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Beste geïnteresseerde, 

Voor je ligt een Plan van Aanpak, ook wel een EMVI-plan of BPKV-plan genoemd. EMVI en BPKV draait om de beste prijs-

kwaliteitverhouding. Een opdrachtgever beoordeelt jouw inschrijving op basis van je prijs én je kwaliteit. Die kwaliteit 

beschrijf je in een Plan van Aanpak.

Als jij je inschrijft voor een aanbesteding, wordt dus vaak zo’n plan gevraagd. Benieuwd hoe je zelf een plan kan schrijven? 

Daarvoor is dit voorbeeldplan gemaakt. Het gaat over de fictieve reconstructie van de Kapelstraat. Het is geen compleet 

plan, alleen de onderdelen ‘Inleiding’ en ‘Communicatie’ zijn uitgewerkt. Misschien ben je nu geneigd af te haken, want 

hoe kan deze informatie helpen met jouw project? Ik wil je met dit voorbeeld vooral laten zien hoe je een Plan van Aanpak 

opbouwt, hoe je maatregelen opschrijft en hoe jij de lezer kan overtuigen. Dat kan je allemaal uit deze tekst halen.

House of Tenders is een tenderbureau dat bedrijven en organisaties helpt bij het schrijven en verbeteren van plannen. Heb 

je vragen, of ben je geïnteresseerd hoe we jou nog meer kunnen helpen?

Stuur dan een mail naar info@houseoftenders.nl en we nemen contact met je op.

Ik wens je veel succes met jouw tender!

Namens House of Tenders,

Arjan van Leest

Voorwoord

mailto:info%40houseoftenders.nl?subject=
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Inleiding
De Kapelstraat en omliggende straten zijn duidelijk aan 

groot onderhoud toe. Het wegdek is slecht, vol gaten en 

breuken, en de riolering is broos. Daarnaast is er regelmatig 

wateroverlast bij het kruispunt Kapelstraat/Leistraat, wat 

het noodzakelijk maakt om het waterbergend vermogen 

van het afwateringssyteem te verhogen. 

De ambitie van de gemeente Utrecht is om het unieke 

historische karakter van de wijk te behouden, maar het 

tegelijkertijd toekomstbestendiger te maken. Daarom 

krijgt de hoek Kapelstraat/Leistraat een pleinfunctie waar 

mensen elkaar ontmoeten. Ook komt er meer ruimte voor 

groen en terrassen. Zo wordt het een ‘buiten huiskamer’ 

voor bewoners én bezoekers van de Kapelstraat.

Tijdens meerdere bewonersavonden zijn ideeën over 

wegindeling, verkeersveiligheid, openbaar groen en 

wateroverlast besproken. Er ligt nu een ontwerp dat voor 

een groot deel tot stand is gekomen in samenspraak met 

omwonenden, wat het belangrijk maakt om hen te blijven 

betrekken tijdens de uitvoering.

Visie

Kijkend naar deze projecteigenschappen, bent u op zoek 

naar een aannemer die proactief, creatief en risicogestuurd 

werkt. Proactief, omdat het projectbelang hoog is en omdat 

de werkzaamheden direct impact hebben op de bewoners 

en passanten. Tevreden stakeholders, daar draait het om. 

Als aannemer moeten wij niet afwachten, maar een stap 

extra zetten en voorop lopen met oplossingen en ideeën. 

Creatief, want de straat vraagt niet alleen om innovaties 

die het geheel toekomstbestendiger maken, maar ook om 

een verbetering van de gebruiksmogelijkheden en sfeer. 

En risicogestuurd, want de beperkte werkruimte en drukke 

omgeving vragen om een aanpak die risico’s uitsluit.   

Aanpak

Wij kiezen voor een snelle, intensieve opstartperiode waarin 

we afspraken maken met het bouwteam en al binnen 1 

week noodzakelijke materialen bestellen. We maken lange 

werkweken, zodat we ruim voor het straatfeest op 10 juni 

klaar zijn. Zo blijft omzetverlies voor ondernemers beperkt 

en hebben bewoners maar kort last van de werkzaamhe-

den. De hinder die ontstaat door onze werkzaamheden be-

perken wij zoveel mogelijk. Goede communicatie is hierbij 

onze prioriteit, zodat iedereen weet wat hij verwachten en 

daar al vroeg zijn dagplanning op aan kan passen.

Onze belangrijkste randvoorwaarden:

• We houden de Kapelstraat bereikbaar voor winkelend 

publiek.

• Wij communiceren met een projectspecifieke 

omgevingsapp.

• Wij leveren op vóór 10 juni

Borging

Wij bieden u 100% zekerheid dat wij onze beloften al-

lemaal tijdig nakomen. Daarom laten wij een Beloften 

Check uitvoeren door het tenderbureau House of Ten-

ders. Zij controleren iedere 8 weken met een checklist 

of wij de EMVI-beloften in de praktijk naleven. Op die 

checklist staan alle beloften uit dit Plan van Aanpak. 

De resultaten delen zij met ons én met de gemeente 

Utrecht. Constateren zij een afwijking? Dan verbeteren 

wij binnen 2 weken. De eerste Beloften Check is 4 

weken na start uitvoering van de werkzaamheden. 

Resultaat: EMVI-beloften zijn geborgd.
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1. Communicatie met omgeving
In onze visie draait communicatie om weten met wie je 

communiceert en wat diegene bezighoudt, dat zorgt ervoor 

dat communicatie zijn doel bereikt. Effectieve communicatie 

is heel belangrijk bij dit project, omdat we in het Utrechtse 

centrum werken en we hinderbeleving kunnen remmen met 

goede communicatie. Daarom hebben wij tijdens de tender-

fase al een bezoek gebracht aan ondernemers en bewoners 

in de Biltstraat, Kapelstraat en de Leistraat. In totaal hebben 

we 18 van hen gesproken, met als resultaat dat onze com-

municatie-aanpak gegarandeerd aansluit op hun belangen.

1.1 Belangen stakeholders 

De ondernemers in de Biltstraat:

• Viswinkel Lijffijt en De Jong. Bereikbaar zijn voor klan-

ten en leveranciers is voor hen het allerbelangrijkste. Zij wil-

len daarnaast zo min mogelijk stofoverlast, want zij werken 

met verse vis, dus hun zaak moet hygiënisch schoon blij-

ven. De viswinkel gaf aan dat zij graag met andere onderne-

mers een bord willen plaatsen op de hoek van de Biltstraat/

Kapelstraat, waarop staat dat winkels altijd bereikbaar zijn. 

Ten slotte hebben beide ondernemers behoefte aan een 

goede en veilige entree voor hun klanten en medewerkers 

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

• Cafetaria De Pieper. Bereikbaarheid is prioriteit voor De 

Pieper, zodat hun frietzaak zijn laagdrempelige karakter 

behoudt voor klanten. Op dinsdag en vrijdag ontvangen 

zij leveringen. Dit gebeurt met een grote bus die niet ach-

terom kan en alleen vanaf de Biltstraat kan leveren.

• Cosmo Kappers. Veel klanten komen met de auto naar 

de kapsalon, voor die groep willen zij goed bereikbaar 

blijven. Zowel om te kunnen parkeren, als om veilig van 

de auto naar de voordeur te komen. 

• Bierman en Bierman. Zij zien op tegen onze werkzaam-

heden, vanwege de angst om omzet te verliezen als 

gevolg van mindere bereikbaarheid. Bereikbaarheid is 

voor hen het allerbelangrijkste, evenals goede en helde-

re wegwijsborden voor hun klanten die met de auto of 

fiets komen. Een snelle uitvoering en vroege oplevering 

is voor hen een pré.

Ondernemers Leistraat/Kapelstraat:

Wij hebben gesproken met Café De Kapel, restaurant De Oude 

Lei en restaurant Eat Us. Allen geven ze aan dat hun leverin-

gen over de Kapelstraat komen. Voor hen is het belangrijk om 

te weten wanneer de Kapelstraat precies is afgesloten en hoe 

lang dit duurt, zodat zij daarop in kunnen spelen. 

De bewoners in de wijk:

Wij hebben in totaal 11 bewoners gesproken in de Kapel-

straat zelf en in de omliggende straten. Ze geven allemaal 

aan dat het fijn zou zijn als de werkzaamheden niet lang 

zouden duren. Liever ‘kort en hevig’, dan een langere 

uitvoering die meer tijdelijke bereikbaarheid biedt. Eén 

man vroeg ons of er sprake zou zijn van geluidsoverlast in 

de avond en de nacht. Twee anderen vroegen zich af waar 

ze tijdens de werkzaamheden kunnen parkeren. Vier be-
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Kapelstraat stakeholders:

       Viswinkel Lij�ijt en De Jong

       Cafetaria De Pieper

       Cosmo Kappers

       Bierman en Bierman�
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Leistraat

Afbeelding 1: Stakeholderkaart Kapelstraat
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woners gaven aan dat ze goed hun woning in en uit willen 

kunnen. Eén dame gaf aan bezorgd te zijn over hoe zij het 

appartementencomplex aan de Leistraat in- en uitkomt.

Op basis van de gesprekken met onze belanghebbenden 

nemen wij de volgende maatregelen:

• Bord plaatsen Kapelstraat. Onze omgevingsmanager 

ontwerpt in samenspraak met de ondernemers een 

bord. Het doel is om de omgeving op een opvallende 

manier te informeren dat de winkels gewoon bereikbaar 

zijn. Dit bord plaatsen wij minimaal 2 weken vooraf-

gaand aan fase 4 op de hoek bij viswinkel Lijffijt en De 

Jong. Resultaat: Klanten en bezoekers weten de onder-

nemers ook tijdens uitvoering te vinden.

• Ondernemers helpen. Wij wijzen 1 medewerker aan als 

buurtmaatje (zie §1.2). Hij helpt bijvoorbeeld met sjou-

wen bij een levering, of ouderen of mensen die slecht 

ter been zijn bij het oversteken. Resultaat: Ondernemers 

rekenen op praktische hulp van ons.

• Geen werkzaamheden ‘s nachts. Wij hebben onze 

planning zo samengesteld dat we nooit ’s nachts wer-

ken, waarmee we geluidsoverlast voor de slapende wijk 

voorkomen. Resultaat: Bewoners liggen niet wakker 

door geluidsoverlast.

1.2 Ons communicatieteam

Wij vinden het belangrijk dat er een duidelijk aanspreek-

punt voor de omgeving is. Iemand naar wie bewoners 

gerust durven toestappen met een vraag of melding. Het 

resultaat is dat wij meer zicht houden op de belanghebben-

den en we gemakkelijker draagvlak behouden. Wij nemen 

hiervoor de volgende maatregelen:

• Omgevingsmanager. Wij zetten vanaf gunning onze 

omgevingsmanager Elianne van der Linden in voor 0,8 

fte. Zij is minimaal 3 middagen per week aanwezig op 

locatie. Elianne is het vaste aanspreekpunt voor de om-

geving en zorgt ervoor dat onze communicatie altijd 

eenduidig is, zonder ruis op de lijn. Zij stelt vooraf een 

communicatiemiddelenmatrix op, met per belangheb-

bende beschreven welke communicatie ingezet wordt, 

wie actiehouder is en welk tijdspad daarbij hoort. Deze 

matrix deelt zij 4 weken voor start uitvoering met de ge-

meente, ter controle. Een tweede voordeel van de omge-

vingsmanager is dat de uitvoerder zich zo kan focussen 

op het maken van het werk. De omgevingsmanager heeft 

een mandaat van €500 per taak om zelfstandig beslissin-

gen te nemen, zodat belanghebbenden niet hoeven te 

wachten op een oplossing. Resultaat: De omgeving re-

kent op één vast aanspreekpunt, deskundige communi-

catie en snelle oplossingen bij een melding. 

• Buurtmaatje. Onze omgevingsmanager wordt buiten 

ondersteund door ons buurtmaatje (SROI). Vanaf start 

uitvoering tot oplevering is hij 40 uur per week op locatie 

aanwezig. Hij steekt zijn handen uit de mouwen voor da-

gelijkse klussen, zodat ondernemers en bewoners min-

der hinder ervaren en dagelijkse activiteiten ‘gewoon’ 

door blijven gaan. Als hij een melding of vraag krijgt, 

neemt hij altijd binnen 15 minuten contact op met onze 

omgevingsmanager. Resultaat: Bewoners en onderne-

mers rekenen op extra hulp van ons bij dagelijkse zaken 

en zij ervaren minder hinder.

1.3 Onze communicatiemiddelen

Uiteraard voldoen wij aan de minimale eisen voor de inzet 

communicatiemiddelen (Leidraad pag. 21, Bestek §2.1 en 

Bijlage 15). Wij nemen bovenop het minimum aanvullende 

maatregelen, zodat we de communicatie met de omgeving 

nog effectiever maken en zo draagvlak behouden: 

• Informatieavond ondernemers. Ondernemers hebben 

een speciale plek in de wijk. Dankzij hun klanten en be-

zoekers bruist de Biltstraat en omgeving. De behoeften 

van de ondernemers zijn anders, denk aan de leveran-

ties. Daarom houden wij 3 weken na definitieve gunning 

al een informatieavond voor ondernemers in café De Ka-

pel. Op die avond zijn onze omgevingsmanager, project-

leider en uitvoerder aanwezig. Wij nodigen uw projectlei-

der/toezichthouder ook uit. Tijdens die avond horen wij 

wat voor de ondernemers belangrijk is en leggen we uit 

welke maatregelen wel of niet binnen onze mogelijkhe-

den liggen. Resultaat: Zo weten wij wat hen bezighoudt 

en kunnen we vroegtijdig al aan de slag met maatrege-

len om hen te ontzien tijdens de uitvoering. 
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• Augmented Reality. Het uiterlijk van de Kapelstraat 

gaat veranderen, dat doet veel met de beleving van de 

wijk. Daarom nodigen wij op de informatieavonden (be-

woners en ondernemers) het bedrijf VR-House uit. Zij 

zijn gespecialiseerd in Virtual Reality. Aanwezigen down-

loaden onder hun begeleiding de VR-app en kunnen zo 

het eindresultaat zien. Wanneer zij hun camera op de 

straat richten, plaatst de app het eindbeeld daar ‘over-

heen’. Resultaat: Zo wennen belanghebbenden alvast 

aan het nieuwe straatbeeld en voelen zij zich betrokken 

bij het project. 

• OMNIOM Omgevingsapp. Communicatie innoveert en 

de Omniom Omgevingsapp is daar hét voorbeeld van. 

Gebruikers zien in deze app (gratis te downloaden voor 

iOs en Android) relevante informatie over het project. We 

promoten de app met borden in de wijk en tijdens de 

informatieavonden. De app heeft deze functies: 

 ◦ Verdeling in fases. Het werk is verdeeld in fases, be-

woners volgen gemakkelijk de fase van het project die 

voor hen relevant is. Op een kaart zien de appgebrui-

kers precies waar het project uitgevoerd wordt.

 ◦ Bewonerscommunicatie. Wij plaatsen nieuwsberich-

ten, updates en meldingen inclusief afbeeldingen en/

of video’s. Om bewoners te herinneren, bijvoorbeeld 

aan een wegafzetting, versturen wij pushmeldingen 

via de app. 

 ◦ Vragen stellen. Als bewoners een vraag hebben, star-

ten zij eenvoudig een chat met de omgevingsmanager 

(die beheert de app). Een melding of een klacht die-

nen zij snel in binnen 3 klikken, inclusief een foto en 

de locatiegegevens. 

 ◦ Tevredenheid meten. In de app beantwoorden be-

woners gemakkelijk een korte vragenlijst. Die informa-

tie gebruikt de omgevingsmanager om onze aanpak 

te verbeteren. 

 ◦ Statistieken en rapportages. De omgevingsmanager 

gebruikt achter de schermen de statistieken en rap-

portages om een continue verbetering te realiseren. 

Resultaat: Zo houden wij op een laagdrempelige manier 

contact met de omgeving en zijn overal en altijd bereik-

baar via een app.

“De omgevingsapp geeft mij het gevoel dat ik betrok-

ken ben en serieus genomen wordt genomen als be-

woner.” – mevr. Van Wijk, omwonende van een project

1.4 Hoe wij afspraken vastleggen

Van alle gesprekken met de omgeving maakt onze 

omgevingsmanager een gespreksverslag. Zij noteert de 

contactgegevens, het communicatiemoment, het ge-

spreksonderwerp, de gemaakte afspraken en de deadline 

voor eventuele acties. Bij acties stelt zij ook de uitvoerder 

diezelfde dag nog op de hoogte. Ieder verslag uploadt zij 

in Dropbox, waar wij een map inrichten speciaal voor dit 

project. U krijgt ook inloggegevens voor deze Dropbox-map. 

Resultaat: Afspraken met de omgeving zijn zorgvuldig 

gedocumenteerd en voor het projectteam en de gemeente 

altijd inzichtelijk.

Afbeelding 2: OMNIOM Omgevingsapp



7

Fictief plan

1.5 Klachtenmanagement

Mochten er toch klachten binnenkomen, dan volgen wij 

ons klachtenproces:

 ❶ Intern doorsturen naar omgevingsmanager. KIachten 

kunnen via meerdere kanalen binnenkomen: buiten op 

het werk, telefonisch, via de Omniom App en via de mail. 

Het teamlid bij wie een melding binnenkomt, zet die 

binnen 15 minuten door naar onze omgevingsmanager.

 ❷ Registratie en categoriseren. Onze omgevingsmanager 

registreert de klacht en bepaalt de urgentie. Een lage 

urgentie is een klacht over iets dat in het verleden 

plaatsvond, een hoge urgentie is een klacht die nu nog 

plaatsvindt en/of die voor een onveilige situatie zorgt. 

Van iedere klacht stelt de omgevingsmanager onze 

uitvoerder en projectleider binnen 10 minuten op de 

hoogte via WhatsApp.

 ❸ Oplossen. Klachten met een hoge urgentie lost de 

omgevingsmanager binnen 1 uur na registratie op, 

daarvoor heeft zij ook contact met de indiener. Klachten 

met een lage urgentie lost zij binnen 1 werkdag op. 

 ❹ Terugkoppelen. Als het niet lukt om de klacht binnen 

die tijdsvakken op te lossen, dan belt onze omgevings-

manager de melder (nogmaals) om diegene daarvan op 

de hoogte te stellen.

 ❺ Meten tevredenheid. Binnen 3 dagen nadat een klacht 

is opgelost, neemt de omgevingsmanager contact op 

met de indiener. Zij vraag of de klacht naar tevreden-

heid is opgelost en vraagt om een cijfer te geven. Als de 

indiener een 7 of lager geeft, dan treft de omgevings-

manager in overleg met de indiener en de uitvoerder 

vervolgmaatregelen.

 ❻ Terugkoppeling naar opdrachtgever. Iedere maand 

stuurt de omgevingsmanager een meldingenrapporta-

ge, inclusief oplossingen en tevredenheidscijfers. 

Resultaat: Wij handelen klachten snel, effectief en naar 

tevredenheid af.
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Cristian projectleider
€140 | Utrecht

Arjan senior
projectleider, reviewer

€140 | Breda

Jasper projectleider, 
senior planschrijver, 

reviewer €130 | Tallinn

Johan hoofd 
tendermanagement  

€140 | Leiden

Jorrit projectleider, 
medior planschrijver

€110 | Heemskerk

Gerlien medior 
planschrijver

€110 | Zeist

Antonio  
Omgevingsmanager

€75 | Utrecht

Frédérique  medior 
planschrijver

€110 | Amsterdam

Steven planschrijver
€ 95 | Heemskerk

Anna medior 
planschrijver
€ 110 | Utrecht

Matisse planschrijver,
omgevingsmanager

€ 95 | Amsterdam

Pieter planschrijver
€ 95 | Arnhem

Vera projectleider
€ 130 | Tilburg

Martijn planschrijver
€ 95 | Almelo

Wendy officemanager
Bodegraven

Claire planschrijver
€ 95 | Utrecht

Wij zijn House of Tenders
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Shamilla
 creative director 
€ 95 | Purmerend

Elise medior vormgever
€ 95 | Nieuwegein

Jeroen vormgever
€ 92,50 | Amersfoort

Féline taalkundige 
€ 92,50 | Utrecht

Zaya taalkundige 
€ 92,50 | Utrecht

Dieuwertje  taalkundige
€92,50 | Oisterwijk

Noor  taalkundige
€92,50 | Utrecht
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Een greep uit onze klanten

KWS




