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helpt opdrachtgevers ambities te 
formuleren en geeft advies over de 
te volgen selectieprocedure, zodat 
de ambities ook echt gerealiseerd 
worden.

3 VSO SchOlen te Utrecht, Gemeente Utrecht, SBh Architecten + AdViSeUrS (2011)

Open OprOep BeleVinG VAn de nOOrdAS, StAdSreGiO rOtterdAm, dAF-Architecten (2012)

ontwerpwedstrijden.nl
Het Steunpunt helpt opdrachtgevers bij 
het organiseren van ontwerpwedstrijden 
en aanbestedingen van architectuur
opdrachten. Het Steunpunt is onaf
hankelijk en werkt niet commercieel. 
Juist daardoor kan het een belangrijke 
bijdrage leveren aan de professionali
sering van het opdrachtgeverschap.  
Het Steunpunt maakt zich sterk voor 
effectieve selectieprocedures die 
opdrachtgevers in staat stellen hun 
ambities te realiseren, de kosten zo laag 
mogelijk houden en kansen bieden voor 
mededinging voor alle ontwerpers.

archlokaal.nl
Het Steunpunt is een helpdesk van 
Architectuur Lokaal, kenniscentrum voor 
bouwcultuur in Nederland. Architectuur 
Lokaal is een goede doelenstichting die 
beschikt over de ‘culturele ANBI’ status. 
Voor donateurs geldt belastingvoordeel. 
Wilt u ook bijdragen omdat u het 
Steunpunt belangrijk vindt, of heeft 
u belang bij het Steunpuntwerk?  
Kijk op archlokaal.nl/donatie.



werkt samen met de Rijksbouw
meester, de VNG, kenniscentra en 
koepelorganisaties van opdracht  
gevers, inkopers, ontwerpers,  
bouw managementadviseurs,  
bouwers en ontwikkelaars aan  
verlicht Nederlands opdracht   
gever schap, een gezonde bouw
cultuur en een hoog waardige 
inrichting en vormgeving van de 
openbare ruimte.

Sportcomplex Strijp, 
Gemeente eindhoven, 
liAG Architecten en 
BouwAdviSeurS (2009)

QueSt enerGetic city 2050, AlliAnder en 
Gemeente Arnhem, teAm innerGy (2012)

woenSelweStwedStrijd, trudo, FuSioon ArchitectS (2012)



“vanuit mijn eigen archief heb ik de markt 
verkend en heb ik informatie ingewonnen
bij het Steunpunt van Architectuur lokaal 
over de aanpak: wat ga je vragen?”  
marco michelotti, tenderplan

biedt gratis hulp aan 

opdrachtgevers bij de organisatie en 

inrichting van prijsvragen en 

aanbestedingen van architectuur, 

helpt om slimme  

keuzes te maken en geeft gevraagd  

geeft gevraagd en ongevraagd 
advies en helpt u praktische en 
slimme keuzes te maken. Zo kunt 
u selectie procedures eenvoudiger 
en effectiever maken en de kosten 
beperken.

SchouwBurG de KAmpAnje, ZeeStAd, vAn donGen-KoSchuch (2011)

“Aanbesteden met KompAS 
light is appeltje eitje! 
KompAS geeft gemeenten 
en andere aanbestedende 
diensten een handige tool in 
handen om een aanbestedings-
procedure voor architecten-
diensten in gang te zetten.”  
Annemarie jorritsma, vnG 



ooGBruG, ooGZieKenhuiS en KoninKlijKe viSio, 
BureAu menS AlS mAAt (2009)

“Architectuur lokaal heeft een zeer waardevolle 
bijdrage geleverd. Als procesbegeleider, maar ook 
als criticus en sparringpartner tijdens het opstellen 
van de wedstrijddocumenten, ontwerpbeoordelingen 
en verschillende communicatiemomenten.”  
Kees Sol, oogziekenhuis 

Kloppend hArt vAn wArmond, Gemeente teylinGen, Atelier pro (2011)

eurojuSt, rijKSGeBouwendienSt,  
mecAnoo Architecten royAl  
hASKoninG dS lAndSchApS-
Architecten (2012)



biedt de mogelijkheid om uw ontwerp  
opdracht of prijsvraag aan te kondigen  
op ontwerpwedstrijden.nl. Deze site is  
de meest toegankelijke portal voor 
aan bestedingen van architectuur
opdrachten in Nederland.* De site  
bevat honderden procedures en wordt 
50.000 keer per jaar bezocht.

* Onderzoek Siemens i.o.v. Europese Commissie 
 (2010) 

wArmteBuFFertAnK Avr, Avr, Fillié verhoeven Architecten (2012)

“we kondigen alle kleine en middelgrote 
opdrachten aan op de site van het Steunpunt.”  
léon wielaard, gemeente rotterdam   

“voor het opstellen van 
de selectieleidraad bleek  
KompAS light een goed 
handvat. de toelichtingen  
en aanbevelingen waren 
erg nuttig.”  
martijn van Kampen, jan teunis 
hartgers, gemeente Apeldoorn  



droomSchool, StichtinG leuKe Scholen, mecAnoo Architecten (2010)

renovAtie en nieuwBouw vmBo 
dAAF GeluKSchool, dunAmAre 
onderwijSGroep, KoninG elliS 
Architecten (2009)

“het Steunpunt heeft hele goede adviezen 
gegeven voor het wedstrijdreglement! 
daarmee hebben ze sterk bijgedragen aan 
het soepel laten verlopen van de wedstrijd!”
(doede jaarsma, adviseur)

duurZAAm drijvend wonen, StAdSdeel ooSt-wAterGrAAFSmeer, teAm 4d o.l.v. vincent vAn der meulen, KrAAijvAnGer (2010)

helpt op verzoek van opdrachtgevers 
bij de voorbereiding en uitvoering 
van prijsvragen.



Zo kan het ook!
Best practices architectenselectie

architectuuropdrachten
ontwerpwedstrijdensteunpunt

renovAtie StAdhuiS  
ASSen, Gemeente ASSen, 
de ZwArte hond (2012)

BeSloten ontwiKKelcompetitie 
mooi GoedKoop wonen jABiKSwoude, 
de ZuidlAnden, Gemeente leeuwArden, 
BouwGroep dijKStrA drAiSmA met  
twA Architecten (2011)

herontwiKKelinG  
locAtie AAn de AruBA, 
Gemeente Apeldoorn,  
courAGe Architecten en 
mieS Architectuur (2010)

verzamelt en ontsluit voorbeeldige 
selectieprocedures die als inspiratiebron 
kunnen dienen voor andere opdrachtgevers.

“dit boek is wat mij betreft 
verplichte kost voor zowel de 
inkopers als de marktpartijen, 
en dan zeker niet beperkt tot 
de wereld van de architectuur. 
er valt voor iedereen wat van 
te leren: er is ontzettend veel 
mogelijk in een professioneel 
uitgevoerde aanbesteding. 
en het kan nog leuk zijn ook!”
(hub Keulen, nevi)



biedt maximale transparantie in de praktijk van 
aanbestedingen en prijsvragen met de digitale tool 
SESAM. Wilt u weten welke collegaopdrachtgevers 
eerder een renovatie van het stadhuis of een duurzame 
brede school aanbesteed hebben? Of wilt u weten welke 
opdrachten uw architect eerder heeft uitgevoerd? 
SESAM beantwoordt al uw vragen en is te vinden op 
ontwerpwedstrijden.nl.

nieuwBouw huiSveStinG Kwr nieuweGein, Kwr wAter recycle inStitute, cepeZed (2011)



reikt KOMPAS light aan, het digitale 
systeem waarmee u eenvoudig een 
goede aanbesteding of prijsvraag kunt 
opzetten. KOMPAS light brengt de 
juridische regels terug tot een over  
zichtelijk geheel, in normale mensen
taal, zodat u zich kunt concentreren 
waar het echt om gaat: het kiezen van 
de beste ontwerper of het beste plan. 

nAtuurActiviteitencentrum ooStvAArderSlAnd, StAAtSBoSBeheer, 
olAF GipSer Architecten iSm viStA lAndScApe And urBAn deSiGn en 
Arup netherlAndS (2010)

nieuwBouw openBAre ScholenGemeenSchAp SchrAvenlAnt, 
oSG SchrAvenlAnt, liAG Architecten en BouwAdviSeurS (2010)

“KompAS light is een 
prachtinstrument.”  
monika chao, instituut  
voor Bouwrecht  

“we hebben gebruik gemaakt van KompAS 
light en goed geluisterd naar de discussie 
rondom KompAS light. Kwaliteit was voor 
ons het allerbelangrijkste.”  
ton hertog, gemeente Koggenland 

You Tube, Kompas lighT
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U i tg av e Architectuur Lokaal    M e t Da N K a a N Ministerie BZK / RGD / ARBM    a F B e e L D i N g e N Architectenbureaus zoals vermeld, 

Ben Vulkers (p1, Sportcomplex Strijp), Maarten van Schaik (p3, Appeltje eitje), 60 seconds (p8, animatie)    

vO R M g e v i N g CO3, Woltera Niemeijer    D R U K TDBD


