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Geachte heer Wispelwey, beste Maarten,  
 
hartelijk dank voor uw vraag. Graag brengen wij offerte uit voor de werkzaamheden in het  
kader van de door u gevraagde verkenning naar de positie van het CGA en specifiek de rol van  
het CGA als belangenbehartiger voor haar stakeholders.  
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd in een samenwerking tussen ondergetekende en mevr.  
Nathalie Vossen van Pro-Erfgoed. Hierbij treedt Valletta Advies als penvoerder en direct  
aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Het voordeel voor u van deze gecombineerde uitvoering  
is -naast het gebruik kunnen maken van ons uitgebreide netwerk- ook het bieden van specifieke  
kennis op het gebied belangenbehartiging en de gemeentelijke beleidskant.  
 
De gevraagde werkzaamheden betreffen het uitvoeren van een verkenning van de 
mogelijkheden voor de belangenbehartigende rol van het CGA. De focus van deze verkenning  
ligt op het beantwoorden van de volgende kernvraag:  
 

- Het geven van een antwoord op hoe het CGA haar belangenbehartigende rol het beste 
kan vervullen.  

 
Voor het beantwoorden van deze vraag dient rekening gehouden te worden met: 
 

- de geldende kaders (inrichting van het archeologisch werkveld en de relevante wet- en 
regelgeving);  

- de stakeholders (wat zijn de relevante stakeholders).   
 
Het eindresultaat van de opdracht is een kernachtig rapport waarin aan de hand van onder  
andere interviews en documentanalyse antwoord verkregen is op uw kernvraag.  
 
Hierbij stuur ik u onze offerte voorzien van een activiteitenschema met de door u gevraagde  
werkzaamheden. Deze is voorzien van een planning en kostenraming. We hopen dat onze  
offerte en de activiteitentabel geheel aansluit op het door het CGA opgestelde Plan van  
Aanpak.   
 
Vanzelfsprekend zijn wij bereid om deze offerte nader toe te lichten. 
 
Voor de onder deze offerte uit te voeren werkzaamheden is de DNR 2013 van toepassing. 

 

Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest,  

 
Namens Valletta Advies      
 
 
Drs. E.N. Wieringa 
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Activiteitenschema conform uw plan van aanpak 
 
No  Activiteit  Beschrijving  Resultaat  Planning  Wie  Uren 
1 Identificeren van - en interviews met externe stakeholders  
 a Voeren van een 

startgesprek met 

opdrachtgever/bestuur 

CGA 

Verdere inkadering van de 

opdracht, zicht en inzicht 

op de relevante (externe) 

stakeholders.  

Nb 1 Het bestuur legt  

deze lijst voor aan 

contactpersonen binnen 

het CGA  

Nb 2 Het bestuur 

informeert tevens de 

geselecteerde personen  

om medewerking te 

borgen 

1. Selectie (lijst) 

van externe 

stakeholders  

2. Input voor de 

vragenlijst voor 

interviews  

 

20 juni/1 

juli 2017  

EW/ 

NV  

2 

b Opstellen vragenlijst  De interviews worden 

afgenomen aan de hand 

van een vragenlijst. Deze 

vragenlijst behoeft 

afstemming met en 

instemming door het 

bestuur/opdrachtgever. 

Goedgekeurde 

vragenlijst voor 

interviews 

1 /15 juli 

2017 

EW 1 

c Afnemen van de 

interviews met externe 

stakeholders 

Op basis van de 

geselecteerde  namen 

zullen oog in oog 10 

interviews afgenomen 

worden  

10 uitgewerkte 

interviews aan de 

hand van de 

vragenlijst 

15 juli/1 

oktober 

2017 

EW/ 

NV 

40 

d Overleg met 

opdrachtgever  (alle 

activiteiten 1 t/m 4) 

   EW 2 

2 Analyse huidige inspanningen door- en ervaringen met het CGA  
a Documentanalyse  Op basis ledenwebsite van 

het CGA wordt een 

globaal beeld verkregen 

van de activiteiten  

Notitie t.b.v. het 

eindrapport  

1 juli/31 

augustus 

2017 

EW 

 

2 

b Afnemen interviews 

CGA leden 

Verkrijgen van een beeld 

van de specifieke 

activiteiten van het CGA 

en tevens benutten 

interview voor 

wensen/ideeën 

belangenbehartigende rol 

van het CGA. Voorgesteld 

wordt voor een completer 

beeld om zowel een lid 

afkomstig van een 

gemeente als van een 

Omgevingsdienst/Erfgoed-

huis hierin te betrekken. 

4 interviews met 

bestuurslid, 

accounthouder, 

vertegen-

woordiger in 

klankbordgroep en 

PM een 

‘algemeen’ lid van 

het CGA 

gemeente/Om-

gevingsdienst 

1 juli/31 

augustus 

2017 

EW/ 

NV 

16 

3 Onderzoeken van geldende kaders en voorbeelden van andere verenigingen 
a Document,   

literatuuronderzoek 

‘belangenbehartiging’  

Uitvoeren analyse op basis 

van literatuur, websites 

en documenten naar wat 

gebruikelijk/ongebruike-

lijk is bij belangen- 

behartiging 

Notitie t.b.v het 

eindrapport  

1 juli/19 

oktober 

2017 

EW/ 

NV 

6 
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b Afnemen interviews  

experts naar 

belangenbehartiging  

Oog in oog of telefonisch 

afgenomen interview met 

minimaal 3 experts 1. 

Gemeenteambtenaar, 2. 

RCE en 3. Uit eigen 

netwerk   

Minimaal 3 

uitgewerkte 

interviews  

1 juli/19 

oktober 

2017 

EW/ 

NV 

10 

c Opstellen 

tussenrapportage en 

geldende kaders  

Op basis van de verkregen 

informatie wordt t.b.v het 

bestuur een tussenrapport 

opgesteld  

Tussenrapport 19 oktober 

2017 

EW/ 

NV 

6 

4 Rapport/eindverslag met resultaten en conclusies  
a Opstellen concept 

eindrapportage  

Aan de hand van de 

verkregen informatie 

wordt een concept eind 

rapport opgesteld met 

een verkenning naar de 

belangenbehartigende rol 

van het CGA. Deze wordt 

voorgelegd aan  het CGA 

bestuur.  

Concept 

eindrapport 

Medio 

november 

EW/ 

NV 

12 

b Bijwonen en geven van 

een toelichting 

werksessie  

Naar aanleiding van het 

conceptrapport 

organiseert het bestuur 

een werksessie. Deze zal 

door de opstellers worden 

bijgewoond en indien 

gewenst zullen de 

resultaten worden 

toegelicht.  

Bijwonen en 

toelichting geven 

tijdens werksessie  

Medio 

december 

EW/ 

NV 

6 

c Opstellen eindrapport  Indien relevant worden 

bevindingen van de 

werksessie verwerkt in 

het eindrapport. 

Eindrapport  Week 

50/week 

51 2017 

EW/ 

NV 

4 
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Organisatie en facturering  

Organisatie 
De coördinatie en het penvoerderschap is in handen van Valletta Advies in de persoon van  
E.N. Wieringa. Voor de inhoudelijke werkzaamheden wordt op 50/50 basis samengewerkt met 
mevr. N. Vossen van Pro-Erfgoed. In nauw overleg worden per activiteit de werkzaamheden 
onderling verdeeld. Waar relevant wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk van 
zowel Valletta Advies als Pro-Erfgoed. Dit maakt het makkelijk voor de opdrachtgever. Waar 
mogelijk zullen door ons suggesties worden gedaan. 
 
 
Offerte en facturering  

Voor de werkzaamheden gaan wij op basis van de door u gevraagde activiteiten uit van een 
urenplafond van 107 (87 uitgaande van 5 i.p.v 10 interviews bij onderdeel 1c). 

 
De door u gevraagd interviews vergt het nodige aan te besteden uren en daarmee in de kosten 
van de gevraagde werkzaamheden. Graag stellen wij voor om de 10 gevraagde interviews te 
faseren. Wij stellen voor eerst 5 interviews af te nemen en daarna in overleg met het bestuur 
te kijken of en welke aanvulling eventueel gewenst is. Wij denken dat met 5 interviews 
wellicht al een redelijk beeld verkregen kan worden. 

Facturering geschiedt in 2 delen, bij start van de werkzaamheden en na afronding daarvan.  

 
Voor deze offerte gelden de volgende dagtarieven (prijspeil 2017): 
 
Senior adviseur/projectleider  Valletta Advies  € 680,- (€ 85 p/u) 
Senior adviseur Pro-Erfgoed/Nathalie Vossen   € 680,- (€ 85 p/u) 
 
Alle tarieven zijn inclusief reis- en verblijfkosten en exclusief 21 % BTW. 
Uitgaande van 10 interviews bedragen de kosten  (ex. BTW): € 9.095 
Uitgaande van 5  interviews bedragen de kosten  (ex. BTW): € 7.395 
 

In geval van meerwerk  

Er is sprake van meerwerk wanneer buiten de gevraagde diensten ook andere werkzaamheden 
worden gevraagd. Meerwerk is alleen mogelijk na goedkeuring vooraf door de opdrachtgever. 
Mocht onverhoopt meerwerk noodzakelijk blijken, dan zal dit meerwerk op basis van 
werkelijke uren in rekening worden gebracht tegen hetzelfde tarief als in deze aanbieding is 
gehanteerd.  
 

Start en periode van uitvoering 

Na schriftelijke bevestiging van de opdracht zal conform uw planning per 20 juni 2017  gestart  
kunnen worden met de werkzaamheden. De precieze datum en he inplannen van het werk  
wordt in overleg met de het bestuur vastgesteld. Indien mogelijk zullen wij de planning met u  
in nader overleg graag verfijnen. Voor sommige onderdelen is het o.i. verstandig om een zeker  
momentum te behouden, gezien de door u gekozen langere doorlooptijd van de  
werkzaamheden. 


