
Seminar:

De toekomst van Bouwteams
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Programma (ochtend)
09:00 uur Welkom en inleiding Niels van Ommen

09:05 uur Historie en stand van zaken rondom bouwteams Joost Merema

09:20 uur Waarom kiezen voor een bouwteam? Henberto Remmerts, Arno Hoevink

09:40 uur Twee types bouwteamovereenkomsten Joost Merema

10:00 uur Bouwstenen voor het bouwteamcontract Andrea Chao

10:20 uur Presentatie consultatiedocument en vervolg Niels van Ommen

10:30 uur In gesprek met het publiek

11:30 uur Napraten met koffie, thee, lichte snack

Bewaar uw vragen alstublieft



Programma (middag)
14:00 uur Welkom en inleiding Niels van Ommen

14:05 uur Historie en stand van zaken rondom bouwteams Joost Merema

14:20 uur Waarom kiezen voor een bouwteam? Henberto Remmerts, Arno Hoevink

14:40 uur Twee types bouwteamovereenkomsten Jaap de Koning

15:00 uur Bouwstenen voor het bouwteamcontract Andrea Chao

15:20 uur Presentatie consultatiedocument en vervolg Niels van Ommen

15:30 uur In gesprek met het publiek

16:30 uur Borrel: napraten en netwerken

Bewaar uw vragen alstublieft



Seminar:

De toekomst van Bouwteams

Presentaties





Consultatiedocument

• Doel is kennisdeling, toepassen Bouwteams bevorderen

• Status is concept, ontwikkeldocument (niet: definitief en af)

• Evenwichtig maar (nog) niet paritair of breed getoetst

• Gebruik:
• Toegestaan op eigen risico en met inachtneming van auteursrecht

• Advies: organiseer adequate expertise bij de toepassing

• Verzoek: houd ons op de hoogte van wijzigingen



Vervolg

• Evaluatiemail (vandaag): geef aan of je input wilt leveren voor het vervolg

• Terugblikmail (volgende week): link naar consultatiedocument en presentaties

• Afhankelijk van de animo om input te leveren:
• Consultatiebijeenkomst in juni 2019

• Input per mail

• Initiatiefnemers maken verbeterslag

• Nieuwe versie in november 2019 (congres: Gamechangers in de Bouw & Infra)



Vragen en discussie



Vragen

• Welke overwegingen om te kiezen voor een Bouwteam mis je?

• Gelijkwaardigheid partijen bevorderen

• Gebruik maken van ontwerpkennis ON

• De scope is nog onzeker

• Het risicoprofiel is (te) onzeker

• OG wil innovaties bevorderen

• Voor welke omvang qua werken vind je Bouwteams geschikt?



Stellingen
• De toepassing van Bouwteams zal de komende 10 jaar groeien

• Een Bouwteam maakt samenwerken makkelijker

• Een Bouwteam hoef je niet aan te besteden

• Aannemers willen graag een Bouwteam om straks de uitvoering te mogen doen

• De opdrachtgever moet bij de prijsvorming (contractvorming) alle vrijheid 
hebben om de aanbieding van de aannemer af te wijzen

• Het is goed dat in een Bouwteam overeenkomst expliciet aandacht wordt 
besteed aan houding & gedrag

• Opdrachtgevers en Opdrachtnemers zijn klaar voor Bouwteams



Tot slot

• Evaluatiemail (in mailbox) en Terugblikmail (volgt)



Dank voor uw aandacht!

Lunch: 11.30 – 12.30 uur
Borrel: 16.30 – 17.30 uur


