P R A K T I S C H E I N F O R M AT I E

datum en locatie
De 3e EU Aanbestedingendag vindt plaats op donderdag 24 november 2011 in de
Veerensmederij, Soesterweg 330 (NS-wagenwerkplaats, achter de Rijtuigenloods/Herik Rail),
3812 BH Amersfoort.
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Met het openbaar vervoer
Lopend
Vanaf station Amersfoort circa 8 minuten lopen. Verlaat het station via de
noordzijde en ga linksaf. Loop aan het einde van de parkeerplaats voor de
loodsen rechts, sla na het architectenbureau linksaf en loop 45 meter
rechtdoor. U ziet de Veerensmederij op het NS-werkterrein.
Bus
Van station Amersfoort neemt u lijn 1 richting Amersfoort. U stapt na
5 minuten uit bij halte Emmauskerk. Vanaf hier is het 4 minuten lopen naar
de Veerensmederij.
Met de auto
Navigatie
Vanaf snelweg A28

Vanaf snelweg A1

Parkeren

LET OP! Voer in uw navigatiesysteem Soesterweg 244 in.
Neem afrit 5 en volg de borden Dierenpark. Sla voorbij het dierenpark na
500 meter, voor de verkeerslichten rechtsaf. Dit is de Soesterweg. Ga bij
nummer 244 (na ongeveer 1 km) rechtsaf het NS-terrein op. De eerste weg
links leidt naar de parkeerplaats.
Neem afrit 12 en volg richting Amersfoort/Dierenpark. Volg de weg en ga bij
de grote kruising, met Praxis aan uw rechterhand, rechtdoor. Ga na 200
meter linksaf de Noordewierweg op. Rij na Zeeman rechts de Violenstraat
in en sla aan het eind linksaf de Soesterweg op. Ga na 100 meter bij nummer
244 rechtsaf het NS-terrein op. De eerste weg links leidt naar de parkeerplaats.
U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein bij de Veerensmederij.
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UITNODIGING
aan bestuurders van gemeenten en andere overheden,
raadsleden, schoolbestuurders, ambtelijke projectleiders
en inkoopmanagers
aan architecten, aannemers, projectontwikkelaars,
corporaties en bouwmanagementadviseurs

aanmelding en informatie
www.rostra.nl of www.ontwerpwedstrijden.nl

deelname
Deelname aan de 3 e EU aanbestedingendag kost € 75,- exclusief btw; deelnamekosten voor
studenten bedragen € 50,- exclusief btw. Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk en is
kosteloos tot 17 november. Bij latere annulering bent u de volledige kosten verschuldigd.

DE BRANCHEORGANISATIE VAN
PROJECTMANAGEMENTBUREAUS
VOOR RUIMTELIJKE PROJECTEN

3 e EU A anbestedingendag
Twee jaar geleden organiseerde Architectuur Lokaal op verzoek van de Rijksbouwmeester en samen met VNG, BNA, NEPROM en PIANOo, de 2e EU Aanbestedingendag,
een landelijke bijeenkomst over de problematiek bij (Europese) aanbestedingen
aan architecten en projectontwikkelaars. De partijen werkten onder regie van de
Rijksbouwmeester aan concrete acties om tot verbeteringen te komen. Daartoe
werd de digitale handleiding KOMPAS light voor het aanbesteden van architecten
gepubliceerd.
Het rijksbeleid richt zich op innovatieve, creatieve economie. Dat vraagt niet alleen
om investeren in het aanbod (de makers) maar ook in de vraag (de opdrachtgevers).
Met name publieke opdrachtgevers zijn niet per definitie professionele opdrachtgevers.
Daarom zet het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van
Architectuur Lokaal zijn acties voor beter innovatief aanbesteden door. Op
24 november 2011 nodigen de partijen wederom bestuurders van gemeenten en
andere overheden, raadsleden, schoolbestuurders, ambtelijke projectleiders en
inkoopmanagers, architecten, aannemers, projectontwikkelaars, corporaties en bouwmanagementadviseurs uit: het aanbesteden kan en moet immers nóg beter.
Vanuit de ervaringen die de afgelopen twee jaar met KOMPAS light zijn opgedaan
wordt KOMPAS light 2.0 gepresenteerd: een verder vereenvoudigde versie van de
digitale handleiding. Hiernaast bespreken we de mogelijkheden om te komen
tot een alternatief, KOMPAS Open Oproep, te vergelijken met de procedure die
in Vlaanderen in gebruik is. We oriënteren ons op de mogelijkheden om voor
geïntegreerde contracten een Kompas D&B te maken. Tenslotte staat de aanbestedingsproblematiek en de praktijk van doordecentralisering van de grootste opgave,
de scholenbouw op de agenda.
Na afloop van de bijeenkomst ontvangen de deelnemers informatie over de
Kompassen. Begin 2012 wordt het magazine 3e EU Aanbestedingendag - Innovatief
aanbesteden kan beter breed verspreid en aan alle deelnemers toegestuurd. Het
magazine bevat verslagen van de debatten, interviews, best practices en meer
informatie die u nodig heeft om beter te kunnen aanbesteden.
Vanaf vrijdag 25 november is KOMPAS light 2.0 handleiding voor aanbesteding van
architectendiensten, digitaal beschikbaar via www.ontwerpwedstrijden.nl

De acties ter verbetering van de aanbestedingsproblematiek in 2011 zijn mogelijk geweest met
financiële bijdragen van de ministeries van IenM, OCW en EL&I en van Architectuur Lokaal.

PROGR A MM A
13.15 Ontvangst
13.45 Welkom
Felix Rottenberg voorzitter Architectuur Lokaal
13.50 Inleiding
Cilly Jansen directeur Architectuur Lokaal / Steunpunt Architectuuropdrachten &
Ontwerpwedstrijden
14:00 Nog eenvoudiger EU aanbesteden van architectendiensten

met KOMPAS light 2.0
Debat onder leiding van Monika Chao directeur Instituut voor Bouwrecht en
hoogleraar Bouwrecht TU Delft, met Norbert van Doorn voorzitter NLBP,
Guust Linders coördinerend beleidsmedewerker Fysieke Leefomgeving VNG en
Martin Mulder directeur Programma’s Stadsontwikkeling gemeente Utrecht
14.40 Alternatief: architectuurprijsvragen met KOMPAS Open Oproep
Debat onder leiding van Jan Brouwer vm Rijksadviseur Infrastructuur, met
Willem Hein Schenk voorzitter BNA, Peter Swinnen Vlaams Bouwmeester en
Peter Kuypers projectleider provincie Utrecht voor de ontwikkeling Fort Vechten
15.50 Geïntegreerd aanbesteden met KOMPAS D&B?
Debat onder leiding van Hans Wamelink hoogleraar Bouwmanagement TU Delft,
met Erik Ziengs lid Tweede Kamer voor de VVD, Roy Pellikaan directeur Pellikaan
Bouwbedrijf en Cor Notenboom hoofd planontwikkeling BAM Utiliteitsbouw
16.30 Aanbesteden van een architect voor de grootste opgave: scholenbouw
Debat onder leiding van Felix Rottenberg voorzitter Architectuur Lokaal, met
Louk Heijnders directeur Servicecentrum Scholenbouw, Jan van Iersel directeur
Broekbakema & parttime directeur brede school in Oegstgeest en Karin Reilingh
portefeuillemanager maatschappelijk vastgoed Ymere
17.15 Afsluiting
Frits van Dongen Rijksbouwmeester
17.30 Borrel

