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Tijdschrift voor aanbesteden en contracteren,
openbare ruimte en infrastructuur, verkeer en vervoer

CROW @ InfraTech 2015
Deelnemers over
CROW Levende
Stad

CROW lanceert
keur aan online
Kennismodules

Hoe ontstaan
RAW-teksten?

ro
iAMP

het kennisportaal voor
professioneel assetmanagement

Hét digitale kennisportaal voor alle professionals die zich bezighouden
met beheer en onderhoud. Op iAMPro (infrastructuur AssetManagement
Professionals) verzamelen en borgen zij kennis. Ze delen best practices
en instrumenten en wisselen rechtstreeks ervaringen uit. Dit alles helpt
professionals kapitaalgoederen (assets) transparant, eenduidig
en met inzicht in kosten, prestaties en risico’s te beheren.
Van het opstellen van een strategisch beheerplan tot het
uitvoeren van risicoanalyses, iAMPro biedt uitkomst.
Het kennisportaal is een initiatief van de twaalf provincies.
In samenwerking met DON Bureau hebben zij iAMPro
ontwikkeld. Het beheer is in handen van CROW.

samen werken aan professioneel
beheer met assetmanagement
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inhoud
CROWetCETERA praat u zes keer per jaar bij over
CROW-activiteiten en zo veel meer. In iedere editie
vindt u nieuws, een overzicht van nieuwe CROWpublicaties, cursussen en congressen, achtergronden
over onze kennisproducten en de toepassing ervan
door interviews met deskundigen uit de praktijk
en informatie over de activiteiten van CROWcommissies en -werkgroepen.
CROWetCETERA wordt gratis verspreid onder
professionals op het gebied van aanbesteden en
contracteren, openbare ruimte en infrastructuur,
verkeer en vervoer.
Via www.crow.nl/etcetera kunt u zich aanmelden.
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Weg van de energietransitie
De Provincie Zuid-Holland heeft
besloten om de N470 en N211 op een
nieuwe manier aan te pakken. Al vroeg
in het proces van gepland onderhoud
denken verschillende partners mee.
Samen maatregelen nemen op het
gebied van energiebesparing en
energieopwekking.

Deelnemers aan het woord

Kennis opdoen
door kennis delen
Contacten leggen met vakgenoten? Op de hoogte worden gebracht van het laatste
nieuws uit uw vakgebied? Deel uitmaken van een netwerk waar u terecht kunt met
vakinhoudelijke vragen? CROW Levende Stad biedt het allemaal. En wie kunnen dat
beter bepalen dan de deelnemers zelf?
Ik vind het netwerk en de bijeenkomsten van CROW Levende Stad waardevol/
belangrijk/interessant, omdat …:

… ik mijn eigen werk kan spiegelen
aan de ervaringen die anderen hebben,
doen we het goed, waar kunnen we
verbeteren, wat zijn de ervaringen
elders, enzovoort.

… ik in contact kom met andere
overheden en bedrijven en daardoor
nieuwe kennis, ervaringen en contacten
opdoe die gebruikt kunnen worden in
mijn werkveld.

Sturen op beoogd effect met KPI’s:
zijn ambities en contracten goed op
elkaar afgestemd?
Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
zijn een operationeel instrument om
de beleidsdoelen te monitoren met
als doelstelling deze te verbeteren.
De beoogde effecten zijn vaak wel
bekend, maar hoe leg je ze vast en
maak je ze meetbaar? Bijvoorbeeld bij
het onderhoud van de openbare
ruimte…
Bijeenkomsten
CROW Levende Stad 2015

Rob Warringa

Marco Dofferhoff

Gemeente Pijnacker-Nootdorp,
Beheerder groen, spelen, sport
Betrokken bij bijeenkomst:
Participatie: Kansen of risico’s

Gemeente Zoetermeer
Beleidsmedewerker Beheer en Opdrachtgeving _ Betrokken bij bijeenkomst: Sturen
op beoogd effect met KPI’s: Zijn ambities en
contracten goed op elkaar afgestemd?

… op deze manier we onze provinciale
innovatieve weg van de energietransitie
netwerkend kunnen delen en nieuwe
ideeën hiervoor kunnen inventariseren.

... we op deze manier veel kennis uit
kunnen wisselen, je elkaar makkelijk
weet te vinden en samen tot standaarden en werkwijzen komt die leiden tot
betere resultaten op straat.

Gert Hofman
Provincie Zuid-Holland _ Afdelingshoofd
Beheerstrategie (Dienst Beheer Infrastructuur)
Betrokken bij bijeenkomst: Weg van de
energietransitie

Antoinette Grips
Gemeente Eindhoven
Programmaleider Openbare Ruimte

De volgende bijeenkomsten staan
gepland:
24 maart: Regiobijeenkomst B5
(Noord‑Brabant) – Eindhoven
8 april: Samenwerking tussen fysiek
en sociaal domein – Beuningen
16 april: Sanering van verkeersborden
– Kampen
23 april: Beheren is teamwork
– Sittard-Geleen
21 mei: Bedrijfsinvesteringszones
– Geertruidenberg
10 juni: Regiobijeenkomst
Noord-Holland (Klimaatadaptatie)
– Den Helder
24 juni: Praktijkmiddag Beeldkwaliteit
– Ede Tech center

Betrokken bij bijeenkomst:
Regiobijeenkomst Brabant

… ik met vakgenoten aan het
maatschappelijk effect en de beleving
van beheer kan werken ...

Frank Maurits

Tijdens de themabijeenkomsten
wisselen overheidsprofessionals kennis
en ervaringen uit over de openbare
ruimte. Kijk voor meer informatie over
de CROW Levende Stad bijeenkomsten
op www.levende-stad.nl.

Gemeente Alphen aan den Rijn
Adviseur kwaliteit en kosten openbaar gebied
Betrokken bij bijeenkomst “Sturen op
beoogd effect met KPI’s: zijn ambities en
contracten goed op elkaar afgestemd?”
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Heeft u zelf ideeën waarover u graag
een bijeenkomst georganiseerd wil
hebben? Laat het ons weten via
(0318) 69 53 85 of per email
levendestad@crow.nl
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40.000
In de week van dinsdag 20 tot en met vrijdag 23 januari heeft heel
CROW in het teken gestaan van InfraTech. En alle inspanningen
hebben zich in mijn ogen uitbetaald. We kunnen als CROW met
grote tevredenheid en beretrots terugkijken op deze
ontmoetingsplaats voor de infrastructuur.

CROW was op een door Ahoy ter beschikking gestelde plek aanwezig met een
schitterende stand van twee verdiepingen.
We stonden op een dusdanige plaats dat in
mijn ogen niemand ons heeft kunnen
missen. Ik durf dan ook wel de stelling aan
dat in die vier dagen meer dan veertigduizend mensen door onze stand zijn gewandeld. U zult zeggen: “Hoe kan dat, Iman?
Er waren ruim twintigduizend bezoekers in
die vier dagen.” Ja, zal ik u dan antwoorden, die mensen moesten allemaal heen
en terug door onze CROW stand, dus
daarmee kom ik op 40.000! Alle gekheid
op een stokje: er waren dus voor onze
mensen en mijzelf wel veertigduizend
kansen om contacten te leggen, te netwerken en informatie en kennis uit te
wisselen. Er zijn veel goede en interessante
gesprekken gevoerd, waaruit nieuwe afspraken zijn voortgekomen. CROW op zijn
best: het onafhankelijke kennisinstituut als
spin in het netwerk van de gehele GWWsector.
CROW had ook veel werk gemaakt van zijn
kennisprogramma. Met veel plezier hebben
we op de eerste dag CROW ProContract
geïntroduceerd bij de sector. Het nieuwe
online platform voor contracteren, aanbesteden en uitvoeren gaat de infraprofessional optimaal ondersteunen bij het maken van keuzes voor contract- en
aanbestedingsvormen.

We hebben op woensdag samen met een
aantal provincies met een feestelijke aftrap
iAMPro gelanceerd, het digitale kennisportaal voor en door alle overheden en
hun partners.
En op verschillende dagen hebben onze
consulenten voor volle zalen alle opvallende veranderingen gepresenteerd in de
gloednieuwe RAW Standaard Bepalingen
2015. En dat is slechts een greep uit het
totale CROW kennisprogramma tijdens
InfraTech. Voor wie niet aanwezig kon zijn
in Rotterdam, staat er op www.crow.nl/
infratech een uitgebreide terugblik op
InfraTech 2015 en ook in dit nummer van
CROW et cetera kunt u lezen hoe CROW
Ahoy heeft ervaren.
‘Samen’ was voor CROW op InfraTech een
belangrijk thema dat we hebben gekoppeld aan het beursthema ‘Krachtig vooruit’! Dat maakten we zichtbaar door de
lancering van CROW ProContract samen
te doen met softwarebouwers van enkele
tools die in dit nieuwe portaal zijn opgenomen en een gezamenlijke workshop
van ons cluster A&C met softwarehuis Ibis
onder leiding van de bekende internetgoeroe Herbert Blankestein. Erg trots ben ik
ook op het samen met Cobouw georganiseerde Infradebat en het samen met MKBinfra georganiseerde symposium ‘Past
Performance: last of lust’ met aansluitend
de uitreiking van de MKBinfra award voor
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 KB-vriendelijk aanbesteden. Ook ons
M
slotakkoord op vrijdag was weer een samenwerking: met onze langjarige partner
Cement & Beton Centrum een workshop
over betonwegen.
Tot slot wil ik nog een woord van waardering uitspreken voor de Young Professionals van CROW die op woensdagavond
een boeiende, interactieve netwerkborrel
hadden georganiseerd. Ik hoop van harte
dat deze bijeenkomst van jonge, veelbelovende mensen uit de sector een structureel
karakter zal krijgen.
Gezien het spetterend enthousiasme van
de deelnemers aan deze try out houd ik er
rekening mee dat bij de volgende InfraTech
de groep ondertussen zo zal zijn ‘aangejongd’ dat we de Conferenceroom ervoor
moeten reserveren!
Kortom, u begrijpt wel uit mijn verhaal dat
ik me nu al verheug op de volgende InfraTech, van 17 tot en met 20 januari 2017!
Eén ding kan ik u alvast beloven: het kleinschalige experiment met een “feestavond”
voor goede relaties bleek zo’n succes dat
we dit concept in 2017 op grotere schaal
zullen uitrollen.
i . Iman Koster
directeur CROW
iman.koster@crow.nl
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InfraTech 2015
Vier dagen lang organiseerde CROW spraakmakende kennissessies, evenementen en
bijeenkomsten in Ahoy Rotterdam. In deze CROW et cetera een verslag van een aantal daarvan.

Auteurs: Martijn Reinink en Rick Otten
Fotografie: Iris Moonen

Standaard RAW Bepalingen 2015
in vogelvlucht
Tijdens InfraTech was er gelegenheid in tweeënhalf uur kennis
te nemen van de belangrijkste wijzigingen in de in januari
verschenen, bijna 1500 pagina’s dikke, achtste editie. De nieuwe
Standaard RAW Bepalingen 2015 bevat een doordacht en
dynamisch stelsel van juridische, administratieve en technische
voorwaarden voor het samenstellen van basiscontracten in de
GWW-sector. Tot stand gekomen dankzij onder meer 150
werkgroepleden die zich over alle onderwerpen hebben
gebogen.

Officiële lancering
iAMPro tijdens InfraTech
Sinds InfraTech kunnen professionals die zich bezighouden met
beheer en onderhoud terecht op het kennisportaal Infrastructuur
AssetManagement Professionals, kortweg iAMPro.
Met de symbolische start op een iPad door vertegenwoordigers
van de twaalf provinciën is het portaal nu in de lucht op
www.iampro-portaal.nl. Op dit digitale portaal wordt kennis
gedeeld over Assetmanagement en worden rechtstreeks
ervaringen uitgewisseld. Helder wordt uiteengezet hoe beheer en
onderhoud op een integrale en systematische wijze kan worden
aangepakt. Met evenwicht tussen prestaties, risico’s en kosten.
Iman Koster, directeur CROW, gaf aan zeer trots te zijn op deze
ontwikkeling die dankzij intensieve samenwerking tot stand is
gekomen. “Een belangrijke stap op het gebied van kennisdeling
tussen provinciën, gemeenten, waterschappen en marktpartijen,
met kennisinstituut CROW als bindende en onafhankelijke
factor. Zeker nu overheden en budgetten krimpen, wordt beheer
steeds belangrijker. Dat maakt samenwerking op dit terrein voor
de hele sector noodzakelijk.”
Het kennisportaal is een initiatief van de twaalf provincies en is in
samenwerking met DON Bureau ontwikkeld. Don Bezemer van
DON: “Het uitgangspunt is dat delen het nieuwe hebben is.
Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Het is een pracht
instrument voor kennisdeling.”
Het beheer van iAMPro is in handen van CROW.
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Sprekers van dienst Bas Huisman en Wijnand Wildeman,
consulenten van CROW, boden de afgeladen Conference Zaal
een compleet overzicht van alle veranderingen ten opzichte
van de vorige editie van 2010: de nieuwe onderwerpen en de
geactualiseerde hoofdstukken (vaak onder invloed van weten regelgeving), de daardoor noodzakelijk geworden
omnummering om het geheel overzichtelijk en toegankelijk te
houden. Bijzondere aandacht kregen de raamcontracten, de
beeldkwaliteit en de wegverhardingen. Dagvoorzitter Erik
Peekel reikte als pauzenummer aan de winnaar van de
kennisquiz een exemplaar van de Standaard uit.

Lancering
CROW ProContract

Cobouw/CROW Infradebat:
knock-out in vier ronden

De basisversie van CROW ProContract is tijdens InfraTech live
gegaan. Met een druk op de startknop lanceerde Iman Koster,
in een volle CROW-zaal, het online platform. De directeur van
CROW sprak van een historisch moment. “Iedereen wil hetzelfde: een goed contract. Maar wel op een eigen manier. Met
CROW ProContract ondersteunen we infraprofessionals bij het
maken van keuzes over contract- en aanbestedingsvorm, het
opstellen van het contract en aanbestedingsdocumenten tot en
met verificatie tijdens de uitvoering.”
Walter Suy liet namens CROW op het scherm zien hoe het
platform werkt en wat gebruikers ermee kunnen. “In elke fase
van het proces zijn tools, kennis en voorbeelddocumenten
beschikbaar.”
Collega Niels Meijerink: “Het fundament staat. Nu gaan we het
platform doorontwikkelen, op basis van gebruikerservaringen
en in samenwerking met de praktijk.”

Het door Cobouw en CROW in eendrachtige samenwerking
georganiseerde Infradebat kende vier geanimeerde debat
rondes. In een boksring met vier neutrale hoeken kregen
steeds twee vertegenwoordigers uit de infrawereld de kans
zich als voor- of tegenstander te profileren van prikkelende
en tot de verbeelding sprekende stellingen.
Stelling 1: De bouw kampt met overcapaciteit en dus zijn
faillissementen en saneringen noodzakelijk. De markt is
verziekt en bodemprijzen staan iedere vorm van innovatie in
de weg, zeiden de voorstanders van de stelling. Volgens de
tegenstanders is er helemaal geen overcapaciteit, er zijn
zeventigduizend banen weg. En ieder faillissement brengt veel
gevolgschade mee.
De tweede stelling poneerde het uitdagende standpunt dat de
GWW-sector in 2030 het fileprobleem heeft opgelost.
Hier waren de tegenstanders het felst: om dit te realiseren
hebben we leiderschap en een visie op de lange termijn nodig.
Tot heden worden slechts de problemen van gisteren
opgelost.
Stelling 3: De praktijk van social return on investment werkt
niet. Conclusie van de discussie: los het probleem rondom
social return op of schaf de regeling af.
En de vierde en laatste stelling vertolkte het standpunt dat er
teveel risico’s bij de marktpartijen worden gelegd. Opvallende
opmerking: “Ik vind dit geen probleem, want de risico’s zijn
daar beter op hun plaats dan bij de publieke opdrachtgevers.”
Voor- en tegenstandpunten liepen bij de discussie nog wel
eens door elkaar heen, maar de waarde volgens discussie
leider Rogier Rijkers lag meer in de kracht en de techniek van
het debatteren dan in het zijn of haar gelijk halen.

februari 2015

7

Minisymposium
Past Performance levert
verbaal vuurwerk op
Het minisymposium ‘Past Performance:
Lust of Last’ van MKB INFRA en CROW
maakte aan het eind van de donderdag
op InfraTech de tongen los. Op dit thema
gingen Cees Buijs, strategisch adviseur
gemeente Rotterdam en Jack Amesz,
directeur van het ingenieursbureau van
de gemeente Den Haag van start. Onder
leiding van Iman Koster, directeur CROW,
werd er driftig gediscussieerd over het
nut, de waarde en de plaats in het beleid
van het instrument ‘Past Performance’.
Ook het aanwezige publiek deed duiten
in het zakje. “Is Past Performance een
inkoopinstrument of helpt het kwaliteit
en reputatie te verbeteren?” en “Hebben
we het hier over meten of de maat
nemen?” waren slechts twee van de
krenten in de discussiepap. Belangrijkste
conclusie: er is nog niet voldoende
uniformiteit in het gebruik van het
instrument. Bij Past Performance moet
de mens centraal staan en moet het
gaan om het leerproces en niet om de
kostenbesparing op de korte termijn.
Aanbeveling: toon je goede gedrag ook
als niemand het ziet!

Steenwijkerland en Tilburg
winnaars MKB INFRA
AanbestedingsAward 2015
De gemeenten Steenwijkerland en
Tilburg zijn de winnaars geworden van
de prestigieuze MKB INFRA Aanbeste
dingsAward van 2015. Daarmee heeft de
gemeente Nijmegen maar liefst twee
opvolgers gekregen. Motivering van de
jury onder voorzitterschap van Gert Peek
was dat beide gemeenten in hun
aanbestedingsbeleid doelmatigheid en
rechtmatigheid in evenwicht met elkaar
brengen. Dat doen zij met politieke en
ambtelijke durf en met oog voor het
belang van het midden- en kleinbedrijf,
waardoor een gelijk speelveld ontstaat
voor alle marktpartijen. Deze transparantie in het aanbestedingsbeleid kan
een eind maken aan de ‘rat race’ voor
de laagste prijs.
De Award werd voor de tweede keer
uitgereikt. De derde genomineerde
gemeente was Apeldoorn.

Young Professionals
netwerkborrel
inspiratiebron
De door CROW georganiseerde
netwerkborrel van de Young Professionals
bleek weer een inspirerende, interactieve
sessie. Een waardige afsluiting van de
tweede dag op InfraTech.
Naast de logische borrel was er
voldoende gelegenheid voor netwerken
en kennisuitwisseling.
In kleine groepjes beten de aanwezige
Young Professionals zich vast in de
volgende thema’s:
1.	Sociale media, het hoe en waarom,
de do’s en de don’ts.
2.	Netwerk en start-up: hoe breid je je
netwerk uit en hoe zet je dat netwerk
in?
3.	Kennis en je blijven ontwikkelen:
hoe hou je je kennis actueel en hoe
deel je die kennis?
4.	Profileren: hoe doe je dat op
natuurlijke wijze?
Na geanimeerde discussies bleken op
de thema’s diverse nieuwe inzichten in
de afsluitende plenaire ronde. En werd
de belofte gedaan deze in de praktijk
toe te passen.

Meer terugblikken? www.crow.nl/infratech
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CROW-KOR schouw
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www.zichtopbeheer.nl

InfraTech
terugblik op
kennisprogramma
via social media

Volg @CROW_nl op Twitter en blijf op de
hoogte van het laatste nieuws, tips, acties
en evenementen.
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De actualisatie van de Richtlijnen voor de bebakening en markering
van wegen rolt binnenkort van de pers en komt digitaal beschikbaar.
Wat zijn de belangrijkste veranderingen? En wat is de waarde voor
mensen uit de praktijk? Marleen Hovens (CROW), Bert Elbersen (RWS)
en Cees Prins (gemeente Breda) leggen het uit.

Dynamische
bundeling van kennis
Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015
Deskundigen vanuit het hele werkveld
werkten vanaf 2013 aan verbeteringen van
de richtlijnen uit 2005. Provincies, grote en
kleine gemeenten, Rijkswaterstaat, waterschappen en specialisten vormden de
werkgroep. Een consultatiegroep met
vertegenwoordigers van de ANWB, leveranciers, politie en belangenverenigingen
dachten mee. Het doel: een wegennet
waar markering en bebakening de weggebruiker geleidt, vertelt op welk type weg hij
zich bevindt en hoe hij in welke situatie
moet handelen. “Het is een bundeling van
alle actuele kennis”, zegt Marleen Hovens.
“Deze actualisatie is volgens de betrokken
deskundigen de meest veilige manier van
bebakening en markering.”

Hectometerborden
Een belangrijke vernieuwing is de plaatsing
van ‘1000 meterborden’ langs rijkswegen.
“Dat zijn hectometerborden waar op elke
hele kilometer ook de geldende maximumsnelheid staat aangegeven. Er zijn vijf
varianten: 100, 120 en 130 (permanent) en
100 respectievelijk 120 voorzien van het
tijdvenster 7-19h”, vertelt Bert Elbersen,
voorzitter van de projectgroep. “Op een
aantal wegen is de afgelopen jaren de
maximumsnelheid aangepast naar 130
km/h. Voor weggebruikers bleek 100-120130 soms lastig te begrijpen. Deze bordjes
bieden uitkomst.”
Turborotondes
Een ander fenomeen dat zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld is de ‘turborotonde’. Voor deze rotonde, waar de weggebruiker al voor het oprijden voorsorteert,
bestond in 2005 nog geen eenduidige
richtlijn voor bebakening en markering.
Nu wel. “Er is vaak een verhoogde barrière
tussen de rijstroken. In de geactualiseerde
richtlijnen staat bijvoorbeeld hoe je deze
barrière goed zichtbaar maakt. Op veel
wegen zie je dat de wegbeheerder gebruik
maakt van wegdekreflectoren of actieve
markering”, aldus Elbersen.
Markering fietspad
Het kan voorkomen dat er een paaltje of
een middengeleider in het fietspad aangebracht wordt. In de nieuwe richtlijnen staat
aangegeven dat een inleidende markering
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dan noodzakelijk is. Er is (nog) geen tekening toegevoegd. Zodra duidelijk is wat
een goede inleidende markering is, wordt
dit opgenomen in de online versie van de
richtlijnen. Nieuw is dat op vrijliggende
fietspaden in bepaalde situaties kantmarkering wordt geadviseerd.
Verheldering
De actualisatie is logischer ingedeeld,
voorzien van betere illustraties en eenduidige teksten. Onderwerpen waar onduidelijkheid over was, worden naar voren gehaald, zoals de blokmarkering voor
fietsoversteekplaatsen. Cees Prins, adviseur
infrastructuur van de gemeente Breda:
“In het Verdrag van Wenen heeft blokmarkering de betekenis van voorrangsmaat
regel, gelijk aan de haaientanden. Toch
brengen sommige wegbeheerders nog
steeds een blokmarkering aan op plaatsen
waar fietsers geen voorrang hebben. Op
die plekken wordt echter geen markering
toegepast of er worden kanalisatiestrepen
aangebracht.”
De Richtlijnen voor de bebakening en
markering van wegen 2015 wordt deze
maand gepubliceerd als boek en online
gepubliceerd in de kennismodule Meubilair
en Installaties. Het publicatienummer
blijft 207.
www.crow.nl/207
i. M
 arleen Hovens, projectmanager Verkeer
en Vervoer, marleen.hovens@crow.nl

Het veranderende
ov-landschap
Auteur: Gerard van Kesteren

OV-AUTORITEITEN
VANAF 1995

Verdeling 1995
Rijk
Gemeente

Op 31 december 2014 kwam formeel een einde aan de stadsregio’s.
In de nacht van 16 op 17 december ging de Eerste Kamer akkoord
met de opheffing. De stadsregio’s waren gemeentelijke
samenwerkingsverbanden.

Voor verkeer en vervoer ontvingen de
stadregio’s rechtstreeks geld uit de Brede
Doeluitkering (BDU), jaarlijks zo’n twee
miljard euro. Tweederde daarvan werd
gebruikt voor de exploitatie van het openbaar vervoer. De belangrijkste taak van de
stadsregio’s was dan ook hun rol als ovautoriteit. Ze hebben negentien jaar gefunctioneerd, aanvankelijk onder de Kaderwet Bestuur in Verandering en later onder
de Wgr-plus-regeling. De hoofdreden voor
de opheffing is een staatsrechtelijke: deze
openbare lichamen waren niet rechtstreeks
democratisch gelegitimeerd. Het kabinet
wil terug naar drie overheidslagen. De
ov-taken van Regio Twente, Stadsregio
Arnhem Nijmegen, Bestuur Regio Utrecht
en Samenwerkingsverband Regio Eindhoven zijn op 1 januari overgenomen door de
provincies.
Voor de specifieke situatie in de westelijke
Randstad wordt evenwel een uitzondering
op het Huis van Thorbecke gemaakt. Daar
zijn twee vervoerregio’s de rechtsopvolgers
van drie stadsregio’s: de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag en de Metropoolregio Amsterdam. Het zijn beide Wgr-gebieden die net als hun voorgangers rechtstreeks geld blijven ontvangen uit de BDU.
Uiteindelijk als enige twee, want voor de
provincies wordt de BDU per 2016 toegevoegd aan het Provinciefonds.

Wat blijft over?
Met de genoemde ontwikkelingen zijn er
nu nog vijftien ov-autoriteiten over: het
Rijk (Hoofdrailnet), twaalf provincies en
twee vervoerregio’s. Nog maar twintig jaar
geleden waren het er nog 57: naast het
Rijk, negen steden met een eigen vervoerbedrijf en 47 gemeenten die hun lokale
vervoer inkochten bij het streekvervoerbedrijf in die regio. Wat dat betreft is er voldoende dynamiek in ov-land.
Concessieposter
De ontwikkeling van de ov-autoriteiten is
in vier deelkaarten terug te vinden op de
poster ‘Regionaal openbaar vervoer per
1 januari 2015’ die CROW-KpVV jaarlijks
maakt. Verder geeft de poster de actuele
stand weer van de concessies. De A3poster is zowel digitaal als in print te bestellen.

CROW-KpVV
In opdracht van de gezamenlijke over
heden voert CROW-KpVV een Meerjaren
programma uit. Het doel: een bijdrage
leveren aan het competenter maken van
de overheid op het gebied van mobiliteit.
Alle publicaties van CROW-KpVV vindt u
op www.crow.nl/kpvv.

Verdeling 2015
Provincie
Vervoer / Metropoolregio

• Concessieposter 2015: www.crow.nl/k-D005 (downloadversie)
• Concessieposter 2015: www.crow.nl/k-005 (printversie)
i. G
 erard van Kesteren, projectmanager Collectief vervoer, gerard.vankesteren@crow.nl

februari 2015

11

Het plaatsen van palen op een fietspad of een weg kan een voordelige
en effectieve manier zijn om motorvoertuigen te weren. Het is een
kleine investering met nauwelijks onderhouds- en handhavingskosten. Aan deze palen kleven echter ook grote nadelen. Palen op
fietspaden zijn niet alleen een permanente vorm van discomfort voor
fietsers. Ze zijn ook een veelvoorkomende oorzaak van enkelvoudige
fietsongevallen. Elk jaar worden een paar honderd fietsers in het
ziekenhuis opgenomen vanwege een aanrijding met een paal.
Auteur: Robert Hulshof

Geef de fietser
de ruimte bij fietspalen
In 2012 publiceerde CROW-Fietsberaad
het Keuzeschema sanering paaltjes op
fietspaden dat een tweeledig doel had.
Ten eerste: het saneren van zoveel mogelijk
paaltjes op de Nederlandse fietspaden.
Daarnaast: het bevorderen van zo veilig
mogelijk vormgegeven locaties met palen,
wanneer die echt noodzakelijk zijn.
Het belangrijkste uitgangspunt in het
keuzeschema: plaats alleen een paal als de
noodzaak duidelijk is aangetoond.

Controlelocatie in Utrecht

Proeflocatie in Enschede

Aanbeveling bij brede fietspaden

12

Onderzoek
In de periode zomer 2013 - zomer 2014
heeft CROW-Fietsberaad op verschillende
manieren onderzocht of de aanbevelingen
over de vormgeving van de palenlocaties
juist zijn. Het belangrijkste onderdeel was
de realisatie van verschillende proeflocaties
conform de aanbevelingen.
De proeflocaties zijn vervolgens op
verschillende onderdelen onderzocht:
• Gedragsobservaties;
• Zichtbaarheidsmetingen;
•	Trillingsmetingen van de
ribbelmarkering;
• Belevingsonderzoek onder de fietsers;
•	Selectieve toegang (een experiment met
flexibele palen).
Versmallen op een breed fietspad
Voor tweerichtingsfietspaden met een
verhardingsbreedte groter dan 3,3 meter
zijn er volgens het keuzeschema meer
palen nodig om doorgangen van 1,6 meter
te creëren. In de huidige praktijk wordt de
fietspadbreedte vaak met twee palen
verdeeld in drie doorgangen met een
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gelijke breedte. Het keuzeschema beveelt
een andere aanpak aan, namelijk twee
palen in het midden waardoor aan beide
zijden doorgangen van 1,6 meter ontstaan.
Uit het onderzoek blijkt dat de aanbevelingen bijdragen aan een veiliger gedrag van
fietsers. Een eenduidig wegbeeld in de
laatste vijftien tot tien meter voor de palenlocatie draagt bij aan een veiliger en stabielere koers. Het moet voor de fietsers glashelder zijn welke doorgang zij het beste
kunnen nemen. De inleidende markering
draagt daar aantoonbaar aan bij.
Overige onderzoeksresultaten
Alle onderzoeksresultaten zijn samengevat
in CROW-Fietsberaad publicatie 27 ‘Evaluatie aanbevelingen palen op fietspaden’.
De conclusies zijn tevens verwerkt in een
aangepaste versie van het Keuzeschema
sanering palen op fietspaden. De publicatie
en het keuzeschema zijn gratis te downloaden via www.fietsberaad.nl. Op de
website staat ook een tool die wegbeheerders helpt te bepalen welke vormgeving
van een palenlocatie uit het Keuzeschema
sanering palen op fietspaden het meest
geschikt is voor een specifieke situatie.

• Publicatie 27:
www.fietsberaad.nl/publicaties
• Keuzeschema:
www.fietsberaad.nl/publicaties
• Tool palen op fietspaden:
www.fietsberaad.nl > tools
	i. R
 obert Hulshof, consulent Fiets
robert.hulshof@crow.nl

Tour de Force van start

Agenda Fiets 2015-2020
vormt de proloog
Het gaat goed met de fiets in Nederland. Qua fietsgebruik staan we
nog steeds aan de top in de wereld. Bovendien staan we niet stil:
het fietsgebruik is in de periode 2000-2012 met maar liefst 15 procent
gegroeid. De verwachting is dat deze groei ook in de komende jaren
doorzet, met name door de verdergaande verstedelijking en de
opkomst van de elektrische fiets. Die groei brengt ook uitdagingen
met zich mee.

Dat het fietsgebruik toeneemt, is goed
nieuws. Fietsen is immers – samen met
lopen – de meest energiezuinige, goedkope, milieuvriendelijke, gezonde en ruimtebesparende manier van verplaatsen.
Fietsen biedt daardoor veel maatschappelijke kansen voor bijvoorbeeld bereikbaarheid, leefbaarheid, kwaliteit van de openbare ruimte, maatschappelijke ontplooiing,
volksgezondheid, recreatie en toerisme.
Maar de groei van het fietsgebruik brengt
ook uitdagingen met zich mee: hoe zorgen
we ervoor dat het groeiend aantal fietsers
zich veilig, snel en prettig kan blijven verplaatsen in stedelijk gebied en daarbuiten?
En hoe regelen we dat zij hun fiets ook
allemaal diefstalveilig kunnen stallen nabij
hun bestemmingen en op het station?

De consultatie moet in juli 2015 resulteren in
een Agenda Fiets, met daarop de belangrijkste bestuurlijke ‘cols’ die de Tour de Force in
de periode 2015-2020 wil oppakken.

Tour de force
Het verzilveren van deze maatschappelijke
kansen en het wegnemen van eventuele
belemmeringen vergt wellicht nieuwe aanpakken en oplossingen. Daarom heeft
CROW-Fietsberaad eind november 2014 het
initiatief genomen tot het opstellen van een
Agenda Fiets voor de periode 2015-2020.
Geïnspireerd door de start van de Tour de
France dit jaar in Nederland heeft dit initiatief
de naam Tour de Force gekregen.

De focus zal liggen op de rol die overheden – gemeenten, provincies, wegbeherende waterschappen, het rijk – kunnen
spelen om belemmeringen weg te nemen
en kansen te verzilveren. Bijvoorbeeld door
veranderingen tot stand te brengen in de
organisatie van hoe overheden nu dingen
aanpakken, in de huidige regelgeving, in de
bestaande verdeling van bevoegdheden, in
de financieringsmogelijkheden, enzovoort.
Inmiddels is er een stuurgroep gevormd
die de ‘wedstrijdleiding van de proloog’ in
handen zal nemen, bestaande uit Filip van
As (wethouder Zwolle) namens de VNG,
Gerrit Jan Kok (gedeputeerde Overijssel)
namens IPO en Tymon de Weger namens
de Programmaraad van CROW-Fietsberaad. Het Rijk is gevraagd ook aan te haken
bij de Tour de Force.

In januari is CROW-Fietsberaad – om in
wielertermen te blijven – gestart met de
‘proloog’, die bestaat uit een brede consultatie van betrokken organisaties en bedrijven.
Wat vinden zij de grootste kansen die benut
moeten worden? En wat ervaren zij als de
grootste belemmeringen in de praktijk?

De Agenda Fiets 2015-2020 zal op donderdag 18 juni 2015 gepresenteerd worden op
het Nationaal Fietscongres, dat dit jaar
plaatsvindt in de startplaats van de Tour de
France, Utrecht. Aansluitend organiseert
CROW-Fietsberaad samen met de gemeente Utrecht een fietsexcursie door de stad.
• Aftrap Tour de Force:
www.fietsberaad.nl
> nieuws > nieuws 2014
> 21-11-2014
i. O
 tto van Boggelen,
programmamanager Fiets,
otto.vanboggelen@crow.nl

CROW-Fietsberaad
CROW-Fietsberaad is het kenniscentrum
van de Nederlandse overheden voor
fietsbeleid en heeft als doel de ont
wikkeling, verspreiding en uitwisseling
van praktijkgerichte kennis.
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Dr. ir. Linda Terlouw (Enterprise-architect ICRIS
en docent Nyenrode) en prof. dr. Hans Mulder
(verbonden aan de Universiteit Antwerpen,
Antwerp Management School, de stuurgroep van
VISI en Viagroep nv.) doen onderzoek naar de
mogelijkheden van process mining voor de bouw.
Ze vertellen over hun bevindingen, conclusies en
aanbevelingen. “VISI-archieven verdwenen in een
la en werden alleen gebruikt bij juridische
discussies.”
Auteurs: Linda Terlouw en Hans Mulder

Process mining is “Het ontdekken, onderzoeken en verbeteren
van echte processen door kennis te destilleren uit event logs van
(informatie-)systemen”. Process mining kan grote voordelen
opleveren in de verbetering van de processen van organisaties.
Een bekende metafoor die is geïntroduceerd door prof. Van der
Aalst van de Technische Universiteit Eindhoven om de voordelen
van process mining duidelijk te maken, is de vergelijking met
TomTom: “Deze vergelijking laat zien dat in de meeste organi
saties een fatsoenlijke landkaart ontbreekt, dat file-informatie
afwezig is, dat de aankomsttijd onbekend is, en dat afwijkingen
van de route niet toegestaan zijn. Daarom een pleidooi voor
‘TomTom- functionaliteit’ voor bedrijfsprocessen. Veel van de
gewenste functionaliteit kan worden gerealiseerd met moderne
process mining-technieken.”

Deze procesafspraken regelen zij in ondersteunende workflow
informatiesystemen. Een groot aantal bedrijven en overheden in
de GWW-sector, waaronder Gemeentewerken Rotterdam, Bouwdienst Rijkswaterstaat, ProRail, Ingenieursbureaus Amsterdam en
Leiden en de provincie Gelderland, past VISI momenteel toe.
In de uitvoering van projecten dienen de partners zich aan deze
procesafspraken te conformeren. Het uitwisselings- en archiveringsformaat voor afgeronde bouwprojecten heet een ‘VISIarchief’. Vanaf oktober 2008 zijn in versie 1.2 de VISI-archieven
met tijdstempels geschikt voor de toepassing van process mining.
De reden van deze toevoeging: de informatie die in het VISIarchief aanwezig is, moet volledig zijn om de totale communicatie te reproduceren. De VISI-archieven vormen ook de bron van
waarheid bij juridische conflicten tussen partijen.

Gedurende ons onderzoek naar de mogelijkheden van process
mining voor de bouw, slaakte een projectmanager de kreet:
“Managers in bouwprojecten hebben geen enkel idee wat process
mining is en voor hen kan doen!” Waarschijnlijk komt dat door de
gedachte dat process mining alleen toepasbaar is op gestandaardiseerde productieprocessen die frequent voorkomen binnen
organisaties en die zich kenmerken door hoge volumes en hoge
mate van IT-ondersteuning. Terwijl in de bouw vaak gedacht
wordt aan unieke projecten, waardoor process mining door het
ontbreken van vergelijkbare processen niet mogelijk zou zijn.
Niets is minder waar. Binnen de bouw zijn legio mogelijkheden
om process mining toe te passen. Zoals blijkt uit het onderzoek
van vorig jaar naar process mining van VISI-projecten in de bouw.
VISI – dat oorspronkelijk stond voor ‘Voorwaarden scheppen voor
invoeren van standaardisatie ICT in de GWW-sector’ – is uitgegroeid tot dé Open Standaard voor communicatie en informatieoverdracht in organisaties en (bouw)projecten. Met VISI als algemeen geaccepteerde en sectorbrede standaard structureert,
bewaakt en bewaart de gebruiker zijn communicatieafspraken.
De structuur van de communicatie is gebaseerd op de DEMOmethodiek (www.demo.nl).

INITIATOR

EXECUTOR

quit

decline

request

promise

execute
accept

state

VISI-raamwerk
VISI is sinds 2004 in gebruik bij – een nog altijd groeiend aantal –
opdrachtgevers en uitvoerders in de bouwsector. VISI maakt het
mogelijk dat partners snel en flexibel samenwerking en communicatie kunnen opzetten, waarmee kansen ontstaan om doorlooptijd en kosten van projecten omlaag te brengen. Concreet
houdt dit in dat partners in een project van tevoren een VISIraamwerk afspreken, waarin procesafspraken staan gedefinieerd.
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LEGENDA

reject

Success

stop

Discussion

Failure

Conclusies en aanbevelingen
Het onderzoek geeft projectmanagers inzicht in afgeronde of
lopende projecten en antwoorden op gestelde vragen over knelpunten qua doorlooptijd, wachttijden en reactietermijnen (performance analysis), de bezetting van personen/teams (organizational
mining) en juiste uitvoering conform afspraken (process discovery
en conformance checking).
Uit het onderzoek kan ook een aantal aanbevelingen voor de
projectmanager worden afgeleid. Voor een goede en laagdrempelige introductie van process mining moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De projectmanager dient bij voorkeur
process mining te introduceren bij projecten die:
Eventuele missers
Uit het onderzoek naar de mogelijkheden van process mining
komt naar voren dat VISI met name het projectmanagement en
de projectadministratie goed ondersteunt. Te meer omdat uit het
VISI-archief eenvoudig kan worden nagegaan of een goedkeuring
wel of niet verstrekt is en snel kan worden gekeken hoe een
opdracht is gelopen. Ook eventuele missers blijven niet onop
gemerkt en daar kan men weer lering uit trekken om fouten in de
toekomst te voorkomen.
Geen van de geïnterviewden was op voorhand bekend met
process mining. VISI-archieven ‘verdwenen in een la’ en werden
eigenlijk alleen gebruikt bij juridische discussies. Na een korte
demonstratie in process mining zag men diverse voordelen in het
analyseren van de uitgevoerde en lopende projecten aan de hand
van de elektronische VISI-archieven. De geïnterviewden gaven
aan interesse te hebben in antwoorden op de volgende vragen,
en daar kregen zij dankzij process mining ook eenduidig antwoord op:
1.	Hoe lang staan de transacties open? Waar zitten de grootste
knelpunten qua doorlooptijd? Hoe verhouden wachttijden zich
tot reactietermijnen? (performance analysis)
2.	Bij wie staan de transacties open? Hoe druk hebben de
verschillende actoren het en welke personen/teams worden
het meest belast? (organizational mining)
3.	Welke transacties worden niet gebruikt? Conformeren de
partijen zich aan het vooraf opgestelde raamwerk? Worden de
stappen juist en volledig doorlopen conform VISI? (process
discovery en conformance checking)

1.	voor evaluatie en/of verbetering in aanmerking komen;
2.	binnen de organisatie veelvuldig worden uitgevoerd en tijdens
de uitvoering worden vastgelegd in databases (dit is belangrijk
voor de beschikbaarheid van de logfiles voor process mining);
3.	eenduidige definities kennen voor de processen en
processtappen (dit is belangrijk voor de vergelijkbaarheid van
de resultaten);
4.	geanalyseerd kunnen worden met een process mining-tool
die toegankelijk en eenvoudig in het gebruik is;
5.	ondersteund worden door een of meerdere adviseurs die
kunnen helpen bij de interpretatie van de resultaten voor een
goede analyse van gelopen processen en/of lopende
processen;
6.	bij voorkeur vergeleken kunnen worden met processen buiten
de eigen organisatie om overeenkomsten, verschillen en
aanwijzingen voor lean-procesmanagement te vinden.
Uit deze aanbevelingen blijkt een voorkeur voor process mining
van VISI-projecten, omdat die voldoen aan de bovenstaande zes
voorwaarden. Door de toepassing van process mining op VISIprojecten kunnen directievoerders, aannemers en andere organisaties in de bouwsector beschikken over een schat aan informatie
waaruit zij lessen kunnen trekken voor toekomstige projecten.
Aangezien verschillende organisaties gebruik maken van de VISIstandaard kunnen zij met behulp van process mining niet alleen
hun eigen processen analyseren, maar ook processen tussen
verschillende organisaties vergelijken. Dit biedt de mogelijkheid
benchmarking toe te passen, zodat de hele sector kan profiteren
van process mining.
www.crow.nl/visi
i Paul Jansen, projectmanager Aanbesteden en Contracteren,
paul.jansen@crow.nl
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Auteurs: Jan-Pieter Eelants en Jan-Oege Zijlstra

Binnen RAW is er veel meer mogelijk dan de meeste mensen
denken. Zo is het mogelijk in het RAW-bestek op onderdelen
ontwerpvrijheid toe te staan, de inventiviteit van de aannemer te
stimuleren, de zorg voor risico’s over te dragen aan de aannemer
of zelfs de directievoering grotendeels achterwege te laten
zonder het project los te laten. Wel moet men weten wanneer de
grenzen van RAW - of beter gezegd: de U.A.V. 1989 - echt bereikt
zijn en wanneer beter voor een hybride of een volledig
geïntegreerd contract kan worden gekozen.

Ontwerpvrijheid en ruimte
voor inventiviteit in RAW en UAV
Uitgangspunt binnen RAW is dat directie
wordt gevoerd namens de opdrachtgever.
De directie vertegenwoordigt de opdrachtgever in alle zaken die het werk betreffen.
In de UAV is bepaald dat in een aantal
gevallen uitdrukkelijk de opdrachtgever
zelf bevoegd is. In het algemeen is dit het
geval bij belangrijke financiële gevolgen,
zoals verlenging van de opleveringstermijn,
overeenkomsten van prijzen voor bestekswijzigingen, het inroepen van een bankgarantie en schorsing van het werk.
Verborgen gebreken
De hoofdregel is dat de aannemer na de
oplevering niet meer aansprakelijk is voor
tekortkomingen aan het werk. Een uitzondering hierop zijn tekortkomingen die gelijk
staan aan verborgen gebreken. Kort gezegd: het gebrek is toe te rekenen aan de
aannemer, omdat het gebrek ondanks
nauwlettend toezicht van de directie niet
kon worden onderkend.

dat zij hiervoor bepaalt dat deze alleen
mogen worden uitgevoerd in de aanwezigheid van de directie of van personen
door de directie aangewezen. Men spreekt
hier in de praktijk van een bijwoonpunt.
Partijen zullen in zo’n geval goed met
elkaar moeten afspreken wanneer en hoe
de directie geïnformeerd wordt over de
werkzaamheden.
RAW met kwaliteitsborging
Bij een RAW-bestek met kwaliteitsborging
is het uitgangspunt dat er géén nauwlettend toezicht wordt gevoerd, maar dat de
aannemer in het bezit moet zijn van een
kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de
norm NEN ISO 9001. Daarnaast wordt er
een kwaliteitsplan van de aannemer gevraagd.

De directie kan sommige werkzaamheden
tijdens de uitvoering zo belangrijk vinden

Het uitvoeren van het werk onder kwaliteitsborging vraagt van betrokkenen een
goede voorbereiding. De aannemer, maar
óók de opdrachtgever, moet zowel organisatorisch als procesmatig voorbereid zijn
op het werken onder kwaliteitsborging. Bij
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het vertalen van het ontwerp naar het
bestek zal een risicoanalyse van het ontwerp in het bestek tot uiting komen. Ook
zullen de risicovolle punten bekend moeten zijn bij de directie en de toezichthouders. Op basis hiervan en op basis van het
bestek kan de directie een toezichtplan
opstellen.
In het kwaliteitsplan kan sprake zijn van
verificatie en van acceptatie. Onder verificatie wordt verstaan: de door de directie
uit te voeren beoordeling in het kader van
het toezicht op de uitvoering en de naleving van de overeenkomst volgens paragraaf 3 lid 6 van de UAV. Dit zegt overigens
niets over de wijze waarop en met welke
intensiteit toezicht wordt uitgeoefend.
Onder acceptatie wordt verstaan: de beslissing van ‘geen bezwaar’ van de directie
met betrekking tot de beoordeling van het
kwaliteitsplan of het resultaat van het
uitgevoerde werk. Die beslissing heeft geen
invloed op de verantwoordelijkheid van de
aannemer voor het kwaliteitsplan en voor
het werk tot de oplevering.

In het RAW-bestek is op
onderdelen ontwerpvrijheid
toegestaan en kan de
inventiviteit van de aannemer
worden gestimuleerd.

RAW met ontwerpvrijheid
Bij het ontwerpen en berekenen door de
aannemer is onderscheid te maken tussen
hulpconstructies en permanente constructies. Beide kunnen zijn opgenomen in een
RAW-bestek of een onderdeel daarvan.
Bij het ontwerpen, berekenen en tekenen
van permanente constructies zal de opdrachtgever een functioneel programma
van eisen in zijn bestek hebben opgenomen. Dit vormt voor de aannemer de basis
om tot een meer gedetailleerde invulling te
komen. De aannemer maakt in een dergelijk geval het ontwerp inclusief de daarbij
behorende berekeningen en tekeningen. In
het aangenomen geval is de UAV onverkort
van toepassing, dat wil zeggen dat het
uitgangspunt geldt dat de opdrachtgever
zorg draagt voor het ontwerp en de aannemer voor de uitvoering. Nu de aannemer
het ontwerp en de bijbehorende berekeningen en tekeningen maakt, dient in het
bestek tevens geregeld te worden hoe de
verantwoordelijkheid is verdeeld. Een
voorbeeld is te vinden in artikel 47.03.02
van de Standaard.
De aannemer maakt volledige berekeningen en tekeningen van door hem te leveren onderdelen en dient deze, met inbegrip
van een toelichting, in bij de directie. De
directie keurt deze goed. Deze goedkeuring laat de verantwoordelijkheid voor de
berekeningen bij de aannemer; de directie
stelt vast dat de besteksgegevens in de
berekeningen en tekeningen op de juiste
wijze zijn gehanteerd.

RAW en risicoverantwoordelijkheid
Wanneer, voorafgaand aan de aanbesteding, door de opdrachtgever een risicoanalyse is uitgevoerd, kan de beheersmaatregel voor belangrijke risico’s worden
voorgeschreven in het bestek. Ook is het
mogelijk voor een beperkt risico een niet
verrekenbare europost op te nemen, zodat
de aannemer hier zelf invulling aan geeft.
Een andere optie is de inschrijvers hier zelf
beheersmaatregelen voor te laten stellen
en deze mee te laten wegen als een EMVIcriterium. In het bestek is dan een verplichting opgenomen tot het beschrijven en
nemen van beheersmaatregelen voor de
door de opdrachtgever vermelde uitvoeringsrisico’s.
Het gunningscriterium sluit hier dan op
aan, dit kan zijn:
Relatie met oorzaak en gevolg
(Een beheersmaatregel moet een duidelijke relatie met de oorzaak en/of het
gevolg hebben).
Verwachte effectiviteit, omvang restrisico
(Een grotere effectiviteit van de maatregel zal leiden tot een kleiner restrisico)
Voornamelijk preventief of alleen
correctief
Mate waarin de beheersmaatregelen
nieuwe risico’s en/of ongewenste neveneffecten introduceren
Mate van afhankelijkheid van derden bij
de uitvoering van de beheersmaatregelen
(Een grotere afhankelijkheid leidt tot
minder flexibiliteit)
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WILT U MEER WETEN?
De cursussen Flexibel Contracteren
laten zien hoe u de RAW-systematiek
optimaal kunt benutten binnen de
contractuele kaders van de U.A.V. 2012
en de UAV-GC 2015.
De cursus De Ruimte in RAW en UAV
geeft inzicht in hoe u verantwoord
binnen de kaders van RAW en U.A.V.
meer taken en/of verantwoordelijkheden bij de opdrachtnemer kan leggen.
De cursus Hybride contracten geeft
aan hoe in onderdelen van uw contract de RAW-systematiek gebruikt kan
worden als technische specificatie
binnen uw UAVgc-contract.

i Jan Oege Zijlstra, projectmanager

Aanbesteden en Contracteren,
janoege.zijlstra@crow.nl
i Jan-Pieter Eelants, programmamanager

Aanbesteden en Contracteren,
janpieter.eelants@crow.nl
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Highlights
Verkeer en Vervoer
Van het eerste idee voor het oplossen van een verkeers- of
mobiliteitsprobleem tot en met de toepassing van die oplossing
in de praktijk kunt u terecht bij het cluster Verkeer en Vervoer.
Hier vindt u een breed palet aan (digitale) middelen. Of het nu gaat
om het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, het beoordelen van
mogelijke oplossingen, het ontwerpen van voorzieningen of het
evalueren en monitoren: CROW geeft antwoord op uw vragen.

Recent verschenen
PUBLICATIES
Kwalitatief beheer
verkeersborden
In deze publicatie staat centraal wat de
wegbeheerder kan doen om de groei
van het aantal verkeersborden te
beheersen en waar nodig te beperken.
(€ 33,- ex btw)
www.crow.nl/345

CROW‑KpVV
en CROW-Fietsberaad
CROW voert in opdracht van de
gezamenlijke overheden het KpVVMeerjarenprogramma uit, onder de
namen CROW‑KpVV en CROWFietsberaad. CROW‑KpVV heeft als
doel een bijdrage leveren aan het
competenter maken van de overheid
op het gebied van mobiliteit door
onder meer het uitbrengen van
publicaties en het organiseren van
bijeenkomsten. CROW-Fietsberaad
heeft als doel de ontwikkeling,
verspreiding en uitwisseling van
praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid
tot stand te brengen. CROW wil
hiermee de doelgroepen een compleet producten- en dienstenpakket
op het gebied van verkeer en vervoer
bieden.

Richtlijn voor de bebakening
en markering van wegen
Deze uitgave bevat een systematische
beschrijving van markeringen en
bebakeningen met als doel het verkeersveilig inrichten van de weg.
(€ 75,- ex btw)
www.crow.nl/207

Mobiliteit en gedrag,
begrijpen en beïnvloeden

Deze publicatie beschrijft de kennis over
verkeersmanagement en bijbehorende
instrumenten bij (wegen)bouwprojecten
die reeds her en der beschikbaar was,
maar (nog) niet op generiek niveau was
verzameld en gebundeld. (€ 33,- ex btw)
www.crow.nl/346

Het herkennen en beïnvloeden van
verkeersgedrag als uitgangspunt voor
beleid staat volop in de belangstelling.
Verkeersprofessionals hebben behoefte
aan (meer) theoretische en praktische
kennis. De net verschenen uitgave
Mobiliteit en gedrag geeft hier invulling
aan. De uitgave is samengesteld met
medewerking van gerenommeerde en
erkende verkeersprofessionals en
-psychologen. Leer kijken met de
gedragsbril op. (€ 115,- ex btw)
www.crow.nl/348

Richtlijn drempels, plateaus
en uitritten

Kwaliteitscatalogus
ov-voertuigen 2014

Deze publicatie bevat actuele en
praktische richtlijnen voor drempels,
plateaus en uitritten. De kennis helpt u
bij het afwegen van risico’s en het maken
van de juiste keuze voor een snelheidsremmer. (€ 42,- ex btw)
www.crow.nl/344

Deze kwaliteitscatalogus kan middels
beeldkwaliteit een bijdrage leveren aan
het meten en monitoren van de kwaliteit
van ov-voertuigen en het maken van
afspraken en het communiceren
hierover. (gratis)
www.crow.nl/K-D003

Verkeersmanagement bij (wegen)
bouwprojecten
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Going Dutch, een nieuw
momentum voor autodelen in
Nederland
Autodelen is een effectieve vervoerswijze. Voor steden is het een sleutelelement in de overkoepelend
mobiliteitsstrategie van overheden. Tot
nu toe is de aandacht vanuit de overheid
voor autodelen beperkt geweest en
heeft het hooguit bestaan uit ad-hocinitiatieven. Deze publicatie gaat in op
het belang van autodelen voor gemeenten en andere overheden en de rol die
overheden kunnen hebben in het
stimuleren ervan. (gratis)
www.crow.nl/K-D004

26. Fietsen in Nederland:
patronen, trends en beleid
Hoewel er in ons land veel wordt
gefietst, weten we te weinig over
de factoren die het fietsgebruik
beïnvloeden. In deze CROWFietsberaad-publicatie worden enkele
onderzoeken naar trends, fietspatronen
en effectiviteit van beleid belicht en –
waar mogelijk – vertaald naar concrete
adviezen voor beleidsmakers. (gratis)
www.fietsberaad.nl/publicaties

CURSUS
Mobiliteit en gedrag
Het gedrag van de verkeersdeelnemer is
een ‘trending topic’ binnen de verkeerskundige sector. CROW ondersteunt
verkeersprofessionals met de nieuwe
cursus Mobiliteit en gedrag. Cursisten
krijgen theoretische kennis en praktische
handvatten aangereikt. Doel is het
herkennen en beïnvloeden van mobiliteitsgedrag. (€ 1560,- ex btw)
www.crow.nl/4527

TOOL
Kruispuntverkenner
Deze online tool geeft snel inzicht in de
meest geschikte kruispuntvorm, gegeven
de gewenste capaciteit, samenstelling
van het verkeer, de beschikbare ruimte
en verkeersveiligheid. (€ 125,- ex btw)
www.crow.nl/kruispuntverkenner

27. Evaluatie aanbevelingen
voor palen op fietspaden
In mei 2012 publiceerde CROWFietsberaad de eerste versie van het
Keuzeschema sanering van palen op
fietspaden, dat wegbeheerders helpt
bij het maken van afwegingen over
de plaatsing van palen op fietspaden.
Sindsdien heeft CROW-Fietsberaad
in samenwerking met een groot
aantal partijen de aanbevelingen
uit het keuzeschema getoetst in de
praktijk. Deze publicatie geeft een
uitgebreide samenvatting van alle
onderzoeksresultaten. (gratis)
www.fietsberaad.nl/publicaties

Wikken en Wegen
Voor een groot aantal vraagstukken op
het gebied van mobiliteit kunnen met
behulp van Wikken en Wegen betere,
efficiëntere en beter onderbouwde
besluiten genomen worden. De tool is
gestoeld op het gedachtengoed en de
expertise die is ontwikkeld rond
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
(MKBA) en bedoeld voor kleinere
projecten en decentrale overheden.
De tool is inzetbaar op tal van gebieden:
infrastructuur, ov, parkeren, verkeersmanagement, fiets, vergelijking inzet
‘softe’ met ‘harde’ maatregelen, et
cetera.
www.wikken-wegen.nl

UPDATE
ONLINE KENNIS
In de kennismodules van het
vakgebied Verkeer en Vervoer wordt
kennis continu geactualiseerd.
Hieronder volgt een update van de
wijzigingen in de Online
Kennismodule
Verkeersmanagement.
Binnen deze module is de basis
kennis over verkeerslichten
regelingen en netwerkregelingen in
het Handboek verkeersmanagement
geüpdatet. Deze kennis geeft in
verkorte vorm de essentie van het
ontwerpen van verkeersregelingen
weer.
Daarnaast is de kennis over verkeers
kundig beheer van regel- en
informatiesystemen uitgebreid met
de ervaringen van het Groene Golf
Team van Rijkswaterstaat. Deze
kennis ondersteunt bij het opzetten
en uitvoeren van verkeerskundig
beheer van verkeerslichten
installaties.
Lees meer over deze module op
www.crow.nl/kmvm.
Nieuwe Kennismodule
Beeldkwaliteit ov-voertuigen
Deze kennismodule biedt 33 beeldmeetlatten voor openbaarvervoervoertuigen, die worden gebruikt om
de kwaliteit van ov-voertuigen te
meten en monitoren. www.crow.nl/
kmbo

Verschijnt binnenkort
PUBLICATIES
Basiskenmerken kruispunten
en rotondes
Welke kenmerken van kruispunten zijn
essentieel voor de uniformiteit van
verkeersveiligheid op het Nederlandse
wegennet? De publicatie verschijnt in de
eerste helft van 2015.

KENNISMODULES:
Verkeerstekens

Mobiliteit en gedrag

De Kennismodule Verkeerstekens is voor
iedereen die betrokken is bij het ontwerp,
het beheer en het onderhoud van wegen
een bron van informatie voor de
toepassing, uitvoering en plaatsing van
verkeerstekens.

De module Mobiliteit en gedrag bundelt
kennis over verkeerseducatie en het
herkennen en beïnvloeden van
verkeersgedrag en reisgedrag.
Een unieke en onmisbare module voor
de verkeersprofessional. Inclusief de
publicatie Mobiliteit en gedrag.
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Overheden hebben behoefte aan praktisch toepasbare kennis op het gebied van
assetmanagement voor infrastructuur en openbare ruimte. CROW speelt hierop in,
onder meer door een drietrapsopleiding op dit terrein aan te bieden, waarbij DON
Bureau een groot deel van de expertise levert. Niels van Ommen (productmanager
Educatie bij CROW) en Don Bezemer (mede-eigenaar van DON Bureau) vertellen
over de kracht van de drie cursussen en de reacties erop. “Zelfs de meest
traditionele cursisten zijn enthousiast.”
Auteur: Martijn Reinink

Sommige deelnemers zijn aanvankelijk
sceptisch. Een game over assetmanagement; de traditionele professional heeft zo
zijn bedenkingen. “De eerste paar keer dat
we de game hielden, was dat wel spannend”, geeft Don Bezemer toe. “Gaat het
lukken? Slaat het ook bij deze groep aan?
Het antwoord: jazeker. De terugkoppeling
is heel positief. Iedereen is enthousiast,
zelfs de meest traditionele cursisten. Ze
waarderen het speelse en verrassende van
de game en het belangrijkste: het leereffect. Ze begrijpen na afloop het belang van
een integrale denk- en werkwijze.” Niels
van Ommen: “Traditioneel was ieder op zijn
eigen eilandje bezig, heel erg vakdisciplinegericht. Door deze game groeit het besef
dat ze onderdeel uitmaken van het geheel.
Het is een instrument om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, op elk niveau
binnen de organisatie. Van de wethouder
tot de man met de schop in de hand.”
De Assetmanagement Game is ontwikkeld
door DON Bureau, in samenwerking met
provincie Zuid-Holland. Het advies- en

Opleidingstraject
Assetmanagement voor Infrastructuur:

‘Ludiek, interactief
ingenieursbureau ondersteunt ‘owners’ van
infrastructurele objecten bij de implementatie en verdere ontwikkeling van assetmanagement. Bezemer: ’Veel van die objecten
zijn in de jaren ’60 en ’70 ontwikkeld en
aangelegd. Binnen nu en tien á twintig jaar
moeten ze wellicht worden vervangen.
Dat kost honderden miljarden en die zijn er
niet. Overheden moeten met minder
middelen meer doen; beheer en onderhoud worden steeds belangrijker.” Assetmanagement helpt bij de volgende stap in
het professioneel beheren van infrastructuur. “Het is geen trucje”, zegt Bezemer.
“Overheden zijn al jaren bezig met profes-

sioneel beheer. Met assetmanagement
kunnen asset-owners een beheersbare en
optimale balans creëren tussen prestaties,
kosten en risico’s, gedurende de gehele
levenscyclus van assets.”
Tijdens de Assetmanagement Game
worden de beginselen van de werkwijze
overgebracht in een sessie van vier uur.
“Op ludieke, interactieve en pragmatische
wijze laten we zien wat assetmanagement
in de praktijk inhoudt”, legt Bezemer uit.
“Verschillende infrastructurele objecten
zijn verwerkt in een casus. We hebben een
variant voor droge en natte infra, voor
gemeenten en provincies. We leveren
maatwerk. We verplaatsen ons in de klant:
wat is zijn problematiek? Groepjes van vijf
of zes deelnemers gaan aan de slag. Elk
uur zetten we een volgende stap. Ze
bedenken oplossingen, maken een keuze,
beargumenteren die en presenteren hun
onderhoudsconcept. Tot slot volgt de
beoordeling en kiezen we een winnaar.”
Van Ommen: “Belangrijkste winst is dat
deelnemers begrip krijgen voor andere
rollen en functies binnen de organisatie.”
Samenwerking
CROW wilde net als DON Bureau invulling
geven aan cursussen op het gebied van
assetmanagement. De twee partijen besloten een samenwerking aan te gaan. Van
Ommen: “Tijdens de totstandkoming van
iAMPro, het digitale kennisportaal voor
assetmanagement, hebben we al intensief
met DON Bureau samengewerkt. Het
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en pragmatisch’
bureau staat middenin de infrawereld.
Ze hebben bovendien veel kennis van
assetmanagement en zijn bereid die te
delen.” Bezemer knikt. “Delen is het nieuwe
hebben. CROW heeft een traditie op het
gebied van opleiden. Een mooie combinatie dus: wij als kennisleverancier, zij voegen
de didactische expertise toe.”
In het verlengde van de Assetmanagement
Game hebben beide partijen eind 2014
gezamenlijk een Basismodule en een
Verdiepingsmodule Assetmanagement
voor Infrastructuur ontwikkeld. Van Ommen: “Tijdens de game zien deelnemers
het belang in van integraliteit en van het
evenwicht tussen kosten, risico’s en prestaties. In de basismodule, een eendaagse
training, komt aan bod hoe ze assetmanagement kunnen vertalen naar hun eigen
praktijksituatie en hoe iAMPro daarbij kan
helpen.” Bezemer vervolgt: “Bij de driedaagse cursus maken we nog een verdiepingsslag. Deze cursus is gericht op professionals die zich met assetmanagement
bezighouden. Zij nemen hun eigen beheerplannen mee. Vervolgens zoomen we
achtereenvolgens in op areaalgegevens,
risico- en prestatiemanagement, procesinrichting en organisatievraagstukken.”
Energiegolf
Net als de game zijn de basis- en verdiepingsmodule interactief. Bezemer: “Er
worden video’s getoond, workshops gegeven, presentaties gehouden. Het zijn heel
actieve sessies. De energiegolf moet erin

Incompany en individueel
De CROW-opleiding bestaat uit drie facultatieve
onderdelen. Zowel de Assetmanagement Game als de
basismodule en de verdiepingsmodule worden door
CROW incompany aangeboden. Voor de Basis- en
Verdiepingsmodule Assetmanagement voor
Infrastructuur kunnen cursisten zich ook individueel
aanmelden.

blijven.” Van Ommen: “Ook als het om
cursussen gaat, moeten we meegaan met
de tijd. Dat betekent onder meer: andere
leervormen, actieve docenten, veel interactie.” De belangstelling voor het opleidingstraject van CROW rondom assetmanagement is groot. “Er is sprake van een
natuurlijke vraag om ons heen”, zegt Van
Ommen. “Daar spelen we op in.” Bezemer:
“We zijn met de game gestart met een
aantal provincies. Er melden zich steeds
meer gemeenten en ook de waterschappen tonen interesse.” Van Ommen concludeert: “De ‘voorlopers’ onder de decentrale
overheden zijn onze ambassadeurs. Met
hun enthousiasme steken ze andere organisaties aan.”
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Er zijn meerdere aanbieders van opleidingen op het gebied van assetmanagement.
Wat maakt deze CROW-opleiding anders
dan andere? “Twee redenen”, zegt Van
Ommen. “Assetmanagement wordt in
meerdere sectoren toegepast, maar onze
opleiding richt zich specifiek op infrastructuur. Ten tweede: de combinatie van de
expertise van DON Bureau en de didactische kennis van CROW. Die resulteert in
een inhoudelijke sterke, verrassende opleiding met een groot leereffect.”
 ww.crow.nl/cursussen
w
(zoek op trefwoord assetmanagement)
	i. Niels van Ommen
productmanager CROW | Educatie
niels.vanommen@crow.nl
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Het juiste kruispunt op de juiste locatie vereist maatwerk. Daarvoor is een
gestructureerde aanpak nodig. De nieuwe webtool Kruispuntverkenner kan
een belangrijke bijdrage leveren bij het maken van de juiste afwegingen.
De Kruispuntverkenner is een van de producten die de werkgroep
Basiskenmerken Kruispunten en Rotondes heeft opgesteld.

Kruispuntverkenner
een waardevol instrument

Auteur: Frans Bekhuis

Kruispunten zijn een belangrijke schakel in
ons verkeersnetwerk. Ze zijn er in alle
soorten en maten, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en toekomstige
ontwikkelingen. Een goede kruispuntvorm
draagt bij aan een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer. Desondanks valt ruim
40 procent van de ernstige verkeersslachtoffers op kruispunten binnen de bebouwde
kom. Tijd om samen met de wegbeheerders en wegontwerpers de kennislacunes
bij kruispunten in te vullen. Dit heeft geresulteerd in een afwegingsmodel kruispunten, de webtool Kruispuntverkenner en de
CROW-publicatie Basiskenmerken Kruispunten en Rotondes (voorjaar 2015). Het
afwegingsmodel is onderdeel van de
CROW-publicatie en vormt de basis voor
de webtool.
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Peter Roskam van de provincie Utrecht
verwacht de nieuwe richtlijnen, inclusief
het afwegingsmodel, goed te kunnen
gebruiken in de praktijk. “Als provincie
beheren we meer dan driehonderd kilometer weg, vooral 80 km-wegen”, zegt hij.
“Op kruispunten gebeuren sowieso de
meeste ongelukken en buiten de bebouw-
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Het afwegingsmodel is speciaal ontwikkeld
om in een vroegtijdig stadium, zonder al

te grote investeringen in tijd en geld, te
onderzoeken welke kruispuntvormen
toegepast kunnen worden op een bepaalde locatie en welke aansluiten bij
de landelijke criteria en richtlijnen. Stap
voor stap wordt de wegontwerper of
-beheerder ondersteund in het proces om
tot een goede afweging te komen. De
afweging wordt gemaakt op basis van
verschillende criteria: capaciteit, verkeersveiligheid, modaliteiten op het kruispunt,
ruimtelijke inpassing, impact op leefomgeving, sturingsnoodzaak en kosten.
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Het afwegingsmodel
bestaat uit vier stappen
om te komen tot het
inzicht welke kruispuntvormen het meest kansrijk
zijn op een specifieke
locatie.
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de kom hebben we met een hoge snelheid
te maken en met voetgangers en fietsers
die willen oversteken. Bij het maken van een
goede afweging kan het afwegingsmodel
en de bijbehorende webtool Kruispuntverkenner een waardevol instrument zijn.”
Kruispuntverkenner
De nieuwe online tool Kruispuntverkenner
is een eenvoudige, beslissingsondersteunende tool die gebruiksvriendelijk en transparant functioneert. Op een gestructureerde manier wordt de gebruiker
meegenomen naar geschikte kruispuntvormen voor een locatie. Eenvoudige links
verwijzen naar onderliggende kennisbronnen. Het resultaat is een rapport met daarin
een overzicht van de resultaten van de
rekensessie met de tool. Het resultaat geeft
inzicht in de mogelijke kruispuntvormen en
vormt de opmaat voor een nadere gedetailleerde uitwerking.
Ook Johan Vermeeren, ontwerper verkeer
bij de gemeente Rotterdam, denkt dat de
Kruispuntverkenner zeer bruikbaar zal zijn.
“Bijvoorbeeld in de richting van bewoners
die graag ergens een rotonde of verkeerslichten willen”, stelt Vermeeren. “Dan
kunnen we laten zien dat het is onderzocht
en of oplossingen zinvol zijn of niet.”
De webtool is een hulpmiddel in de dynamische omgeving van de wegbeheerder en
-ontwerper. CROW wil werken aan de
verdere ontwikkeling van de tool, gebaseerd op de wensen en ervaringen van de
gebruikers. Daarnaast wil CROW goede
praktijkervaringen vastleggen in een databank, zodat deze kennis breed beschikbaar
komt voor het vakgebied.
www.crow.nl/kruispuntverkenner
	
i Frans Bekhuis, projectmanager Verkeer en
Vervoer, frans.bekhuis@crow.nl

CROW Online Kennismodules

De voordelen
en vernieuwingen
Wilt u met één druk op de knop, of met het juiste zoekwoord, de
informatie die u nodig heeft oproepen? In mum van tijd antwoord
krijgen op uw dringende vraag? Neem een abonnement op een
Online Kennismodule van CROW: een online omgeving dat
relevante en actuele kennis voor u binnen handbereik stelt.
Meer dan 200 publicaties, rapporten en infobladen.
Verdeeld over 24 modules. En op vijf verschillende vakgebieden.
CROW heeft recent een aantal nieuwe kennismodules
geïntroduceerd en aangevuld:

Alles over bermen

NIEUWE KENNISMODULES

De berm is een belangrijk en toch vaak onderschat deel van de
weg. De vele functies die de berm heeft, maken dat veel vakdiciplines betrokken zijn bij de berm. Er is veel kennis ontwikkeld
en beschikbaar, maar deze is erg versnipperd. De ene vakdiscipline is vaak niet op de hoogte van kennis bij de andere vakdiscipline. CROW is gestart met een project met als doel: alle
beschikbare kennis over bermen verzamelen en bundelen en
daarbij de relatie aangeven tussen de verschillende thema’s die
een rol spelen.
Het project richt zich op kennis in de breedte: wat speelt een
rol bij ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer van bermen?
Denk daarbij aan onderwerpen als verkeersveiligheid, ecologie
en groen, constructie van de weg, waterafvoer, sturing rijgedrag
en geleiding, kosten/beheerbaarheid, duurzaamheid en ligging
van de berm in zijn omgeving. Het eindproduct moet uitnodigen verder te kijken dan de eigen vakdicipline en integraal te
werken. In 2014 heeft CROW zich gericht op de inventarisatie
van alle beschikbare kennis. Er is een literatuuronderzoek uitgevoerd en er zijn diverse werksessies met wegbeheerders en
experts geweest. Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd
en een beeld van de vorm van het eindproduct. Er is behoefte
aan een online kennistool. Met het bouwen en vullen daarvan
gaat CROW in 2015 verder.
Door alle activiteiten is een netwerk van deskundigen ontstaan
waarin de verschillende vakdisciplines en de verschillende
wegbeheerders vertegenwoordigd zijn. Dit netwerk blijft ook in
2015 bij het project betrokken.

Aanbesteden
Deze kennismodule bevat de ‘Praktijkgids aanbesteden voor
professionals’. www.crow.nl/KMaanbesteden
Beeldkwaliteit openbare ruimte Basis
Deze kennismodule biedt landelijke standaardkwaliteitsniveaus
voor het onderhoud van de openbare ruimte en openbaar
vervoeromgevingen (ruim 250 beeldmeetlatten).
www.crow.nl/KMbor
Beeldkwaliteit openbare ruimte Plus
Deze kennismodule biedt dezelfde inhoud als de Kennismodule
Beeldkwaliteit openbare ruimte Basis en biedt daarnaast de
Kostenkengetallen beeldkwaliteit: een verzameling van beeld
meetlatten, inschrijfprijzen op beeldbestekken en richtprijzen
gebaseerd op de onderhoudscycli uit CROW-publicatie 145.
www.crow.nl/KMborPlus
Betonverhardingen
Deze kennismodule bevat de laatste stand van zaken op het
gebied van betonverhardingen, waaronder rotondes, weg
verbredingen en basisconstructies. Leden van het Kennisplatform Betonwegen (www.crow.nl/kennisplatformbetonwegen)
krijgen gratis toegang tot deze Online Kennismodule.
www.crow.nl/KMbeton
NIEUWE KENNIS IN BESTAANDE KENNISMODULES
(*toegevoegd, **geactualiseerd)
Contracteren
•	Standaard RAW Bepalingen 2015 (CROW-publicatie 480)*
www.crow.nl/KMcontracteren
Verkeersmanagement
•	Verkeerskundig beheer van regel- en informatiesystemen
(CROW-publicatie 313)**
•	Handboek verkeersmanagement (CROW-publicatie 290)**
•	Handboek verkeerslichtenregelingen (CROW-publicatie 343)*
www.crow.nl/KMvm

Meer weten?
Er is een rapportage beschikbaar van de uitgevoerde
activiteiten in 2014.
i. M
 arleen Hovens, projectmanager Verkeer en Vervoer
marleen.hovens@crow.nl.
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Werk in Uitvoering
•	Maatregelen op niet-autosnelwegen (publicatie 517)*
•	Beleid en proces veilig werken aan wegen (publicatie 516)*
•	Online Tool Werk in Uitvoering*
www.crow.nl/KMwiu
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Grip op onzichtbare draagkracht:

Betonverhardingen:

wegbeheerders hebben belang

het overwegen waard

bij valgewichtdeflectiemetingen
Eind januari verscheen publicatie 349
‘Valgewichtdeflectiemetingen voor wegbeheerders. Grip op onzichtbare draagkracht’. Deze publicatie geeft toepassingsmogelijkheden en randvoorwaarden voor een betrouwbaar en degelijk
verhardingsonderzoek naar de draagkracht met
behulp van de valgewichtdeflectiemeting.
Christ van Gurp, Manager Ontwikkeling en
Kwaliteit van KOAC-NPC, opsteller van de publicatie en uitvoerder van de metingen, kan er meer
over vertellen.
Auteur: Rick Otten

Wat is de waarde van deze publicatie voor de mensen
in de praktijk?
“De publicatie is geschreven om in het bijzonder de wegbeheerder
de weg te wijzen in de toepassingsmogelijkheden van valgewichtdeflectiemetingen. De publicatie geeft hem meer grip op het
begrip draagkracht, maar geeft tevens aan wat van hem als opdrachtgever wordt verlangd. De publicatie biedt hem handreikingen om zijn vraag zo goed mogelijk specifiek te maken zodat het
uiteindelijke meet- en analyseresultaat antwoord zal geven op zijn
hoofdvraag. De publicatie is overigens ook van nut voor de opdrachtnemers. Als de opdrachtgever met een goed onderbouwde
uitvraag meer partijen om een aanbieding vraagt, zal voor de
opdrachtnemers een gelijk speelveld zijn gecreëerd waarop zij alle
vanuit dezelfde uitgangspunten een voorstel kunnen maken.“
Wat zijn de belangrijkste toepassingsgebieden
van valgewichtdeflectiemetingen?
“Valgewichtdeflectiemetingen worden het meest ingezet voor
bepaling van de structurele conditie en restlevensduur van asfalt
wegen waarvan de wegbeheerder vindt dat die wegen aan onderhoud toe zijn. De metingen leveren dan waardevolle informatie op
voor de bepaling van de meest geschikte maatregel. Met de opkomst van de nieuwe contractvormen worden de metingen steeds
vaker ingezet voor verificatie van de stijfheid van asfalt en fundering van nieuwe wegen. De opdrachtnemer is in zijn ontwerp
uitgegaan van een bepaalde combinatie van laagstijfheid en laagopbouw; met de valgewichtdeflectiemetingen wordt gecontroleerd of hij daadwerkelijk heeft geleverd wat hij beloofde te doen.”
www.crow.nl/349
	i. Marc Eijbersen, projectmanager Beheer Openbare Ruimte en 		
Infrastructuur, marc.eijbersen@crow.nl

In december verscheen publicatie 347
‘Betonverhardingen: het overwegen waard’.
De publicatie laat de veelzijdigheid van beton in
verhardingen zien. Wim Kramer van het Cement &
Betoncentrum, voorzitter van de werkgroep die de
publicatie en de bijbehorende Kennismodule heeft
gerealiseerd, is als geen ander in staat aan te geven
wat het doel van deze publicatie is en op welke
wijze deze gebruikt kan worden in de praktijk.
Auteur: Rick Otten

Wat zijn de belangrijkste overwegingen om voor
betonverhardingen te kiezen?
“De belangrijkste overwegingen voor opdrachtgevers zijn in eerste
instantie de lange levensduur van beton en het onderhoudsarme
aspect. Opdrachtgevers dienen dan wel de besparing aan onderhoud toe te rekenen aan de investeringskosten. Daarna kunnen
andere aspecten met betrekking tot milieu, hergebruik en besparing op verlichtingskosten vanwege de lichte kleur in ogenschouw
worden genomen. Vlakheid, blijvende stroefheid dragen verder bij
aan het rijcomfort gedurende de levensduur.”

Kunt u in een paar zinnen de ontwikkelingen in en de
toepassing van beton schetsen?
“De betonwegenbouw richtte zich in Nederland eerst echt op
wegen, met name autosnelwegen en provinciale en plattelandswegen. Vandaag de dag zijn qua toepassing de situaties voor
beton interessant waar zwaar en wringend verkeer optreedt,
alsmede verkeer dat veelal in hetzelfde spoor rijdt. Denk hiervoor
aan rotondes, vrachtauto-opstelplaatsen, containerterminals en
aan busbanen –haltes en busstations. De meest relatief eenvoudige toepassing van beton zijn de fietspaden. Daarvan worden
jaarlijks tientallen kilometers aangelegd.”
Wat zijn in uw ogen de meest tot de verbeelding sprekende
voorbeelden van praktijkgebruik van betonverhardingen?
“Dat zijn voor mij de busstations en de containerterminals. Busstations vanwege de vereiste detaillering die tot mooie resultaten kan
leiden als er vooraf voldoende aandacht aan het ontwerp en de
detaillering is besteed. Containerterminals vanwege de omvang en
robuustheid. “
www.crow.nl/347
	i. Marc Eijbersen, projectmanager Beheer Openbare Ruimte en 		
Infrastructuur, marc.eijbersen@crow.nl
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De nieuwe Kennismodule Aanbesteden geeft een actueel overzicht van
de kennis en ervaring over aanbesteden. De eerste stap in deze module
is de integratie van drie publicaties op dit vlak, waardoor de informatie
beter toegankelijk en weer volledig actueel is. CROW heeft veel kennis
over aanbesteden en contractvormen vastgelegd in drie publicaties:
Leidraad aanbesteden van Geïntegreerde Contracten, Gunnen op waarde,
hoe doe je dat? en Risico’s & Aanbesteden.
Auteur: Jan van den Berg

CROW actualiseert
informatie over
aanbesteden
“Het was tijd om deze publicaties te actualiseren en de inhoud beter toegankelijk te
maken”, zegt Tjeerd Planting, consulent
aanbesteden en contracteren bij CROW.
Een deel van het hiervoor benodigde werk
is gedaan door Chantal Schrijver. Zij is als
adviseur werkzaam bij Tauw. “Deze actualisatieslag was nodig door de inwerking
treding van de Aanbestedingswet en doordat de aanbestedingspraktijk aan veel
veranderingen onderhevig is”, gaat Planting
verder. “We hebben bewust gekozen voor
een online kennismodule, zodat we in de
toekomst makkelijk kunnen inspringen op
nieuwe ontwikkelingen”. En die gaan er
zeker komen. Planting legt uit: “Vorig jaar
zijn er nieuwe Europese richtlijnen voor het
aanbesteden van overheidsopdrachten
vastgesteld. Tot 2016 hebben lidstaten de
tijd deze richtlijnen in hun beleid te implementeren. Dit gaat zeker ook inhoudelijke
gevolgen hebben voor de Aanbestedingswet zoals we die nu kennen”.
Enquête
“De drie CROW-publicaties op dit terrein
hebben zeker hun waarde”, zegt Schrijver.
“Maar uit een enquête is gebleken dat ze
relatief weinig werden gebruikt.”
Voor een goed gebruik is het bijvoorbeeld
belangrijk dat begrippen en termen overal
stroken met de betekenissen in de wet- en
regelgeving. Volgens Jorrit Kalt was dat
met de drie publicaties op sommige pun-

inschrijvingen en vermindering van het
aantal procedures en rechtszaken. Daar
hebben we allemaal, opdrachtgevers en
aannemers, baat bij.”

ten niet het geval. Kalt werkt als inkoper bij
de gemeente Amsterdam en was lid van de
werkgroep die de kennismodule heeft
gemaakt.
Kalt vervolgt: “Het is nu bijvoorbeeld
duidelijker wanneer een aanbesteding
verworpen kan worden. Ook de rol van
risico’s in aanbestedingen moest duidelijker omschreven worden. In de praktijk
bleken er verschillende manieren te zijn
voor risicobeoordeling. Aanbestedende
diensten gaan verschillend om met risicomanagement als EMVI-criterium. Dat
leidde vaak tot onduidelijkheid. In de
kennismodule hebben we een duidelijke
aanpak beschreven. Ik denk dat deze
aanpak leidt tot een betere kwaliteit van
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Jurisprudentie
Schrijver heeft duidelijk voor ogen met wat
voor soort informatie de kennismodule
aangevuld zal worden. “Denk aan tips en
trics, links naar jurisprudentie en interessante cases. We hopen dat door actuele,
praktische en integrale informatie meer
gebruik gemaakt zal worden van de
methode Gunnen op waarde. Voor veel
opdrachtgevers blijkt er nog altijd een
drempel te zijn om EMVI toe te passen,
met name bij aanbesteding van traditionele
contracten.” Dat hangt samen met de
geringe ervaring die vooral kleinere partijen, zoals gemeenten, hebben met de
nieuwe contractvormen en het toepassen
van EMVI.
Tot slot is het van belang te benadrukken
dat de kennismodule niet alleen betrekking
heeft op geïntegreerde contracten. “Die
indruk bestaat zeker”, zegt Kalt, “terwijl het
ook over andere contractvormen gaat.
Ik hoop dat dat besef nu breder gaat doordringen.”
www.crow.nl/KMaanbesteden
	
	i. Tjeerd Planting, consulent Aanbesteden
en Contracteren, tjeerd.planting@crow.nl
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Auteur: Ad van Leest

RAWeetje:

Hoe komen
RAW-teksten
tot stand?
RAW is al jaren een begrip in de infrasector. Maar hoe komen RAW‑
teksten zoals de Standaard RAW Bepalingen precies tot stand?
Wie maakt ze? En op welke regels zijn de teksten gebaseerd?
Je zou denken dat iedereen dat inmiddels wel weet.
Dit blijkt echter niet het geval, ondanks dat RAW de klassieker
is onder de contractvormen.

RAW is een product dat op basis van uitgangspunten die nadrukkelijk door opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn
overeengekomen, door diezelfde partijen
wordt gemaakt en bewaakt. Dat is vrij uniek
in onze wereld, ook internationaal gezien.
Rijkswaterstaat en de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers (NVWB) hebben
jaren geleden de handen ineen geslagen
om gezamenlijk een standaardbestek te
ontwikkelen. Samen hebben ze daarvoor
in 1972 de Stichting RAW opgericht. Beide
wilden af van de verscheidenheid aan
besteksvormen. Bovendien moest het
bestek zich lenen voor geautomatiseerde
verwerking. Inmiddels is de Stichting RAW
opgegaan in de Stichting CROW, zijn we
tientallen jaren verder en is RAW op veel
punten doorontwikkeld en gemoderniseerd. De uitgangspunten en de unieke
wijze waarop de teksten tot stand komen,
zijn echter behouden.
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Uitgangspunten
Bij het opstellen van RAW-teksten gelden
de volgende, in overleg tussen partijen
afgesproken, uitgangspunten:
• Gelijkwaardigheid van partijen;
•	Afbakening van verantwoordelijkheden
overeenkomstig de UAV;
•	Eenduidige besteksinformatie gericht
op de uitvoering;
• Kostenhomogene besteksposten;
• Betaling van productie.
Gebaseerd op deze uitgangspunten worden in werkgroepen bepalingen en resultaatsbeschrijvingen opgesteld. Bepalingen
die algemeen te stellen zijn aan uit te voeren werken worden opgenomen in de
Standaard RAW Bepalingen. Deze Standaard wordt in een bestek van toepassing
verklaard. In januari is de achtste editie
verschenen: de Standaard 2015. Bepalingen
die per werk verschillen kunnen in het
bestek worden opgenomen, in aanvulling
op de Standaard. De bestekschrijver gebruikt resultaatsbeschrijvingen voor het
opstellen van zijn besteksposten. Met
behulp van deze teksten worden de RAWbestekken geschreven, waarbij gebruik
wordt gemaakt van daarvoor speciaal door
softwarehuizen ontwikkelde bestekmaakprogrammatuur.
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Werkwijze en procedure
RAW-teksten worden opgesteld en
geactualiseerd op basis van door CROW
ontvangen signalen uit de markt, voornamelijk afkomstig van de partners in
het infrabouwproces. Dit gebeurt in
werkgroepen van het cluster Aanbesteden en Contracteren van CROW. Deze
RAW-werkgroepen zijn ‘paritair’ van
samenstelling: zowel deskundigen van
de opdrachtgevers als van de opdrachtnemers zijn op basis van gelijkwaardigheid vertegenwoordigd. CROW heeft
daarbij vooral een voorbereidende en
begeleidende taak. Ook bewaakt CROW
de samenhang tussen de verschillende
RAW-onderdelen.
De wijze waarop de RAW-teksten
uiteindelijk tot stand komen, gebeurt
volgens een strikte, met partijen
afgesproken procedure:
RAW-werkgroep: de werkgroep
formuleert voor zijn onderwerp
bepalingen en resultaatsbeschrijvingen
en toetst deze voornamelijk op juistheid
en volledigheid in technische zin,
aanvaardbaarheid voor wat betreft de
risicoverdeling en interpretatie van de
RAW-uitgangspunten alsmede
aanvaardbaarheid in bedrijfsorganisato
rische en administratieve zin.

Draagvlak
Na de oprichting zijn steeds meer
organisaties en instellingen betrokken
geraakt bij dit werk van CROW. Vrijwel alle
organisaties die belang hebben bij het
infrabouwproces hebben hun inbreng.
De voornaamste participanten zijn:
Rijkswaterstaat, Provinciale Waterstaaten Milieudiensten, gemeenten,
waterschappen, NLingenieurs, ProRail,
Vereniging van Waterbouwers, Bouwend
Nederland, VHG en de NVTB. Deze
werkwijze zorgt voor een breed draagvlak.

Interne beoordeling: om de samenhang
tussen de verschillende RAW-onderdelen
te waarborgen, vindt er, nadat de werk
groep de teksten heeft geformuleerd, een
interne beoordeling bij CROW plaats.
Juridische en bestekstechnische commissie
RAW: de teksten worden vervolgens in de
vorm van een concept-tervisielegging
voorgelegd aan de Juridische en besteks
technische commissie. Toetsingscriteria
van deze commissie zijn met name: eenduidigheid, sluitendheid en juiste formulering in juridisch/technische zin, aansluiting
op UAV en de aanbestedings- en andere
daarvoor in aanmerking komende regel
geving en ten slotte gebruik van de Nederlandse taal.

RAW-teksten worden
opgesteld en bewaakt
door de partijen die de
teksten in contracten
ook gaan gebruiken.

Beheerraad Aanbesteden en Contracteren:
daarna wordt het onderwerp, al dan niet
voorzien van aandachts- en vraagpunten,
aan de Beheerraad aangeboden waarbij
om een voorlopige goedkeuring wordt
gevraagd. Toetsingscriteria zijn voornamelijk formeel.
Tervisielegging: na verkrijging van de voorlopige goedkeuring vindt in breed verband
tervisielegging plaats, waarbij de buiten
wacht en achterbannen worden verzocht
commentaar te geven. Gelijktijdig wordt
het onderwerp vrijgegeven voor toepassing in bestekken.
Herhaling proces: na verstrijken van de
commentaar-periode wordt bovenstaande
procedure opnieuw doorlopen – van
werkgroep tot en met Beheerraad –
gericht op het ontvangen commentaar en
het verwerken daarvan. Uiteindelijk krijgt
de Beheerraad het onderwerp ter vaststelling aangeboden. Hiermee zijn de bepalingen en resultaatsbeschrijvingen gereed
voor opname in RAW.
Behalve de werkgroepen zijn uiteraard ook
de Juridische en bestekstechnische commissie en de Beheerraad paritair van
samenstelling. Je kunt dus gerust stellen
dat RAW-teksten worden opgesteld en
bewaakt door de partijen die de teksten in
contracten ook gaan gebruiken. CROW
faciliteert dat proces en beheert het
resultaat.
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Toekomst
RAW is van oorsprong ontwikkeld voor het
opstellen van contacten waarbij de opdrachtgever precies aangeeft wat hij wil;
afbakening van verantwoordelijkheden
overeenkomstig de UAV.
Inmiddels worden er ook proeven gedaan
met hybride contracten – RAW-teksten in
combinatie met de afbakening van verant
woordelijkheden overeenkomstig de UAVgc – waarbij de opdrachtnemer een
grotere inbreng heeft. Ook steeds meer
opdrachtnemers gebruiken RAW, bijvoorbeeld om aan te tonen dat ze aan de
contracteisen voldoen – bij een niet-RAWcontract – of om hun organisatie aan te
sturen.
CROW werkt ondertussen ook aan een
nieuw product: CROW ProContract. Dit
platform is in januari 2015 geïntroduceerd
op InfraTech. In CROW ProContract hebben ook de RAW-teksten, in aangepaste
vorm, een plaats, zodat de door de jaren
heen in RAW door partijen opgebouwde
enorme hoeveelheid kennis beschikbaar
blijft. De komende jaren zal RAW echter
ook in de huidige vorm nog blijven bestaan, zodat iedereen van dit toch unieke
product gebruik kan blijven maken.
Meer weten?
Bestel of download de gratis brochure
‘RAW in kort bestek’ via www.crow.nl/
publicaties. De Standaard RAW Bepalingen
2015 is te bestellen via www.crow.nl/480
www.crow.nl/raw
i. Ad van Leest, hoofd Aanbesteden en
Contracteren, ad.vanleest@crow.nl
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VHG-werkgroepvoorzitter Remco Valk, werkvoorbereider Emiel Neefjes van de
gemeente Nijmegen en Günther Rutten, vakspecialist beheer en bestekken bij Cobra
Adviseurs, spreken over de waarde van de nieuwe EMVI-criteria, leidraad voor
boombestekken. “Zeer waardevol bij het identificeren en vaststellen van de criteria.”
Auteur: Haks Walburgh Schmidt

Nieuwe leidraad
EMVI-criteria boombestekken
breed gedragen
Gemeente Nijmegen
“Bij de gemeente Nijmegen is al ruime
ervaring met EMVI rond (boom)bestekken”,
zegt werkvoorbereider Emiel Neefjes. Hij
ziet dat EMVI werkt, maar dat gemeenten
steeds projectspecifiekere criteria als
aandacht voor duurzaamheid, kwaliteitsborging en communicatie met de omgeving nodig hebben om passende meerwaarde in kwaliteit te kunnen kiezen. Zijn
eerste ervaringen met de nieuwe leidraad
zijn zeer positief. “Deze leidraad maakt een
heldere dialoog mogelijk. De aannemer
biedt nu meer kwaliteit, werkt proactief en
ontzorgt de gemeente.”

“Wij merkten als branchevereniging VHG
dat gemeenten sinds de Aanbestedingswet
van 2012 naarstig op zoek waren naar
werkbare EMVI-criteria voor hun boom
bestekken. Als boomspecialisten hebben
we daarom, samen met CROW, opdrachtgevers en adviesbureaus, een praktische
leidraad ontwikkeld om tot onderscheidende en relevante EMVI-criteria te komen.” Zo verwoordt VHG-werkgroepvoorzitter Remco Valk de aanleiding voor de
nieuwe Leidraad ‘EMVI-criteria Boombestekken’. VHG is de branchevereniging
voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en
interieurbeplanters. De werkgroep stuitte
op EMVI-criteria die nauwelijks toegevoegde waarde boden. Bijvoorbeeld het
opvoeren van social return als EMVI-criterium bij kortlopende specialistische opdrachten als het verplanten van bomen en
het aanbrengen van complexe groeiplaatsinrichtingen.
Zinvol en relevant
Hoe kom je uit op onderscheidende en
relevante EMVI-criteria voor een boom
bestek, die uitdagen tot het bieden van
kwaliteit, meerwaarde en innovatie? “We
willen een inspiratiebron bieden en niet
blijven steken in standaard teksten”, zegt
Valk. “Dat verlangen werd breed gedragen
door de betrokken partijen. Als autoriteit
rond aanbestedingen heeft CROW meegedacht. Uit recent gebruikte bestekken en de
EMVI-criteriabibliotheek van CROW kwamen duurzaamheid, kwaliteitsborging en
communicatie als hoofdthema’s in beeld.
De aanbesteder kan hieruit een passend,
maar wel beperkt aantal relevante criteria
opdrachtspecifiek nader definiëren.”

Verder biedt de leidraad aanbevelingen
voor aanbesteding, beoordeling en gunning. Door als beoordelaars van de plannen van aanpak alleen met consensus te
besluiten, ontstaat bij de aanbesteder een
diepgaande inhoudelijke beoordeling.
Het plan van aanpak dient als contract
document te worden beschouwd. Om het
speelveld voor alle inschrijvers gelijk te
houden moet hij zijn voorstellen echt
waarmaken. “Een aannemer heeft vanuit
kwaliteitsoverwegingen recht op goed
toezicht”, stelt Valk.
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Günther Rutten, vakspecialist beheer en
bestekken bij Cobra Adviseurs vertelt:
“Het is niet totaal nieuw, maar de nieuwe
leidraad werkt duidelijk structurerend in de
gesprekken tussen opdrachtgevers en
opdrachtnemers. Dat merken we als adviseurs al in het voortraject. Maar het probleem lag bij de kwaliteitseisen. Daarvan
waren er vaak veel te veel en, laten we
eerlijk zijn, ze waren niet altijd even relevant. Beter is het te focussen op alleen de
belangrijkste kwaliteitseisen en bij de beoordeling het bereiken van consensus per
inschrijver en niet werken met een gemiddelde beoordeling. De nieuwe EMVI-crite
ria, leidraad voor boombestekken is zeer
waardevol bij het identificeren en vaststellen van die criteria.”
i. R
 oy Voorend, projectmanager Aanbesteden
en Contracteren, roy.voorend@crow.nl

Robbert Hoogeveen heeft zijn Master Public Administration
(Bestuurskunde) aan de Universiteit Twente afgerond. Hij studeerde het
afgelopen jaar af bij CROW met een onderzoek naar EMVI en
gunningsmethodieken. “Onduidelijkheid kan worden voorkomen door
een transparante en objectieve gunningsmethodiek.”

Afstudeerder Robbert Hoogeveen
over zijn onderzoek naar gunningsmethodieken
“Het onderzoek heeft betrekking op het
gunningscriterium Economisch Meest
Voordelige Inschrijving (EMVI), een hot
item in de huidige aanbestedingspraktijk.
Er zijn namelijk recente theoretische bevindingen die suggereren dat bepaalde
gunningsmethodieken voor het identificeren van de EMVI gevoeliger zijn voor problemen dan andere. Om bij te dragen aan
deze stelling heb ik in samenwerking met
CROW en Universiteit Twente tien veelvoorkomende elementen – keuzes binnen
methodieken – geselecteerd op basis van
hun theoretisch negatieve effect. Vervolgens heb ik onderzocht of de aanwezigheid of uitsluiting -een negatieve impact
– van de elementen significant is gerelateerd aan problemen bij de gunning.
De onderzoeksaanleiding komt voort uit
de beschikbare speelruimte die aanbestedende diensten hebben omtrent de uitvoering van de gunningsfase. De huidige
wetgeving bevat slechts enkele algemene
bepalingen over het gebruik en toepassing
van gunningscriteria. Een gevolg van deze
speelruimte is dat aanbestedende diensten
gebruik maken van verschillende
gunningscriteria en deze criteria anders
combineren, wegen, scoren en meten.

Dat resulteert in een vrijheid, waarbij veel
aanbestedende diensten worstelen met de
druk om hun keuzes te verantwoorden.
Daarom geven aanbestedende diensten
vaak invulling aan deze vrijheid door zich
te beroepen op een bepaalde formele
gunningsmethodiek, terwijl de effecten van
deze methoden niet altijd bekend zijn. Zo
kunnen bepaalde werkwijzen of elementen
van deze werkwijzen resulteren in onvoorziene, onvoorspelbare of ongewenste
resultaten.
Gunningsmethodieken
In de tabel op deze pagina zijn de tien
geselecteerde elementen weergegeven.
Daarnaast is hun aanwezigheid in zowel
problematische als in niet-problematische
aanbestedingen in aantallen en percentages uitgedrukt.
Gunningsmethodieken die het nalaten
gewichten of scoremethodieken te vermelden leiden tot problemen. Het is daarom aanbevolen alle parameters van een
beoordelingsmechanisme te publiceren in
de aanbestedingsdocumenten. Naast deze
elementen zijn de gewogen factorscore,
relatieve scores, vlakke beoordelingen en
subcriteria voor het gunningscriterium prijs

Aanwezigheid van de elementen in de gunningsfase (EMVI)
Gewogen factor score (puntenmethode WFS)

gevoelig voor problemen. Het is aanbevolen om de beoogde impact van elementen
te waarborgen in de gunningsmethodiek.
Het is van belang dat dit niet wordt aangepast door bepaalde scoremechanismes of
beoordelingsschalen. Veel onduidelijkheid
kan worden voorkomen door middel van
een transparante en objectieve gunningsmethodiek, waarbij alle parameters van het
beoordelingsmechanisme van tevoren
bekend zijn gemaakt.
Inzicht
Ik heb inzicht verkregen in de technische
wereld van het aanbesteden en de diverse
fasen en processen binnen deze omgeving. Dit was niet gelukt zonder de tijd,
aandacht en begeleiding van CROW.
De afstudeerscriptie is beoordeeld met een
7 en op basis daarvan ben ik afgestudeerd.
Momenteel ben ik net student af en opzoek naar een uitdaging. Het kan natuurlijk
niet anders dan dat mijn interesse uitgaat
naar een passende functie binnen de
inkoop/aanbesteding.”

Geen problemen (184)

Problemen (41)

141

76,6 %

37

90,2%

Prestatietype gunningcriterium

344/551

62,4%

82/128

64,0%

Niet vermelden van gewichten

2

1,1%

3

7,3%

Niet vermelden van de scoremethodiek

17

9,2%

8

19,5%

Bijzondere vorm van de scoregrafiek (prijs)

53

28,8%

9

22,0%

Relatieve scores

123

66,8%

34

82,9%

Puntentoekenning o.b.v. rangorde

16

8,7%

2

4,9%

Vlakke beoordeling

86

46,7

31

75,6%

Extra ondergrenzen

22

12,0%

7

17,1%

Subcriteria voor het gunningscriterium prijs

61

33,2%

21

51,2%

Tabel 1: Elementen in hun relatie tot problemen.
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CROW | Educatie: Agenda

COLOFON

Cursussen en opleidingen - maart / april 2015
Onderstaande selectie van cursussen en opleidingen gaat binnenkort van start. Bekijk het complete
overzicht met alle data en locaties op www.crow.nl/scoormetkennis. Of gebruik de webcode
achter de cursustitel en ga direct naar de cursus. Wilt u meer informatie of persoonlijk advies?
Bel de CROW-klantenservice op (0318) 69 53 15 of mail naar cursus@crow.nl.

✓ AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN

webcode

do. 12 mrt

Aanbesteden in één dag

do. 12 mrt

EMVI - Gunnen op waarde (voor inschrijvers)

4118

di. 17 mrt

Professioneel aanbesteden in de Bouw en Infra

4881

di. 17 mrt

UAVgc

4320

wo. 18 mrt

Beschrijven met RAW

4113

CROWetCETERA verschijnt zes keer per jaar.

do. 19 mrt

Basiscursus UAV

4111

REDACTIE

di. 24 mrt

Flexibel contracteren 1: de ruimte in RAW en UAV

4161

4321
CROWetCETERA is een uitgave van CROW,
kennisplatform voor aanbesteden en contracteren,
openbare ruimte en infrastructuur, verkeer en vervoer.

Barbara Hasselaar-van Rijzewijk vakredacteur
Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur

di. 24 mrt

Raambestekken in RAW - Overeenkomst met open posten

4150

di. 24 mrt

UAVgc: opstellen en beheersen

4331

adviseur Verkeer en Vervoer

wo. 25 mrt

Basiscursus Risicoanalyse en -management in Bouw en Infra

4352

Elise Roders redacteur

wo. 25 mrt

Bepalen met RAW

4114

Martijn Reinink eindredacteur

wo. 25 mrt

Flexibel contracteren 2: hybride contracten

4162

wo. 25 mrt

Systeemgerichte Contractbeheersing voor opdrachtgevers

4380

do. 26 mrt

Basiscursus RAW

4112

di. 31 mrt

EMVI - Gunnen op waarde (voor aanbesteders)

4116

di. 31 mrt

Uitvoeren met RAW

4115

do. 9 april

Opleiding Directievoering UAV voor de B&U

4200

Desiréé Lodewijks marketing en communicatie

Rick Otten bladmanager

INTERVIEWS
Jan van den Berg, Rick Otten, Martijn Reinink,
Luuk Talens, Haks Walburgh Schmidt.

REDACTIEADRES
Redactie CROWetCETERA
Postbus 37, 6710 BA Ede
T 0318 69 53 00

✓ OPENBARE RUIMTE | WERK EN VEILIGHEID | INFRASTRUCTUUR
wo. 18 mrt

Opleiding Visueel Inspecteur Wegen - theorie (met examen)

4066

do. 19 mrt

Opleiding Visueel Inspecteur Wegen - exclusief theorie-examen

4067

wo. 8 april

Werken rond kabels en leidingen

4355

vr. 10 april

Nieuw | Assetmanagement voor infrastructuur (basismodule)

4006

do. 16 april

Succesvolle inrichting van de openbare ruimte

4402

vr. 17 april

Nieuw | Assetmanagement voor infrastructuur (verdiepingsmodule) 4007

F 0318 62 11 12
E redactie@crow.nl
www.crow.nl/etcetera
ABONNEMENTENADMINISTRATIE
Afdeling Media, CROW
Postbus 37, 6710 BA Ede
T 0318 69 53 15
F 0318 62 11 12
E abonnementen@crow.nl
ADRESWIJZIGINGEN
Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven

✓ VERKEER EN VERVOER

aan de abonnementenadministratie.

Elk moment E-learning module: Beheer en onderhoud Verkeerstekens

4620

Elk moment Incompany Werken met de ASVV 2012

C723

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE
Molijn Sales Support
Postbus 61, 5258 ZH Berlicum
T 073 503 35 44
F 073 503 11 95
E crow@molijnsalessupport.nl

Vergroot uw vakkennis in 2015
Het kennisterrein van CROW is breed en varieert van kennis over aanbesteden en contracteren
tot infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer. Op dit hele terrein staan cursussen en
opleidingen voor u klaar. Educatieprogramma’s gemaakt vanuit één overtuiging: kennis zorgt
voor een voorsprong. Kern daarbij is dat kennis actueel, praktisch en direct toepasbaar moet zijn.
Want daarmee maakt u het verschil en daarmee ook uw organisatie.
www.crow.nl/scoormetkennis
Kennis delen met uw team of afdeling
Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdieping?
CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving.
Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een standaard cursus uit het educatieprogramma of stel
met een CROW-relatiemanager een training op maat samen. Kijk voor meer informatie op:
www.crow.nl/incompany
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In memoriam

Henk Schroten

Op 4 januari 2015 is Henk Schroten op 75-jarige leeftijd overleden.
Henk was van 1992 tot 2004 voorzitter van het bestuur van Stichting CROW.
Hij vertegenwoordigde Rijkswaterstaat in een bestuur dat verder was samengesteld uit vertegenwoordigers van provincies, gemeenten, aannemersorganisaties, ingenieursbureaus en de openbaar vervoerbedrijven.
In de 12 jaar van zijn voorzitterschap van CROW heeft Henk vele ontwikkelingen
meegemaakt. Strategische plannen, de oprichting van Fonds Collectief
Onderzoek- GWW ten behoeve van onderzoeksfinanciering van een aantal
kennisinstituten waaronder CROW, discussies over de oprichting van één
kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur waaraan uiteindelijk
CROW niet deelnam, modernisering van de arbeidsvoorwaarden, de invoering
van een flexibele pensioenregeling en de groei van de CROW-organisatie van
25 tot ca. 70 medewerkers.
Henk was een uitstekend voorzitter. Hij leidde de vergaderingen zakelijk,
nuchter en met gevoel voor de verschillende invalshoeken van de betrokken
partners in CROW.
In bestuursvergaderingen zaten de bestuursleden niet altijd op één lijn.
Henk kon dan met een onderkoelde, humoristische opmerking en met
een kleine glimlach op zijn gezicht de spanning uit de discussie halen.
Het resultaat was een besluit dat in harmonie werd genomen.
Henk was geïnteresseerd in en betrokken bij het reilen en zeilen van de
medewerkers. Als de gelegenheid zich voordeed zocht hij altijd contact
met hen.
Een “bestuurder op afstand” die mij in de tien jaar van onze samenwerking
veel ruimte heeft gegeven om mijn functie van directeur van CROW inhoud
te geven. Maar ook een betrokken bestuurder die tijd voor je had als dat nodig
was.
Op 10 januari hebben wij tijdens een indrukwekkende bijeenkomst helaas
afscheid moeten nemen van Henk.
Ik wens Corry, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
Kees Nije, oud directeur CROW
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SAMEN BOUWEN

Planmatig onderhoud in de GWW

ibis.nl
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Planmatig onderhoud in de
Grond-, Weg- en Waterbouw
• contractvorming
• onderhoudsvarianten
• nieuwbouw
• controle
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