken wat er beter kan. Het moet werkbaar zijn voor ons én voor 

de markt.’ 
 

Antwoord op wat beter kan 

De aanwezige RVB’ers, ‘de ontwikkelploeg van het nieuwe model’, noteren alle opmerkingen en 

aanbevelingen. Teveel om binnen deze bijeenkomst samen te vatten, zegt organisator Christel 

Rongen (hoofd sectie Masterplannen en Transformatie). Ze noemt dit RVB-café vernieuwend, 

passend bij de marktvisie en een groot succes. Rongen: ‘Wat we nu uitvragen, leidt niet altijd tot 

het beoogde effect. We krijg hier antwoord op hoe het beter kan.’ En ze belooft de aanwezigen: 

terugkoppeling over wat er met hun input gebeurt, volgt in het najaar. 



  

  
Kei, magazine voor relaties: editie markt 
Kei is het magazine voor de relaties van het Rijksvastgoedbedrijf. Met Kei heeft het 

Rijksvastgoedbedrijf een digitale etalage om afgeronde projecten en speerpunten voor ons werk te 

tonen. De naam Kei staat voor kwaliteit en innovatie en drukt vastgoed uit in de meest letterlijke 

zin: vast en goed. De eerstvolgende Kei gaat over de markt. Naar verwachting komt de Kei eind 

november uit. 
 

 

  
  
  

  
  

  
Praktische Zaken 

  
  
Contact en vragen over de Marktvisie 
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een eigen webpagina over de marktvisie: 

www.rijksvastgoedbedrijf.nl/marktvisie 

  

Voor vragen, neem contact met ons op via: Postbus.rvb.marktvisie@rijksoverheid.nl 
 

   
Marktvisie.nu 
Op de website www.marktvisie.nu verschijnen regelmatig nieuwsberichten en interviews over zaken 

die de Marktvisie aangaan. Lees daar ook over een aantal best practices. 

 

De site is in beheer van de initiatiefnemers van de Marktvisie: Rijkswaterstaat, het 

Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Bouwend Nederland, NLingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, 

MKB Infra, Uneto VNI en Astrin. 
 

  

  
  

 

De edities van Kei vind je op: 

magazines.rijksvastgoedbedrijf.nl/kei.  

http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/marktvisie
mailto:Postbus.rvb.marktvisie@rijksoverheid.nl
http://www.marktvisie.nu/
http://magazines.rijksvastgoedbedrijf.nl/kei


 

 

Bekijk ook eens de animatie op de website. 

   
Volg ons op social media   

  

  
  

www.rijksvastgoedbedrijf.nl 

Twitter @RijksvastgoedNL 

LinkedIn Rijksvastgoedbedrijf 

Instagram RijksvastgoedNL 

Facebook Rijksvastgoedbedrijf 
 

   
Colofon 

  
 

RVB Programmateam 

Marktvisie  
 

  
 

 

 

   
 

  
              

      
 

     
  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 

bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 

melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/expertise-en-diensten/z/zakendoen-met-het-rijksvastgoedbedrijf/marktvisie
https://twitter.com/RijksvastgoedNL
https://www.linkedin.com/company/rijksvastgoedbedrijf?trk=company_logo
https://www.instagram.com/rijksvastgoednl/
https://www.facebook.com/Rijksvastgoedbedrijf/


van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 

van berichten.  
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