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Betreft: Reactie op de consultatie van de Handreiking Tweefasenaanpak 
 
 
Geachte heer Neelis, beste Maarten, 
 
Sinds het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’ werken Rijkswaterstaat en marktpartijen 
nauw samen om sectorbreed verbeteringen door te voeren in de huidige manier van werken en daarmee 
voorbereid te zijn op de toekomstige opgaven in de GWW-sector. De tweefasenaanpak vormt een belangrijk 
middel in dit transitieproces. 
 
Sinds begin 2021 is binnen de Taskforce Infra 2.0 een Werkgroep Tweefasen actief, waarin Rijkswaterstaat en 
brancheorganisaties spreken, elkaar inspireren en discussiëren over de verschillende onderdelen van een 
tweefasenaanpak. Ook Koninklijke NLingenieurs levert in deze werkgroep haar bijdrage. Met behulp van de 
inzichten uit deze werkgroep heeft Rijkswaterstaat een handreiking opgesteld, die in november 2022 ter 
consultatie is voorgelegd bij de deelnemende brancheorganisaties.  
 
Graag bieden wij u hierbij een notitie met de voor NLingenieurs belangrijkste consultatiepunten aan. Hierin 
zijn tevens de inzichten meegenomen die eind november aan de orde kwamen in een consultatiegesprek 
met een deel van de achterban van Koninklijke NLingenieurs.  
 
Wij wensen jullie heel veel succes met het verwerken van alle consultatiereflecties en zien uit naar een versie 
1.0 van de Handreiking. Wij zijn ons bewust dat ook deze versie zich in de projectpraktijk zal moeten 
bewijzen en in zekere zin nog steeds ‘onder constructie is’. Infrastructurele projecten kennen een lange 
doorlooptijd en effecten van deze aanpak zullen pas op termijn zichtbaar worden. Wij hopen dat de sector in 
zijn geheel zich de tijd gunt om op deze resultaten te wachten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
 
Willemien Bosch 
  
  



 

Notitie  
Reactie Koninklijke NLingenieurs op consultatie Handreiking 
Tweefasenaanpak 
 
 
Algemene reflectie 
Als branchevereniging onderschrijven wij de transitiedoelstelling van de tweefasenaanpak ten zeerste. 
In het recente verleden en ook op dit moment zijn er te veel Rijkswaterstaat-projecten waarbij 
onzekerheden leiden tot ongewenste effecten op het gebied van scope, tijd, kwaliteit en geld. Ongewenste 
effecten voor de Rijksoverheid zoals budgetoverschrijdingen, het niet halen van MIRT-mijlpalen en het 
moeten doen van heraanbestedingen. En ongewenste effecten voor de bouwbedrijven, die te maken hebben 
met (grote) projectafschrijvingen en te hoge tenderkosten. Het effect is een markt met een sterk 
beheersings- en contractgerichte projectaanpak, waarbij terughoudendheid in wederzijds vertrouwen blijft 
bestaan. Dit is onwenselijk voor de huidige en toekomstige opgave in de GWW-sector. 
 
De tweefasenaanpak biedt in potentie de mogelijkheid om in wederzijds vertrouwen samen te werken aan 
de opgave. Echter, zonder wederzijds vertrouwen en een goede samenwerking zal ook een tweefasenaanpak 
niet succesvol zijn. 
 
Door samen in een eerste fase een aantal onzekerheden uit te werken, ontstaat een stabielere tweede fase 
waarin de voorspelbaarheid en beheersing van risico's sterk zijn vergroot (of toegenomen) en de oplossing 
stabiel is. 
 
Contractkader 
In de voorliggende handreiking herkennen we de wil om te verbeteren, maar herkennen we ook het hinken 
op twee gedachten. We zien dat er gezocht wordt naar nieuwe mogelijkheden voor verbeterde 
samenwerking, maar tegelijkertijd wordt contractueel vastgehouden aan de huidige relatie tussen 
opdrachtgever (OG) en opdrachtnemer (ON). De handreiking ademt dan ook nog steeds een sterk wij-zij (OG-
ON) -onderscheid.  
 
Ook wordt in de inleiding de tweefasenaanpak gepositioneerd als een contractonafhankelijke aanpak of 
werkwijze, maar er wordt in de uitwerking in de Handreiking toch met regelmaat de indruk gewekt van een 
contractueel en instrumenteel kader.  
 
Ons inziens ontstaat deze situatie mede door het vasthouden aan de UAV-gc als voorkeurs-contractkader. De 
keuze voor de UAV-gc past bij de samenwerkingsvariant ‘gecoördineerde samenwerking’ maar staat op 
gespannen voet met de samenwerkingsvariant ‘integrale samenwerking’. De UAV-gc (par 3.3) gaat namelijk 
uit van ‘passieve’ betrokkenheid van de opdrachtgever na gunning. De opdrachtnemer moet onder de UAV-
gc zijn prestatie zoveel mogelijk ‘zelfstandig’ kunnen uitvoeren. Het vasthouden van RWS aan de UAV-gc bij 
tweefasen aanpak lijkt een logisch gevolg van de staande praktijk binnen de grote (GPO) projecten van 
Rijkswaterstaat. In de ogen van Koninklijke NLingenieurs zijn andere contractuele kaders in veel gevallen 
passender bij een tweefasenaanpak. Denk hierbij aan Bouwteam, alliantie en NEC4. Deze vormen worden 
binnen Nederland succesvol toegepast in andere bouw- en infrasectoren. Ook het verder toepassen en 
integreren van het gedachtegoed DOEN kan bijdragen. 
 



 

Naar onze mening draagt het verbreden van het Rijkswaterstaat-contractenbuffet met genoemde andere 
kaders dan UAV-gc sterk bij aan het behalen de transitiedoelstellingen van de Vitale Infrasector. Wij beseffen 
ons dat dit nu buiten de scope van de huidige consultatie op de Handreiking twee-fasen ligt, maar leveren 
graag onze bijdrage om deze vormen binnen Rijkswaterstaat onder de aandacht te brengen. Wellicht in de 
volgende stap ‘op weg naar een Vitale Infrasector’. 
 
Aantal onzekerheden 
In de handreiking wordt een hybride variant (figuur 4) geïntroduceerd, waarbij niet de gehele contractscope 
in de tweefasenaanpak zit maar slechts een deel. In de verdere handreiking wordt verder zeer beperkt 
ingegaan op een hybride invulling van de tweefasenaanpak.  Wij adviseren om expliciet te kiezen voor een 
handreiking die hybride wel of niet behandelt. Als de hybride variant wel wordt meegenomen, dan dient dat 
volwaardig, inclusief opnemen in het Afweegschema (figuur 5). Als de hybride variant niet wordt 
meegenomen, dient dat duidelijk te worden toegelicht of hybride een niet-geaccepteerde mogelijkheid is of 
een mogelijkheid die nog nader moet worden uitgewerkt. 
 
Daarbij is er bij Bouwbedrijven in de huidige GWW-sector nog weinig draagvlak voor een hybride situatie. 
Met argumenten op het gebied van administratieve last, prijsvorming, opportunistisch concurreren op 
‘vaste’ scope, etc is dat ook voor de leden van NLingenieurs herkenbaar. 
We willen echter wel nadrukkelijk aandacht vragen voor het uitgangspunt dat je de tweefasenaanpak in een 
project introduceert, om in beginsel een beperkt aantal onoverzienbare onzekerheden in de 
aanbestedingsfase weg te nemen. Onoverzienbare onzekerheden die vervolgens in samenwerking nader 
uitgewerkt worden. Ook als de tweefasenaanpak over de gehele contractscope wordt toegepast, dient bij 
voorkeur in enige mate helder te zijn voor welke risicovolle onderdelen de tweefasenaanpak in beginsel als 
aanpak in het project is geïntroduceerd. Dat kan bijvoorbeeld een onzekerheid in de ondergrond zijn, of een 
onzekerheid in de bouwlogistiek of in de technische installatie. 
Als te veel onzekerheden worden benoemd, ontstaat de situatie dat alles met alles zal samenhangen. Dit zal 
mogelijk leiden tot discussie en dispuut in de afronding van fase 1 en de prijsvorming voor de realisatie in 
fase 2. Bij voorkeur wordt het aantal risicovolle onderdelen daarom beperkt.  
 
Fase 0 
Op basis van bovenstaande vragen we ook aandacht voor ‘fase 0’ van het project, oftewel de voorbereiding 
van projecten volgens de tweefasenaanpak. Een afweging voor een tweefasenaanpak wordt immers niet 
tijdens de aanbesteding genomen, maar ruim ervoor tijdens de planuitwerkings- en 
contractvoorbereidingsfase. De handreiking zal ook de teams in de planuitwerkings- en 
contractvoorbereidingsfases moeten helpen met het voorbereiden en maken van de juiste keuzes. 
Bijvoorbeeld in de flexibiliteit van de ruimtelijke procedures of de reikwijdte en het detailniveau van de 
conditionerende onderzoeken. 
 
Op dit moment belicht de handreiking deze voorbereiding slechts beperkt in paragraaf 2.4. De tekst is vooral 
geschreven als argumentatie om de voorbereiding niet te marginaliseren. Bijvoorbeeld met een passage als 
“Dat houdt niet in dat deze projecten dan ook minder voorbereiding vergen.”. Sterker nog, naar onze mening 
is het tegenovergestelde inderdaad eerder werkelijkheid, omdat een weloverwogen voorbereiding weleens 
meer tijd kan kosten (die je dan overigens in de verdere fases wel weer terugverdiend). 
Om een succesvolle tweefasenaanpak te kunnen doorlopen dient Rijkswaterstaat als aanbesteder juist veel 
bewuster te zijn over de onzekerheden in het project. Welke onzekerheden zijn redelijkerwijs de 
verantwoordelijkheid voor de Opdrachtnemer, welke risicovolle onderdelen kunnen in een fase 1 nader met 
de Opdrachtnemer uitgewerkt worden en welke onzekerheden dienen voor aanbesteding al uitgewerkt te 



 

zijn. Dit leidt mogelijk tot meer noodzakelijke uitwerking dan nu op basis van paragraaf 2.4 gesuggereerd 
wordt. 
 
Rol van het ingenieursbureau 
De handreiking is sterk geschreven als een integrale samenwerking tussen Rijkswaterstaat als opdrachtgever 
en het bouwbedrijf/bouwconsortium als opdrachtnemer. Alleen in paragraaf 3.3 wordt kort gesproken over 
de rol van ingenieursbureaus. In de dagelijkse praktijk bestaan nagenoeg alle projecten die voor een 
tweefasenaanpak in aanmerking kunnen komen uit een samenspel van Rijkswaterstaat, bouwbedrijf en 
ingenieursbureau. 
 
Aan de zijde van het Bouwbedrijf is het (integrale) ingenieursbureau waardevol voor het leiding geven aan 
het integrale ontwerp, gericht op de overkoepelende opgave en het mitigeren van de technische 
onzekerheden. 
 
Aan de zijde van Rijkswaterstaat als opdrachtgever, wordt in de planuitwerking en contractvoorbereiding de 
basis van het aanbestedingsdossier gelegd in samenwerking tussen Rijkswaterstaat en het ingenieursbureau. 
Juist in deze fase is het belangrijk voor te sorteren op de verwachte contractvorm en -aanpak. Het 
Ingenieursbureau brengt de benodigde expertise in voor ontwerp, planologie, omgeving, contract en 
onderzoek en heeft daarnaast vaak door kennis en ervaring heel goed inzicht in de onzekerheden en risico's. 
In plaats van te kiezen voor een twee-fasen aanpak kan het in sommige gevallen verstandiger zijn om in deze 
fase (selectief) een ontwerpslag dieper te gaan, waarna alsnog een regulier UAV-gc-contract kan worden 
aanbesteed. We stellen voor om deze stap toe te voegen aan het afwegingskader van figuur 5.  
Ook in fase 1 kan het ingenieursbureau een waardevolle bijdrage leveren in bijvoorbeeld de TAR, in 
ontwerpafwegingen, value-engineering, aanvullende onderzoeken en in contra-expertise en -ramingen. Om 
deze rol volledig te benutten, adviseren wij om in de handreiking de samenwerking vanuit de driehoek van 
partijen op te nemen en niet secundair aan of Rijkswaterstaat of bouwbedrijf. 
 
Innoveren en leren 
Het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’ kent drie basiscondities. De condities rondom 
samenwerken en financieel gezond worden in deze handreiking voldoende belicht. De conditie Innoveren en 
leren wordt niet verder uitgewerkt. Gericht op een individueel project is dat begrijpelijk. Door juist wel een 
hoofdstuk aan innoveren en leren in de tweefasenaanpak op te nemen in de handreiking, kan ook aan deze 
basisconditie veel kracht gegeven worden. Te denken valt aan onderwerpen over kennis uitwisselen en het 
georganiseerd betrekken van innovaties voor de in fase 1 uit te werken onzekerheden. Het kan dan ook 
innovaties betreffen vanuit marktpartijen die niet tot de gecontracteerde partijen behoren. In zeer specifieke 
en experimentele onzekerheden kan beschreven worden dat en hoe universiteiten en kennisinstellingen bij 
de opgave betrokken kunnen worden. Hiervoor zijn instrumenten als Innovatiepartnerschap (IPS) en Small 
Business Innovation Research (SBIR) voor handen en al in gebruik bij Rijkswaterstaat. Wij stellen voor om in 
de handreiking een relatie te leggen. 
 
Handreiking voor de hele sector 
De tweefasenaanpak geldt niet alleen voor de projecten van Rijkswaterstaat. Zoals bekend wordt op vele 
andere plaatsen in de Grond-, Weg- en Waterbouw gewerkt met deze aanpak. Sprekend voorbeeld zijn de 
HWBP-projecten bij de waterschappen. Ook provincies en gemeenten starten met deze aanpak. Voor een 
vitale infrasector zou het daarom zeer wenselijk te zijn om te komen tot een branchebrede handreiking die 
als standaard kan worden toegepast. De voorliggende handreiking kan samen met de best practises bij 
andere opdrachtgevers heel goed dienen als een vertrekpunt voor één sectorbrede handreiking voor de 



 

tweefasenaanpak. Wij begrijpen dat dit met de versie 1.0 nog niet zo zal zijn, maar doen de suggestie om 
daar voor een volgende versie wel naar te streven. 
 
Specifieke reflectie 
Als voorbereiding op de consultatie is aan NLingenieurs gevraagd om specifiek naar de ontwerpen 
ontwerpverantwoordelijkheid en prijsvorming te kijken. Dit hebben wij in de volgende paragrafen nader 
uitgewerkt. 
 
Ontwerpverantwoordelijkheid 

Ten aanzien van de 
ontwerpverantwoordelijkheid 
staat de figuur 12 uit de 
handreiking centraal. Tot en 
met aanbesteding is de 
ontwerpverantwoordelijkheid 
logischerwijs voor de 
opdrachtgever en in fase 2 voor 
opdrachtnemer. In fase 1 
ontstaat de onduidelijkheid. 
 
In het UAV-gc-kader is de 

traditionele rolverdeling dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerpproces en dat de 
opdrachtgever eventueel meedenkt in werksessies. Een daadwerkelijk beoogde integrale samenwerking in 
fase 1 knelt met dit kader. In de handreiking is dit ook zichtbaar door stevige aanpassingen in het hart van de 
Basisovereenkomst op het gebied van samenwerking, risicoverdeling, instelling van de Technische Advies 
Raad (TAR), escalatie, go/no go en werkverdeling in deze eerste fase. Zoals in de algemene reflectie 
aangegeven is deze ruimte prijzenswaardig, maar toont ook de knel met het UAV-gc-kader. Daarbij wordt het 
risico geïntroduceerd dat op termijn twee versies van de UAV-gc gaan ontstaan, één voor fase 1 en één voor 
fase 2. 
 
De ervaring vanuit de consultatie-deelnemers is dat juist in deze fase 1 een Bouwteam constructief werkt. En 
indien Rijkswaterstaat in het UAV-gc kader wil gaan bouwen, is onze suggestie om juist om bovengenoemde 
redenen in ieder geval in fase 1 UAV-gc los te laten en voor deze fase een kader op basis van ARVODI of 
wellicht DNR voor te schrijven. 
 
Daarnaast schetst de handreiking een trits, waarbij de verantwoordelijkheid in fase 0 bij Rijkswaterstaat ligt, 
in fase 1 bij Rijkswaterstaat en markt samen en in fase 2 bij de markt. Je kunt in onze ogen niet samen 
verantwoordelijk zijn in een UAV-gc-constellatie. In onze ogen is de juiste beschrijving voor fase 1 ‘is van 
Rijkswaterstaat, wordt van de markt’ in plaats van ‘samen’. Daarmee is het gebied in figuur 12 niet wit, maar 
(licht) blauw. Het biedt het bouwbedrijf meer vertrouwen in het samenwerken in fase 1 en het geordend 
overnemen van de verantwoordelijkheid in fase 2. 
 
Tot slot suggereert figuur 12 dat ieder onderwerp in het ontwerpproces een fase 1 kent, omdat op geen 
enkele plek in de driehoek het donkerblauwe gebied de rode lijn raakt. Dit wekt de suggestie dat alle 
onderdelen van het project risicovol zijn. Dit is niet de praktijk en is, zoals in de algemene reflectie al is 
aangegeven ons inziens onwenselijk. Ons voorstel is om de donkerblauwe zaagtand in een aantal gevallen 
helemaal te laten doorlopen tot de rode lijn. 
 



 

Prijsvorming 
Al in de Marktvisie wordt gesproken over ‘Eerlijk werk voor eerlijk geld’. Dit mantra staat nog steeds op 
gespannen voet met de hedendaagse praktijk. Het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’ is 
mede gestart, om in dit geval negatieve financiële effecten bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer te 
voorkomen door onzekerheden in samenwerking in fase 1 op te lossen. Het dilemma prijsvorming wordt 
gevoed vanuit de zakelijke belangen (commercieel en politiek) van Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Meer 
grip op dit dilemma is wat betreft ons via onderstaande zaken te verkrijgen: 
 

- Transparantie in prijsvorming 
- Prijsvergelijking in de BPKV-aanbesteding (alleen op de niet risicovolle onderdelen) 
- Ontwikkeling van de scope (scope-creep) 

 
De werkwijze in paragraaf 4.5 van de handreiking geeft een goed kader om tot een stabiele en transparante 
prijsvorming te komen, met name op de eerste twee bovengenoemde bullets. Wel stellen wij voor om in de 
faseovergang van 1 naar 2 een onafhankelijke prijstoets uit te laten voeren of de prijsvormingsmechanismes 
juist en rechtmatig zijn doorgevoerd. 
 
Ten aanzien van scope-creep en daarmee ongecontroleerde groei van het benodigde budget zijn de 
maatregelen in de handreiking wat ons betreft te beperkt. Juist in de intensieve samenwerking in fase 1 ligt 
het toevoegen van eisen en wensen op de loer. Stakeholders en opdrachtgever hebben de ruimte om nog 
wensen toe te voegen in een niet vastgesteld ontwerp en ook de opdrachtnemer heeft de gelegenheid te 
optimaliseren in kwaliteit zonder dat dat de eigen kosten lijkt te beïnvloeden. 
 
Wij zien ten behoeve van deze handreiking drie maatregelen om deze ongecontroleerde groei van het 
benodigde budget te voorkomen. 
 
Ten eerste: beschouw de status van het ontwerp bij de twee-fase aanbesteding als gelijk aan die van een 
één-fase aanbesteding. Dat betekent een bevroren eisenset en voor interne en externe stakeholders. Dat 
geldt ook voor de expliciet benoemde onzekerheden, die de twee-fase aanpak hebben gerechtvaardigd. Een 
heldere eisenset, zorgt ook dat de speelruimte helder is. Als er vervolgens in de uitwerking in fase 1 alsnog 
kansen optreden om te optimaliseren en/of nieuwe wensen te verzilveren, dient deze scope aanpassing of 
toevoeging expliciet en navolgbaar te worden gemaakt. 
Ten tweede: laat een onafhankelijke toets plaatsvinden. Dit kan bij de TAR of elders belegd worden. In deze 
toets wordt beschouwd of de uitgangspunten aan het einde van fase 1 met uitzondering van de expliciet 
benoemde onzekerheden in kwaliteit en omvang nog steeds overeenkomen met de uitgangspunten ten tijde 
van de aanbesteding. 
Ten derde: houdt voor de wijzigingen die daadwerkelijk worden doorgevoerd een expliciet 
scopewijzigingsoverzicht bij, inclusief benodigd budget. Dit heeft als voordeel dat ook daadwerkelijk 
zichtbaar is of en hoeveel extra budget benodigd is voor de in de aanbesteding benoemde onzekerheden en 
welk extra budget het gevolg is van andere aangepaste scope. 
 
Tot slot 
De tweefasenaanpak en deze handreiking kennen een aantal benoemde verbetermogelijkheden, maar 
bieden met name een mooie gelegenheid voor verbetering van de samenwerking in de infrasector. Een 
mooie gelegenheid voor betere beheersing van onzekerheden en wendbaarder bewegen in de complexiteit 
van de huidige en toekomstige opgaven. Daarbij is het ook een mooie gelegenheid voor een aantrekkelijkere 
sector om als marktpartij, maar ook om als individu in te werken. 



 

Als sector moeten we echter wel blijven waken dat deze aanpak niet zaligmakend is. De tweefasenaanpak 
wordt regelmatig als de Haarlemmerolie gezien tegen de negatieve effecten die in het rapport van McKinsey 
zijn benoemd. In onze ogen echter is de tweefasenaanpak slechts één van de bouwstenen op weg naar een 
Vitale Infrasector. 
 


