
Mini-reiswijzer: lessen uit de praktijk
PARTNERSELECTIE



Eén van de grote opgaven in de ruimtelijke ordening op dit moment is het oplossen van 
het woningtekort. Om jaarlijks 75.000 woningen te kunnen bouwen, zal er meer, beter en 
effectiever moeten worden samengewerkt in de vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Zonder 
publiek-private samenwerking zal het niet lukken om veel en vooral ook kwalitatief hoogwaar-
dige woningen en buurten te realiseren. En om tegelijkertijd andere belangrijke opgaven aan 
te pakken, zoals betaalbaarheid, duurzaamheid, inclusiviteit en een gezonde leefomgeving. 

In 2019 heeft Akro Consult in opdracht van het Ministerie van BZK, VNG, NEPROM en Bou-
wend Nederland de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling geïnitieerd en gepubliceerd. Deze sa-
men met het IBR opgestelde handleiding voor gebiedsontwikkeling speelt in op de actuele 
uitdagingen met innovatieve methodes om tot samenwerking te komen. De belangrijkste 
daarvan is de partnerselectie.

De belangstelling voor de partnerselectie neemt toe en de methode is in de praktijk al regel-
matig toegepast. Toch bestaan er nog veel vragen. Wat houdt partnerselectie precies in? Wat 
levert het op? Is het juridisch verantwoord? En hoe voer je een partnerselectie uit?

Om deze en andere praktische vragen te beantwoorden, hebben wij deze Mini Reiswijzer 
Partnerselectie gemaakt. Hierin bundelen wij onze ervaringen met de methode, ondersteund 
door praktijkvoorbeelden en onderzoeken. Zo bieden we een handvat aan projectleiders en 
andere geïnteresseerden die aan de slag willen met de partnerselectie.

Inleiding



Wat is 
partnerselectie?
De partnerselectie is een alternatieve 
selectie-methode   die   verschilt 
van een prijs- of planselectie. Een 
prijs- of planselectie vraagt om een 
vooraf vastgesteld   kader  met  
beoordelingscriteria. Dat is gezien 
de vele uitdagingen in een vastgoed- 
of gebiedsontwikkeling vaak niet 
gemakkelijk en soms zelfs onmogelijk. 
Een partnerselectie kan een uitweg 
bieden. Hierbij selecteert een uitvrager 
niet op een plan met een bieding en/of op 
de prijs, maar op een partnerprofiel. 
 
Met de geselecteerde partner gaat de 
uitvrager samenwerken om tot een 
haalbaar plan te komen. Daarmee is het een 
uitvraag naar een samenwerkingsproces 
in plaats van naar een plan. Een 
partnerselectie laat zich goed vergelijken 
met een sollicitatieprocedure en de 
daaropvolgende eerste maanden/jaren 
van de relatie tussen werkgever en 
werknemer.

Sollicitatieprocedure als 
voorbeeld
Bij een sollicitatieprocedure is een 
werkgever op zoek naar een medewerker 
om mee samen te werken. Het gewenste 
profiel van deze samenwerkingspartner 
staat centraal in de vacature. Uiteindelijk 
maakt de werkgever op min of meer 
objectieve gronden een weloverwogen 
keuze voor een kandidaat die het best 
past bij het gewenste profiel. Deze 
kandidaat krijgt eerst een jaarcontract 
aangeboden met een proefperiode. 
Presteert de nieuwe werknemer naar 
behoren, dan biedt de werkgever hem/
haar later een vast contract aan. Een 
partnerselectie doorloopt eenzelfde 
proces, waarin na de selectie samen een 
haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan. 
Pas daarna worden er samen definitieve 
afspraken gemaakt over de ontwikkeling 
van een plan, of delen daarvan.

Met de gekozen partner geeft de uitvrager 
een samenwerking vorm waarin beide 
partijen samen bepalen welke oplossing(en) 
haalbaar, passend en wenselijk zijn. Door 
al vroeg in het ontwikkelproces een 
samenwerkingspartner te selecteren, is de 
partnerselectie een goede manier om de 
publieke en maatschappelijke belangen 
van een opgave af te stemmen op de 
marktvraag en -belangen. 

Samengevat bestaat een partnerselectie 
uit:

Selecteren
Een partnerselectieprocedure 
om de samenwerkingspartner te 
selecteren die het beste past bij 
de opgave; 

Haalbaarheidsonderzoek
Een onderzoek om samen tot 
een haalbaar plan te komen, 
dat invulling geeft aan de 
gezamenlijke ambities. Om dit 
proces in goede banen te leiden, 
ligt de focus hierbij op spelregels 
en procesafspraken;
 
Uitvoeren en samenwerken 
Een (langjarig) vervolg waarin 
het gezamenlijke plan wordt 
ontwikkeld en uitgevoerd. Bij 
een grotere gebiedsontwikkeling 
kan dit vervolg in deelprojecten 
worden opgeknipt.
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Casus Maasterras, Zwijndrecht
De gemeente Zwijndrecht heeft in samenwerking met woningcorporatie Woonkracht10 
(WK10) een marktconsultatie gehouden voor de ontwikkeling van het Stationskwartier 
(waar het Maasterras onderdeel van is). Hieruit bleek dat marktpartijen een integrale 
gebiedsontwikkeling essentieel vinden om de ambities van de gemeente en WK10 te kunnen 
realiseren. Aanleiding is de grote samenhang tussen de verschillende gebieden, waarvan 
sommige niet in eigendom van de gemeente, en de grotere infrastructurele ingrepen, zoals 
het verleggen van de 50 km ‘Brugweg’. Door te kiezen voor een partnerselectie, bieden de 
gemeente en WK10 de mogelijkheid aan de winnende marktpartij om samen te werken aan 
een integrale gebiedsontwikkeling op de lange termijn, en de ontwikkeling per deelgebied 
op de korte termijn. Daarnaast passen de gefaseerde aanpak en hoge mate van afstemming 
tussen markt, gemeente en WK10 bij de onzekerheid rond het coronavirus en de impact 
daarvan.

Samenwerkingen die voortkomen uit partnerselecties kennen veel voordelen 
en maken het mogelijk om: 

• gebruik te maken van de creativiteit en het innovatievermogen van de 
markt, zonder publieke en maatschappelijke doelen en het toetsen daarvan uit 
het oog te verliezen;

• open en transparant samen te werken om zo tot planoptimalisaties te komen;

• de ambities van de uitvrager te concretiseren, te vertalen naar gezamenlijke 
ambities en haalbaar te maken op basis van marktinformatie;

• het planvormingsproces te versnellen, omdat de publieke en de private 
partij gelijktijdig plannen maken in plaats van opeenvolgend;

• gedurende de samenwerking de kaders van de ontwikkeling bespreekbaar 
te maken en waar nodig op te rekken om gezamenlijke ambities te bereiken; 

• transactiekosten te verlagen omdat alleen de samenwerkende partijen een 
volledig plan hoeven uit te werken. 

Door vroegtijdig samen te werken en samen een plan te maken, worden de publieke en 
private belangen en investeringen vroegtijdig met en op elkaar afgestemd. Dat maakt het 
mogelijk om ook complexe en/of risicovolle projecten te optimaliseren, haalbaarder te maken 
en sneller te realiseren. Daarnaast kan een partnerselectie de kosten en tijdsbesteding om tot 
samenwerking te komen beperken. Soms is de onderlinge afhankelijkheid van de publieke 
en private investeringen en belangen zo groot dat het selecteren van een partner de enige 
(goede) uitweg is om tot realisatie te komen.  

Waarom een 
partnerselectie?
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Casus P2, Groningen
De ontwikkeling van kavel P2 in het 
Europapark in Groningen is uitdagend. 
De fundering van de oude Hunzecentrale 
en daarmee de technische gesteldheid 
van de bodem bepalen het ontwerp van 
de bebouwing. Er zijn hoge ambities 
om het gebied te ontwikkelen tot een 
woonwerkgebied, met daarnaast een 
omvangrijk programma kantoren en 
voorzieningen. Daarbij lijkt een collectieve 
parkeervoorziening de meest efficiënte 
parkeeroplossing. Om de ontwikkeling 
van P2 te kunnen afstemmen op de markt, 
de bevindingen over de ondergrond en de 
ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, 
wordt een adaptieve ontwikkelstrategie 
beoogd. Zo ontstaat veel flexibiliteit ten 
aanzien van fasering, programmering,  
parkeren/mobiliteit en ondergrond. 

Om invulling te geven aan deze flexibele 
strategie en om de complexe kavel tot 
ontwikkeling te brengen, zijn de huidige 
procedurevormen van plan- of prijsselectie 
niet geschikt. Een partnerselectie biedt 
hier uitkomst.

Waarom een 
partnerselectie?
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Een partnerselectie kent voordelen, maar is niet altijd de meest geschikte manier van 
uitvragen. De methode biedt met haar hoge mate van afstemming primair een oplossing voor 
complexe vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Partnerselectie leent zich daarmee het best 
voor ontwikkelingen met:

Daarmee is de partnerselectie een goede aanvulling op de bestaande tendermethodieken, 
die inspeelt op de toenemende complexiteit bij vastgoed- en gebiedsontwikkelingen en de 
huidige woningbouw-versnellingsopgave. Het blijft echter belangrijk altijd een afweging te 
maken of de partnerselectie geschikt is voor uw eigen project en organisatie.

Casus Suikerzijde, Groningen  
De Suikerzijde is een grote gebiedsontwikkeling in wording. Op het terrein van de voormalige 
Suikerfabriek moet de komen de jaren een duurzame, toekomstbestendige stadswijk verrijzen 
met 2.500 tot 5.000 woningen en ruimte voor verschillende woonvormen, werken, leren en 
recreëren. Het is een opgave zoals je ze niet vaak meer tegenkomt, vanwege de omvang 
(circa 120 hectare) en de ligging nabij het stadscentrum.
 
Door middel van een partnerselectie wil de gemeente Groningen een partij selecteren waarmee 
wordt samengewerkt aan het waarmaken van het hoge ambitieniveau van de opgave. Om dat 
te kunnen doen, zoekt de gemeente een partij met een pioniersgeest en vernieuwende blik 
op gebiedsontwikkeling. Een partij die enerzijds een bouwstroom op gang kan brengen en 
houden, en zich anderzijds langjarig aan de opgave wil verbinden. Die ontwerpt vanuit hoge 
ambities en deze kan omzetten in werkbare oplossingen. Die weet hoe je een haalbaar plan 
maakt en dat meerwaarde meer is dan alleen financieel. En vooral een partij die de kracht van 
deze samenwerking op juiste waarde schat. 

Hoge complexiteit
Omdat het eindbeeld niet duidelijk noch vooraf in te kaderen is en in een lang 
proces moet worden vormgegeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor projecten die 
gefaseerd moeten worden en waarin de expertise van marktpartijen essentieel 
is om tot goede oplossingen te komen;

Een lange doorlooptijd
Waardoor inhoudelijke afspraken flexibel moeten zijn en gaandeweg moeten 
kunnen worden aangepast aan veranderende gebruikswensen of economische 
omstandigheden;

Hoge ambities
Grote publieke belangen die de (financiële) haalbaarheid van het project 
onzeker maken. Denk hierbij aan een stapeling van publieke eisen en wensen, 
zoals betaalbaarheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en parkeren;

Veel belanghebbenden
Een noodzaak om plannen tijdig voor te leggen aan belanghebbenden. Dit is het 
geval wanneer participatie serieus invulling moet krijgen, omdat de resultaten 
daarvan noodzakelijk zijn voor een succesvolle ontwikkeling. Partnerselectie 
geeft de vrijheid om samen met belanghebbenden op te trekken en de door 
hen ingebrachte aanpassingen door te voeren.

Wanneer een 
partnerselectie?
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Een partnerselectie vraagt de nodige 
inzet en expertise van de uitvragende 
partij. Uw organisatie wordt naar 
verwachting een volwaardig partner 
in de samenwerking. Daarnaast is 
bestuurlijke steun belangrijk om tijdens 
de samenwerking zowel op bestuurlijk 
vlak als op projectbasis goed te kunnen 
samenwerken. De benodigde inzet om 
dit te bereiken, is onder te brengen in 
vier criteria: durven, zien, kunnen en 
doen.
U moet een partnerselectieproces 
aandurven. Op voorhand zijn nog 
niet alle kaders en randvoorwaarden 
van de ontwikkeling bekend, en ook 
het uiteindelijke eindresultaat is nog 
onduidelijk. Partnerselectie brengt dus 
een bepaalde onzekerheid over de 
uitkomst met zich mee. 
Omdat het eindbeeld voorafgaand aan 
de partnerselectie nog niet duidelijk is, 
is vertrouwen in het proces essentieel. U 
moet dit kunnen inzien en snappen dat 
een gezamenlijk planvormingsproces 
kansen biedt voor optimalisatie en 
daardoor een beter plan oplevert. 
Partnerselectie vergt capaciteit 
en expertise om gedurende een 
lange periode gelijkwaardig met 
marktpartijen te kunnen samenwerken. 
U  moet vertrouwen hebben in de 
eigen organisatie om het benodigde 
intensieve samenwerkingsproces aan 
te kunnen. 

Ten slotte moet een uitvrager het 
‘gewoon’ doen. Wanneer u als uitvrager 
overtuigd bent van de meerwaarde van 
de partnerselectie voor uw project, zal het 
partnerselectieproces haar meerwaarde 
moeten bewijzen. 

Casus 
Smakkelaarsveld, Utrecht 
De ontwikkeling van het Smakkelaarsveld 
in Utrecht werd als een ‘ogenschijnlijk 
onmogelijke opgave’ beschouwd. 
Het gebied is ingeklemd tussen de 
infrastructuur van het Centraal Station en 
de directe omgeving en de gemeenteraad 
gaf de opdracht om het budgettair 
neutraal en integraal te ontwikkelen. Voor 
de aanpak hiervan heeft het projectteam 
gekozen voor een partnerselectie, omdat 
hierin niet een plan centraal staat maar het 
bereiken van de (gezamenlijke) ambities. 
Door hierop te blijven schakelen, dienden 
zich gaandeweg voldoende oplossingen 
aan voor de complexe problemen in het 
plangebied. Resultaat is een succesvolle 
samenwerking met Lingotto en een 
budgettair neutrale oplossing. Lingotto is 
recent begonnen met de ontwikkeling van 
Smakkelaarspark.

Wat vraagt het van 
uw organisatie? 

Bron: © Lingotto en VERO



De partnerselectieprocedure is 
een vormvrije procedure en geen 
aanbestedingsvorm. Er wordt namelijk 
al vroeg in het planproces een uitvraag 
geformuleerd voor het selecteren van een 
samenwerkingspartner. Dat gebeurt op 
een moment dat nog niet duidelijk is: 
• of er sprake is van een werk of dienst 

in het project die zou kunnen vallen 
onder de Aanbestedingswet 2021. Er 
is immers nog geen plan(idee), maar 
alleen een wens om samen een plan 
uit te werken;

•  wat de omvang is van de uitvraag. Het 
plan is immers nog niet uitgewerkt. 
Daardoor kan de beoogde prijs-
kwaliteitsverhouding nog niet worden 
bepaald. 

Bij een partnerselectie selecteert de over-
heidspartij in strikt juridische zin alleen 
een partner voor een haalbaarheidson-
derzoek en een planvormingsproces.

Voor het kiezen van een samenwerkingspartner is een partnerprofiel nodig. Om dit scherp te 
krijgen, dienen niet alleen selectiecriteria te worden uitgewerkt, maar ook de eerste analyse 
en visievorming voor de opgave. Het gaat immers om het selecteren van de (groep) partner(s) 
die het best past bij de opgave.  

De voorbereiding van een partnerselectie start dan ook met de eerste ruimtelijke en financiële 
studies en analyses, inclusief het formuleren van de ambities van de uitvrager bij de vastgoed- 
of gebiedsontwikkeling. Deze stap leidt tot meer inzicht in de opgave, de kansen en 
uitdagingen daarin en de gevraagde c.q. mogelijke inbreng van een samenwerkingspartner. 
Een marktconsultatie kan bijdragen aan het verkrijgen van dit inzicht.

Met de aldus verworven informatie kan de uitvrager een gewenst partnerprofiel opstellen, 
met daarbij behorende selectiecriteria. Ook hier kan gebruik worden gemaakt van de criteria 
kunnen, zien, doen en durven. De vertaling hiervan zal per project verschillen. 

Kan ik kiezen voor 
een partnerselectie?

Hoe kies ik een 
samenwerkingspartner?

Het realiseren van de commerciële acti-
viteiten kan, nadat een haalbaarheidson-
derzoek gezamenlijk is doorlopen, één-
op-één worden belegd, met daarbij wel 
twee juridische aandachtspunten.
• Staatssteun: er moet een toetsing 

plaatsvinden op de staatssteun-
regelgeving, om vast te stellen of 
het aanbod van de partner voor de 
commerciële activiteiten voldoende 
marktconform is;  

• Aanbestedingsplicht: is er binnen het 
project sprake van één of meerdere 
(mogelijke) aanbestedingsplichtige 
overheidsopdrachten, dan moeten 
deze worden aanbesteed. Als 
deze later pas bekend zijn, dient 
de overheidspartij een aparte 
aanbestedingsprocedure uit te 
voeren.
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Casus Smakkelaarsveld, 
Utrecht & NYMA-terrein, 
Nijmegen 

In de casus van het Smakkelaarsveld 
zijn de marktpartijen na het opsturen van 
hun motivatiebrief uitgenodigd voor een 
interview. Bij het NYMA-terrein was de 
aanpak anders. Hier is samen een bezoek 
gebracht aan een referentie-locatie. 
Overeenkomstig aan deze twee manieren 
is dat een fysiek treffen inzicht verschaft in 
de intenties en kunde van marktpartijen. 

Kunnen
Marktpartijen moeten de samenwerking en 
de ontwikkelopgave aankunnen. Dit kan 
worden getoetst aan de hand van referentie- 
projecten, afgeronde samenwerkingen, de 
investeringscapaciteit/-bereidheid en de 
competenties van de personen die zitting 
krijgen in het projectteam. 
Aanvullend hierop is het van belang 
inzicht te  krijgen in hoe het is om met de 
marktpartijen aan tafel te zitten. De dialoog 
tussen de betrokken partners vormt 
de ruggengraat van de samenwerking 
en planvorming. Informele gesprekken 
en locatiebezoeken dragen bij aan het 
verkrijgen van inzicht in hoe de mogelijke 
samenwerking voelt, en in de vraag of 
marktpartijen het samenwerkingsproces 
niet alleen op papier, maar ook in de 
praktijk aankunnen. 

Durven
Een partnerselectie is ook voor marktpartijen 
onzeker. Er is nog geen zekerheid over het 
verkrijgen van de ontwikkeling van het 
project. Beide partijen moeten bereid zijn 
over hun eigen belang heen te kijken, een 
bepaald risico te nemen en te investeren 
in een proces zonder eenduidig eindbeeld 
of plan. De marktpartijen moeten aantonen 
dat ze een partnerselectie en de opgave 
aandurven, bijvoorbeeld door hun visie te 
geven op de financiële strategie, omgang 
met risico’s en voorinvesteringen. En/of 
door te motiveren waarom zij, en specifiek 
eventuele sleutelfiguren, willen deelnemen 
aan de opgave.  

Casus Maasterras, Zwijndrecht

Bij de partnerselectie voor het Maasterras 
in Zwijndrecht is de gemeente op zoek naar 
een partij die zijn nek durft uit te steken in een 
plan, durft in te stappen zonder zekerheid 
van rendement, financieel transparant 
durft te zijn en durft samen te werken met 
grondeigenaren en andere stakeholders. Ze 
heeft aan marktpartijen daarom gevraagd 
hier inzicht in te verschaffen, bijvoorbeeld 
door aan te geven hoe zij dit bij andere 
vergelijkbare opgaven hebben aangepakt. 
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Zien
De beoogde samenwerkingspartner 
moet de meerwaarde van het proces 
zien. Een belangrijke randvoorwaarde 
voor een geslaagde samenwerking is dat 
beide partijen ambities en doelstellingen 
delen, die bovendien ieders normen en 
waarden vertegenwoordigen. Door een 
visie op de samenwerking of het plan 
van aanpak van een vergelijkbare opgave 
en/of uitdagingen uit te vragen, kan de 
uitvrager bepalen in hoeverre de visie 
van een marktpartij overeenkomt met de 
eigen visie. Ook een visie op beoogde 
oplossing(en) kan bijdragen aan de keuze 
voor een samenwerkingspartner.

Casus Rijswijk Buiten, Rijswijk

 
In de casus van Rijswijk Buiten was de 
marktconsultatie het eerste moment 
waarop de gemeente Rijswijk inzicht 
kreeg in hoe marktpartijen tegen de 
samenwerking en opgave aankeken. Later 
in het proces werd aan vier van de negen 
deelnemende marktpartijen gevraagd om 
hun strategie te presenteren en toe te 
lichten. Hierbij kon de uitvrager doorvragen 
naar de visie van de marktpartijen op de 
opgave en samenwerking. 

Doen
Door de start van een goede samenwerking 
is het van belang dat marktpartijen 
de daad bij het woord voegen. Een 
partnerselectie kan een vrijblijvend gevoel 
geven. Om dit te voorkomen, moeten 
marktpartijen concreet worden en laten 
zien dat ze bereid zijn om het te doen. 
De uitvraag die dit moet aantonen, hangt 
af van de opgave en marktsituatie. Zo 
kan een reservering op de capaciteit 
worden uitgevraagd, waaruit blijkt dat 
een partner bereid is om daadwerkelijk te 
investeren in de partnerselectie. Ook kan 
de samenwerking gebaat zijn bij prikkels 
in het proces om tot betere oplossingen 
te komen, bijvoorbeeld door mijlpalen, 
planningen, concrete producten of 
(gezamenlijke) kritische succesfactoren 
en ambities uit te vragen en mee te nemen 
in het haalbaarheidsonderzoek. 

Casus NYMA-terrein, Nijmegen

In de selectiedocumenten voor de 
partnerselectie werd de deelnemers 
gevraagd aan te tonen dat de aangeboden 
persoon inzetbaar is gedurende de eerste 
fase van het samenwerkingsproces en 
dat diegene past bij de uitgevraagde 
werkwijze. Om inzicht te krijgen in 
het commitment van de marktpartij 
moest deze aantonen bereid te zijn de 
businesscase open op tafel te leggen 
en aan te geven aan welke ‘knoppen’ 
gedraaid kan worden om tot een haalbare 
gebiedsontwikkeling te komen. Hiermee 
kreeg de gemeente Nijmegen inzicht in 
wat de inschrijvers bereid waren te doen.
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Om deze vier aandachtspunten te borgen in de samenwerkingsfase zijn er een aantal 
aanbevelingen te doen op juridisch, financieel, organisatorisch en relationeel gebied. 

Juridisch
Het verwerken van de fasering en mijlpalen in een contract zijn belangrijke succesfactoren 
voor een samenwerking. Het faseren van contractafspraken maakt het mogelijk om producten, 
risico’s en verantwoordelijkheden tussentijds te definiëren. Dit komt de flexibiliteit van het 
proces ten goede. Daarnaast moet de verdeling van verantwoordelijkheden en rollen duidelijk 
zijn, een cruciaal onderdeel van risicomanagement. Ook als bovengenoemde zaken goed zijn 
geregeld, kan een samenwerking echter toch stuk lopen. Het is daarom ook van belang om 
de exit-strategie contractueel vast te leggen.  

Eenmaal een samenwerkingspartner gevonden, begint het werkelijke samenwerkingsproces 
en de planvorming. Tijdens deze eerste periode moet de basis voor een duurzame 
samenwerking ontstaan en worden geborgd. Vier factoren staan hierbij centraal.

Gezamenlijke belangen
Het is van belang dat alle samenwerkingspartners zowel de gezamenlijke als de 
tegengestelde belangen van de samenwerking continu scherp voor ogen houden. 
Bij tegenslagen in de samenwerking kan hierop worden teruggevallen. Door de 
gezamenlijke belangen constant scherp te hebben of zelfs op te nemen in de 
overeenkomst, wordt de kans op een succesvolle samenwerking aanzienlijk 
vergroot. 

Behapbare fases
Door met behapbare fases te werken, kan de marktpartij het risico gefaseerd op 
zich nemen en ook fasegewijs afbouwen. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om 
tussentijds te besluiten al dan niet verder te gaan met de partner(s). Dit maakt een 
ontwikkeling zonder duidelijk eindbeeld veel beter hanteerbaar.  

Duidelijke spelregels
Een duidelijke beschrijving (en structuur) van het proces, de projectorganisatie en 
de besluitvormings- en informatielijnen is een voorwaarde voor continuïteit in de 
samenwerking. Er is ook aandacht nodig voor de bemensing, zowel qua kennis, 
ervaring, competenties als mandaat. 

Georganiseerd vertrouwen 
Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard. Beide partijen moeten hierin investeren. 
Het opbouwen van vertrouwen moet daarom worden meegeorganiseerd. Een 
goed middel hiervoor zijn informele (professionele) contactmomenten. 

Duurzaam samenwerken 
met de geselecteerde 
partner ?
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Financieel
Het juist faseren van investeringen en 
opbrengsten is cruciaal voor de balans 
in een samenwerking. Daarom is het 
raadzaam om waar mogelijk grote 
investeringen op te splitsen in kleinere en te 
laten aansluiten op de opbrengsten. Hierbij 
moeten de partners wel oog hebben voor 
de marktomstandigheden, administratieve 
risico’s en bestemmingsplannen. Het 
komt de samenwerking ten goede om de 
businesscase gezamenlijk te verkennen, 
een buffer in te bouwen voor slechte 
tijden en te onderzoeken waar eventuele 
toekomstige tekorten kunnen worden 
goedgemaakt.

Casus Iseldoks – 
Dok 5, Doetinchem
Voor de ontwikkeling van Dok 5 
van Iseldoks werken de gemeente 
Doetinchem en een marktpartij naar een 
Samenwerkingsovereenkomst toe. In de 
financiële paragraaf van de overeenkomst 
maken de samenwerkingspartners 
afspraken over aan welke ‘knoppen’ 
zij kunnen draaien om tot een haalbare 
ontwikkeling te komen. Voorbeelden van 
deze knoppen zijn de risicoverdeling, het 
bouwprogramma en de grondwaarde. 
Door hierover van tevoren afspraken 
te maken, wordt het later in het proces 
makkelijker om de businesscase sluitend 
te houden. Eventuele aanpassingen 
daarvoor zijn namelijk al voorafgaand aan 
de samenwerking samen verkend. 

Organisatorisch 
Het is van belang om een duidelijke 
beschrijving en structuur op te stellen 
van het proces, de projectorganisatie en 
de besluitvormings- en informatielijnen. 
Transparantie en inzicht in elkaars belangen 
en besluitvormingsprocessen zijn hierin 
essentieel. Er moet daarnaast voor worden 
gezorgd dat de juiste mensen op de juiste 
plekken zitten. Zij moeten op verschillende 
manieren met elkaar kunnen communiceren. 
De samenwerkingspartners doen er goed 
aan hierbij een combinatie te vinden tussen 
informeel en formeel contact op een open 
en frequente manier. 

Casus Rijswijk Buiten, Rijswijk 
Een belangrijke les uit de partnerselectie 
van Rijswijk Buiten is de introductie 
van de evaluatie gedurende het 
samenwerkingsproces. Dit houdt de 
betrokken partijen scherp en motiveert ze 
om samen te blijven werken. Het is een 
moment voor de samenwerkingspartners 
om de gestelde doelen en gemaakte 
afspraken weer scherp te krijgen. Hierdoor 
blijven de betrokkenen gedurende het 
langjarige samenwerkingsproces werken 
aan dezelfde ambitie.

Relationeel
Diverse studies naar grote 
samenwerkingsverbanden, zoals die naar 
GEM Kanaleneiland Centrum, wijzen 
uit dat een goede (professionele) relatie 
tussen sleutelfiguren op project- en 
bestuursniveau essentieel is voor een 
duurzame samenwerking. Het biedt een 
vertrouwde basis om op terug te vallen 
in een langjarige samenwerking, zeker 
wanneer deze een slechtere (markt)periode 
doormaakt. Een goede relatie kan worden 
gestimuleerd door de gemeenschappelijke 
doelen en belangen te identificeren en te 
blijven herhalen. Onderling moet men een 
gezamenlijk narratief vormen en vertrouwen 
opbouwen door gemaakte afspraken na te 
komen. Daarnaast is ook informeel contact 
een belangrijk hulpmiddel. Het inhuren van 
een onafhankelijke procesmanager kan 
helpen bij de sturing op de gezamenlijke 
ambities, normen en waarden. 

Casus NYMA-terrein, Nijmegen
Tijdens de partnerselectie van het NYMA-
terrein is duidelijk geworden dat het 
van belang is dat de projectteams van 
zowel de private als publieke partij niet 
te groot zijn. Wanneer een select aantal 
vertegenwoordigers nauw met elkaar 
samenwerken, bouwen ze een band op. Dit 
komt het onderling vertrouwen ten goede, 
aangezien het makkelijker is om eerlijk, 
direct en transparant te blijven. Deze 
(kleine) groepen moeten dan wel goed 
nadenken over hoe de eigen organisaties 
aangehaakt blijven. Dat voorkomt dat het 
draagvlak voor de samenwerking in die 
organisaties afneemt. 

11



Wilt u meer weten over het selectieproces bij vastgoed- of gebiedsontwikkelingen? 
Raadpleeg dan de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019. Hierin is ook meer 
informatie te vinden over de achtergrond en merites van partnerselectie en andere 
selectievormen. 

De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 is verkrijgbaar via https://akroconsult.nl/
reiswijzer/ 

Meer weten?
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