
Lijsten voor thematische referentiedossiers en ontwerpers

Oproep



VaKWeRK is een samenwerkingsverband van de 
streekontwikkelingsintercommunales Interwaas, Solva en Veneco met als doel de 
architecturale en ruimtelijke kwaliteit in de regio te verhogen.
De kwaliteitskamer is een adviescommissie voor ruimtelijke projecten waarop 
lokale besturen binnen het werkingsgebied van Interwaas, Solva en Veneco 
beroep kunnen doen.

Met steun van



Doelstelling
De lijsten voor thematische referentiedossiers en ontwerpers worden aangelegd 
als referentie en inspiratie voor de lokale besturen binnen de werkingsgebieden 
van de streekontwikkelingsintercommunales Interwaas, Solva en Veneco. Het is 
de bedoeling om de lokale besturen voor specifieke thema’s een overzicht aan te 
reiken van goede voorbeelden en hen meer inzicht te geven in welke ontwerpers 
en ontwerpbureaus voeling hebben met deze thema’s en de specificiteit van het 
werkingsgebied.

Enerzijds kunnen de lijsten de lokale besturen inspiratie bieden bij het begeleiden 
van bouw- en omgevingsprojecten, en anderzijds kunnen ze ingezet worden bij 
het aanschrijven van ontwerpers voor beperkte overheidsopdrachten.

De lijsten worden aangelegd in 6 verschillende thema’s:

1. Herbestemming erfgoed
2. Bouwen in (stads)landschappelijke waardevolle omgeving 
3. In- en uitbreidingsprojecten
4. Bouwen van kleine publieke opdrachten
5. Ontwerpend onderzoek, ruimtelijke visievorming en masterplannen
6. Landschap en publieke ruimte

Per thema wordt door de kwaliteitskamer een shortlist geselecteerd van 10 
ontwerpbureaus of -teams. 

De referentieprojecten zullen thematisch raadpleegbaar zijn voor de lokale 
besturen. In een latere fase, na goedkeuring van de auteursrechten, zullen de 
referenties raadpleegbaar worden gemaakt op de website van de VakWeRK 
intercommunales en/of in een brochure.



Ontwerpbureaus of -teams die hun ervaring en expertise kunnen aantonen 
in één of meerdere van bovenstaande thema’s, en wensen opgenomen 
te worden in de thematische referentielijsten van VakWeRK, worden 
uitgenodigd hun kandidatuur in te dienen.

De kandidatuur omvat (selectiecriteria algemeen):
1. Beknopte voorstelling van de structuur en de interne werking van het 

ontwerpbureau of – team (max. 1 A4, extra pagina’s worden niet in 
beschouwing genomen), CV van de belangrijkste medewerkers en 
bureauportfolio.

2. Portfolio met selectie van min. 2 en max. 5 referenties van gelijkaardige, 
lopende, uitgevoerde of opgeleverde opdrachten (binnen het thema – 
zie ook verder ‘B. Selectiecriteria per thema’) van de afgelopen 8 jaar 
(max. 2 A4 per referentie, extra pagina’s worden niet in beschouwing 
genomen). Alleen referenties die voldoen aan de genoemde 
selectiecriteria per thema (zie verder) worden in aanmerking genomen. 
Het komt aan de kandidaat toe enkel die referenties te tonen waaruit de 
relevantie voldoende naar boven komt. De kandidaat legt in de referentie 
concreet uit welke werken en taken de kandidaat in de opdracht heeft 
uitgevoerd. Met de referenties dient de kandidaat aan te tonen dat hij 
ervaring heeft met projecten met een gelijkaardig voorwerp en mate van 
complexiteit, alsook in een gelijkaardige context.

A.  Kandidatuur



3. Nota waarin de thematische beroepservaring en voeling met de 
specificiteit van het werkingsgebied wordt aangetoond (max. 2 A4, 
extra pagina’s worden niet in beschouwing genomen):

• Voeling hebben met de uitdagingen in de streek/regio: 
Omgaan met kleinstedelijke, dorpse, landelijke, sub-urbane 
en erfgoedomgevingen. Voeling hebben met de schaal en 
eigenheid van het werkingsgebied van VakWerk (Solva – 
Veneco – Interwaas).

• Architectuur- en omgevingskwaliteit: inspelen op 
maatschappelijke uitdagingen waar we in ons werkingsgebied 
mee geconfronteerd worden zoals vergrijzing, gedeelde 
mobiliteit, inbreiding, beeldkwaliteit, maatschappelijk 
draagvlak, klimaat, …

4. Ervaring met volgende aspecten en processen wordt als een 
meerwaarde beschouwd:

• Ervaring met kwaliteitsprocessen (kwaliteitskamers, 
commissies, erfgoeddiensten, ed.);

• Ervaring met overheidsopdrachten;
• Ervaring met participatieprocessen, overleg met gebruikers, 

buurtbewoners en belangengroepen;
• Ervaring met specifieke vormen van samenwerkingen;
• Ervaring met alternatieve ontwerpvormen (bv. charette, 

ontwerpweek, ed.).
De ervaring met één of meerdere van bovenstaande aspecten en 
processen dient uiteengezet te worden in max. 1 A4 per ervaringsveld, bij 
voorkeur te staven met opgave van referenties.



Het gaat hierbij zowel over ingrepen aan beschermde 
monumenten als vastgesteld bouwkundig erfgoed.

Uit het portfolio en de geselecteerde referenties moet 
ervaring en voeling met o.a. volgende items blijken:
• Analyse van de erfgoedcontext: Wat betekent een 

erfgoedpand binnen zijn ruimtelijke, maatschappelijke 
en historische context?

• Inventarisatie van de waardevolle bouwkundige 
elementen en beeldbepalende panden in de 
omgeving.

• Ontwerp en ontwerpend onderzoek dat inspeelt 
en afgestemd is op het erfgoed en zijn specifieke 
ruimtelijke en maatschappelijke context.

• Bouwen in een erfgoedcontext, met respect voor het 
aanwezige erfgoed.

• Restauratie.

B.  Selectiecriteria per thema
01. Herbestemming erfgoed



Het gaat hierbij over ontwerpopdrachten in (authentieke) 
dorpskernen, beeldbepalende sites, architecturale of 
landschappelijke gehelen (kloosters, parken, ...).

Uit het portfolio en de geselecteerde referenties moet 
ervaring en voeling met volgende items blijken:
• Analyse van de (stads)landschappelijke context: 

Wat is de betekenis van de plek, de kwaliteiten 
van de aanwezige elementen en structuren (lezing 
landschap, beeldkwaliteit omgeving, ruimtelijke 
dynamiek, mate van (on)stedelijkheid of ‘dorpsheid’)?

• Inventarisatie van waardevolle groen- en 
architectuurelementen.

• Ontwerpend onderzoek dat inspeelt en afgestemd is 
op de specifieke context.

• Ervaring met kernversterking en 
verdichtingsprojecten, ook in kleinere kernen 
(beeldkwaliteit, leefbaarheid, ed.).

02. Bouwen in (stads)landschappelijke waardevolle omgeving = ingrijpen  
 in een bestaande context/bebouwde ruimte/bestaande woonzone



Het gaat hierbij over ontwerpopdrachten voor 
woonprojecten met een zekere schaal waarbij een nieuwe 
woonomgeving met bijhorende (semi-) publieke ruimte 
wordt gecreëerd. 

Uit het portfolio en de geselecteerde referenties moet in 
meer of mindere mate ervaring en voeling met volgende 
items blijken:
• Analyse van de omgeving en de eigenheid van de plek: 

Welke soort woonomgeving is er aanwezig en welke 
nieuwe ontwikkeling is er mogelijk?

• Analyse van het landschap: aanwezige 
groenstructuren, watersysteem, …

• Interactie en integratie met woonprojecten binnen een 
bestaande omgeving.

• Ontwerpend onderzoek dat inspeelt en afgestemd is 
op de specifieke context.

• Ontwerpkennis m.b.t. creëren van straatwanden, 
nieuwe identiteit en de integratie in de bestaande 
bebouwde context.

• Ontwerpkennis m.b.t. publieke ruimte, infrastructuur, 
omgevingsaanleg.

• Kennis m.b.t. duurzaam en klimaatbestendig 
ontwerpen.

03. In- en uitbreidingsprojecten (verkavelingen, meergezinswoningen, 
ed.) = creëren van een nieuwe context (nieuwe woonclusters, 
openbaar domein en architectuur)



• Ontwerpkennis m.b.t. huisvesting, woontypes, 
normen, typologieën, ed.

• Ontwerpkennis m.b.t. architectuur, gevelontwerp, 
materiaalgebruik, …

• Ervaring met de schaal en complexiteit van dergelijke 
opdrachten. 



Het gaat hierbij over relatief kleine opdrachten met 
een maatschappelijke impact. Denk hierbij aan een 
kinderdagverblijf, jeugdlokalen, ontmoetingszaal, …

Uit het portfolio en de geselecteerde referenties moet 
ervaring en voeling met volgende items blijken:
• Analyse van de omgeving en de eigenheid van de 

plek. 
• Ontwerpend onderzoek dat inspeelt en is afgestemd 

op de specifieke context.
• Kennis m.b.t. duurzaam en klimaatbestendig 

ontwerpen.
• De meerwaarde van het ontwerpbureau in het kader 

van dit type opdrachten.

04. Bouwen van kleine publieke opdrachten (bouwbudget kleiner dan 
700.000 euro)



Bij deze opdrachten is het concreet programma nog niet 
bepaald en is het bestuur nog op zoek naar een ruimtelijke 
visie, mogelijk programma, projectdefinitie, … van een site 
of gebouw.

Het ontwerpteam zal door middel van een 
haalbaarheidsstudie of ruimtelijk onderzoek mee het 
antwoord op de onderzoeksvraag helpen formuleren. Het 
uitvoeren van de opdracht heeft geen zekerheid op een 
vervolgopdracht of effectieve uitvoering.

De opdrachten situeren zich vooral in het kader van:
• Herbestemmingen sites;
• Reconversies wijken;
• Herstructurering functies en voorzieningen.

Uit het portfolio en de geselecteerde referenties moet 
ervaring en voeling met volgende items blijken:
• Stedenbouwkundige analyse en ontwerpen.
• Ontwerpend onderzoek met onderzoeksscenario’s. 
• Ontwerpend onderzoek op bouwblok- of wijkniveau.
• Ervaring met duurzaam en klimaatbestendig 

ontwerpen.
• Ervaring met kernversterking en 

verdichtingsprojecten, ook in kleinere kernen 
(beeldkwaliteit, leefbaarheid, ed.).

05. Ontwerpend onderzoek, ruimtelijke visievorming en 
masterplannen



Het gaat hierbij over opdrachten m.b.t. omgevingsaanleg 
en landschappelijke inrichting.

Uit het portfolio en de geselecteerde referenties moet 
ervaring en voeling met volgende items blijken:
• Lezing van het landschap en de historische context.
• Ontwerpend onderzoek dat inspeelt en is afgestemd 

op de specifieke landschappelijke context.
• Kennis m.b.t. ecologie en duurzaam en 

klimaatbestendig ontwerpen.

06. Landschap en publieke ruimte ( landschappelijke gehelen, stads- 
en dorpsgezichten, …)



Kandidaten kunnen hun kandidatuur indienen vanaf 
donderdag 15 december 2022 t.e.m. woensdag 15 
februari 2023.
De kandidaturen dienen digitaal bezorgd te worden aan 
tina.verschueren@veneco.be.

Voor meer info over deze oproep kan u contact opnemen 
met Tina Verschueren, per mail via 
Tina.verschueren@veneco.be, of telefonisch op het nr. 
09/251.22.22 (tijdens de kantooruren).

Deze oproep doet geen recht ontstaan voor de kandidaten 
om een bepaalde opdracht uit te voeren, noch te 
worden uitgenodigd voor het indienen van offertes. 
Het is een hulpmiddel voor de gemeenten binnen de 
werkingsgebieden van Interwaas, Solva en Veneco, en 
deze streekontwikkelingsintercommunales zelf om bv. 
in het geval van een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking, over een lijst van ontwerpers 
te beschikken die de specifieke opdracht op een 
kwaliteitsvolle wijze zullen kunnen uitvoeren.  

C.  Oproep






