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Londen/Amsterdam, 25 Februari 2015 

Vandaag is het nieuwe Europese online portal The Fulcrum gelanceerd in The Royal Festival Hall te 

Londen. Dit portal is bedoeld om de transparantie van het aanbesteden van architectendiensten op 

Europees niveau te vergroten. The Fulcrum is het resultaat van een gezamenlijk initiatief van de 

onafhankelijke stichtingen   Architectuur Lokaal (NL) en Project Compass CIC (UK). 

Erkend systeem 

Overal in Europa leiden de Europese aanbestedingsrichtlijnen tot vergelijkbare tekortkomingen: 

gebrek aan transparantie, toetredingsdrempels (gestapelde en disproportionele voorwaarden) in het 

bijzonder voor het MKB en oplopende transactiekosten. Deze nadelen beïnvloeden nationale 

markten en grensoverschrijdende handel in het domein van de architectuur. In Nederland heeft 

Architectuur Lokaal de afgelopen 18 jaar via haar Steunpunt Architectuuropdrachten en 

Ontwerpwedstrijden een succesvol systeem ontwikkeld. Dit systeem ondersteunt (publieke) 

opdrachtgevers en markpartijen in de architectuursector en verspreidt best practices. Dit systeem 

werd gepresenteerd op internationale bijeenkomsten in Nicosia (2012), Dublin (2013) en Vilnius 

(2013) in het kader van het officiële EU voorzitterschapprogramma en heeft de nodige waardering 

geoogst in het buitenland.  

NL-UK initiatief 

Twee jaar geleden benaderde de RIBA Procurement Reform Group Architectuur Lokaal om de 

mogelijkheden te verkennen om de Steunpunt systematiek in de UK te introduceren. De gesprekken 

resulteerden in een initiatief om tot een gemeenschappelijk Europees aanbestedingsplatform voor 

architectuur te komen dat de Steunpunt systematiek als Europese gouden standaard aanneemt. Via 

de nieuwe onafhankelijke, niet-commerciële organisatie Project Compass CIC is een Britse 

tegenhanger van het Steunpunt opgezet. Het afgelopen jaar heeft Project Compass CIC een Britse 

portal conform het Steunpunt systeem opgetuigd. Nu het UK portal beschikbaar is, kan de volgende 

stap gezet worden in onze transnationale inspanning om het aanbestedingsklimaat voor architectuur 

in Europa te verbeteren. Vanaf vandaag kunnen de Nederlandse en Britse portal benaderd worden 

via één Europese portal: The Fulcrum. Dit Europese platform  is speciaal ontwikkeld om in de nabije 

toekomst ook andere Europese landen te ondersteunen. Zo werkt dit initiatief vanaf onderen aan 

een duurzame en transparante Europese aanbestedingscultuur voor architectuur.  

 

http://www.thefulcrum.eu/
http://www.arch-lokaal.nl/
http://www.projectcompass.co.uk/
http://www.ontwerpwedstrijden.nl/
http://www.ontwerpwedstrijden.nl/
http://www.thefulcrum.eu/


Hervorming aanbesteden architectuur 

The Fulcrum promoot procesinnovatie in de hervorming van het aanbesteden van architectuur. Het 

bevordert grensoverschrijdende markttransparantie, moedigt professioneel gedrag (van 

opdracthgevers en –nemers) aan bij aanbestedingen, kondigt versimpeling van het 

aanbestedingsproces aan, verhoogt de toegang tot de internationale markt middels standaardisatie 

en vrijwillige certificering en verlaagt toetredingsdrempels voor het MKB en startende 

ondernemingen.  

Het recente rapport Public Construction Procurement Trends  2009-2014 (2014), opgesteld door  

Project Compass, toont de voordelen van transnationale samenwerking op basis van de Steunpunt 

systematiek.  Dit rapport bewijst dat de Britse makrt voor architectuuropdrachten serieuze 

tekortkomingen kent. Door de conclusies van dit Britse rapport te vergelijken met die van een 

vergelijkbaar rapport van het Steunpunt (Trends Aanbesteden van Architectuuropdrachten 2009-

2013) wordt het mogelijk de marktomstandigheden voor architectuur in Nederland en het Verenig 

koninkrijk met elkaar te vergelijken. Met de lancering van The Fulcrum wordt het veel eenvoudiger 

dergelijke vergelikingen te maken.  

Internationale interesse 

The Fulcrum werd officieel gepresenteerd tijdens de Competitions sessie van de nationale 

manifestatie Hitte in de Delta, die Architectuur Lokaal op 28 november 2014 in Amsterdam 

organiseerde. De presentatie werd bijgewoond door enthousiaste vertegenwoordigers van 

architectuurinstellingen uit België, Bulgarije, Engeland, Estland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, 

Schotland, de Tsjechische Republiek en Turkije. Meerdere andere landen hebben interesse getoond 

in het NL<>UK initiatief. Architectuur Lokaal en Project Compass CIC nodigen andere landen van 

harte uit zich aan te sluiten bij hun bottom-up initiatief om de architectuurmarkt in heel Europa te 

professionaliseren en transparanter te maken.  

Nadere informatie 

 

 

 

 

Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden bij Architectuur Lokaal  

info@ontwerpwedstrijden.nl 

 

Project Compass CIC:  

contact@projectcompass.co.uk 
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