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Zoeken en 
vinden bij 
Het Nieuwe 
Opdrachtgeven 

Het Schieblock is uitgegroeid tot een lichtend 
voorbeeld van de mogelijkheden van het nieuwe 
opdrachtgeven. Nadat architectenbureau ZUS een 
aantal jaren geleden het initiatief nam, is het 
Schieblock uitgegroeid tot inspiratiebron voor 
andere bottom-up of self organizing-programma’s 
en initiatieven in het hele land. Hier konden de 
bezoekers dus zelf zien en horen hoe zoiets tot 
stand kan komen. De intuïtieve en zoekende 
manier die bij deze nieuwe manier van opdracht-
geven hoort, was ook in het programma van 
Architectuur Lokaal te bespeuren.
 Het was een dag met een volle agenda waarbij het 
ochtendprogramma geheel in het teken stond van 
de discussie over aanbestedingen en de discussie 
over een nieuwe prijsvraagcultuur in Nederland in 
het bijzonder, waarbij een aantal nieuwe instru-
menten werden gepresenteerd die de praktijk van 
aanbesteden en de prijsvraagcultuur in ons land 
naar een nog hoger niveau moeten tillen. Het 
middagprogramma werd vervolgens, onder de vlag 
van het platform De Olifantenkooi, gewijd aan 
nieuwe scenario’s voor ontwerp en financiering. 
Ten slotte was er ook nog de feestelijke prijsuit-
reiking van de prijsvraag Duurzame Playgrounds 
door Richard Krajicek. 
 Wat gedurende de dag opviel was dat de ene 
aanbestedingendag de andere niet is. Waar tijdens 
de vorige edities nog voor een belangrijk deel 
gedacht en gewerkt werd binnen redelijk zekere 
condities was daar nu een stuk minder sprake van. 
De nadruk lag, verdeeld over verschillende onder-
delen van het programma, veel meer op de zoek-
modus. Het optimaliseren van processen in een 
bloeiende markt geeft toch een ander gevoel dan 
bij een weifelende en kopschuwe markt. De echo 
van de crisis en de voortdurende onzekerheid 
wierpen zo toch ook een lichte schaduw over de 
onvermoeibare inspanningen van betrokken 
partijen om het aanbesteden verdere te verbeteren 
en te innoveren. Ondanks de evidente vorderingen 
op dit gebied (de ‘chaos’ is vervangen door duide-
lijke richtlijnen) zorgen de aanhoudend negatieve 
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De vierde editie van de EU Aanbestedingendag van Architectuur 
Lokaal vond plaats op 22 november jl. in het Rotterdamse Schieblock, 
een toepasselijke locatie binnen het overkoepelende dagthema: ‘Het 
Nieuwe Opdrachtgeven’. Dit jaar was er minder ruimte voor zekerhe-
den. De dag stond in het teken van zoeken en verkennen.

De 4e EU Aanbestedingendag ging over prijsvragen voor architectuur
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economische ontwikkelingen en de gevolgen 
daarvan voor architecten en opdrachtgevers voor 
allerhande (meest onuitgesproken) twijfels. 
Onbedoeld wellicht konden de presentaties en een 
aantal andere onderdelen zo voor een aantal 
aanwezigen de gedaante van een geruststellend 
tegenwicht voor de onzekere dagelijkse praktijk 
aannemen. 
 Zo werden op deze dag KOMPAS Light bij 
Prijsvragen en SESAM bekend gemaakt. Beide 
zijn instrumenten om te komen tot beter opdracht-
geverschap en ontwerpend onderzoek. Daarnaast 
werd ook het Manifest Beter Aan besteden door 
diverse partijen als de BNA, VNconstructeurs, 
NLPB en Architectuur Lokaal, live ondertekend 
én presenteerde Agentschap NL haar nieuwe 
innovatieve Toolbox voor financieringsconstruc-
ties. Ook de presentaties van en discussies met 
deskundigen en betrokkenen over concrete 
projectprijsvragen en het nieuwe opdrachtgeven 
in de praktijk waren stuk voor stuk bewijzen dat 
de ontwikkelingen niet stil staan. 

 

Maar de vanzelfsprekendheid van innovatie en de 
verbetering van (nieuwe) instrumenten die bij 
vorige edities nog rondzong was nu toch wel wat 
ijler. Veelbetekenend was daarom de impact die de 
presentatie van Sylvia Karres van Karres en 
Brands landschapsarchitecten had. Zij vertelde 
over de schijnbaar ideale omstandigheden en 
regels die het bureau had ervaren bij twee recente 
prijsvragen in Kopenhagen. De magie van haar 
verhaal had niet zozeer te maken met het feit dat 
de zaken in Denemarken goed en professioneel 
geregeld lijken te zijn, maar meer met het feit dat 

Karres met haar verhaal duidelijk maakte over 
voldoende en inspirerende opdrachten te beschik-
ken. Het bureau heeft dientengevolge (in personele 
zin) nauwelijks te leiden onder de crisis. Het 
relaas van Karres en Brands deed veel aanwezigen 
mogelijk nogmaals beseffen dat een dergelijk 
zorgeloos en voortvarend bestaan als ontwerper al 
enige tijd tot het verleden behoort, althans voor 
het merendeel van de Nederlandse ontwerpers.
 Die enigszins labiele geestestoestand werd na de 
pauze door Wouter Vanstiphout nog eens extra op 
de proef gesteld. In zijn rol als keynote-spreker 
deelde Vanstiphout zijn zowel inspirerende als 
nog niet geheel uitgekristalliseerde gedachten over 
de huidige status van relatie tussen het publieke 
en private met het aanwezige publiek. Vanstiphout 
bekritiseerde de in zijn ogen bedenkelijke ver-
groeiing van het publieke met het private die het 
vakgebied de voorbije decennia heeft gekleurd en, 
meer in het bijzonder, de zoekgeraakte oriëntatie 
van de architect. Die is helemaal vergeten dat het 
architectenvak in eerste instantie een publiek vak 
is en dat zijn verantwoordelijkheid niet ligt bij het 
vertegenwoordigen van de belangen van zijn 
klant. Aan de situatie, die gekenmerkt wordt door 
afhankelijk maken van het publieke belang van 
financiële waardevermeerdering, is de architect, 
volgens Vanstiphout, zelf mede schuldig. Hoe?  
 Bijvoorbeeld door zichzelf te lenen voor een rol 
die vergelijkbaar is met een assurantieadviseur. 
Vanstiphout: ‘Hij bedenkt knappe combinaties 
waarbij de steun van de investeerder kan worden 
gelokt’. En, mogelijk nog erger, de architect creëert 
een illusie van culturele vanzelfsprekendheid. Hij 
stemt in met het creëren van een uiterlijke nood-
zaak (architectuur) rond gebouwen die geen 
innerlijke noodzaak hebben. 
 Ook de overheid kreeg een veeg uit de pan. Die 
heeft willens en wetens meegewerkt aan een 
mechanisme waarbij ‘het dagelijks onderhoud van 
de verzorgingsstaat’ op zeer bedenkelijke wijze 
afhankelijk is gemaakt van de verwachting van 
waardevermeerdering door groei. De overheid 

heeft daarmee op dramatische wijze fout gegokt 
en zich schuldig gemaakt aan ondoorzichtige 
belangenverstrengeling. Daardoor heeft ze ook 
haar ‘waardigheid’ en democratische legitimiteit 
verloren. Geen gering verlies dus. De crux van zijn 
betoog zat in de waarneming dat het systeem dat 
decennialang de inrichting en aansturing van de 
publieke ruimte heeft bepaald op een ingrijpende en 
dramatische manier is vastgelopen. De perpetuum 
mobile is tot stilstand gekomen.
 Na deze alles behalve lichtzinnige analyse 
probeerde Vanstiphout zijn gehoor de omtrekken 
van een nieuwe werkelijkheid te schetsen. Een 
werkelijkheid met nieuwe kansen (ook voor 
architecten) en nieuwe verhoudingen. Dit nadat 
hij er op gewezen had dat de hoop op een recon-
structie of het herstel van oude waarden niet 
mogelijk en wenselijk is. Behalve een sterke en 
zelfbewuste en cleane overheid die richting geeft 
en andere processen met kennis van zaken en 
verantwoordelijkheidsgevoel (aan)stuurt. In zijn 
vooruitblik betrok hij nadrukkelijk ook het herstel 
van het maatschappelijk middenveld waar Arnold 
Reijndorp een week eerder bij de ontvangst van de 
Maaskantprijs eveneens over sprak. Dat maat-
schappelijk middenveld, de verzameling van 
particuliere belangengroeperingen en sociale 
bewegingen in een samenleving, kreeg echter ook 
een sterk historische en avant-gardistische lading 
mee. De impact van Vanstiphout betoog en 
presentatie, en de vragen en onzekerheden die hij 
hierdoor oproept, galmden het resterende deel van 
de middag door de hoofden van de aanwezigen en 
door de ruimtes van het Schieblock.

Informatie
www.arch-lokaal.nl
www.ontwerpwedstrijden.nl
JaapJan Berg (1965) is onafhankelijk curator, 
organisator en journalist op het gebied van 
architectuur en ruimtelijke ordening.

’Het optimaliseren van processen 
in een bloeiende markt geeft 
een ander gevoel dan bij een 
weifelende markt.’

Workshop Woningbouw, De Olifantenkooi Wouter Vanstiphout


