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De nieuwbouw van het Montaigne Lyceum was de afgelopen jaren vaak onderwerp van 

gesprek. Het was het allereerste schoolgebouw in Nederland dat met een DBFMO-contract is 

aanbesteed. Het Montaigne Lyceum is een pilotproject: het eerste huisvestingsproject waar-

bij ontwerp, bouw, inrichting, financiering, beheer, onderhoud en facilitaire dienstverlening 

in een geïntegreerd contract zijn opgenomen. Een project om van te leren. De school staat er 

inmiddels alweer drie jaar en is minder in het nieuws. Zo hoort het ook; over tot de orde van 

de dag.

In deze tussentijdse evaluatie laten we zien wat we hebben geleerd van de ervaring. We laten 

u zien in hoeverre we de verwachtingen, die we bij aanvang van het project hadden, ook 

daadwerkelijk hebben gerealiseerd. Per specifieke verwachting beschrijven we de ervaringen 

en leerpunten die we opdeden, tijdens de bouw en de eerste drie jaar van de exploitatie.  

De projectfasen die aan de bouw en exploitatie voorafgingen, kunnen we hier niet los van 

zien. Daarom nemen we belangrijke elementen uit die eerdere fasen mee.

Als je inzoomt op leer- en verbeterpunten, lijkt een evaluatie al snel erg negatief. De nadruk 

ligt immers op wat fout gaat – of bijgesteld moet worden. Mensen zijn geneigd de goede 

dingen als vanzelfsprekend te beschouwen. De slechte dingen vallen op. Denk aan twist-  

of discussiepunten uit het verleden die blijven hangen, terwijl ze allang opgelost zijn en het 

project voornamelijk goed verloopt. Het is ook een kwestie van beleving. In de interviews 

komt dit terug. 

Hoewel we in deze evaluatie ook de positieve ervaringen vermelden, ligt het accent op de 

leerpunten. Leerpunten waarmee u in een volgend project uw voordeel kunt doen. 

Voorwoord
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Bij het Montaigne Lyceum in Den Haag hebben we voor het eerst een pps (publiek private 

samenwerking) toegepast voor een gebouw. Het was pionieren. En pioniers maken nieuwe 

mogelijkheden toegankelijk en bereikbaar. 

Voor en tijdens de aanbesteding is er heel veel werk verzet. Resultaten waren onder meer een 

aanbestedingsleidraad, een DBFMO-contract en outputspecificaties. Servicecentrum 

Scholenbouw heeft deze aanbestedingsdocumentatie geactualiseerd en voor u toegankelijk 

gemaakt. 

DBFMO is de kinderschoenen ontgroeid. Opdrachtgevers van scholenbouwprojecten heb-

ben er een serieus alternatief bij en kunnen met de ervaringen hun voordeel doen. Kortom, 

kansen voor schoolbesturen en gemeenten om betere huisvesting te realiseren voor leerlin-

gen. Nu en in de toekomst.

Ik wil de geïnterviewden en alle anderen die aan de evaluatie hebben meegewerkt hartelijk 

bedanken voor hun bijdrage en hun kritische beschouwing van de afgelopen jaren. Met hun 

bereidheid om openheid van zaken te geven bieden ze u de kans om hier uw voordeel mee te 

doen.

Servicecentrum Scholenbouw

21 april 2010

Louk Heijnders

Directeur Servicecentrum Scholenbouw
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Inleiding
Zoals we in het voorwoord aangaven, 

bestrijkt deze evaluatie de periode van de 

bouwfase en de eerste drie jaar van beheer. 

In deze periode wordt immers inzichtelijk 

of de (hooggespannen) verwachtingen na 

een succesvolle aanbesteding worden waar-

gemaakt: of datgene dat in het contract is 

afgesproken invulling krijgt en of er 

onwerkbaarheden aan het licht komen.  

We hebben ervoor gekozen om met inter-

views te achterhalen of aan de verwachtin-

gen is voldaan. De diverse bevindingen en 

ervaringen die uit de interviews naar voren 

komen, schetsen een goed beeld.

Doel evaluatie
Het doel van deze evaluatie is tweeledig. Ten 

eerste willen we, zoals aangegeven, inzich-

telijk maken in hoeverre verwachtingen zijn 

waargemaakt. Tegelijkertijd willen we de 

opgedane kennis delen, door de bevindin-

gen en ervaringen tot nu toe toegankelijk te 

maken. Deze evaluatie is dan ook nuttig 

voor iedereen die bij een DBFMO-aanbeste-

ding betrokken is. Maar ook als u betrokken 

bent bij een project dat op een andere geïn-

tegreerde manier wordt aanbesteed, kunt u 

er uw voordeel mee doen. 

Opzet van de evaluatie

Interviews
We hebben mensen geïnterviewd, die bij het 

proces betrokken waren of zijn. Sommigen 

in een actieve rol, anderen wat meer op de 

achtergrond. Om het volledige beeld te krij-

gen hebben we ook enkele personen geïn-

terviewd, die in projectfasen voorafgaand 

aan de bouw betrokken waren. 

Tussen de teksten en leer- en verbeterpun-

ten staan citaten van geïnterviewden. Die 

citaten zijn persoonlijke waarnemingen en 

moeten ook in hun context worden bezien.

Wijzigingen en meerwaarde
We hebben geen onderzoek gedaan naar de 

aard van de doorgevoerde wijzigingen en 

ook geen analyses gemaakt van de financië-

le meerwaarde van het project. Beide onder-

werpen verdienen in een apart onderzoek 

een nadere analyse – bijvoorbeeld na vijf jaar 

beheer of bij de eerste vervangingsinveste-

ringen. Ook al blijkt bijvoorbeeld uit het 

interview met de gemeente Den Haag, dat er 

voor haar nu geen financiële meerwaarde is; 

in deze tussentijdse evaluatie van de proces-

sen is het financiële kader en de financiële 

meerwaarde geen onderwerp.
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Leeswijzer
In hoofdstuk 1 zetten we het project nog eens 

neer: wat omvat het project? Waarom wilden 

de opdrachtgevers een geïntegreerde aanbe-

steding voor het schoolgebouw? Er is geko-

zen voor een DBFMO-contract (Design, 

Build, Finance, Maintain & Operate). Dat is 

een contract waarin het ontwerp, de bouw, 

het onderhoud en de exploitatie (inclusief 

private financiering) zijn geïntegreerd.  

De financiering maakt het proces wezenlijk 

anders. Een korte toelichting op DBFMO als 

aanbestedingsvorm staat in de bijlage. 

In hoofdstuk 2 geven we per verwachting aan, 

in hoeverre daar nu aan wordt voldaan.  

We behandelen ook per verwachting ver-

schillende onderwerpen. Per onderwerp 

krijgt u een kijkje in de keuken van het  

project. Afsluitend benoemen we per  

onderwerp de leerpunten. 

In hoofdstuk 3 vindt u een overzicht en een 

samenvatting van de belangrijkste conclu-

sies en leerpunten.

In bijlage 1 en 2 van de evaluatie vindt u een 

overzicht van de geïnterviewden en hun kijk 

op het project. Hoewel uit de interviews veel 

gemeenschappelijke (leer)ervaringen kwa-

men, zitten alle betrokkenen er vanuit hun 

rol en ervaringen anders in. We hebben de 

verschillende ervaringen in de evaluatie 

algemeen gemaakt, maar er was ook ruimte 

voor specifieke ervaringen en leerpunten.

In bijlage 3 wordt geïntegreerd aanbesteden 

met DBFMO uitgelegd.
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“De onderwijsvisie van de 
school is goed in het 
gebouw tot uitdrukking 
gekomen. Dat is onze 
verdienste en die van de 
architect.”
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Het Montaigne Lyceum is gevestigd in een 

nieuw schoolgebouw, dat plaats biedt aan 

1200 leerlingen. Het is een school voor het 

voortgezet onderwijs: VWO, Havo, Mavo en 

VMBO (kader). De school ligt in het Haagse 

Ypenburg, een wijk in ontwikkeling. Er zijn 

nu veel publieke voorzieningen in de wijk te 

vinden, die destijds nog gerealiseerd moes-

ten worden. Die voorzieningen zijn echter 

niet bij het schoolgebouw betrokken, met 

uitzondering van de aan school gerelateerde 

functies zoals de sporthal, het theater en de 

vergaderruimtes. 

Vooraf stond vast dat het schoolgebouw 

ruimte moest bieden aan vernieuwend 

onderwijs. De school ontleent haar naam 

niet voor niets aan Michel de Montaigne 

(1533-1592). Een Franse filosoof, schrijver 

en politicus uit de periode van de 

Renaissance. Het motto van het Montaigne 

Lyceum is een afgeleide van zijn denkwerk: 

Leren van jezelf, leren van elkaar en leren 

van de wereld. En daar hoort vernieuwend 

onderwijs bij. 

� Het Montaigne Lyceum

School en visie

Het Montaigne Lyceum is onderdeel van de 

Esloo Onderwijsgroep. De Esloo Onderwijs-

groep maakt op zijn beurt weer deel uit van 

de stichting Lucas Onderwijs. 

Meer dan vijftig scholen voor basisonder-

wijs, voortgezet en speciaal onderwijs in 

Den Haag en omgeving zijn hierbij aange-

sloten. Lucas Onderwijs wil investeren in de 

kwaliteit van onderwijshuisvesting, met als 

doel de onderwijsvernieuwing meer kans te 

geven en onderwijskundige ontwikkeling te 

stimuleren en vorm te geven. 

In de huisvesting vertaalt de onderwijsvisie 

zich naar ruimten met een open karakter en 

naar een grote transparantie. Er wordt 

gewerkt in leerdomeinen: grote open ruim-

ten waar leerlingen, alleen of gezamenlijk, 

allerlei activiteiten van het lesprogramma 

uitvoeren. Het open karakter komt ook 

terug in de aula en het theater.

De school heeft de wens om actief deel uit te 

maken van de omgeving. Die wens komt tot 

uitdrukking in de multifunctionele ruimten, 

die de school beschikbaar stelt voor andere 

activiteiten. Derden kunnen gebruik maken 

van de gymzalen, van het theater (tot twee-

honderd personen) en van de 

vergaderruimtes.
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Taken en verantwoordelijkheden

Bij scholenbouw hebben we te maken met 

een gedeelde verantwoordelijkheid van de 

school en de gemeente. Beiden krijgen bud-

get voor schoolgebouwen. In grote lijnen 

betekent dat, dat de school budget krijgt 

voor het beheer en de gemeente budget 

krijgt voor de bouw. Bij scholenbouw in  

het voortgezet onderwijs draagt de gemeen-

te haar deel van het budget vaak over aan de 

school. Dit systeem dwingt beide partijen 

om tot overeenstemming te komen over de 

inzet en eventuele bundeling van middelen.

Gemeente en schoolbestuur moeten eerst 

overeenstemming bereiken over doel, uit-

voeringswijze, locatie, inpassing en ook 

over het totale budget en het ambitieniveau 

van het bouwproject. De school is bouwheer 

(opdrachtgever), tenzij anders afgesproken. 

Bij (meerjarige) geïntegreerde contractvor-

men moeten gemeente en schoolbestuur 

goede afspraken maken, omdat budgetten 

worden samengebracht. Pas dan kunnen de 

aanbesteding en realisatie starten. Deze 

werkwijze en de gedeelde verantwoordelijk-

heden hebben gevolgen voor de insteek van 

de betrokken partijen. 

Het opdrachtnemende consortium opereert 

onder de naam ‘TalentGroep Montaigne’.  

In TalentGroep Montaigne werken 

Strukton, ISS Facility Services en Imtech 

samen. De Bank Nederlandse Gemeenten 

(BNG) is als financier bij het consortium 

betrokken. Gezamenlijk zijn zij verantwoor-

delijk voor het ontwerp, bouw, inrichting, 

onderhoud, financiering, beheer en de 

exploitatie van de school. Zij zorgen ervoor 

dat het gebouw functioneel, schoon en 

bruikbaar is gedurende de looptijd van het 

contract.

Het contract dat het Montaigne Lyceum 

heeft gesloten met het consortium heeft een 

looptijd van dertig jaar. Het consortium is 

gedurende 28,5 jaar (de totale contractduur 

min anderhalf jaar bouwtijd), verantwoor-

delijk voor het leveren van de diensten.
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Figuur 1: Organisatieschema TalentGroep Montaigne
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Onderhoud, exploitatie en beheer van het 

gebouw (Maintain & Operate) maken bij het 

Montaigne Lyceum deel uit van het contract. 

Welke onderdelen van de exploitatie precies 

worden meegenomen, hangt sterk af van de 

wensen van de opdrachtgever. Wat wil de 

opdrachtgever zelf doen en wat niet? En 

vooral: welke partij kan de bewuste taak het 

beste uitvoeren? Over de gewenste uit te 

besteden onderdelen van de exploitatie is al 

vroeg in het proces nagedacht. Bij het 

Montaigne Lyceum zitten de volgende 

onderdelen van de exploitatie in het 

contract:

• Schoonmaak en afvalverwijdering

• Onderhoud aan gebouw en terreinen

• Meubels, vaste inrichting en apparatuur

• ICT-infrastructuur

• Gas, water en elektra

• Catering

• Reproductiediensten

Kengetallen Montaigne Lyceum

Bestuursovereenkomst maart 2003

DBFMO-contract gesloten 22 december 2004

Contractduur 30 jaar inclusief anderhalf jaar bouw

Beschikbaarheidcertificaat 25 augustus 2006

Officiële opening 9 oktober 2006

Contractwaarde e 26 mln.

Bruto vloeroppervlak Circa 9100 m2

Onderwijssoort Voortgezet onderwijs
VWO, Havo, Mavo, VMBO (kader)

Leerlingen Totale capaciteit voor 1200 leerlingen,  
nu zijn er 882 leerlingen

TalentGroep Montaigne Samenwerking van Strukton, ISS Facilty 
Services en Imtech

Financier BNG

Architect Rau Architecten

Schoolbestuur Lucas Onderwijs

Gemeente Den Haag
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“Er is een duidelijke 
(blijvende) rol voor een 
kenniscentrum om scholen 
te ondersteunen met kennis 
in alle fasen van het 
project.” 
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Deze evaluatie maakt inzichtelijk in hoe-

verre de verwachtingen zijn waargemaakt. 

Hieronder ziet u welke verwachtingen we 

bespreken en waarom. 

1. Leerervaringen opdoen
Allereerst is er de verwachting dat er van dit 

project geleerd kan worden. Het is niet voor 

niets een pilotproject. Alle betrokken partij-

en hebben er belang bij om leerervaringen 

op te doen, die ze weer kunnen gebruiken 

bij volgende projecten.

2. Meer kwaliteit voor 
hetzelfde budget
Bij een geïntegreerd DBFMO-contract kun je 

kiezen voor:

a) meer kwaliteit voor hetzelfde geld; 

b)  de gevraagde kwaliteit voor een lager 

budget. 

Bij onderwijshuisvesting zijn de beschik-

bare budgetten vaak aan de krappe kant. 

Vandaar dat bij de ontwikkeling van het 

Montaigne Lyceum aan de consortia 

gevraagd werd wie de meeste kwaliteit kon 

bieden voor het beschikbare budget. Tijdens 

de aanbesteding en ondertekening van het 

contract constateerde het bureau Ernst & 

Young, dat er een meerwaarde van 15 pro-

cent gerealiseerd was. Oftewel: er zou  

15 procent meer kwaliteit geleverd worden 

voor het beschikbare bouwbudget. Of en in 

hoeverre deze kwalitatieve meerwaarde nog 

steeds wordt ervaren, is onderdeel van deze 

evaluatie1. 

3. Meer tijd voor onderwijs
De contractvorm DBFMO brengt de ver-

wachting mee dat de schoolleiding minder 

tijd kwijt is aan de organisatie van zaken als 

beheer, onderhoud en schoonmaak van het 

gebouw. Deze werkzaamheden hoeft de 

school niet steeds zelf aan te besteden en 

aan te sturen, omdat ze in één contract voor 

langere tijd zijn uitbesteed (contractduur 

van ruim 25 jaar vanaf de beheerfase). 

Daarmee is een groot aantal werkzaam-

heden al geregeld, zodat de schoolleiding 

zich meer kan toeleggen op het onderwijs 

zelf. Of dit in de praktijk ook zo uitpakt, 

komt in de evaluatie naar voren.

� De verwachtingen en de werkelijkheid

1 Tijdens de interviews kwam aan de orde dat zorgvuldigheid nodig is bij het trekken van conclusies over wat nu speci-
fiek geldt voor DBFMO en wat ook zou gelden bij een traditioneel contract. Een constructiefout, zoals een lekkend dak, 
kan bij elke contractvorm voorkomen. Maar gaat het bijvoorbeeld om materiaal dat zo is afgewerkt dat de schoonmaak 
er last van heeft, dan duidt dat op een onvoldoende geïntegreerde benadering.
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4. Flexibiliteit in 
proces en product
Bij een DBFMO-contract is er weinig ruimte 

voor wijzigingen. Mocht er toch iets gewij-

zigd moeten worden, dan betaal je daar de 

hoofdprijs voor. Je bent immers gebonden 

aan één partij. Daarom werd tijdens de aan-

bestedingsperiode gelet op het creëren van 

flexibiliteit in het gebouw. Toekomstige 

aanpassingen aan het gebouw – als gevolg 

van gewijzigde inzichten in het onderwijs-

concept – moesten eenvoudig doorgevoerd 

kunnen worden en niet te kostbaar zijn. In 

de praktijk zijn ook al de eerste noodzakelij-

ke wijzigingen doorgevoerd, als gevolg van 

gewijzigde of nader gespecificeerde gebrui-

kerswensen. Uit deze evaluatie blijkt of dat 

soepel en tegen lage kosten gebeurde, zoals 

verwacht. 

5. Tucht van de banken
Bij een DBFMO-contract kijken de banken 

actief mee met het project. De bank laat een 

technisch adviseur monitoren, of de risico’s 

in tijd en kwaliteit beperkt blijven. Vanwege 

de financieringsvorm is er een financiële 

prikkel om op tijd op te leveren. 

Tegelijkertijd bewaakt de technisch adviseur 

dat de focus hierdoor niet teveel op de plan-

ning komt te liggen; de kwaliteit moet vol-

doende blijven. Een slechte kwaliteit zou 

immers in de exploitatiefase grote risico’s 

met zich meebrengen. 

De prikkel om kwaliteit te leveren ligt 

sowieso bij het consortium, want dat blijft 

verantwoordelijk tijdens de hele beheer- en 

exploitatiefase. Slechte kwaliteit in de 

bouwfase komt in de beheer- en exploitatie-

fase direct op het bord van het consortium 

terug. 

Hoe de diverse partijen deze ‘tucht van de 

banken’ hebben ervaren, komt eveneens aan 

bod in deze evaluatie.
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2.1 Verwachting 1 
Leerervaringen opdoen
Leerervaring opdoen bij een pilotproject 

dient een breder publiek dan de direct 

betrokken partijen. De schoolleiding van 

het Montaigne Lyceum zelf heeft (als we het 

hebben over leerervaringen) minder profijt 

van de deelname aan een pilotproject. Het 

Montaigne Lyceum zal simpelweg niet zo 

snel meer met een nieuwe bouwopgaaf te 

maken krijgen. 

Voor het Lucas Onderwijs, waar het 

Montaigne Lyceum onder valt, is dat anders: 

het heeft een groot aantal scholen onder 

zijn beheer. Voor het Lucas Onderwijs is het 

dus wel degelijk nuttig te leren van deze 

contractvorm, die een mogelijk alternatief 

biedt bij renovatie- en nieuwbouwprojecten 

of de uitbesteding van beheer en 

onderhoud. 

Ook voor de gemeente Den Haag fungeerde 

de pilot als een toets om te ervaren hoe een 

DBFMO-contract werkt. De gemeente 

beheert een portefeuille van vastgoedcon-

tracten, waaronder die van onderwijshuis-

vesting. Voor het beheer van de portefeuille 

is het makkelijker werken als er één con-

tractvorm is. In de praktijk is dat niet altijd 

het geval. Goede afstemming tussen de 

gemeentelijke diensten is nodig, bijvoor-

beeld als de gemeente aanvullende wensen 

heeft in het gebied rondom de school. Ze 

moet hierbij zorgvuldig omgaan met de 

belangen van de school en van het 

consortium.

De partners van het consortium 

TalentGroep Montaigne (Strukton, ISS 

Facility Services en Imtech) hebben de opge-

dane kennis en ervaring direct kunnen toe-

passen op andere DBFMO-aanbestedings-

trajecten. Dit geldt ook voor de BNG, als 

financier van het project.

Het beleid van de rijksoverheid was om via 

pilotprojecten DBFMO te introduceren en 

verder te brengen in de diverse sectoren, 

waaronder onderwijs. Mede op basis van de 

kennis die is opgedaan bij het Montaigne 

Lyceum kon de Rijksgebouwendienst een 

succesvolle ‘DBFMO-weg’ inslaan voor haar 

projecten. Ook het ministerie van Financiën 

kon de opgedane kennis goed gebruiken bij 

de toepassing van pps-projecten op rijks-

breed niveau. Het DBFMO-contract voor het 

Montaigne Lyceum geeft, samen met het 

rijksbrede standaardcontract, bruikbare 

inzichten en kan de basis zijn voor een stan-

daard DBFMO-contract bij onderwijs-

huisvesting.

Ook deze evaluatie zelf draagt bij aan het 

verder leren van deze pilot. Gemeentes en 

schoolbesturen kunnen die leerervaringen 

meenemen, wanneer zij onder begeleiding 

van Servicecentrum Scholenbouw onder-

zoeken welke aanbestedingsvorm het meest 

geschikt is voor hún scholenbouwproject.

“Vanuit de beheeroptiek van de dienst OCW van de gemeente, die 
een grote vastgoedportefeuille in beheer heeft, is een niet-functio-
nele variatie in contractvormen onwenselijk.”

- Menno Paats, gemeente Den Haag -
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2.2 Verwachting 2 
Meer kwaliteit voor hetzelfde budget

Meer kwaliteit door het 
integreren van disciplines

Een geïntegreerd contract biedt de moge-

lijkheid meer kwaliteit te bieden voor het-

zelfde geld, doordat diverse disciplines het 

project aanpakken vanuit een integraal per-

spectief. Goede afstemming tussen de 

beheer- en onderhouddisciplines én tussen 

de ontwerp- en bouwdisciplines, zorgt 

ervoor dat voor de volledige levensduur de 

juiste oplossingen gekozen worden. Een 

voorbeeld: nu meer investeren in makkelijk 

schoon te houden wandafwerking is op de 

lange termijn goedkoper dan wanneer de 

partij die verantwoordelijk is voor de wand-

afwerking, kiest voor een goedkopere 

oplossing. 

Dit alles vraagt nogal wat van partijen die 

niet of nauwelijks gewend zijn verder te  

kijken dan hun eigen discipline. Ook aan 

opdrachtgeverszijde is een integratie van 

disciplines en partijen noodzakelijk om 

deze contractvorm succesvol te laten 

verlopen. 

De integrale aanpak is bij het Montaigne 

Lyceum na de aanbesteding niet optimaal 

voortgezet. Enerzijds vanwege een gebrek 

aan ervaring met deze manier van werken. 

Anderzijds vanwege het feit dat, na afron-

ding van de aanbesteding, zowel bij de 

opdrachtgever als bij de opdrachtnemer  

de intensieve begeleiding (van externe  

adviseurs) wegviel. 

“Als je een goed resultaat wilt boeken, 
moet je disciplines zien te ontkokeren. 

Zodat iedereen gaat samenwerken. Als je 
dat kunt organiseren, dan bereik je 

meerwaarde.”

- Jeroen Mieris, Strukton Integrale Projecten -
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Kijkje in de keuken
Binnen het consortium TalentGroep 

Montaigne werken Strukton, ISS Facility 

Services en Imtech samen om tot een inte-

graal concept te komen. Het consortium 

maakt op haar beurt weer gebruik van 

onderaannemers en andere leveranciers. 

Ook de architect is aan het consortium 

verbonden.

•  Het Montaigne Lyceum is de eerste 

DBFMO voor onderwijshuisvesting in 

Nederland. Alle partijen moesten dus op 

zoek naar de juiste modus voor het pro-

ject. Dit had zijn effect op de onderlinge 

samenwerking, maar ook op de interne 

organisatie van de consortiumleden. De 

werkwijze was nieuw en vooral anders.

•  De partijen in de TalentGroep Montaigne 

waren bekend met de traditionele manier 

van werken. In de verschillende project-

fases redeneerden de betrokken teams 

teveel vanuit de eigen discipline en de 

eigen organisatie. Voorbeelden hiervan:

 -  Het facilitair management maakte bij 

het project een prijs op het voorlopig 

ontwerp, in plaats mee te denken over 

dat voorlopig ontwerp. De installateur 

volgde de bouw: dat is de traditionele 

volgorde. En daar hoort een traditioneel 

ingevulde werkwijze bij, met een stu-

ring op prijs.

 -  Het schoolgebouw werd door het con-

sortium in sommige fases wel eens 

benaderd als een kantoorgebouw. Daar 

had men immers veel ervaring mee. Een 

school stelt vanwege het intensieve 

gebruik echter andere eisen aan 

huisvesting.

 -  De mensen die tijdens de bouw, het 

onderhoud of het beheer (facilitair 

management) het project verder moes-

ten brengen, werden bij de voorberei-

ding en tijdens de bouw niet voldoende 

betrokken. Een centraal punt voor het 

overzicht en de regie ontbrak. Er werd 

wel meer samengewerkt dan bij een tra-

ditionele aanbesteding zou gebeuren, 

maar de werkwijze had meer integraal 

kunnen zijn. De gevolgde werkwijze 

verhoogde de druk op het project, zorg-

de voor onderlinge afstemmingsproble-

men en leverde daarmee irritatie op. Die 

irritatie was ook merkbaar voor de 

opdrachtgever.

 -  De interfaces bij een project zijn belang-

rijk. Ze sluiten de verschillende project-

fasen op elkaar aan, bijvoorbeeld  

ontwerp met bouw, of bouw met onder-

houd en exploitatie. Bij de interfaces 

ontstaan bij veel traditionele projecten 

inefficiënties, omdat er andere partijen 

op het toneel verschijnen. De nieuw 

betrokken partijen kennen het project 

en zijn historie nog niet en hebben hun 

eigen werkwijze. Juist bij de interfaces 

moet een DBFMO-contract voordelen 

bieden. Bij het Montaigne Lyceum zijn 

die voordelen niet volledig tot hun recht 

gekomen, maar wel meer dan bij een 

traditionele benadering. Toch stagneer-

de bij diverse interfaces de voortgang 

van het proces. En dat had gevolgen 

voor het geleverde werk. De schoollei-

ding merkte dit aan personele wisselin-

gen bij het consortium en aan de 

doorlooptijden.

“De basisprincipes van pps bieden goede 
kansen, maar ze moeten wel terugkomen 
in het proces en de uitvoering. Niemand 
binnen het consortium had in die begin-
periode de verantwoordelijkheid voor de 
volledige periode van dertig jaar.”

- Thomas Rau, RAU architecten -
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•  Zowel aan publieke als aan private zijde 

waren in de aanbesteding vele specialis-

ten bij het project betrokken. Na het slui-

ten van het contract verdween het meren-

deel van die specialisten naar andere 

uitdagingen. De teams die de aanbeste-

ding deden, waren niet dezelfde als de 

teams die de bouw begeleidden. 

Specifieke en complexe kennis die tijdens 

de aanbesteding was opgedaan, ging  

verloren – en daarmee ook een stuk 

continuïteit.

•  Tot aan het sluiten van het contract kre-

gen de gemeente en het schoolbestuur 

ondersteuning van adviseurs, vooral met 

het oog op de pilotstatus van het project. 

De ondertekening van het contract bete-

kende dat ook het merendeel van die advi-

seurs op zoek ging naar nieuwe opdrach-

ten. Schoolbestuur en gemeente hadden 

weliswaar het contract, maar het werk 

moest nog beginnen. Gezien het pilotka-

rakter van het project en de onbekendheid 

met een DBFMO-contract moeten 

opdrachtgevers, indien gewenst, langer 

begeleiding krijgen.

“Er is een duidelijke (blijvende) rol voor 
een kenniscentrum om scholen te onder-
steunen met kennis in alle fasen van het 
project.” 

- Erik Hermsen, Strukton Integrale Projecten -

•  Na afloop van een projectfase kwamen 

nieuwe teams met nieuwe mensen. 

Binnen het project waren dat echte over-

gangen, die meer tijd in beslag namen 

dan verwacht. Achterliggende redenen 

hiervoor:

 -  Afsluiting van een intensieve fase;

 -  Positionering van de nieuwe teams en 

de mensen die de werkzaamheden over-

namen. Zo’n nieuw team moest nog 

worden ingewerkt;

 -  Bij het begin van een nieuwe projectfase 

moest de ‘nieuwe’ verantwoordelijke 

bekijken, hoe de werkzaamheden het 

best konden worden opgepakt;

 -  Na de bouw moest ISS Facility Services 

het zogenaamde SPC-management (zie 

bijlage 3) overnemen van Strukton. Dit 

bleek in de praktijk minder goed te wer-

ken. Binnen de TalentGroep Montaigne 

koos men er uiteindelijk voor om 

Strukton het SPC-management weer op 

zich te laten nemen.

“Er was natuurlijk een voortraject geweest 
en wij waren van het natraject. We kre-
gen te maken met keuzes die al voor ons 
gemaakt waren. Daar hadden we last 
van of die moesten we aanpassen.”

- Wim Heinsbroek, Strukton Beheer & Onderhoud -
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•  Bij het consortium werd het resultaat van 

de ene projectfase overgedragen aan de 

afdeling die de volgende fase voor haar 

rekening zou nemen. De overdracht van 

werkzaamheden tussen die projectfasen 

verliep verre van optimaal.

•  De afdeling onderhoud van het consorti-

um kreeg na de bouw een contract voor 

ruim 25 jaar onderhoud op haar bureau, 

terwijl ze er in de voorbereiding niet bij 

betrokken was. Binnen het consortium 

stonden drie partijen elk voor hun eigen 

deel, volgens een traditionele werkwijze. 

De levenscyclusbenadering werkt alleen 

goed, als ze al tijdens de voorbereiding 

goed is ingebed.

•  De samenwerking aan opdrachtgevers-

zijde begon al bij de eerste gesprekken 

tussen de gemeente Den Haag en het 

schoolbestuur Van Lucas Onderwijs – 

aangemoedigd door de ministeries van 

OCW en Financiën. De gesprekken vorm-

den de basis voor de uiteindelijke uitvraag 

voor het nieuwe schoolgebouw. De basis 

voor de publieke samenwerking is al in de 

initiatieffase gelegd.

•  De gemeente en het schoolbestuur 

bepaalden de ambitie, de samenwerking 

en de (budgettaire) kaders en verwoord-

den die uiteindelijk in een bestuursover-

eenkomst. Na ondertekening van die 

overeenkomst waren er nog aanvullingen. 

De gemeente kreeg het gevoel dat zij ver-

houdingsgewijs veel op haar bord kreeg. 

De gewenste bijstellingen drukten op de 

investering en betalen zich pas tijdens de 

exploitatie terug. Deze onderwerpen zijn, 

door het integrale karakter van de aan-

besteding, sterk verweven. Bij de geschei-

den budgetten bij scholenbouw dienen 

dergelijke wijzigingen dan ook heel goed 

te worden doorgesproken.

•  De bestuursovereenkomst was weliswaar 

ondertekend, maar de partijen zaten ver-

schillend in het project. De posities waren 

overigens onderling bekend. De gemeen-

te wilde vanuit een kritisch positief per-

spectief wel eens zien waar DBFMO bij 

scholenbouw toe zou leiden. De keuze 

om mee te doen is door de verschillende 

gemeentelijke partijen anders beleefd. 

Het schoolbestuur koos voor DBFMO om 

te leren en om flexibiliteit en een betere 

prijs-kwaliteitverhouding te krijgen. 

Bovendien wilde het een uitgebreidere 

scope (‘welke functies omvat het pro-

ject’). De gemeente was daar geen voor-

stander van.

“Traditioneel verricht je al deze handelin-
gen ook, maar meer gespreid in de tijd. 
Nu haal je als het ware activiteiten naar 
voren, omdat je er later geen last meer 
van wilt hebben. Dat ervaart men als 
extra, maar is feitelijk een verplaatsing 
van activiteiten.”

- Liesbeth Wieland, Lucas Onderwijs -
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Leerpunten
•  Richt het interne proces zo in, dat alle disciplines worden geïntegreerd. Dat betekent 

dat er een goede balans moet zijn in sturen op prijs en op kwaliteit. Bij scholenbouw 

moet vooral sturen op kwaliteit voor meerwaarde zorgen.

•  Stel een (proces)manager aan die de kar trekt, het overzicht heeft en de samenhang 

bewaakt.

•  Bepaal de meest optimale scope (‘welke functies omvat het project’) voor het project.

•  Maak al rond de bouwfase afspraken over de invulling en procesinrichting tijdens de 

exploitatie en zorg voor het management van de interfaces.

•  Organiseer integrale ontwerpsessies om de verkokering van organisaties te 

doorbreken.

•  Zorg voor een goede kennisoverdracht en een afdoende inwerkperiode voor nieuwe 

personen en teams bij de overgang van projectfasen (interfaces).

•  Zorg voor overlap van teamleden bij de interfaces tussen projectfasen.

•  Maak gedurende het hele project één partij verantwoordelijk voor het 

SPC-management.

•  Zorg aan beide kanten voor continuïteit in de personele bezetting en in kennis.

•  Adviserende partijen moeten voldoende ervaring hebben met het werken met een 

DBFMO-aanbesteding, aangevuld met kennis van onderwijshuisvesting.

•  Zorg ervoor dat binnen een organisatie meerdere personen kennis van het contract 

en het proces hebben.

•  Zorg voor (zoveel mogelijk) gelijkgestelde en transparante ambities bij de 

opdrachtgevers.

•  Stel een goed doordachte bestuursovereenkomst op, die aansluit bij de doelen en 

ambitie van schoolbestuur en gemeente. Spreek af hoe je aanvullingen verwerkt.

•  Spreek als opdrachtgever met één mond naar buiten om verwarring en onbegrip bij 

andere partijen te voorkomen.

•  Zorg voor professionele ondersteuning en begeleiding voor het schoolbestuur tijdens 

het proces. Ook ná het sluiten van het contract.
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“Vaardigheid en 
visie van partners 
moeten leidend zijn 
in plaats van het 
geld.”
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Meer kwaliteit door op output te sturen

Bij een DBFMO-contract draagt niet langer 

de school de oplossing aan, maar vraagt de 

school de markt (inclusief architect) om 

met de beste oplossingen te komen voor 

haar diverse behoeftes. Kortom: ‘wat’ in 

plaats van ‘hoe’. Uiteraard is het dan 

belangrijk dat de school vrij precies weet 

wat die behoefte is. Tegelijkertijd moeten de 

school en het consortium met elkaar 

afstemmen of de aangedragen oplossingen 

in de ogen van de school voldoen aan de 

behoefte. 

Bij het Montaigne Lyceum is voor het groot-

ste deel voldaan aan de belangrijkste 

behoefte van de school.

Toch ontstonden er na de aanbesteding de 

nodige problemen, doordat vraag en aan-

bod niet optimaal op elkaar aansloten.

Kijkje in de keuken
Na de ondertekening van het contract ging 

de publiek-private samenwerking van start. 

Daarvoor richtte het proces zich op de tot-

standkoming van het contract. Na het  

sluiten van het contract kon TalentGroep 

Montaigne aan de slag met het ontwerp, de 

bouw en vervolgens het onderhoud en de 

exploitatie.

•  De kwalitatieve invulling van het ontwerp 

gebeurde niet adequaat. Deels ligt dat in 

het feit dat private partijen in Nederland 

nog geen ervaring hadden met dit soort 

integrale contracten. Daardoor werden er 

fouten gemaakt. Maar er is nog meer over 

te zeggen.  

Zo bleef het (voorlopig) ontwerp lang op 

outputniveau hangen. Daarbij waren de 

school en de gemeente onvoldoende 

betrokken bij de uitwerking van het ont-

werp. Er was slechts één overleg over de 

functionele eisen en de stedenbouwkun-

dige inpassing: volgens alle partijen is dat 

te weinig. School en gemeente hadden 

daar – binnen de kaders van de onderhan-

delingsprocedure – meer invloed op moe-

ten hebben. De planning liet dat echter 

niet toe.  

“De onderwijsvisie van de school is goed in het gebouw tot  
uitdrukking gekomen. Dat is onze verdienste en die van de 
architect.”

- Peter Ong, Montaigne Lyceum -
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Tijdens het ontwerp kregen de partijen 

onvoldoende gevoel voor wat men nu van 

elkaar vroeg en verwachtte. Het 

Montaigne Lyceum liep hierdoor kansen 

mis voor (praktische) verbeteringen. Na 

de bouw krijg je die kansen niet meer. 

Voorbeeld is de receptiebalie. Die had een 

kwartslag gedraaid moeten worden, om 

een beter zicht op de ingang en de aula te 

krijgen.

•  Opdrachtgevers en opdrachtnemers moe-

ten elkaar beter leren kennen, zodat er 

vertrouwen ontstaat. Dat vertrouwen heb 

je nodig om ruimte te kunnen geven in de 

outputspecificaties. Loslaten is nu een-

maal moeilijk. Bij de aanbesteding van 

het Montaigne Lyceum is de onderhande

lingsprocedure gebruikt. Procedures als 

de concurrentiegerichte dialoog bieden 

echter meer ruimte om de vraag helder te 

krijgen. Het proces moet daarop worden 

ingericht. Hoe meer ruimte er in de func-

tionele uitvraag zit, hoe groter de kans is 

op vernieuwende en creatieve ideeën.

•  De docenten werden weinig bij de onder-

handelingen tussen het schoolbestuur en 

het consortium betrokken. Een gemiste 

kans: juist zij weten wat nodig is in de 

klas en juist zij moeten kennis hebben 

van wat er gaat gebeuren. De docenten 

kunnen prima bijdragen om de gewenste 

output te specificeren. Voor een deel is 

dat wel gebeurd. 

•  De outputspecificatie was te ruim gefor-

muleerd. In hun bijeenkomsten hadden 

het schoolbestuur en het consortium die 

outputspecificatie moeten aanscherpen. 

Tijdens het beheer is er veel discussie 

geweest over de interpretatie van de out-

putspecificatie en het contract. Die dis-

cussie werd ingegeven door onvoldoende 

bekendheid met geïntegreerd ontwerpen 

en bouwen én door onvoldoende betrok-

kenheid van opdrachtgevers bij de uitwer-

king van het ontwerp. Resultaat is dat er 

aanpassingen nodig waren. Een vervolg-

vraag is of die aanpassingen ook wijzigin-

gen in het contract inhielden; zeer rele-

vant voor wie de kosten draagt. Genoeg 

ingrediënten dus voor extra kosten, extra 

inzet en ongenoegen aan beide kanten.

•  Bij de start van de bouw was de uitwer-

king van outputspecificatie niet op 

besteksniveau. Dat kost niet alleen meer 

tijd, maar levert ook een vertaalprobleem 

op.

•  Er werden bij het ontwerp keuzes 

gemaakt, zonder de gebruiker voldoende 

te betrekken. Gelukkig is de samenwer-

king vanaf het derde operationele jaar een 

stuk beter. Een volgende stap is het 

afstemmen van vervangingsinvesteringen 

met de gebruiker, zodat verdere optimali-

satie plaatsvindt.

•  Als het gaat om afstemmen van output-

specificaties en oplossingen, is de 

Welstandscommissie een belangrijke  

speler. Baken de rol van de Welstands-

commissie tijdig af. Stel werkkaders op 

voor de toetsing van het ontwerp. Bij het 

Montaigne Lyceum had de commissie in 

een laat stadium veel invloed op het ont-

werp. De opdrachtgever en de opdracht-

nemer waren hier niet gelukkig mee. Bij 

een geïntegreerde aanbesteding moeten 

de eisen van de welstand vroeg in het pro-

ces bekend zijn en krijgt de 

Welstandscommissie een andere rolinvul-

ling dan bij een traditionele werkwijze.
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Leerpunten
•  Betrek de school – en mogelijk ook de gemeente – actief bij 

de uitwerking van het ontwerp. Kweek wederzijds begrip 

voor vraag en aanbod en leer elkaar kennen. Stel ook 

gebruikersprofielen op van de gebruikers.

•  Betrek de eisen van de Welstandscommissie eerder in het 

proces en baken de invulling van haar rol adequaat af.

•  Stem de mogelijkheden bij vervangingsinvesteringen goed 

af met de wensen van de gebruiker.

•  Betrek docenten bij het formuleren van de gewenste output 

en vertel ze in een vroeg stadium hoe het DBFMO-contract 

werkt.

•  Abstractere outputspecificaties bieden meer ruimte voor 

innovaties en optimalisaties.

•  Zorg dat er voldoende tijd is voor de uitwerking van het 

ontwerp.



�0 < Evaluatie Montaigne Lyceum

Duurzame en innovatieve 
oplossingen door lange termijn

Een DBFMO-contract dient een langere 

periode. Dat maakt het eerder lonend om 

voor duurzame oplossingen te kiezen: die 

kunnen zich immers gedurende de looptijd 

van het contract terugbetalen. Een langdu-

rig contract biedt ook de kans om in te spe-

len en vooruit te lopen op technische ont-

wikkelingen – en dat maakt de keuze voor 

innovatieve oplossingen voor de hand lig-

gend. Een heel belangrijke factor is echter 

in hoeverre een opdrachtgever dit stimu-

leert. Legt hij bij de gunningscriteria de 

nadruk op duurzaamheid? Bij het 

Montaigne Lyceum was dat het geval en dat 

resulteerde in een aantal specifieke duur-

zame oplossingen. Om het Montaigne 

Lyceum daarmee te typeren als een duur-

zaam gebouw gaat te ver. Alleen al vanwege 

de eerder aangegeven, niet-optimale uitwer-

king van het ontwerp.

Kijkje in de keuken
•  De architectuur van een schoolgebouw is 

belangrijk voor de duurzaamheid, de uit-

straling en de vertaling van de onderwijs-

visie naar de huisvesting. Vandaar dat we 

de architectuur in deze evaluatie aan de 

orde stellen, en dan specifiek met het oog 

op het proces. RAU architecten is door 

het consortium gevraagd vanwege zijn 

visie op de invloed van het gebouw op het 

lerende kind, zijn visie op de exploitatie-

kosten gedurende de levenscyclus en zijn 

visie op duurzaamheid. Rau gelooft in de 

werking van een prestatiegerichte, inte-

grale aanpak voor de lange termijn – mits 

goed uitgevoerd. 

Door de traditioneel ingestoken werkwij-

ze nam niemand de verantwoordelijkheid 

voor de langere termijn. De verschillende 

disciplines werkten langs elkaar heen in 

plaats van samen. Door de wisselende 

samenstelling van de teams, greep men 

bovendien terug op traditionele 

werkwijzen.

•  De duurzaamheid en innovatie in het 

gebouw komen onder meer terug in het 

groene dak en het warmtewiel. Beide 

duurzaam en energiebesparend. Een 

ander voorbeeld van innovatie is de loca-

tie van de fietsenstalling op het dak van 

de sporthal en de combinatiefunctie van 

aula en theater. Maar net als bij veel ande-

re scholenbouwprojecten is er spanning 

tussen budget en ontwerp. Wil je duur-

zaamheid, binnenklimaat en innovatie 

bevorderen, dan moet je daar al in de 

voorbereidende projectfasen rekening 

mee houden.

“Vaardigheid en visie van partners moe-
ten leidend zijn in plaats van het geld. 

Juist op kennis en ervaring gestoelde visie 
levert op de lange termijn besparingen op 

en verhoogt over het gehele proces de 
kwaliteit.”

- Thomas Rau, RAU architecten -

Leerpunten
•  Zorg ervoor dat de architect en de 

bouwer in het proces verantwoor-

delijkheid nemen voor de kwaliteit 

gedurende de volledige levens-

cyclus van het gebouw.

•  Investeer op basis van de levens-

cyclus van het project, zodat je de 

kwaliteit verhoogt en op langere  

termijn bespaart.

•  Een integrale benadering van ont-

werp, bouw, onderhoud en beheer 

stimuleert innovatie en duurzame 

oplossingen, mits de uitvraag daar-

toe voldoende ruimte laat.
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2.3 Verwachting 3 
Meer tijd voor onderwijs

Eerst minder tijd voor onderwijs 
door niet-optimaal product

Zoals u in de vorige paragraaf kon zien, zijn 

– aan publieke en private zijde – de nodige 

zaken niet optimaal verlopen. De school gaf 

op bepaalde gebieden niet duidelijk genoeg 

aan wat haar wensen waren: de wensen 

waren niet voldoende vertaald in een volle-

dige outputspecificatie (‘wat moet het kun-

nen’). Vervolgens zou de school bij de uit-

werking van het ontwerp worden betrokken 

(‘hoe krijgt het vorm’) Dat gebeurde onvol-

doende en het consortium behaalde daarom 

niet het gewenste integrale karakter en de 

beoogde kwaliteit.  

Als gevolg daarvan moest de school de 

nodige aanpassingen vragen van het con-

sortium, dat de handen vol had aan het her-

stellen van diverse gebreken. De school trok 

daardoor de eerste jaren geen profijt van de 

contractvorm: men was te veel tijd kwijt aan 

het formuleren van de juiste aanpassingen. 

Verder ging er veel tijd zitten in het consta-

teren en laten registreren van de gebreken 

en in de opvolging van het herstel. De vele 

overleggen die hieruit volgden, legden een 

groot beslag op de tijd van de schoolleiding. 

Een positieve constatering is, dat dit nooit 

ten koste ging van de kwaliteit van het les-

geven. Momenteel lopen de zaken een stuk 

beter. De school constateert nu dat deze 

contractvorm inderdaad meer ruimte biedt 

voor de schoolleiding om zich te focussen 

op het onderwijs. 

“We gaan nu merken dat we naar onze 
core business kunnen. Dat we minder zor-
gen hebben over het beheer. TalentGroep 
werkt beter, het vertrouwen is terug, de 
samenwerking loopt goed. Ik denk dat de 
school in 2010 nog maar één manager 
nodig heeft, die zich één dag in de week 
met het gebouw bezighoudt.”

- Peter Ong, Montaigne Lyceum -

Leerpunt
•  Tijd investeren in de voorbereiding 

betaalt zich dubbel en dwars terug in 

de gewonnen tijd in de beheer- en 

exploitatiefase.

Minder tijd door onduidelijkheid 
verdeling verantwoordelijkheden, 
taken en rollen

Bovenop de tijd die men kwijt was aan aan-

passingen en het herstellen van gebreken, 

ging veel tijd zitten in de discussie over de 

verantwoordelijkheid voor die aanpassingen 

en gebreken. Bovendien ging tijd verloren 

door de onduidelijke taak- en rolverdeling 

in de aanpak ervan. 

Een degelijk kwaliteitsplan, met duidelijke 

taken en rolverdeling voor zowel de school 
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als het consortium, creëerde hier duidelijk-

heid in. Nu de aanpassingen daadwerkelijk 

zijn doorgevoerd en de gebreken zijn aange-

pakt, is er een situatie ontstaan waarin beide 

partijen tevreden zijn over de samenwer-

king.

Bij een aantal gebieden en aspecten van het 

contract, ontstond pas in een later stadium 

het besef dat er een gedeelde verantwoorde-

lijkheid voor bestaat. Daardoor trokken de 

partijen in de eerste jaren onvoldoende 

samen op in deze gebieden.

Kijkje in de keuken
•  Vandalisme was in de eerste jaren een 

grotere kostenpost dan voorzien. 

Contractueel delen de school en het con-

sortium dit risico, zodat bij beide partijen 

een prikkel ligt om hier wat aan te doen. 

Bij het consortium in de vorm van een 

robuust ontwerp; bij de school door de 

leerlingen aan te spreken en in de hand te 

houden. De mate van vandalisme bleek 

echter zwaarder dan door school en con-

sortium voorzien. Tijdens het beheer 

leverde dat discussie op. Onder wiens ver-

antwoordelijkheid valt het moedwillig 

kapotmaken van dingen? Volgens het 

contract moet het consortium kapotte 

dingen herstellen, met het oog op de 

beschikbaarheid. Maar het consortium 

heeft geen invloed op vandalisme. In hoe-

verre willen en kunnen beide partijen pre-

ventief handelen? De discussie had deels 

vermeden kunnen worden, door meer en 

eerder met elkaar te communiceren. 

Communiceren om de aandachtspunten 

boven water te krijgen, gevoel te krijgen 

voor wat beide partijen willen en kunnen 

en je te verplaatsen in de gebruiker van 

het gebouw. Kortom, school en consorti-

um hadden dit risico samen moeten 

managen. Nu bereikten ze de juiste vorm 

van samenwerking op dit punt pas in een 

later stadium.

•  Om de bouwfase soepel in de exploitatie-

fase te laten overgaan, moet je vooraf 

afspraken maken over de kwaliteits

borging en de wijze van monitoren. Een 

kwaliteitsborgingplan voorziet in werkaf-

spraken en verantwoordelijkheden. De 

betrokken partijen moeten daar open in 

zijn, zodat iedere partij uiteindelijk doet 

waar hij goed in is - en ook vertrouwen 

heeft in de ander. Dit betekent dat de con-

tractartikelen een praktische invulling 

moeten krijgen in een kwaliteitsborging-

plan.

•  Na het sluiten van het contract en na de 

oplevering waren de verwachtingen hoog. 

Hoe zou het gaan? Het beheer was nog 

niet goed ingericht en beide partijen had-

den een andere voorstelling van zaken. 

Dat leidde tot miscommunicatie en onbe-

grip en had zo effect op de verhouding 

tussen de opdrachtgever en de opdracht-

nemer. Het contractbeheer is dan ook een 

facet dat al veel eerder moet zijn inge-

richt. Zodat de verantwoordelijkheden en 

taken voor opdrachtgever en opdrachtne-

mer helder zijn.

•  De afgelopen jaren voerden de betrokken 

partijen de nodige discussies over het 

contract, de outputspecificaties en de 

samenwerking. Daar gaat tijd in zitten.  

Er zijn verschillende overlegpodia: een 

operationeel overleg, een technisch over-

leg en een overleg op directieniveau. De 

frequentie verschilt. Nu de continuïteit 

binnen het project constanter is, loopt de 

intensiviteit van de overleggen terug.

•  Er heerste teveel het idee dat alles aan de 

markt kon worden overgelaten. Het eco-

nomisch eigendom ligt weliswaar bij het 

consortium – voor de looptijd van het 

contract – maar er is een gedeelde verant

woordelijkheid. In de samenwerking zit-

ten ook voor de school aardigheden. Zo 

vloeit een gunstige energierekening (ver-

bruikpercentage onder de norm) deels 

naar school terug en worden huurop-

brengsten van de sporthal gedeeld, na 

aftrek van de kosten. Deze mechanismen 
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zorgen ervoor dat ook de gebruiker zich 

verantwoordelijk blijft voelen voor het 

gebouw en daar ook de vruchten van 

plukt. 

•  In het contract staat dat de school mee

deelt in de winst van de verhuur van de 

sporthal en meedeelt als de energiekosten 

lager uitvallen. Dat moet een prikkel 

geven om actief en bewust met deze 

zaken aan de slag te gaan. Dat werkt 

alleen als het contract, en daarmee de 

prikkel, bij iedereen bekend is en betrok-

kenheid wordt gestimuleerd. De school 

heeft er niet alleen financieel baat bij, 

maar kan ook een bredere uitstraling  

krijgen in de omgeving.

•  De schoolleiding en het consortium spra-

ken bij de aanvang van het beheer ver

schillende talen. Vroeg de school om een 

hogere temperatuur in een klaslokaal, 

dan constateerde het consortium dat de 

gemeten temperatuur binnen de marges 

van de outputspecificaties viel. De taal is 

nu hetzelfde, het wederzijds begrip is 

toegenomen.

•  In de dagelijkse praktijk is de schoollei-

ding het aanspreekpunt voor het consor-

tium. De betrokkenheid van Lucas 

Onderwijs – en in mindere mate die van 

de gemeente – is van heel actief veranderd 

in een rol op de achtergrond.

•  Sinds enige jaren vertegenwoordigt een 

facilitair coördinator het consortium op 

de school zelf. Hij coördineert de opera

tionele gang van zaken en is aanspreek-

punt voor de school, zonder opvoedkun-

dige rol. Zo vinden de school en het 

consortium elkaar in de dagelijkse gang 

van zaken en kunnen ze direct oplossin-

gen vinden. Het gaat om een sleutelposi-

tie, voor de school en het consortium. Bij 

het Montaigne Lyceum vult het consorti-

um deze positie in. Maar andere invullin-

gen zijn evengoed mogelijk en soms zelfs 

aan te bevelen.

“Dit werk valt of staat met je aanpak: 
hoe je met elkaar omgaat. Uiteindelijk is 
het mensenwerk.”

- Ed Rijnenberg, ISS Facility Services -

Leerpunten
•  Wees helder over de status van het 

DBFMO-contract ten opzichte van 

andere contracten en over mogelijke 

ontwikkelingen tijdens het beheer. 

Dat maakt het mogelijk om tijdig en 

zorgvuldig te handelen, als andere 

ontwikkelingen in het gebied raak-

vlakken hebben met het project.

•  Stel voor de exploitatiefase een 

kwaliteitsborgingplan op met daarin 

(werk)afspraken over het monitoren 

en de verdeling van 

verantwoordelijkheden.

•  Zorg voor mechanismen in het con-

tract die de gedeelde verantwoorde-

lijkheid voor het schoolgebouw van 

de gebruikers en de uitvoerende 

partij stimuleren.

“De verwachting van pps was, dat de 
school zich volledig kon richten op haar 
kerntaak: lesgeven. De rest van de dage-
lijkse praktijk werd door het consortium 

overgenomen. Nu is de verdeling van 
taken en verantwoordelijkheden weer dui-
delijk en is de focus minder contractueel.”

- Stefan van Offenbeek, Strukton Integrale Projecten -
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2.4 Verwachting 4
Flexibiliteit in proces en product

Beide partijen gebaat bij 
weinig wijzigingen

Zoals we eerder aangaven, waren de 

beschrijving van de behoefte van de school 

en de uitwerking van het ontwerp niet opti-

maal. Daardoor moesten tijdens de bouw- 

en de exploitatiefase de nodige wijzigingen 

worden doorgevoerd. Het is dus zaak om 

vooraf goed na te denken over wat de school 

wil en tijdens de uitwerking goed af te stem-

men of de oplossing daarin voorziet. Zo 

blijft het aantal wijzigingen binnen de per-

ken. Tijdens de lange looptijd van het con-

tract zijn wijzigingen onvermijdelijk. Stel je 

daar als school en als consortium op in. 

Kom tot een praktijkgerichte wijzigings-

procedure, met duidelijke reactietermijnen 

en taakverdelingen. Dit voorkomt een hoop 

ergernis over het aantal wijzigingen en de 

afhandeling ervan.

Kijkje in de keuken
•  Tijdens de bouw kwamen er wijzigingen 

vanuit de opdrachtgever. Die zaten niet in 

de financiering en zijn lumpsum betaald. 

Wijzigingen doorvoeren in dit stadium is 

bij geen enkele contractvorm optimaal. 

Ze betekenen extra werk voor de 

opdrachtnemer, binnen een strakke 

planning.

•  In het DBFMO-contract zijn artikelen 

opgenomen, die het mogelijk maken aan-

passingen door te voeren. Dat zorgt voor 

flexibiliteit. Bij een langdurig contract is 

die flexibiliteit noodzakelijk, omdat wen-

sen en eisen op termijn veranderen. Het 

consortium is hiervoor de contractpartij, 

omdat een wijziging effect kan hebben op 

andere onderdelen binnen de school.

•  Het DBFMO-contract houdt in dat de 

schoolleiding – in het geval van een wijzi-

ging of aanvullende wens – in principe 

gebonden is aan één partij. De school for-

muleert de vraag en het consortium 

maakt een offerte. De schoolleiding 

ervaart het gebrek aan concurrentie en het 

gevoel van gedwongen winkelnering als 

onprettig. Ze wil snel een aanpassing 

kunnen realiseren, voor een marktconfor-

me prijs. Maar een marktconforme prijs 

is een op het contract aanvullende eis, 

waarvoor moet worden betaald. Dat cre-

eert een onderhandelingssituatie die 

ontevredenheid in de hand werkt. Dit is 

een aandachtspunt, omdat een gevoel van 

ontevredenheid gemakkelijk blijft han-

gen. Een lange doorlooptijd van offertes 

wekt onvrede, maar hangt samen met  

de hoeveelheid offertes en de interne pro-

cedures. Met het invoeren van een proce-

dure voor de omgang met wijzigingen is 

er meer structuur.

•  In de zomer van 2009 zorgde DBFMO als 

contractvorm voor een positief signaal 

met het oog op wijzigingen. Er moest een 

nieuwe instructieruimte komen binnen 

het grotere leerdomein. Juist vanwege de 

kennis van het consortium en begrip voor 

wat de school wenste, werd deze wijzi-

ging in een uiterst kort tijdsbestek door-

gevoerd, tegen een voor de school accep-

tabele prijs. Onderdeel was onder meer 

de aansluiting op het luchtbehandeling-

systeem en de ICT infrastructuur. Het is 

de vraag of zo’n ingrijpende wijziging net 

zo snel gerealiseerd was door een partij 

die niet bekend is met de schoolwensen 

en de ins en outs van het gebouw.

“Samen met de school zijn we tot een 
praktische invulling van de wijzigings-
procedures gekomen. Nu zijn er duidelijke 
procedures en verantwoordelijkheden;  
heldere formats voor de dagelijkse 
praktijk.”

- Annemiek Daamen, Strukton Integrale Projecten -
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Leerpunten
•  Probeer zo min mogelijk wijzigingen door te voeren, door vooraf als school te 

investeren in het opstellen van de uitvraag.

•  Aanpassingen tijdens de bouw zijn, vanwege de grote druk op de planning, lastig 

door te voeren.

• Aanpassingen tijdens de exploitatie vragen om een heldere procedure.

• Maak een procedure voor het uitvragen, plannen en realiseren van wijzigingen.

• Maak helder hoe je tot een marktconforme prijs kunt komen voor een wijziging.
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2.5 Verwachting 5
De tucht van de banken

Hoe ver gaat de bemoeienis van banken?

Het consortium voelt de directe bemoeienis 

van de banken met het proces sterker dan de 

school, die daar wat verder vanaf staat. Het 

is aantoonbaar dat de bemoeienis ertoe 

leidt, dat een project op tijd en binnen bud-

get gerealiseerd wordt. Tijdens de exploita-

tiefase is de meerwaarde van bemoeienis 

door banken minder hard aantoonbaar. Dit 

inzicht is voor de school wel van belang om 

in te schatten in welke mate ze zelf moet 

aansturen en in welke mate de banken het 

kunnen overnemen.

Kijkje in de keuken
•  De BNG werd tijdens de aanbesteding 

betrokken als financier van het consorti-

um TalentGroep Montaigne. De BNG 

stelt vermogen beschikbaar, zorgt voor de 

financiële afwikkeling en bewaakt een tij-

dige oplevering en een goede 

dienstverlening.

•  Aan het eind van de bouwfase werkte men 

met man en macht om het gebouw op tijd 

op te leveren. De externe financierings-

constructie onder een DBFMO-contract is 

daarvoor een enorme financiële prikkel. 

Pas na oplevering betaalt de school name-

lijk de zogenaamde beschikbaarheidver-

goeding, waarmee het consortium de 

banken kan aflossen. Kan er (nog) niet 

afgelost worden door te late oplevering, 

dan draait het consortium op voor een 

schadevergoeding aan de school én voor 

een schadevergoeding aan de banken – 

bestaande uit rentes over de niet afgeloste 

leningen. Mede dankzij deze prikkel 

kwam de school op tijd beschikbaar.

•  In de beginperiode zorgde de gemeente 

ervoor, dat de beschikbaarheidvergoeding 

(waarmee de financiering door het con-

sortium wordt afbetaald) op de rekening 

van het consortium kwam. Na een aan-

passing van de bestuursovereenkomst is 

die taak nu overgedragen aan de school.  

De BNG is er bij gebaat dat het consorti-

um goede prestaties levert en niet wordt 

gekort. Is er toch sprake van kortingen, 

dan zal de BNG dat merken en aan de bel 

trekken bij het consortium.  

De vraag is of de rol van bewaker van de 

dienstverlening afdoende uit de verf 

komt, of dat het meer een uiterst redmid-

del is. De BNG ontvangt elk kwartaal rap-

portages over het Montaigne Lyceum. Als 

de financier een korting constateert, 

vraagt die aan het consortium dit te her-

stellen. De technisch adviseur van de 

BNG voert tijdens de beheer- en exploita-

tieperiode één keer per jaar een controle 

uit. Er kan veel tijd zitten tussen constate-

ring en herstel, terwijl de tekortkoming 

misschien een belangrijke functie betreft. 

Reden te meer om ervoor te zorgen dat de 

constatering van kortingen en het herstel 

daarvan een zaak is tussen school en con-

sortium.  

Pas wanneer blijkt dat gebreken (die ten 

grondslag liggen aan de korting) een 

lange periode niet hersteld worden, her-

haaldelijk optreden of zich opstapelen, 

ontstaat er risico voor de banken. Het 

consortium kan dan niet meer kan vol-

doen aan de door de bank gevraagde 

ratio’s: reserves met betrekking tot zijn 

betalingsverplichtingen. Om dit risico te 

ondervangen, is de rapportagecyclus van 

het consortium en de technisch adviseur 

afdoende. Binnen de school moet het hel-

der zijn, dat de banken eerst de school en 

het consortium de tijd geven er samen uit 

te komen, voordat ze zich er actief mee 

gaan bemoeien.

“De prijs in relatie tot de looptijd moet in 
evenwicht zijn. Een contract moet in 
balans zijn. Je moet geen irrationele risi-
co’s nemen. Daar moeten banken op toe-
zien, daar moeten we harder in zijn. Dan 
maar geen financiering.’’

- Pauline van Abtswoude, BNG -
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•  Het bovenstaande heeft alles te maken 

met de financiële omvang van het project 

Montaigne Lyceum – en van scholenbouw 

in het algemeen. Dit soort projecten 

bevindt zich vaak aan de ondergrens voor 

projectfinanciering: een investeringssom 

van ongeveer tien tot vijftien miljoen 

euro. Dit zijn niet de grootste financierin-

gen. Bij een investering onder deze grens 

nemen de transactiekosten in verhouding 

nog een te grote positie in. Standaarden 

en ervaringen kunnen zorgen voor een 

verdere ontwikkeling van DBFMO. 

Leerpunten
•  De geplande opleverdatum is gehaald, dankzij de financiële 

prikkel in de contractvorm DBFMO.

•  Zorg voor een systeem van controle, dat iedereen prikkelt 

om de beschikbaarheid van het gebouw te borgen.

•  Maak het scholenbouwproject financieel interessanter door 

meerdere scholen in één project te bundelen. Of door 

diverse maatschappelijke functies samen te brengen in het 

gebouw. Zorg wel dat het behapbaar blijft.

•  Reduceer de transactiekosten en zorg in dat kader onder 

meer voor standaarden en modellen zonder alles dicht te 

timmeren.

•  Neem geen irrationele risico’s, houd het project financieel 

in orde.

“Het is uiteindelijk mensenwerk. De juiste mensen op de juiste 
plek is belangrijk.  
Nu hebben we de juiste operationele directie erop en is er vertrou-
wen. Daar moeten we continuïteit in zien te houden.  
Pleit daarom tijdens het proces voor workshops met de gebruiker, 
over het contract en de monitoring in de fase daarna. Om aan 
elkaar te wennen, om verwachtingen af te stemmen en om ken-
nis te delen.”

- André van Leijenhorst, ISS Facility Services -
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De werking van kortingen
Het feit dat de school kortingen kan bedin-

gen, op het moment dat het consortium niet 

meer voldoet aan de prestatie- of beschik-

baarheidseisen, dwingt het consortium de 

afgesproken kwaliteit te leveren. Vanwege 

de hierboven aangegeven problemen lukte 

dat niet in alle gevallen. De school heeft dan 

ook een aantal kortingen daadwerkelijk 

opgelegd aan het consortium. 

Kijkje in de keuken
•  De kern van de DBFMO-benadering is de 

beschikbaarheid van het schoolgebouw, 

volgens de (functionele) specificaties. Is 

er geen of een verminderde beschikbaar-

heid, dan volgt een boetepunt of korting. 

Veel DBFMO-contracten kennen boete-

punten. Een bepaald aantal boetepunten 

betekent een korting op de beschikbaar-

heidvergoeding. De omvang van de kor-

ting hangt af van de ernst van de vermin-

derde beschikbaarheid. Een kapotte 

prullenbak is van een andere orde dan een 

kapot raam.

•  Bij het Montaigne Lyceum zijn boetepun-

ten en kortingen uitgedeeld, vanwege een 

verminderde beschikbaarheid of een te 

laat herstel. Toch is het ook in dit geval 

van belang de samenwerking te zoeken. 

Want al zijn boetepunten en kortingen er 

niet voor niets; waak voor een te rigide 

toepassing. Er kan een heel plausibele 

verklaring zitten achter de verminderde 

beschikbaarheid of het late herstel. Neem 

daar kennis van, al was het alleen uit het 

oogpunt van de onderlinge relatie. 

Leerpunt
•  Voer het systeem van boetepunten en kortingen, binnen de 

kaders van het contract en de outputspecificatie, niet te  

rigide uit.
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“We gaan nu 
merken dat we 
naar onze core 
business kunnen. 
Dat we minder 
zorgen hebben over 
het beheer.”
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Uit de interviews komt een groeiend positief 

beeld over het functioneren van de huisves-

ting van het Montaigne Lyceum. Dat geldt 

ook voor de samenwerking tussen de school 

en de TalentGroep Montaigne. Alleen de 

gemeente ziet voor zichzelf geen aantoon-

baar voordeel. De meeste betrokken partijen 

zijn nu tevreden en er is onderling vertrou-

wen. Dat is anders geweest. In het project 

ging ook het nodige mis. Voor een deel is 

dat toe te schrijven aan het voor de eerste 

keer toepassen van een DBFMO-contract. 

Maar er gingen ook zaken mis, die bij elke 

aanbestedingsvorm mis hadden kunnen 

gaan. 

Het Montaigne Lyceum was de eerste school 

met een DBFMO bij de huisvesting. Er was 

geen referentie. 

De verwachtingen en 
de werkelijkheid
Voorafgaand aan het project waren er ver-

wachtingen. Hoe hebben deze verwachtin-

gen in de werkelijkheid uitgepakt? Deze 

vraag was het uitgangspunt van deze evalua-

tie. De evaluatie gaat over de bouwfase en 

over de eerste drie jaar exploitatie.

� Conclusies en leerpunten

Verwachting Werkelijkheid

Leerervaringen opdoen Alle partijen hebben leerervaringen opgedaan

Meer kwaliteit voor hetzelfde 
budget

Het had beter gekund, maar de kwaliteit lijkt 
hoger te zijn dan bij een traditionele aanbeste-
ding. Dit komt terug in het functionele gebruik 
van ruimten, maar nu ook in het dagelijks 
onderhoud en exploitatie.

Meer tijd voor onderwijs In de eerste paar jaar moest de school nog 
veel tijd steken in het begeleiden van de pps. 
De samenwerking moest zich bij alle partijen 
ontwikkelen. Nu kan de school zich meer en 
meer richten op het onderwijs. 

Flexibiliteit in proces en product Heldere wijzigingsprocedures geven het con-
tract de benodigde flexibiliteit. Er zijn de nodi-
ge wijzigingen geweest; de ontwikkeling in de 
procedures speelt daarop in. 

Tucht van de banken De tucht(rol) van de bank leidde tot het tijdig 
opleveren van het schoolgebouw. Tijdens de 
exploitatiefase kwam de rolinvulling nog 
onvoldoende tot zijn recht. Hoe de rol van de 
bank tijdens de exploitatiefase beter tot zijn 
recht kan komen, moet nog worden 
afgestemd.
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Hoofdconclusies
•  Tijdens de interviews vroegen we naar de 

tevredenheid van de partijen. In het eerste 

jaar na oplevering was het gemiddelde 

rapportcijfer een 4. Nu, twee jaar verder, 

is het gemiddelde rapportcijfer gestegen 

naar een 7.

•  Alle partijen hebben van de ervaringen 

geleerd.

•  De samenwerking en communicatie bin-

nen een project zijn essentieel voor de 

mate van succes. Dat geldt voor de 

publiek-private samenwerking, maar ook 

voor de samenwerking tussen publieke 

partijen onderling en private partijen 

onderling.

•  Het is mensenwerk. Het gaat om de juiste 

mensen, op de juiste plek. Leer elkaar 

kennen en stem de verwachtingen af. Een 

goede procesinrichting helpt hierbij.

•  Voor een succesvol project is een integrale 

benadering nodig in alle geledingen van 

het project, publiek en privaat.

•  Na een moeizaam begin kan de school 

zich steeds meer op het onderwijs 

richten.

•  Vrijwel alle partijen vinden dat pps, mits 

goed uitgevoerd, toekomst heeft bij 

scholenbouw.

De hoofdconclusies omvatten meerdere 

componenten. Ze zijn onder te verdelen in 

diverse leer- en verbeterpunten. U vindt ze 

in de tekst. De belangrijkste zijn hieronder 

genoemd.

Verbeter en leerpunten
•  Zorg voor eenduidigheid bij het opdracht-

geverschap tijdens het proces.

•  Realiseer je vooraf dat het om een lang-

durige samenwerking gaat.

•  Zorg dat een opdrachtnemende partij de 

(integrale) verantwoordelijkheid draagt 

voor de volledige looptijd van het 

contract.

•  Zorg dat de school bij de uitwerking van 

het ontwerp betrokken blijft.

•  Zorg voor een centraal aanspreekpunt op 

de werkvloer. Houd de lijnen kort.

•  Geïntegreerd aanbesteden is een wezen-

lijk andere manier van werken. Handel 

daar ook naar.

•  Zorg dat de financiële structuur voldoen-

de prikkels biedt en aansluit bij de ken-

merken van het project.

•  Zorg dat kennis in het proces is geborgd. 

Denk daaraan bij de overgang van project-

fasen en bij het aantal kennisdragers tij-

dens het beheer. Leg de geschiedenis 

goed vast; de samenstelling van de groep 

verandert.
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Hoe gaat het nu volgens de gebruiker?

“De onderwijsvisie van de school is goed in het gebouw tot uit-
drukking gekomen. Dat is onze verdienste en die van de 
architect.”

- Peter Ong, Montaigne Lyceum -

“Als iemand mij zou vragen om voor de tweede keer een pps-
school te bouwen, dan zou ik daar van harte ja tegen zeggen. 
Het is een goed systeem waar ik nog altijd in geloof. Ik heb nu 
meer ervaring, weet waar ik op moet letten.”

- Piet Post, Montaigne Lyceum -

We gaan nu merken dat we naar onze core business kunnen. Dat 
we minder zorgen hebben over het beheer. TalentGroep werkt 
beter, het vertrouwen is terug, de samenwerking loopt goed. Ik 
denk dat de school in 2010 nog maar één manager nodig heeft, 
die zich één dag in de week met het gebouw bezighoudt.”

- Peter Ong, Montaigne Lyceum -
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Geïnterviewde personen
Pauline van Abswoude BNG Senior manager public finance

Menno Paats Gemeente Den Haag Senior beleidsmedewerker juridische zaken vastgoed, dienst OCW

Albert Karremans Imtech Projectleider

Richard Singendonk Imtech Directeur Noord Nederland

Arthur van der Gaag ISS Facility Services Operationeel directeur (voormalig)

André van Leijenhorst ISS Facility Services Directeur PPS

Ed Rijnenberg ISS Facility Services Coördinator Montaigne Lyceum

Gerard Bezemer Lucas Onderwijs Juridisch adviseur

Liesbeth Wieland Lucas onderwijs Bestuursadviseur

Peter Ong Montaigne Lyceum Docent, hoofd beheer

Piet Post Montaigne Lyceum Rector (voormalig)

Thomas Rau RAU Architecten Architect

Annemiek Daamen Strukton Integrale Projecten Contractmanager TGM

Wim Heinsbroek Strukton Beheer & Onderhoud Projectleider Strukton Bouw & Onderhoud

Erik Hermsen Strukton Integrale Projecten Directeur Strukton Integrale Projecten

Jeroen Mieris Strukton Integrale Projecten SPC manager TGM (voormalig)

Stefan van Offenbeek Strukton Integrale Projecten SPC manager TGM

Andere geraadpleegde bronnen
•  Evaluatie Montaigne 2005, Ernst & Young, februari 2006

•  Quick scan Montaigne project, Andersson Elffers Felix, maart 2005

•  Handleiding Scholenbouw, Servicecentrum Scholenbouw, september 2008

•  Het Montaigne Lyceum: een schoolvoorbeeld!, betrokkenen realisatie Montaigne Lyceum, 

december 2006

•  Website Montaigne Lyceum

•  Website Lucas Onderwijs

•  Website RAU Architecten

Bijlage �: Bronnen
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Bijlage �: Rapportcijfer en beleving

Inleiding
In deze bijlage van de evaluatie vindt u het 

rapportcijfer en de beleving van de betrok-

ken partijen op dit moment. Van iedere par-

tij beschrijven we het standpunt op hoofd-

lijnen. Een noot is dat de rollen van partijen 

in de geëvalueerde bouw- en beheerfase  

veranderden en dat het merendeel van de 

partijen tijdens de rit een andere personele 

invulling heeft gekregen.

Gemiddeld rapportcijfer van 
opdrachtgevers en opdrachtnemers

De beleving van het rapportcijfer
Aan de kant van de opdrachtgevers zien we 

verschillen. De gemeente Den Haag zit 

vanaf het begin af aan kritisch positief in het 

proces. Dat was bekend. Of het project 

financiële meerwaarde heeft opgeleverd, is 

volgens de gemeente nog niet aangetoond. 

De gemeente wil voorlopig liever geen scho-

len bouwen met behulp van pps. Men vindt 

de voordelen in de methode onvoldoende 

opwegen tegen de nadelen. Lucas Onderwijs 

gelooft in het concept van pps. De stichting 

is echter niet helemaal tevreden over de 

invulling bij het Montaigne Lyceum. Het is 

een leerproces geweest. Tot slot het 

Montaigne Lyceum zelf. De schoolleiding is 

nu een tevreden gebruiker. Dat heeft wel 

moeten groeien. 

De opdrachtnemers geven nu over het  

algemeen een positief beeld. Talentgroep 

Montaigne heeft, met vallen en opstaan, 

veel ervaring opgedaan in het proces. Na 

een moeizame aanloop is er nu een werk-

modus die tevreden stemt en in de toekomst 

verder kan groeien. Dit geldt ook voor de 

BNG. Het project is qua omvang niet groot, 

maar doordat het Montaigne Lyceum een 

van de eerste DBFMO-projecten was, ging 

er de nodige (leer)tijd inzitten. Architect 

Thomas Rau is niet tevreden met de uit-

komst van het project. Rau gelooft daaren-

tegen wel in de toegevoegde waarde van 

geïntegreerde contracten bij onderwijshuis-

vesting – mits goed uitgevoerd. De uitvoe-

ring was bij dit project niet optimaal. Een op 

kennis en ervaring gestoelde visie levert op 

langere termijn besparingen op en verhoogt 

over de gehele termijn de kwaliteit. Er moet 

één partij verantwoordelijk zijn voor de vol-

ledige looptijd van het contract.

10

8

6

4

2

2007 2008 2009 2010

Figuur 2:  gemiddeld rapportcijfer geïnterviewden na 

oplevering
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Bijlage �: Wat is DBFMO ook al weer?

Elk bouwproject doorloopt meerdere pro-

jectfasen. Van het ontwerp (Design), de 

bouw (Build), de financiering (Finance), het 

onderhoud (Maintain) tot aan de exploitatie 

(Operate). Deze fasen kunnen afzonderlijk 

aan de markt worden uitgevraagd óf met 

elkaar worden geïntegreerd. 

Bouwproces
Het DBFMO-contract is een geïntegreerd 

contract, waarin ontwerp, bouw, financie-

ring, onderhoud én exploitatie van het pro-

ject worden overgedragen aan de opdracht-

nemer. De verhouding tussen opdrachtgever 

en opdrachtnemer blijft overeind, maar 

krijgt een andere invulling. Het betekent een 

andere manier van werken. De opdracht-

nemer neemt volgens de functionele eisen 

uit het contract de zorg op zich van het:

1. ontwerpen;

2. bouwen;

3. financieren (geheel of gedeeltelijk);

4. onderhouden (klein en groot);

5. exploiteren (geheel of gedeeltelijk).

Fasen Programma Ontwerp Realisatie Onderhoud Exploitatie Beheer

Contractvorm       

Build       

D&B       

DBM       

DBFM       

DBFMO       

n Verantwoordelijkheid opdrachtnemer n Verantwoordelijkheid opdrachtgever

Figuur 3: bouwproces en verantwoordelijkheden
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Prijs en kwaliteit
Door de risico’s van het project zo goed 

mogelijk te verdelen – ieder partij draagt het 

risico dat hij het best kan beheersen – ont-

staat de beste verhouding tussen prijs en 

kwaliteit, gedurende de levenscyclus van het 

project. Dat kan zijn meer kwaliteit voor 

hetzelfde geld; of dezelfde kwaliteit voor 

minder geld. En dat voor een langere perio-

de. Door de eisen functioneel uit te vragen, 

krijgen marktpartijen bovendien de ruimte 

om met innovaties te komen.

Beschikbaarheidvergoeding
De opdrachtgever koopt niet langer een 

schoolgebouw in, maar een dienstverlening. 

Pas als de gevraagde dienst is geleverd, 

betaalt hij. Dat houdt tegelijkertijd in dat de 

beleidsdoelstellingen zijn bereikt. De 

opdrachtnemer moet al vanaf de bouwfase 

zorgen voor financiering. Hij krijgt immers 

pas betaald bij het leveren van de dienst.

De opdrachtnemer neemt de risico’s van het 

project voor zijn rekening en is daar verant-

woordelijk voor, tenzij anders is overeenge-

komen. Voert de opdrachtnemer zijn ver-

plichtingen naar behoren uit en levert hij de 

afgesproken dienst (oftewel: komt de huis-

vesting beschikbaar), dan betaalt de 

opdrachtgever periodiek een zogenaamde 

beschikbaarheidvergoeding, tijdens de 

looptijd van het contract. Is de huisvesting 

niet of verminderd beschikbaar, dan kunnen 

er zogenaamde boetepunten worden gege-

ven. Die boetepunten kunnen een korting 

op de periodieke betaling opleveren. In het 

uiterste geval leidt een voortdurende onder-

maatse prestatie tot contractbeëindiging.

Private financiering
Private financiering zorgt voor een extra 

prikkel. Geïnteresseerde marktpartijen zijn 

verantwoordelijk voor de financiering en 

gaan dus op zoek naar een financier. De 

Opdrachtgever

Dienstverlening Betaling

Contractuele relatie

SPV
Eigen vermogen 

verschaffers

Vermogen

Dividend

Aannemer

Betaling

Services

Ondersteunende 

diensten
Banken

Figuur 4: structuur DBFM overeenkomst

financier leent vervolgens de middelen (het 

vreemd vermogen) om het project te realise-

ren. De marktpartij betaalt de lening af, 

inclusief rente. De afbetaling is daarmee 

gerelateerd aan de dienstverlening, omdat 

de marktpartij alleen de volle vergoeding 

van de opdrachtgever krijgt als hij de dienst 

goed levert. De financier is gebaat bij goed 

lopende financiële stromen en ziet dus toe 

op een goede dienstverlening van de 

marktpartij.

Betaling
Rente & aflossing

Bouwen

Lening
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Al vroeg in het proces, bij het opstellen van 

de Public Private Comparator (PPC), wordt 

bepaald of publieke financiering of private 

financiering voordeel biedt. De kenmerken 

en de risico’s van het project staan centraal 

bij deze afweging. Aan alle (project)risico’s 

hangt een prijskaartje. Kort gezegd bepaalt 

de som van alle projectrisico’s de publieke 

of private insteek van de financiering. 

Aan het eind van de aanbesteding wordt er 

nog een zogenaamde Public Sector 

Comparator (PSC) uitgevoerd, die de private 

bieding vergelijkt met een publieke finan-

ciering. Het is een laatste toets op 

meerwaarde.

Andere manier van werken
Aanbesteden via een geïntegreerd DBFMO-

contract is een andere manier van werken. 

Waar bij een traditionele aanbesteding de 

projectfasen afzonderlijk worden uitge-

vraagd, wil een geïntegreerde DBFMO- 

aanbesteding een goede afstemming en 

samenhang tussen de projectfasen berei-

ken, voor de volledige levensduur van het 

project.

De beheersing van het contract kent een 

andere systematiek dan de traditionele  

aanpak. De opdrachtgever toetst of de 

opdrachtnemer kan aantonen dat hij aan  

de eisen uit het contract heeft voldaan.

Consortium en SPC
De aanbiedende partij verenigt zich meestal 

in een zogenaamd consortium, waarin 

meerdere private partijen samenwerken.  

De verschillende partijen hebben elk hun 

eigen specialisme en zetten dit in voor de 

betreffende opgave. Het consortium werkt 

samen in een Special Purpose Company 

(SPC); een vennootschap die enkel voor de 

transactie of het project wordt opgericht en 

gebruikt. Het kan ook dat één partij zich 

inschrijft en in zijn plan van aanpak aan-

geeft hoe de diverse specialismen worden 

ingeschakeld.
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uit de praktijk
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Colofon

‘Dit is een uitgave van Servicecentrum Scholenbouw (SCS)’

Tekst  Wesley Veekman, projectmanager SCS

Fotografie  Roland Hommersom

Vormgeving  Einder Communicatie, Nijmegen
Druk  Drukmotief, Apeldoorn
Informatie  Servicecentrum Scholenbouw, www.scsb.nl, info@scsb.nl
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