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Help jij CROW om Nederland verder te brengen?
CROW wil ook in de toekomst hét kennisplatform van Nederland zijn op gebied van infrastructuur, openbare ruimte,
verkeer en vervoer, contracteren en aanbesteden. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een gedreven

Kenniswerker Aanbesteden
& Contracteren
Profiel
De CROW-er die wij zoeken:
is een zelfstandige netwerker en relatiebouwer, die klantvragenen -behoeften goed weet te doorgronden en sterk is in het leggen
van verbindingen tussen diverse marktpartijen
is gericht op het behalen van gestelde doelen, heeft afspraak=afspraak
mentaliteit
is een ondernemende persoonlijkheid, flexibel in denken én handelen
is altijd gericht op samenwerking, zowel intern als extern
weet het overzicht te bewaren in complexe kwesties, blijft integer
en is verbindende deskundige
beschikt over uitstekende advies- en luistervaardigheden
beschikt over brede vakkennis op het gebied van infrastructuur

Werken bij CROW
CROW biedt volop ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling, op basis
van jouw eigen ambities. Jouw eigen ondernemerschap en positieve bijdrage
aan de organisatiedoelstellingen zijn hierbij van belang. Het is essentieel dat
jij je thuis voelt in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Naast een prima
salaris biedt CROW aantrekkelijke, eigentijdse arbeidsvoorwaarden, zoals
een Benefitshop, een individueel opleidingsprogramma, pensioenopbouw.
Maar bovenal biedt CROW je de kans om jouw kennis en expertise verder
te ontwikkelen in een gemotiveerd team van kennisprofessionals.
Zodat jouw kennis hét verschil maakt voor de inrichting van Nederland.

Ervaring
Kent de infrasector, zowel qua werkprocessen als qua cultuur en belangen
Beschikt over voldoende brede kennis van de kennisproducten en
-diensten van CROW op het gebied van aanbesteden en contracteren
Heeft kennis van en affiniteit met nieuwe media, te weten online
producten en social media en weet hoe deze effectief in te zetten
voor zijn doelen

Over CROW
CROW verbindt opdrachtgevers en hun opdrachtnemers, adviseurs en
toeleveranciers met als doel het optimaal realiseren van beleids-, uitvoeringsen beheertaken op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer
en vervoer. CROW doet dit door het gezamenlijk creëren van breed gedragen
collectieve kennis en richtlijnen. CROW faciliteert kennisdeling, bevordert
kennistoepassing en duidt beschikbare informatie. CROW richt zich hierbij op
de praktijk van vandaag en morgen. De kennisproducten van CROW bieden
houvast en zekerheid en zijn de maatstaf in het vakgebied.
Informatie over de vacature
Ad van Leest, hoofd Aanbesteden en Contracteren, ad.vanleest@crow.nl
Sollicitaties naar:Pauline Wijnhoff, pauline.wijnhoff@crow.nl
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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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Wake up call

Op deze plek heb ik u al eerder deelgenoot gemaakt van de koers
van CROW en hoe we die koers bepalen en proberen vast te
houden. De wereld waarin wij werken verandert en wij moeten
meeveranderen.

Dat kost moeite, het gaat mij ook te langzaam. Maar toch, de resultaten over het
afgelopen jaar geven mij vertrouwen voor
dit jaar en de jaren die volgen. Koersvast en
vol energie gaan wij verder. Tegelijk blijven
we kritisch bijsturen waar nodig.
Onze strategie voor de komende jaren wil
ik samenvatten in twee termen: verbinden
en verankeren. We zien vooral ruimte voor
groei om een open, verbindende organisatie te zijn voor onze stakeholders.
We kiezen onze strategische thema’s niet
voor ons eigen plezier, maar vanuit de
behoefte van onze gebruikers gestuurd,
met als doel met onze producten en diensten optimaal aan te sluiten, zeg maar: te
verankeren, in hun werkprocessen. We
proberen zoveel mogelijk in de huid van
die gebruikers te kruipen, om te weten wat
hun behoefte is aan kennis en hulp bij het
toepassen ervan.
Bovenstaande termen zullen holle frasen
blijken te zijn, als onze woorden niet worden gevolgd door onze daden. Ik moest
daar kortgeleden aan denken, toen ik
mocht ervaren hoe woorden en daden
wel eens ver uit elkaar kunnen liggen.
Ik reisde een paar weken geleden met de
trein naar Ede. Een prettige ervaring, want
ik had daardoor de beschikking over wonderlijk veel tijd. Tijd om alvast werk voor te
bereiden, goede ideeën te krijgen en ook

tijd voor een blik om mij heen. Het was
de start van het nieuwe academisch jaar,
dus er waren veel studenten op reis
en vele talen waren te horen in de trein.
Op het station in Ede vertrekt bus 88 naar
onder meer CROW (uitstappen bij het
ziekenhuis) en Wageningen University niet
als alle andere bussen vanaf de noordkant,
maar vanaf de zuidkant. Daar stond overigens ook mijn auto geparkeerd, maar dit
terzijde. Lopend langs de bushalte werd
mijn aandacht getrokken door een groot
geel bord met de boodschap dat bus 88
wegens wegwerkzaamheden nu aan de
noordzijde van het station zou vertrekken.
De enorme informatiepanelen bij de halte
waren allen blanco, geen nadere uitleg van
het hoe en waarom.
Vanuit het werkproces van de betrokken
busmaatschappij of de beheerder van het
station was gedaan wat moest worden
gedaan. Er was gecommuniceerd dat de bus
aan de noordzijde zou vertrekken, dus bij
het onderdeel ‘Klant Informeren’ kon een
vinkje worden gezet. Maar vanuit het proces
van de gebruiker van het station waren
waarschijnlijk veel vragen nog onbeantwoord: wat en waar is de noordzijde van het
station? Kan een student uit China of Spanje
de boodschap in het Nederlands eigenlijk
wel lezen, laat staan begrijpen?

Kijkt een OV-reiziger überhaupt op zo’n
typisch ‘mededeling voor de weggebruiker‘
bord? Daarmee kreeg ik voor CROW een
zeer nuttige wake up call: ook wij denken
alles te doen vanuit de behoefte van onze
klanten. De kunst is ons handelen te baseren op een goed begrip van de werkprocessen bij de gebruikers van onze producten en diensten. Er is heel veel goede wil,
we doen ons stinkende best! Maar een
struikeling ligt op de loer. Voor je het weet,
redeneren we toch vanuit onze eigen
werkprocessen in plaats vanuit de uwe.
Wilt u ons waarschuwen als dat gebeurt?
CROW zijn we immers allemaal!

i. Iman Koster, directeur CROW,
iman.koster@crow.nl
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Auteur: René Vorderman

Kennis delen op
het gemeenteplein
Het gemeenteplein, georganiseerd door CROW Levende Stad,
is een nieuw onderdeel op de Dag van de Openbare Ruimte.
Gemeenten wisselen kennis uit en gaan met elkaar in gesprek over
assetmanagement, beeldbestekken, beeldkwaliteit en onkruidbeheer.
Een interactief geheel met ruimte voor discussie. Over het hoe en
waarom van het gemeenteplein en een korte vooruitblik.

Een aannemer die zijn eigen werk controleert. Het klinkt als de slager die zijn eigen
vlees keurt. Maar hoe zou het zijn als een
aannemer volledig verantwoordelijk is voor
de beeldkwaliteit? Niet alleen in de uitvoering, maar ook in het schouwen na afloop.
Naar dit vraagstuk is de gemeente Den
Helder zeer nieuwsgierig. “Aannemers
zullen de kluit niet belazeren, want zij
worden vaak ingehuurd voor een bestek
van vier jaar”, zegt Patrick van Egten.
“Ze hebben er alle belang bij het werk
te blijven doen.”
Van Egten is samen met Monique Markus
technisch adviseur op de afdeling stadsbeheer van de gemeente Den Helder. De
twee zijn uitgenodigd op het eerste gemeenteplein bij de Dag van de Openbare
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Ruimte. Daar zullen zij hun ervaringen
delen, plannen ontvouwen en de oren
spitsen. Net als andere gemeenten. “Zodat
niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te
vinden”, verklaart Ineke Westerbroek van
CROW Levende Stad, samen met CROW
initiatiefnemer van het gemeenteplein.
Ervaringsdeskundigen
Verdeeld over vier dagdelen komen op het
gemeenteplein de onderdelen assetmanagement, beeldbestekken, beeldkwaliteit
en onkruidbeheer aan de orde. Per thema
gaan twee gemeenten met relevante
praktijkervaring met elkaar in gesprek.
Daarna faciliteert CROW Levende Stad
de discussie met bezoekers van de beurs.
Westerbroek: “De toegevoegde waarde
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van het gemeenteplein is ontmoeting.
Bij CROW Levende Stad zijn meer dan
zeventig decentrale overheden aangesloten.
Onze missie is gemeenten met elkaar in
contact laten komen. Tijdens themabijeenkomsten, waarvan we er meerdere per jaar
organiseren, wisselen zij praktische ervaringen uit over het beheer van de openbare
ruimte.”
Het doel is leren van elkaar. Precies de
insteek van Den Helder op het gemeenteplein. “Vanuit de regiegedachte is het de
trend aannemers verantwoordelijk te
maken voor de beeldkwaliteit, dus ook
voor het schouwen van de uitgevoerde
werkzaamheden”, weet Van Egten. “Sommige gemeenten werken al op die manier
en van hen hopen wij wat op te steken.”
Markus: “Wij staan open voor alle suggesties. Juist daarom gaan we elk jaar naar de
Dag van de Openbare Ruimte. Om kennis
te verspreiden én op te halen.”
Voor wat betreft het verspreiden van kennis: Markus en Van Egten zullen in hun
inleiding ingaan op beeldgericht werken,
wat Den Helder sinds acht jaar doet. Het
kwaliteitsniveau van de openbare ruimte

‘Tijdens themabijeenkomsten,
waarvan we er meerdere per jaar
organiseren, wisselen gemeenten
praktische ervaringen uit over het
beheer van de openbare ruimte.’

valt in de Noord-Hollandse gemeente in
categorie B. “Wij hebben nog een vrij grote
eigen dienst”, zegt Van Egten. “Die houdt
zich bezig met onder meer groen-, begraafplaats-, riool- en sportveldenonderhoud alsook met het ledigen van prullenbakken en het vegen van de binnenstad.
Grovere werkzaamheden zoals schoffelen,
maaien en zwerfafval verwijderen, besteden we uit.”
Rigoureus
Bij een andere discussietafel vertelt een
delegatie van de gemeente Zaanstad meer
over haar onkruidbeheer. Vanaf 2016 stapt
de gemeente over op het chemievrij verwijderen van onkruid. Dat is vanaf dan
gedeeltelijk bij wet verplicht, maar Zaanstad wil het vooral zelf. “Een rigoureuze
stap”, beseft Anton den Engelse, beleidsmedewerker groen van de gemeente
Zaanstad. “Maar we willen in één keer
schoon schip maken, want chemische
bestrijding bedreigt het milieu.”
Een kostbare onderneming, het budget
voor onkruidverwijdering in Zaanstad
wordt verdubbeld. Dit financiële aspect is

één van de onderwerpen waarop Den
Engelse dieper ingaat bij het gemeenteplein. Zo ook op het creëren van politiek
draagvlak. Daarnaast luistert hij vooral
aandachtig naar anderen. “Ik hoop veel
waardevolle ervaringen te horen. Verschillende gemeenten zijn al veel verder met
chemievrij onkruidbeheer. Daarvoor zijn
vele mogelijkheden, zoals branden, borstelen, stomen, heet water, hete lucht en
infrarood.”
Veel meer gemeenten in Noord-Holland
staan op het punt over te stappen op het
milieuvriendelijk verdelgen van onkruid, zo
weet Den Engelse. Het gemeenteplein kan
voor hen een fantastische bron van informatie zijn. Westerbroek is benieuwd hoe
het initiatief uitpakt, maar is op voorhand
enthousiast. “Als de gemeenten ook enthousiast zijn, organiseren we volgend jaar
weer een gemeenteplein met discussietafels op de Dag van de Openbare Ruimte.
Wij hebben er alle vertrouwen in.”
i. Ineke Westerbroek, projectmanager
Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur,

‘Een goed huwelijk’
ExpoProof, organisator van de Dag van
de Openbare Ruimte op 7 en 8 oktober in
Houten, is blij met CROW en het gemeenteplein. “CROW heeft een goede naam als
kennisinstituut en is specialist op het gebied van verkeer en vervoer, infrastructuur
en openbare ruimte”, weet Jean Paul Boon
van ExpoProof. “We geven ze daarom
graag de ruimte voor het gemeenteplein.”
CROW en ExpoProof zijn volgens Boon in
de loop der jaren ‘naar elkaar toegegroeid’.
“In 2004 was de eerste editie van de Dag
van de Openbare Ruimte. Er waren zo’n
zestig standhouders en vijf- à zeshonderd
bezoekers. Ik denk dat CROW er nu voor
de achtste keer bij is en de beurs is gegroeid naar vierhonderd exposanten en
5.500 bezoekers. De beurs is het grootste
platform voor de openbare ruimte waar
CROW met al zijn kennis echt iets aan
toevoegt. De samenwerking tussen
CROW en ExpoProof verloopt uitstekend.
Onze relatie is gelijkwaardig. Zie het als
een goed huwelijk.”

ineke.westerbroek@crow.nl
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Auteur: Tjeerd Planting

Onder het ontvlechten van RAW verstaan we het uiteenrafelen
en expliciet opschrijven van de inhoud van RAW. Daarnaast zijn bij
het ontvlechten de bepalingen losgekoppeld van de juridischadministratieve context, oftewel: we hebben met name de technische
eisen losgekoppeld van de UAV. Resultaat: CROW Basisspecificaties,
een drietal sets aan eisen die bruikbaar zijn voor verschillende typen
contractvormen, zowel voor RAW, hybride als voor geïntegreerd.

Over het nut en de noodzaak
van de ontvlechting van RAW
RAW heeft een behoorlijke track-record
in de Grond, Weg en Waterbouw (GWW).
Jaarlijks worden er nog ruim 8000 RAWbestekken bij CROW geregistreerd. Naast
een systematiek is RAW een belangrijke
bron van inhoudelijke technische kennis.
De kracht van RAW is onder andere gelegen in het feit dat in de afgelopen decennia
de bepalingen door middel van paritaire
werkgroepen zijn opgesteld en na landelijk
ter visie te hebben gelegen worden vastgesteld. Daardoor bestaat er een groot
draagvlak voor deze eisen.
Herdefiniëring RAW-kennis
De laatste jaren zijn moderne contractvormen met een behoorlijke opmars bezig.
Deze moderne contractvormen hebben
veelal de UAV-GC 2005 als juridische
context, dit in tegenstelling tot RAW, waarop de UAV 2012 van toepassing is. Het zou
zonde zijn om de in de afgelopen decennia
vergaarde RAW-kennis en ervaring niet te
gebruiken in deze moderne contracten.
Hier is in de praktijk ook behoefte aan, dat
blijkt uit het feit dat op dit moment grote
delen van de RAW-kennis al worden gebruikt bij geïntegreerde contracten, zij het
op een vaak oneigenlijke manier. In veel
van deze contracten worden namelijk op
een of andere wijze de Standaard RAW
Bepalingen van toepassing verklaard.
Doordat de Standaard RAW Bepalingen zijn
gebaseerd op de UAV leidt dit nogal eens
tot ongewenste contractuele tegenstrijdigheden. Om dat te vermijden is CROW
bezig de inhoud van RAW anders te ont-
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sluiten, losgekoppeld van de UAV en is deze
inhoud dus toepasbaar voor contracten die
de UAVgc als juridische context hebben.
Naast het toepasbaar maken van RAWkennis en ervaring voor het regime van de
UAVgc heeft het ontvlechten enkele bijkomende voordelen. Het herdefiniëren van
RAW-kennis:
biedt de mogelijkheid om de eisen aan
te laten sluiten op de werkwijze van
System Engineering (SE). Dit gebeurt
door de eisen te analyseren op basis van
uitgangspunten van SE (requirement
engineering) waarbij de eisen geschikt
worden gemaakt voor toepassing in elke
contractvorm. Eisen worden geherdefinieerd naar het mantra ‘eis – beproeving
– toetswaarde’;
is noodzakelijk om consistentie te krijgen
tussen eisen gedefinieerd op een hoog
en een laag detailniveau en is een eerste
stap;
leidt tot een kwaliteitsimpuls van de
huidige RAW-kennis, doordat eisen
explicieter worden gedefinieerd.
CROW Basisspecificaties
Met het ontvlechten wordt voorzien in de
behoefte van de decentrale overheden.
Decentrale overheden nemen als opdrachtgever steeds meer de rol van regievoerder op zich en laten binnen bepaalde
randvoorwaarden (delen van) het ontwerp
gecombineerd met de uitvoering over aan
de opdrachtnemer. Dit is uiteraard een
behoorlijke omslag en dient juridisch goed
onderbouwd te zijn.
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De CROW Basisspecificaties helpen decentrale overheden bij de overgang van traditioneel contracteren onder de voorwaarden
van de UAV naar modernere vormen van
contracteren onder de voorwaarden van
de UAVgc. Door middel van de CROW
Basisspecificaties kunnen zij nog steeds
gebruik maken van de kennis van RAW,
maar toch contracteren onder de voorwaarden van UAVgc.
Voor de opdrachtnemer betekent het
gebruik van de CROW Basisspecificaties
dat hij kan aantonen dat zijn gerealiseerde
werk aan de eisen voldoet. Een tweede
voordeel voor de opdrachtnemer is dat hij
zijn eigen organisatie werkinstructies kan
geven op basis van de CROW Basisspecificaties en eventuele onderaannemers
ermee kan aansturen. Op deze manier
kan modern kwaliteitsmanagement en
moderne kwaliteitsborging eenvoudig
worden gerealiseerd .
De CROW Basisspecificaties zijn opgenomen in de CROW ProContract-database
en zijn, net als de Standaard RAW Bepalingen, een verzameling eisen die van toepassing zijn bij de uitvoering van het werk.
En zo dienen de CROW Basisspecificaties
in eerste instantie ook gebruikt te worden.
Dit zijn standaardeisen waaraan de uitvoering zal moeten voldoen. U kunt zowel in
uw hybride- als geïntegreerd contract
verwijzen naar de CROW Basisspecificaties.

’RAW heeft een behoorlijke
track-record in de Grond,
Weg en Waterbouw’
Slimmere database
In de komende maanden zal de CROW
ProContract-database verder aangevuld
worden met de ‘ontvlochten resultaatsbeschrijvingen’ en de ‘ontvlochten catalogus
bepalingen’. Met de catalogus bepalingen
kunt u projectspecifieke CROW bepalingen
toevoegen aan uw contract. Het gebruik
van de ontvlochten resultaatsbeschrijvingen
is tweeledig. Enerzijds kunt u als opdrachtgever hiermee daadwerkelijk uw vraagspecificatie vullen met eisen. Anderzijds kan de
opdrachtnemer deze eisen gebruiken om
werkinstructies te maken voor zijn eigen
organisatie of om er onderaannemers mee
aan te sturen. Dan is het dus daadwerkelijk
mogelijk om vanuit CROW ProContract
met specifieke specificatie software zowel
RAW nieuwe stijl als hybride als geïntegreerde contracten te schrijven.

Begin volgend jaar start CROW met het
aanbrengen van koppelingen aan de data,
zodat de database steeds ‘slimmer’ wordt
en uw werkproces daarmee verder wordt
ondersteund. U kunt hierbij denken aan
koppelingen tussen de CROW Basisspecificaties en de ontvlochten resultaatsbeschrijvingen, zodat met een klik op de
knop duidelijk is wat de standaardeisen zijn
aan een bepaalde resultaatsbeschrijving en
vice versa. Daarnaast koppelen wij de eisen
aan een object, zodat er objectenbomen
gemaakt kunnen worden en u eenvoudig
kunt zoeken welke eisen en resultaatsbeschrijvingen komen kijken bij een bepaald object. Maar ook koppelingen aan
functies, processen, raakvlakken, et cetera.
Dan komt de kracht van de CROW Basisspecificaties echt ten volle tot zijn recht.

De CROW Basisspecificaties zijn te
benaderen via CROW ProContract.
Een licentie voor CROW ProContract
is gratis. Daarnaast dient u een overeenkomstnummer voor gebruik van de
systematiek en data (OVK) met ons te
hebben. Ook met een losse gebruikslicentie op de Kennismodule Contracteren
kunt u de Basisspecificaties raadplegen.
Voor vragen ten aanzien van licenties en
toegang tot CROW ProContract kunt u
contact opnemen met de afdeling
Klantenservice van CROW via klantenservice@crow.nl of 0318-695300.
Voor inhoudelijke vragen over de
CROW Basisspecificaties:
Jan Knol, projectmanager Aanbesteden
en Contracteren: jan.knol@crow.nl

i. Tjeerd Planting, consulent Aanbesteden
en Contracteren, tjeerd.planting@crow.nl
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Het bordenwoud te lijf in de
Auteur: Luuk Talens

In een ideale wereld zijn rijwegen zo
ingericht dat voor een verkeersdeelnemer
direct duidelijk is in welke situatie hij zich
bevindt en wat hij moet doen. De wereld is
niet ideaal, dus zijn er op veel plekken
verkeersborden nodig om de wegsituatie
te verduidelijken. Maar daarin zijn we
doorgeslagen. In veel gemeenten
ontstond wildgroei in het aantal
verkeersborden.
Wisse Remy, trainee bij de gemeente
Nijmegen en verantwoordelijk voor de
inventarisatie van verkeersborden, heeft
een treffend voorbeeld. “Wij hebben een
fietspad geïnventariseerd van enkele
honderden meters. Aan beide uiteinden
van het fietspad staat een verbodsbord
voor brommers. Logisch, maar dat bord
hangt ook om de honderd meter aan elke
lantaarnpaal. En daarnaast ook nog bij de
zijwegen. Dat leek ons een beetje veel.”
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Aan het begin van een fietspad staat een verbodsbord voor
brommers. Moet dat bord honderd meter verder opnieuw staan?
En honderd meter verder weer? En nog een keer?
Nee, dat vonden ze in Nijmegen en Papendrecht ook.
Wisse Remy (gemeente Nijmegen) en Tjesco Gerts (gemeente
Papendrecht) inventariseren waar verkeersborden gesaneerd
kunnen worden.

Een ander voorbeeld komt uit Papendrecht.
Tjesco Gerts, verkeerskundig adviseur van
de gemeente Papendrecht: “Wij hebben op
een aantal plekken parkeerverbodsborden
staan langs doorgaande wegen. In de
praktijk denkt niemand eraan om langs
deze wegen te parkeren. Eigenlijk zijn die
borden dus overbodig.”
Schone openbare ruimte
Remy inventariseert samen met medetrainee Giel Hakman drie gebieden in de
gemeente Nijmegen waar verkeersborden
kunnen worden gesaneerd. In de wijken
Malvert en Wolfskuil draaien op dit moment pilots. “De wens om sanering dateert
al uit 2012, toen D66 en GroenLinks in
het college aangaven de kwaliteit van de
omgeving te willen verbeteren. Een schoner
beeld op straat, met minder verkeersborden.”
Een verfraaiing van de openbare ruimte is
een belangrijke pijler, blijkt ook in Papendrecht. Tjesco Gerts inventariseert tot 2018
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alle verkeersborden in deze gemeente:
“Wildgroei van borden maakt de openbare
ruimte niet fraaier. Vooral in drukke gebieden dragen ze bovendien niets bij aan de
verkeersveiligheid. Sanering kan dus naast
verfraaiing ook leiden tot een betere verkeersveiligheid en lagere kosten.”
Leren van elkaar
In Nijmegen zijn in Malvert en Wolfskuil de
saneerbare borden in beeld. In Malvert lijkt
30 procent van de borden overbodig, in
Wolfskuil ruim 20 procent. Nu gaan de
onderzoekers in overleg met beleidsmakers, politie en beheerders. Van daaruit kan
worden gekeken naar een aanpassing van
het bordenbeleid. “CROW-publicatie 345
(Kwalitatief Beheer van Verkeersborden,
red.) was voor ons erg nuttig”, zegt Remy.
“Vooral de ervaringen van andere gemeenten hebben ons verder geholpen. Het
belang van overleg met betrokken partijen,
zoals de politie en bewoners, kwam daarin
sterk naar voren.”

Kennismodule Verkeerstekens
In de Kennismodule Verkeerstekens –
de opvolger van www.verkeerstekens.nl –
vindt u per verkeersbord handige informatie
over wettelijke bepalingen (vanuit de WVW
1994, de BABW, de Uitvoeringsvoorschriften
BABW en de RVV1990) en praktische kennis
over toepassing, plaatsing en uitvoering.
Daarnaast zijn de verkeersborden te
downloaden voor eigen gebruik met de
bijbehorende Tool Verkeerstekens.
Lees verder over deze nieuwe
kennismodule op: www.crow.nl/KMvts

eigen gemeente
Gerts, lid van de werkgroep die de richtlijn
opzette, prijst de flexibiliteit van de richtlijn.
“Je kunt nooit harde eisen opstellen voor
het saneren van verkeersborden. Waar een
grote gemeente mee te maken heeft, hoeft
niet voor een kleine gemeente te gelden
en vice versa. De richtlijn geeft goede
handvatten, maar laat beheerders ook de
vrijheid om hun eigen invulling te geven.”
Politieke borden
Remy haalde het belang van overleg al
even aan. Sommige verkeersborden hebben namelijk een flinke emotionele lading.
Dit zijn de zogenaamde ‘politieke borden’.
Gerts: “Een adviesbureau inventariseerde
één wijk in onze gemeente. Daar kwam uit
dat zeker 160 van de 570 borden weg
konden. Dat is een reductie van bijna 25
procent, maar dat bleek niet haalbaar. Een
deel daarvan bestaat uit politieke borden.
Dit zijn borden die op verzoek van bewoners zijn geplaatst. Dan kun je denken aan
waarschuwingsborden bij scholen of
erven. Bewoners vinden het fijn als die er
staan. Die borden kun je dus niet zo maar
weghalen.”
Maximaal 20 procent van de borden wordt
bewust opgemerkt door weggebruikers,
blijkt uit onderzoek. Je zou dus kunnen
zeggen: dan valt een reductie tussen de
20 en 35 procent nog wel mee. Kan het
niet meer worden? “We kunnen niet rück-

sichtslos borden weghalen”, zegt Remy.
“De juridische kaders zijn enorm belangrijk,
want wanneer het bordensysteem van de
wegbeheerder niet waterdicht is, ben je
aansprakelijk voor ongelukken. Dat wil
natuurlijk geen enkele beheerder.”
Daarnaast leidt een afname van het aantal
borden niet per definitie tot een verbetering van de verkeersveiligheid. Het is een
moeilijk punt bij sanering. “Soms kan door
enkele borden weg te halen een belangrijk
bord meer opvallen. Het kan ook weinig
verschil maken”, merkt Gerts op.
“Wij hebben ook een situatie waarbij we
een bord hebben weggehaald en daardoor
de verkeersveiligheid niet is veranderd.
Dan heb je wel een mooier beeld, zonder
iemand in gevaar te brengen.”
Levende Stad
Remy presenteert de uitkomsten van de
pilots op 17 september tijdens de CROW
Levende Stad-bijeenkomst. Daarna hoopt
hij te starten met de inventarisatie van het
complete bordenbestand in de gemeente
Nijmegen en in 2016 te beginnen met het
saneren.

andere beheerders een gedegen beleid
ontwikkelen op het toepassen van verkeersborden in de toekomst. Dat ze met
een kritische blik kijken naar welke borden
écht nodig zijn om verkeersveiligheid te
garanderen.” Alleen dan kan bordensanering
ook een financieel voordeel opleveren. “Als
een verkeersbord eenmaal is geplaatst, zijn
er weinig onderhoudskosten aan verbonden, op de jaarwisselingsperikelen na. Bij
nieuwbouwwijken of bij reconstructies is
dit een ander verhaal. Daar kun je de aanschaf van verkeersborden beperken en
daarmee veel geld besparen. Een goede
visie op verkeersborden wordt dan ook
financieel interessant.’’
Gemeenten als Nijmegen en Papendrecht
zijn kortom volop bezig met sanering van
verkeersborden. Provincies en Rijkswaterstaat zullen weldra volgen. Samen met
CROW werken zij in 2015 aan de afronding
van een publicatie over het saneren van
borden op 80 en 100 km/h-wegen.

Kennismodule Verkeerstekens
www.crow.nl/KMvts
Kwalitatief beheer verkeersborden
www.crow.nl/345
i. Frans Heijnis, projectmanager Verkeer
en Vervoer, frans.heijnis@crow.nl

Papendrecht hoopt in 2018 elk bord in de
gemeente te hebben nagelopen en waar
nodig te hebben gesaneerd. Maar saneren
is geen doel op zich, stelt Gerts.
“Wat belangrijker is, is dat gemeenten of

september 2015

(voor de publicatie en de werkgroep)
i. Christine Witman, consulent Verkeer en
Vervoer, christine.witman@crow.nl
(voor de Kennismodule Verkeerstekens)
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Overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven
gaan zich de komende jaren samen inzetten om de mogelijkheden
van de fiets nog beter te benutten middels de Agenda Fiets
2015 – 2020. Speerpunten zijn onder andere de inrichting van
binnensteden, de fiets in het voor- en natransport, regionale routes,
gezondheid en de inzet van nieuwe technologieën. De samenwerking vindt plaats onder de naam Tour de Force.

Tour de Force
van start
Auteur: Robert Hulshof

Het fietsgebruik in ons land is ongekend
hoog. Ruim een kwart van alle verplaatsingen gaat per fiets. De fiets heeft Nederland
behoed voor verkeersinfarcten, zoals we
die in veel buitenlandse steden kennen, en
heeft bijgedragen aan goede leefomstandigheden in onze binnensteden. Maar de
fiets is ook van belang voor de vitaliteit van
het landelijk gebied, zeker wanneer minder
ov beschikbaar is.
Om die rol ook in de toekomst te kunnen
vervullen, zijn extra inspanningen vereist.
Dat is de aanleiding voor de Agenda Fiets
2015–2020, een gezamenlijk initiatief van
VNG, IPO, de vervoerregio’s (van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de
stadsregio Amsterdam), de Unie van
Waterschappen en het Rijk.
Tourleiding
Geheel in stijl is er een tourleiding die
bestaat uit vertegenwoordigers van alle
overheidslagen. Deze tourleiding zet op
deelterreinen ploegen aan het werk,
waar naast overheden ook marktpartijen,
maatschappelijke organisaties en wetenschappelijke instellingen in zitten.

De tourleiding staat onder aanvoering van
Filip van As (wethouder in Zwolle namens
de VNG). Verder hebben zitting: Rian de
Feijter de Feijter (dagelijks bestuur Waterschap de Scheldestromen, namens de Unie
van Waterschappen), René van Hemert
(wethouder Rijswijk namens de vervoerregio’s), Jan-Bert Dijkstra (directeur Beter
Benutten namens de rijksoverheid). IPO
volgt later, vanwege de recent gehouden
provinciale verkiezingen.
Ploegen
De tourleiding zet op terreinen waarop zij
dit nodig acht, nieuwe ploegen aan het
werk om te onderzoeken en te beproeven
hoe gesignaleerde belemmeringen voor
fietsgebruik weggenomen kunnen worden
en nieuwe kansen kunnen worden benut.
Als uitkomst van de uitgevoerde consultaties en analyses zullen in 2015/2016 de
volgende ploegen worden ingesteld:
De financieringsploeg gaat op zoek naar
nieuwe financieringsmogelijkheden die
verder gaan dan de traditionele roep om
meer subsidie van de rijksoverheid.

De technologieploeg richt zich op de
voorwaarden voor het optimaal benutten van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld een open standaard voor tags op
de fiets.
De ketenploeg kijkt onder andere in
hoeverre inzet van de (e-)fiets ervoor kan
zorgen dat de bus ondanks een teruglopend aanbod een aantrekkelijk alternatief
blijft.
De ploeg van de regionale routes richt
zich op voorstellen hoe de regiefunctie
effectief is te regelen, wat betreft planontwikkeling, financiering, aanleg, bewegwijzering, marketing en onderhoud
van fietsroutes.
De gezondheids- & participatieploeg
verkent hoe op lokale schaal de fiets is te
benutten voor doelgroepen die te weinig
bewegen of niet meedoen in de maatschappij.
De ruimtelijke ploeg richt zich vooral op
de bijdrage van de fiets aan het functioneren en vitaal houden van de steden.
De organisatie van de Tour de Force wordt
gezamenlijk gefinancierd door het Rijk en
de overige overheden.
Meer informatie
Achtergrondinformatie over Tour de Force
en de Agenda Fiets vindt u op
www.fietsberaad.nl > tour de force.

i. Otto van Boggelen, programmamanager
Verkeer en Vervoer, otto.vanboggelen@crow.nl

CROW-Fietsberaad is het kenniscentrum van de Nederlandse overheden
voor fietsbeleid. CROW-Fietsberaad
wordt gefinancierd uit het KpVVMeerjarenprogramma dat CROW
uitvoert in opdracht van de gezamenlijke overheden. Alle publicaties van
CROW-Fietsberaad vindt u op
www.fietsberaad.nl
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Auteur: Gerard van Kesteren

Terugblik
wereldcongres
openbaar vervoer
in Milaan
CROW-KpVV was van 7 tot en met 10 juni 2015 aanwezig op het
tweejaarlijkse UITP-congres in Milaan. De UITP (Union International
de Transport Public) is de wereldorganisatie van het openbaar
vervoer. Zij verbindt ov-autoriteiten, vervoersbedrijven,
de voertuigindustrie en wetenschappelijke instituten.

De UITP is actief in 92 landen en heeft
meer dan 1300 aangesloten organisaties,
waaronder CROW-KpVV. Alles aan het
congres is groot. Dit keer waren er 2.200
deelnemers afkomstig uit 82 landen. Zij
konden een selectie maken uit bijna 200
presentaties. De parallel aan het congres
gehouden tentoonstelling bestond uit 284
stands, waaronder heel grote van de verschillende voertuigbouwers. Hier werden
15.000 bezoekers geteld.
Dit zijn, wat CROW-KpVV betreft, de belangrijkste trends die mee terugkwamen uit
Milaan:
Het klimaatprobleem noopt wereldwijd
tot serieuze maatregelen, ook in het
openbaar vervoer. De zero-emissiebus
staat inmiddels op het punt van doorbreken. In een korte overgangsfase zijn
hybride, (groen)gas- en trolleybussen 2.0
(partiële bedrading) kansrijk.
Er komen steeds meer nieuwe spelers op
de mobiliteitsmarkt die de hele transportketen aanbieden of een deel ervan
heel anders organiseren. Dit heeft gevolgen voor de rest van de keten.
Big en open data gaan het openbaar
vervoer, het reisgedrag en de stad als
geheel sterk beïnvloeden.

Nieuwe betaalwijzen, zoals met de
bankcard en de smartphone, gaan zorgen voor een verlaging van de drempel
tot het ov-systeem. Dit is wat de klant
altijd al heeft gewild. Deze betaalwijzen
leiden ook tot kostenbesparing bij vervoersbedrijven.
Lifestylemarketing en op het individu
gerichte ov-marketing gaan flink terrein
winnen.
Metro, light rail en bus rapid transit
vormen de ruggengraat van het grootstedelijke verkeer en vervoer. Derde
partijen / belanghebbenden zullen moeten meebetalen om de snelle groei van
steden bij te kunnen houden.
De UITP, oorspronkelijk een kennisbank en
lobbyclub voor openbaarvervoersbedrijven, is zich de afgelopen jaren steeds meer
gaan richten op de rol van openbaar vervoer in de economie, de bereikbaarheid –
in 2015 woont driekwart van de wereldbevolking in steden – en de bijdrage aan het
beteugelen van het klimaatprobleem.
Om dit te accentueren vindt het volgende
wereldcongres, het 62ste, plaats onder een
nieuwe naam: Global Public Transport
Summit met als locatie Montréal.

september 2015

CROW-KpVV heeft een uitgebreid verslag
van het congres in Milaan gemaakt. Dit
verslag staat in de Bibliotheek Verkeer en
Vervoer op de CROW-website:
www.crow.nl/uitp2015.

i. Gerard van Kesteren, projectmanager Verkeer
en Vervoer, gerard.vankesteren@crow.

CROW-KpVV
In opdracht van de gezamenlijke
overheden voert CROW-KpVV een
Meerjarenprogramma uit, met als 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.
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Stallingsproblematiek
van de buitenmodelfiets
De laatste jaren zien we steeds meer soorten fietsen op straat. Denk aan
bakfietsen, fietsen met transportkratten, ligfietsen, fietsen met brede
banden en e-fietsen. Dit worden ook wel buitenmodelfietsen genoemd;
fietsen die afwijken van de ‘gewone’ fiets. Deze toename zorgt voor
verschillende problemen in en rond fietsstallingen bij stations.
CROW-Fietsberaad is in de zomer van 2015, samen met NS en ProRail,
het project ‘Buitenmodelfiets’ gestart. Dit project draag bij aan het
verminderen van de stallingsproblematiek voor de buitenmodelfiets.
Auteur: Rowan van de Weerd

Buitenmodelfietsen wijken in afmetingen
en/of gewicht af van ‘gewone‘ fietsen. Dit
zorgt ervoor dat deze fietsen niet in fietsrekken passen of te zwaar zijn om in hoge
rekken geplaatst te worden. Fietsen met
kinderzitjes passen bijvoorbeeld vaak niet
in onderste rekken van dubbellaagsrekken.
Soms is er dan helemaal geen ruimte voor
buitenmodelfietsen in stallingen.
Gevolg is dat deze fietsen tegen rekken
worden gezet of op andere plaatsen, waar
deze fietsen niet moeten staan, worden
gestald. Dit zorgt ervoor dat gebruikers van
‘gewone’ fietsen hun fiets niet kunnen
stallen in fietsrekken. Ook worden fietsen,
die zijn gestald in het tegenovergestelde
rek, vaak uit het rek gestoten door fietsen

met manden en kratten. Dit is gevaarlijk en
leidt tot schade aan fietsen. Daar tegenover staat dat er ook misbruik wordt gemaakt van plaatsen die wel specifiek bedoeld zijn voor buitenmodelfietsen, zoals
fietsparkeervakken. ‘Gewone’ fietsen worden op die plekken gestald.
Deze problemen vertalen zich ook naar het
stationsgebied buiten de stalling. Rond
stallingen worden veel fietsen gestald,
omdat er in de stalling geen plek is. Deze
problematiek vindt niet alleen plaats bij
fietsstallingen bij stations, maar ook bij
centrumstallingen. Inefficiënt ruimtegebruik en de noodzaak voor meer handhaving zijn hier nadelige gevolgen van.

Nieuwe beheerconcepten nodig
Het doel van het project ‘Buitenmodelfiets’
is een heldere definitie van buitenmodelfietsen vaststellen en nieuwe beheerconcepten voor stallingen ontwikkelen. Dit
zorgt voor helderheid bij klanten, exploitanten van stallingen en stallingspersoneel.
Ook maakt dit project het aantal buitenmodelfietsen dat wordt gestald zichtbaar
voor gemeenten en stallingsexploitanten.
In het project worden vragen gesteld als:
voor welke buitenmodelfietsen is er plek in
stallingen? Wat is de beste plek en tegen
welk stallingstarief? Moet een hoger stallingstarief worden gehanteerd voor stallingsruimte van deze fietsen? Zijn andere
rekken misschien nodig? Hoe wordt het
gebruik van plekken voor deze fietsen
gehandhaafd? Hoe groot is de behoefte
om buitenmodelfietsen te stallen? Dit
project zal antwoorden geven op zulke
vragen en nieuwe beheerconcepten bieden.
Pilots en rapportage
Begin 2016 worden de bedachte beheerconcepten voor een aantal maanden
getest via pilots in een of meerdere stallingen. Vertegenwoordigers van de Fietsersbond, stallingsorganisaties als Biesieklette, UB-groep en Rataplan,
RAI-vereniging en diverse gemeenten
denken mee aan praktische oplossingen.
Na het verzamelen van ervaringen en
resultaten zal naar verwachting medio
2016 de rapportage uitkomen.
i.

Rowan van de Weerd, consulent Verkeer en
Vervoer, rowan.vandeweerd@crow.nl

CROW-Fietsberaad is het kenniscentrum
van de Nederlandse overheden voor fietsbeleid. CROW-Fietsberaad wordt gefinancierd uit het KpVV-Meerjarenprogramma
dat CROW uitvoert in opdracht van de
gezamenlijke overheden. Alle publicaties
van CROW-Fietsberaad vindt u op
www.fietsberaad.nl.
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Auteur: Ineke Westerbroek

Smullen op
het Nationaal Congres
Beheer Openbare Ruimte

Het congres van dit jaar lijkt wel een viergangendiner waarvan alle
gangen boordevol zitten met presentaties, discussietafels, workshops
en debatten over nieuwe ontwikkelingen en ervaringen in het beheer
van de openbare ruimte. Welke ingrediënten mag u verwachten?

Gemeente Arnhem gaat vanaf 1 november
van start met het programma ‘Van wijken
weten’, waarbij het zeggenschap over een
jaarbudget van zo’n 150 miljoen euro komt
te liggen bij de ambtenaren in de wijk. Ook
het grootste deel van het budget voor
beheer en onderhoud. Het gemeentebestuur moet ‘wijken’ en brengt het gemeenschapsgeld weer dichter naar de wijk. Dit
vraagt van alle betrokken partijen een
andere werkwijze. Zowel de overheid, de
burger, het adviesbureau en ook de aannemer zijn op zoek. Waar laat ik los, waar
moet ik andere tools inzetten en hoe
kunnen we (nog) beter samenwerken
zodat de wijk er beter van wordt?
Frontlijnsturing
Er zijn twee benaderingen van uitvoering te
onderscheiden, die ook in de praktijk te

herkennen zijn. In de ene benadering is
uitvoering een van de fases in het beleidsproces (beleidssturing). In de andere benadering is uitvoering het organiseren van
effectieve interventies in concrete situaties
(frontlijnsturing). Het organiserend vermogen van een gemeente hangt in belangrijke
mate samen met de capaciteit om beide
benaderingen met elkaar te combineren.
Hoogleraar Pieter Tops van de Tilburg
University zal alles over frontlijnsturing
vertellen.
Driehoeksverhouding
De traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer verhouding krijgt er een dimensie
bij. Ook de burger krijgt steeds meer een
volwaardige rol. Dat betekent dat iedereen
weer op zoek moet naar zijn nieuwe rol en
verantwoordelijkheid en natuurlijk naar een

gezamenlijke manier van werken. In de
gemeente Leusden wordt in de praktijk
ervaring opgedaan. Ook benieuwd hoe dat
loopt en waar de verschillende partijen
tegenaan lopen? Wie heeft welke rol en
verantwoordelijkheid, wat vraagt om aanpassing in het werkproces en waar zitten
de grote veranderingen, voordelen en
risico’s? Tijdens NCBOR 2015 komt het aan
bod.
Denken in maatschappelijke baten
Gemeente en bewoners willen de leefomgeving zodanig inrichten en beheren dat
de maatschappelijke baten voor de wijk
maximaal zijn. Soms is intuïtief duidelijk
welke oplossingen het meeste rendement
opleveren, maar soms is de wereld zo
complex dat het handiger is om even te
rekenen wanneer de meeste maatschappelijke baten worden gegenereerd. Want
maak anders maar eens een afweging,
tussen groen, biodiversiteit en sociale
cohesie. De TEEB-Stad-tool is zo’n tool die
helpt om de maatschappelijke baten van
inrichting en beheer te berekenen. Platform31 en gemeenten delen graag hun
praktijkervaringen.
En dat is slechts een kleine tip van de sluier.
Nieuwsgierig naar meer? Volg het programma op www.ncbor.nl en schuif 26
november ook aan in Arnhem.

i. Ineke Westerbroek, projectmanager Beheer
Openbare Ruimte en Infrastructuur,
ineke.westerbroek@crow.nl

Nationaal Congres
Beheer Openbare Ruimte
Donderdag 26 november, Arnhem
Het jaarlijkse ontmoetingsmoment voor
alle beheerders openbare ruimte bij gemeenten, provincies, waterschappen en
Rijk en alle aannemers, dienstverleners,
adviseurs, opleidingen en instellingen die
met hen samenwerken.

september 2015
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Sinds begin 2015 is een methodiek beschikbaar die de kwaliteit
op en rondom openbaarvervoerslocaties meet met behulp van
beelden. CROW gaf daartoe de opdracht: er moest een tool
worden ontwikkeld die de integrale kwaliteit van deze locaties
meet en waarmee verbeterpunten in beeld kunnen worden
gebracht.

Auteur: Rick Otten

MerwedeLingelijn:

Kwaliteit
openbaarvervoerslocaties
Een methodiek, opgezet vanuit de optiek
van de reiziger en niet vanuit de beheerder.
Er wordt gekeken met de bril van de gebruiker, niet van de techneut. Verbetering
van de kwaliteit van stationsomgevingen
kan daarmee een positieve invloed hebben
op het aantal gebruikers van het openbaar
vervoer. Uiteindelijk een win-winsituatie
voor alle betrokken partijen.
Schouwen met reizigers
Het Platform Sociale Veiligheid MerwedeLingelijn heeft sinds begin 2014 een jaar
ervaring opgedaan met het betrekken van
de reizigers bij het schouwen van de openbaarvervoeromgeving. Eric van Boekel van
het platform geeft een overzicht van de
opgedane ervaringen. Van Boekel: “NS en
de gemeenten organiseren een schouw.
Wij werken als bewaker en coördinator van
het proces bij het schouwen samen met de
zeven gemeenten in ons werkgebied en NS
(ProRail en vervoerder Arriva zijn indirect
betrokken) en ook met de gebruikers van
de openbare ruimte. Bij het schouwen met
reizigers op een specifiek station komen zij
vaak met verrassende input, waarop de
– met alle respect – ‘vakidioten’ niet letten.
Ze kijken bijvoorbeeld over vakdisciplines
heen en dat kan heel verhelderend werken.
Overigens is het aandeel ouderen bij de
schouwen door reizigers redelijk groot, de
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jeugd minder vertegenwoordigd en we
vragen regelmatig collega-ambtenaren om
te schouwen. Ook mindervaliden hebben
bij onze schouwen een groot belang. Er is
altijd voldoende animo voor deelname. We
kunnen met alle input conclusies trekken
over structurele minpunten in de omgeving, meteen actie ondernemen of terugkoppelen naar NS of ProRail om gepaste
maatregelen te nemen.” Overigens wordt
elke deelnemer zorgvuldig gewikt en
gewogen. “Sommige deelnemers hebben
een politieke agenda, van een belangenvereniging of een politieke partij en schouwen dan met een bepaald doel voor ogen.
Daarmee houden we terdege rekening.”
Sociale veiligheid
Het schouwen met beeldmateriaal was
voor Van Boekel in eerste instantie vooral
bedoeld om de kwaliteit van de sociale
veiligheid bij de stations in beeld te brengen. Bij de eerste proefschouw is daarom
bewust een selectie gemaakt van dertig
beeldbalken over dit onderwerp. “Wat ik
toen al merkte, is dat deze methode met
beelden meer aanleiding geeft tot discussie, waarbij het dankzij die beelden wel een
discussie met grenzen blijft. Je blijft goed
bij de les, want je hebt een duidelijk beeld
van de situatie”, aldus van Boekel.
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Bij het verder ervaring opdoen met de
methodiek kwamen ook andere aspecten
naar voren die de kwaliteit van een openbaarvervoerslocatie bepalen, bijvoorbeeld
de kwaliteit van de fietsenstallingen, het
aanwezig zijn of ontbreken van groenvoorzieningen en het comfort van de wachtvoorzieningen. De bevindingen uit de
testfase leidden tot een nog gebruikersvriendelijker instrument. Alle stations
(haltes) langs de MerwedeLingelijn worden
nu twee keer per jaar geschouwd, in het
voorjaar overdag en in het najaar bij
schemer.
De doelstelling vanaf de start ‘om het
echie’ in 2015 is dat de methodiek gaat
uitgroeien tot een standaard die door alle
betrokken partijen die een rol hebben op
en rondom een openbaarvervoerslocatie
wordt gebruikt. Van Boekel: “Je kunt verbeterpunten in kaart brengen, je beheerplan doeltreffend aanpassen en straks
bestekken van informatie voorzien. Makkelijk en efficiënt voor beheerder, beleidsmedewerker, bestuurder en niet in de
laatste plaats de gebruiker. Eenduidigheid
voorop! De schouw is nog in ontwikkeling
en de praktijk zal uitwijzen of het een
structureel goed hulpmiddel is.”

‘Bij het schouwen met reizigers
op een station komen zij vaak
met verrassende input, waarop
de – met alle respect – ‘vak
idioten’ niet letten. ’

in beeld
De 5 voordelen van de beeldschouw op de stationslocaties MerwedeLingelijn

1. Het schouwen gebeurt op alle stations op een uniforme manier. Zo kunnen resultaten met elkaar worden vergeleken.
2. Per station is maatwerk mogelijk door een selectie te maken van relevante beeldmeetlatten.
3. De gedachtewisseling tussen professional en reiziger leidt tot nieuwe inzichten.
4. Door beeldgebruik met goed omschreven criteria blijven discussies over verschillen van interpretatie beperkt.
5. De beeldschouwmethode is ook geschikt voor het meten van de kwaliteit van beheer en onderhoud in de openbare buitenruimte.

De ‘Kwaliteitscatalogus openbaarvervoeromgevingen 2014’ biedt een
landelijke standaard om de kwaliteit
van een ov-omgeving te beoordelen
door de ogen van gebruikers. De
51 beeldmeetlatten in deze kwaliteitscatalogus zijn door de vele foto’s en
korte, begrijpelijke teksten inzichtelijk
voor reizigers, beheerders, ontwerpers
en managers van ov-omgevingen.
De kennismodule Kwaliteitscatalogus
openbaarvervoer omgevingen kunt u
vinden op www.crow.nl/kennis
i. Harro Verhoeven, projectmanager
Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur, harro.verhoeven@crow.nl

Bijeenkomsten CROW Levende Stad 2015
De volgende bijeenkomsten staan gepland:
29 september
7 en 8 oktober

13 oktober
19 oktober
21 oktober
26 november

Regiobijeenkomst Oost-Nederland, Rheden
Gemeenteplein Dag van de Openbare Ruimte, Houten
Thema’s zijn Beeldkwaliteit, Beeldbestekken, Onkruid en
Assetmanagement
IMBOR, Den Haag
Regiobijeenkomst B5+ - Den Bosch
Regiobijeenkomst Noord- Holland Noord - Haarlem
Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte, Arnhem

Heeft u zelf ideeën waarover u graag een bijeenkomst georganiseerd wil hebben?
Laat het ons weten via (0318) 69 53 85 of per mail: levendestad@crow.nl.
Tijdens de bijeenkomsten wisselen overheidsprofessionals kennis en ervaringen uit
over de openbare ruimte. Kijk voor meer informatie over de CROW Levende Stadbijeenkomsten op www.levende-stad.nl

september 2015
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Auteur: René Vorderman

De gemeente Den Bosch is in Nederland de zestigste deelnemer aan
Past Performance (PP), de CROW-systematiek om de samenwerking
tussen opdrachtgever en -nemer verder te professionaliseren.
Met ruime aandacht voor ‘zachte’ aspecten. Om de tafel met
Roy Voorend van CROW en Ivo Scheffers van de gemeente
Den Bosch.

Samenwerking met
aannemers naar hoger plan
Een aannemer die het werk op tijd en naar
behoren oplevert, zorgt doorgaans voor
een tevreden opdrachtgever. Daarin zijn
echter gradaties, veelal afhankelijk van de
manier waarop de opdracht is verlopen.
Stelde de aannemer zich voornamelijk
reactief op en kwam hij pas in actie als
daarom gevraagd werd? Of was hij juist
proactief en had de opdrachtgever er
nauwelijks tot geen omkijken naar?
Het zijn de zogenoemde zachte kanten
van het bouwproces. Die worden in den
lande steeds belangrijker gevonden, getuige het aantal partijen dat kiest voor de
Past Performance-systematiek van CROW.
De gemeente Den Bosch is de zestigste
deelnemer. “We hebben er ongelooflijk
veel zin in, maar we voelen ook de noodzaak van deze nieuwe werkwijze”, zegt
projectmanager openbare ruimte Ivo
Scheffers.
Houding en gedrag
“Wij zijn ervan overtuigd dat de objectieve
beoordeling van aannemers ervoor zorgt

dat wij telkens de beste partij aan ons
kunnen binden”, vervolgt Scheffers. “Past
Performance is eigenlijk een meetlat van
houding en gedrag en dat is heel waardevol.
Het maakt de samenwerking prettiger. Door
aandacht te geven aan zachte aspecten kun
je meerkosten vroegtijdig zien aankomen.
Omdat je steeds met elkaar in gesprek bent.
Je kunt dan op tijd ingrijpen, samen met de
aannemer. Het liefst hebben we een proactieve aannemer die aan de hand van de
situatie buiten zelf met voorstellen komt.
Dat is natuurlijk beter dan achteraf met
fouten te worden geconfronteerd.”
Aannemers zijn net mensen, zegt Scheffers
met een knipoog. “Je hebt enorm proactieve aannemers, een groep reactieve en
alles wat daar tussenin zit. Wij willen daar
een helder en objectief beeld van krijgen.
Dat is het mooie van het CROW-systeem.
Het vergt een andere manier van denken
bij techneuten. In plaats van enkel over
kubieke meters grond en zand te spreken,
moet hij nu vragen stellen als: ‘Hoe zit jij in

deze materie en hoe komen we samen
tot een goed te doorlopen proces?’
Daarvoor is scholing nodig.”
Dat laatste geldt voor zowel aannemers als
opdrachtgevers. De gemeente Den Bosch
biedt haar twintigkoppige team van projectleiders en directievoerders een traject aan.
“Maar we gaan ook onze toezichthouders
opleiden”, vult Scheffers aan. Zij moeten zich
de materie van Past Performance eigen
maken, zoals het gebruik van het systeem,
hoe een beoordeling zorgvuldig in te
vullen en hoe het gesprek met de aannemer aan te gaan. Scheffers, beeldend:
“Heb ik het over kubieke en strekkende
meters of heb ik het over de wijze waarop
kubieke en strekkende meters worden
aangebracht? Waar het om gaat is dat
opdrachtgever en -nemer in dialoog zijn.
Daarvoor zijn bepaalde gesprekstechnieken
te hanteren. En: ga eens praten met elkaar
over integriteit. Wat betekent het nou om
een beoordeling te geven en hoe kijkt de
aannemer ertegenaan dat hij beoordeeld
wordt?”
Ruimte voor nuance
De multiple choice-vragenlijst waarborgt
het objectieve karakter van Past Performance, zegt Roy Voorend, projectmanager
Aanbesteden en Contracteren van CROW.
Tegelijkertijd is er ruimte voor nuance.
Voorend: “In de praktijk zal het voorkomen
dat jouw antwoord precies tussen bijvoorbeeld C en D in ligt. Die kanttekening kan
de beoordelaar erbij zetten. Daarna krijgt
ook de aannemer de mogelijkheid zijn
opmerkingen te maken. Bijvoorbeeld dat
hij de samenwerking ook prettig vond of
dat hij een andere mening heeft over een
slecht cijfer.”
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‘Aannemers kunnen met Past Perfor
mance aantonen dat ze echt kwaliteit
bieden en dat hun opmerkingen geen
holle kreten zijn.’

Past Performance is ontstaan in NoordHolland. Daar is het een succes. CROW
heeft de systematiek in samenwerking
met de GWW-sector doorontwikkeld en
geschikt gemaakt voor heel Nederland.
De behoefte aan een eenduidig meetsysteem is groot bij gemeenten.
“Het biedt marktpartijen de gelegenheid
de bedrijfsvoering te optimaliseren”, noemt
Voorend een ander voordeel. “Door één
duidelijk systeem kunnen ze relatief
eenvoudig inspelen op de verwachtingen
van opdrachtgevers. Anderzijds: aannemers
die roepen dat ze kwaliteit leveren en
opdrachtgevers ontzorgen, moeten dat
nu echt waarmaken.
Degenen die het al waarmaken, vinden
Past Performance een geweldig systeem.
Want zij kunnen daarmee eindelijk aantonen
dat ze echt kwaliteit bieden en dat hun
opmerkingen geen holle kreten zijn.”
Voorend waakt er wel voor dat opdrachtgevers zich niet blind staren op de database van Past Performance. “Want daarmee houd je nieuwe, talentvolle
inschrijvers buiten de markt. Eén van onze
voorstellen is dan ook altijd een partij uit te
nodigen die niet in de database staat.
Anders loop je het risico goede aannemers
te negeren.” Bovendien moeten rapportcijfers in de database geen eigen leven gaan
leiden, waarschuwt Voorend. “Elke aannemer kan een keer een uitglijder maken.
Dus kijk ook naar het beoordelingsformulier,
waarin de verklaring staat voor een lage

score. Dat kan best een geldige reden zijn,
waardoor je tot de conclusie komt:
als ik de andere cijfers van deze aannemer
optel, vind ik het nog steeds een goede partij.”

Zelf aan de slag met Past Performance?
Voor het toepassen van de systematiek
gebruiken opdrachtgevende partijen de
website www.past-performance.nl.

Hooggespannen
De verwachtingen van de gemeente Den
Bosch zijn in elk geval hooggespannen.
Scheffers: “Onze mensen moeten anders
gaan kijken naar het contract met een
aannemer. Het belangrijkste is dat we in
deze regio een aannemerspopulatie krijgen
die begrijpt dat het behalen van een projectresultaat meer is dan op de afgesproken
datum de eisen van het bestek opleveren.”
Daarvan kunnen ook de andere gemeenten
in Noord-Brabant en de provincie profiteren. “Wij hechten eraan samen met hen
op te trekken.”

In het besloten deel van de website delen
aangesloten aanbestedende diensten
beoordelingen met elkaar. Om toegang te
krijgen tot dit gedeelte dient een organisatieabonnement te worden afgesloten, dit
kan via de webshop van CROW. Voor een
zorgvuldig en objectief gebruik van de
systematiek is een goede implementatie
nodig binnen de eigen organisatie. Zowel
bij opdrachtgevende als -nemende organisaties. Voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en adviesbureaus biedt CROW
ondersteuning in de vorm van seminars,
themabijeenkomsten en trainingen.

De andere 59 Past Performance-deelnemers zijn volgens Voorend positief.
Hetzelfde geldt voor opdrachtnemers
die werken met de nieuwe systematiek.
“Aannemers vinden het prettig zich op een
positieve manier te kunnen onderscheiden.
Bovendien hebben ze door Past Performance minder faalkosten, waardoor
projecten voor hen financieel aantrekkelijker worden. Maar het grootste winstpunt
dat je overal hoort is dat opdrachtgevers
en aannemers geholpen worden de samenwerking op een hoger plan te krijgen.
De vragenlijsten daarvoor zijn een simpel
en handig hulpmiddel. Dat wordt in het
land herkend en gewaardeerd.”

Meer informatie over de Past Performance
systematiek vindt u op:
www.crow.nl/pastperformance
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i. Roy Voorend, projectmanager Aanbesteden
en Contracteren, roy.voorend@crow.nl
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In de zeven jaar dat CROW-KpVV milieugegevens over de Nederlandse
ov-bussen in kaart brengt, heeft zich een metamorfose voltrokken:
de bus is veel en veel schoner geworden. Schoon betekent in dit verband:
weinig uitstoot van gassen die de lokale luchtkwaliteit aantasten, zoals
stikstofoxides en roet.

Openbaar vervoer
op weg van schoon
naar duurzaam
Auteur: Gerard van Kesteren

In het voorjaar van 2015 rijdt 83 procent
van alle circa 5.000 ov-bussen met schone
motoren (EEV, Euro-VI of, zoals in Arnhem
en Schiermonnikoog, elektrisch). In 2009,
toen CROW-KpVV voor het eerst een
overzicht maakte, was het aandeel EEV
(Enhanced environmentally friendly vehicle) of schoner nog maar 35 procent,
hetgeen impliceert dat toen 65 procent
behoorlijk vies of heel vies was wat betreft
uitstoot. 11 procent viel destijds in de
categorie Euro II of viezer, met meer dan
tien maal zoveel uitstoot als schone bussen. Wat dat betreft is er dus in zes jaar –
tussen de zeven overzichten zit immers zes
jaar – veel gebeurd. En elk jaar wordt het
aandeel schone voertuigen weer groter,
vooral met de start van nieuwe ov-concessies. Maar ook tijdens de looptijd worden
soms bussen vervangen door of aangevuld
met nieuwe(re).
Gemeenschappelijk vertrekpunt
CROW-KpVV begon de milieuprestaties
van ov-bussen bijeen te brengen toen het
kennisplatform merkte dat er wel in verschillende ambtelijke en politieke overleggen werd gesproken over vergroening van
het bussenpark, maar niemand wist wat het
vertrekpunt was. Dan is het moeilijk om
zakelijke discussies te voeren. Het gebrek
aan een gemeenschappelijke feitenbasis in
het debat over vergroening van het openbaar vervoer was dus de aanleiding. Met
dank aan de negentien decentrale ovautoriteiten, de provincies en de toenma-

lige stadsregio’s, kon CROW-KpVV in korte
tijd een tabel vullen en vervolgens een
kaart samenstellen. Een kaart biedt het
voordeel dat in een oogopslag te zien is
hoe het ervoor staat.
De eerste kaart leverde wel hier en daar
wat schrikeffecten op toen men zag dat
andere gebieden een stuk schoner waren.
In minstens één geval is als gevolg van
deze benchmark een grootschalige vervanging enkele jaren naar voren gehaald,
waarmee vieze door schone bussen konden worden vervangen. De kaart is in 2010
ook gebruikt als bouwsteen bij de beantwoording van de Motie Mastwijk. Kamerlid
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Mastwijk (CDA) had de regering verzocht
de mogelijkheden te onderzoeken om
relatief vuile bussen versneld te vervangen
via subsidies. Aan de hand van poster- en
aanbestedingstrajecten kon worden aangetoond dat ook zonder rijksincentives het
gewenste doel snel werd bereikt. Inmiddels
behoort de kaart tot de standaarduitrusting
van CROW-KpVV. In het document dat
regelt welke informatie vervoersbedrijven
periodiek dienen aan te leveren aan hun
opdrachtgevende overheden, het MIPOV,
gaat de milieuprestatie van bussen binnenkort toegevoegd worden als verplicht
element.

op andere manieren actief. Zo bracht het
kennisplatform begin 2014 voor de toenmalige negentien decentrale ov-autoriteiten een eerste globale berekening uit van
de CO2-emissie per reizigerskilometer. De
spreiding blijkt uiteen te lopen van 17 gram
in Arnhem Nijmegen tot 177 gram in Stadsgewest Haaglanden. CROW-KpVV wil deze
berekening jaarlijks en stapsgewijs gaan
finetunen tot op het niveau van de ovconcessies. CO2-emissie per reizigerskilometer is een fijne maat. Het gaat immers
niet om de emissie uit de uitlaat alleen, het
is ook van belang hoeveel mensen er
inzitten. Beter een volle Euro III-bus, dan
een lege elektrische bus. Ook dat is duurzaam!

Transitie naar duurzaam
De stand anno 2015 is dat er sinds enkele
jaren geen Euro 0- en Euro II-bussen meer
rijden. Ook het aandeel Euro-III en Euro IV
nadert de nul. Wat het onderwerp lokale
luchtkwaliteit betreft heeft de ov-sector
met zijn nieuwe, schone voertuigen de
grootste verbeterslag achter de rug. De
Nederlandse bussenvloot behoort nu tot
de schoonste in Europa. Dit betekent
echter niet dat vervoersbedrijven en hun
opdrachtgevende overheden op hun
lauweren kunnen gaan rusten. Euronormen richten zich namelijk niet op klimaatbeïnvloedende gassen, waarvan CO2 de
bekendste is, terwijl dit wel een aandachtspunt is dat steeds hoger op de politieke
agenda staat. De ov-sector werkt nu aan
een transitie naar minder gebruik van
fossiele brandstoffen en bij voorkeur naar
zero-emissievoertuigen, althans waar dat
mogelijk is. Zodanig dat niet alleen lokale
luchtkwaliteit (verder) verbetert, maar
openbaar vervoer ook bijdraagt aan de

Aandeel
Elektrisch

klimaatdoelstellingen. De omslag naar
zero-emissie moet de komende jaren te
zien zijn op de CROW KpVV-posters. De
aanloop van het proces is al zichtbaar in de
eisen die overheden stellen in de bestekken van ov-concessies en de offertes van
de vervoersbedrijven. Qua levensloopkosten naderen bussen met elektrische aandrijving die van de traditionele diesel- of
gasbus. Batterijen worden kleiner en
krachtiger, de actieradius neemt toe. Tussentijds opladen wordt makkelijker en gaat
steeds sneller.
Overigens rijden de meeste trams en metro’s al op groene stroom en ook alle
NS-treinen en de elektrische treinen van
regionale vervoersmaatschappijen rijden in
2018 duurzaam op groene stroom. Dan
blijven er alleen nog regionale dieseltreinen en ferries over om te verduurzamen.
Activiteiten rond duurzaam ov
Op het gebied van verduurzaming in het
openbaar busvervoer is CROW-KpVV ook
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De ontwikkelingen op het gebied van
duurzaamheid bespreekt CROW-KpVV in
de Afstemgroep 0-emissiebussen, die het
drie jaar geleden samen met provincie
Utrecht in het leven heeft geroepen. Inmiddels zitten de meeste ov-autoriteiten,
maar ook het ministerie van IenM en TNO,
aan tafel. De groep is als klankbordgroep
ingeschakeld bij het opstellen van een visie
van het Interprovinciaal Overleg over
verduurzaming van ov in de periode 20152030. Dit in het kader van de klimaat- en
energiedoelstellingen waaraan het IPO
zich heeft gecommitteerd. CROW-KpVV
heeft als lid van de begeleidingsgroep ook
diverse bouwstenen aangeleverd. Eind dit
jaar verschijnt verder een actualisering van
een CROW-KpVV-handreiking over het
busmaterieel dat op de markt is en welke
afwegingen opdrachtgevende overheden
moeten maken bij het opstellen van
milieu- en materieeleisen in ov-bestekken.
i. Gerard van Kesteren,projectmanager Verkeer
en Vervoer, gerard.vankesteren@crow.nl

CROW-KpVV
In opdracht van de gezamenlijke overheden
voert CROW-KpVV een Meerjarenprogramma
uit, met als 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.
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CROW ProContract:

Ontwikkelingen
en plannen op een rij
Een half jaar geleden sprak Iman Koster, directeur van CROW, van een historisch moment bij de
introductie van CROW ProContract op InfraTech 2015. Vijf maanden later lichtte programmamanager
Niels Meijerink aan een volle zaal van professionals toe waarom er vele redenen zijn CROW ProContract
te gebruiken: “Omdat het efficiënt, flexibel en betrouwbaar is, het wiel voor een aantal hulpmiddelen
al is uitgevonden, het gebruik een groot leereffect biedt, kortom: er is een online platform met
kennisproducten en hulpmiddelen ter ondersteuning van het maken van keuzes over contracten aanbestedingsvorm, het opstellen van een contract en aanbestedingsdocumenten tot en met
de verificatie tijdens de uitvoering.”
Auteur: Rick Otten

Hooggespannen verwachtingen bij de start
in januari 2015 dus.
Het raamwerk van CROW ProContract,
kennispartner in contracteren, uitbesteden
en uitvoeren stond er, maar nu de uitrol en
doorontwikkeling nog. Reden om driekwart jaar later bij te praten over de meest
recente ontwikkelingen en plannen. Want
de tijd staat niet stil en CROW ook niet.
“CROW ProContract is een online platform
waarmee CROW het proces faciliteert van
opstellen, aanbesteden en uitvoeren van
infracontracten, ondersteund met kennisproducten en hulpmiddelen”, start Walter
Suy, projectmanager Aanbesteden en
Contracteren van CROW.

‘Nieuw is dat CROW
ProContract nu ook de
hybride contractvorm kan
faciliteren en ondersteunen,
met basisovereenkomsten,
annexen en voorbeelden.’
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“Het werkt als een startpunt voor de professional en faciliteert hem of haar bij het
primaire werkproces. CROW heeft dit
proces verdeeld in vier stappen:
Stap 1 is de keuzestap, de afweging tussen
RAW, geïntegreerd of hybride contract.
Hier worden instrumenten ontsloten om
dit keuzeproces te faciliteren. APPM en de
provincie Zuid-Holland hebben samen
software ontwikkeld die het proces van
kiezen ondersteunt.
En CROW heeft samen met Waterschap
Groot Salland het Contracteringskompas
ontwikkeld (een verbeterde versie daarvan
is nu beschikbaar). Met dit kompas worden
keuzes expliciet vastgelegd en gemotiveerd. Na beantwoording van de vragen
wordt de best passende contractvorm
(‘best fit’) getoond.
Tevens wordt getoond welke criteria zijn
gewogen. In de verbeterde versie zijn de
antwoorden bij de vragen aangescherpt en
is de eindrapportage verbeterd. Het kompas neemt het denkproces niet over, maar
geeft richting zodat de gebruiker een
besluit kan nemen. In het vierde kwartaal
komt daar nog een aanbestedingskompas
bij.”
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Stap 2 gaf bij de start een applicatie waarmee de basisovereenkomst en de annexen
konden worden opgesteld voor de reguliere en de provinciale variant van de
UAVgc-contracten. Meijerink: “Nieuw is nu
dat CROW ProContract ook de hybride
contractvorm kan faciliteren en ondersteunen, ook hier met een basisovereenkomst, annexen en voorbeelden. Het
maakt de stappen duidelijk hoe je van
UAVgc tot hybride contract komt. We zijn
in september hiermee live gegaan.”
Suy: “Hybride contracten zijn UAVgccontracten met op onderdelen een
gedetailleerde vraagspecificatie die is
gebaseerd op het vertrouwde kader van
de RAW-systematiek. Eigenlijk bestaat de
vraagspecificatie uit een RAW-bestek
zonder UAV. We hebben een set bepalingen
die van het UAVgc-contract een hybride
contract maken. Die vraagspecificatie kan
ook met de laatste versie van de vertrouwde bestekschrijfsoftware opgesteld worden. Dus gebruik van traditioneel en geïntegreerd in één contractvorm. Dat maakt
een hybride contract niet zaligmakend,
maar wel een zinvolle aanvulling op het
pallet van CROW ProContract.”

CROW ProContract

Vooralsnog richt in de fase ‘Opstellen’
de ondersteuning van CROW ProContract
zich op de Basisovereenkomsten en Annexen van het geïntegreerde en hybride
contract. Voor het opstellen van de
vraagspecificatie is op dit moment nog
geen content beschikbaar. Naar verwachting komt daar in de loop van het vierde
kwartaal verandering in. De bedoeling is
om de producteisen (deel 1 van de
vraagspecificatie) die in het kader van het
Provinciale Contractenbuffet zijn opgesteld in de CROW ProContract-database
op te nemen in een neutraal format.
Daarmee kan de content direct gebruikt
worden in de gangbare SE-softwarepakketten (Relatics, Topteam, enzovoorts).
Stap 3 ondersteunt het proces van de
aanbesteding van het contract (selectie
en gunning). Het flink aantal modellen voor
de aanbesteding van provinciale contracten en een set algemene aanbestedingsdocumenten, waarmee in januari 2015
werd gestart, is nog niet uitgebreid. Niels
Meijerink: “Op dit moment is voor deze
stap de Brievenbieb in ontwikkeling, een
gekoppelde database met een groeiend
aantal afwijzings-, opdracht- en gunningsbrieven. Die brieven verzinnen we niet zelf,
we worden hierin voorzien door voorbeeldbrieven van aanbestedende partijen.”

Voor stap 4 (de uitvoering van het contract) heeft CROW de afgelopen maanden
nagedacht over het vergroten van de
uniformiteit in het verificatieproces.
Suy: “De gebruiker van CROW ProContract
willen we later dit jaar een set in een vaste
structuur objectgebonden verificatie items
aanreiken.”
Samenhangend met deze ontwikkelingen
zijn er stappen gezet om de kennis van de
RAW-systematiek (voorlopig meer specifiek
de Standaard RAW Bepalingen) geschikt te
maken voor een bredere toepassing dan
enkel RAW-bestekken onder het regime
van de UAV 2012. Daarvoor zijn alle bepalingen van de Standaard onderhanden
genomen en helemaal ‘gestript’ van alles
wat te maken heeft met de UAV 2012.
Deze ‘neutrale’ set bepalingen is één op
één bruikbaar bij de kwaliteitsborging van
geïntegreerde en hybride contracten.
In een latere fase is er ook een slimme,
digitale koppeling met besteksposten in
‘reguliere’ RAW-bestekken mogelijk.
Lees voor meer inhoudelijke informatie het
artikel van Tjeerd Planting op pagina 8 en 9.
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De huidige werkwijze met RAW 2015 blijft
ook bestaan, zodat gebruikers reguliere
RAW-bestekken kunnen blijven schrijven.
Wel heeft een van de softwareleveranciers,
Ibis, zijn applicatie online beschikbaar
gemaakt via CROW ProContract. CROW
hoopt dat meerdere partijen zullen volgen.
Meer algemeen is CROW nu bezig in kaart
te brengen hoe het platform CROW ProContract kan aansluiten bij de bekende
aanbestedingsplatforms, zodat gebruikers
reeds bekende informatie en documenten
kunnen hergebruiken. Daarover in een
volgend artikel meer.
En wie al de nodige ervaring met het
platform heeft opgedaan, kan tot slot
binnenkort zijn of haar ongezouten
mening over CROW ProContract geven
via de Reactieknop.

i. Walter Suy, projectmanager Aanbesteden
en Contracteren, walter.suy@crow.nl
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Balance en CROW
dagen elkaar uit
Auteur: Martijn Reinink

Cees
Maaskant
directeur Balance

Robert-Jan
van den Berg
relatiebeheerder CROW

Vorige zomer zaten Cees Maaskant (directeur Balance) en Robert-Jan
van den Berg (relatiebeheerder CROW) voor het eerst met elkaar om
de tafel. Nu, een jaar later, heeft CROW tweemaal de Leergang
Modern Contractmanagement (LMC) verzorgd bij Balance en krijgt
verdere samenwerking gestalte.

Aanleiding voor het gesprek tussen Cees
Maaskant en Robert-Jan van den Berg in
2014 was de Leergang Modern Contractmanagement, die Balance wilde afnemen
van CROW. “Onze mensen werken op
advies- en interim-basis bij onze publieke
en private opdrachtgevers”, legt Maaskant
uit. “We willen dat ze een kennisvoorsprong hebben. De markt hecht hier waarde aan en die waarde zal de komende jaren
alleen nog maar toenemen. Standaardisatie
van projectmanagement en contractering
is een trend die we zien. Als iedereen
dezelfde training, op hetzelfde hoge niveau
heeft gevolgd, kunnen we daar als organisatie in mee en zo onze opdrachtgevers
beter adviseren.”
Voor Maaskant stond CROW bovenaan het
lijstje in de zoektocht naar een geschikte
leergang. “Om twee redenen”, zegt de
directeur van Balance. “Vanwege de kwaliteit van de training en vanwege de certificering. Het certificaat bij deze leergang
maakt voor iedereen zichtbaar dat we alle
kennis en kunde in huis hebben op het
gebied van modern contracteren.”
Het kennismakingsgesprek dat Maaskant
had met Van den Berg ging niet alleen over
de leergang. Van den Berg: “We zitten in
dezelfde business en zoeken allebei naar
kansen en ontplooiing. We hebben het
over de leergang gehad, maar we zaten
ook al gauw te filosoferen: waar kunnen
we elkaar nog meer vinden en versterken?”
Maaskant: “We hebben toen afgesproken
dat Robert-Jan met een voorstel voor de
leergang zou komen en dat we parallel
daaraan zouden gaan onderzoeken wat we
nog meer voor elkaar en elkaars stakeholders kunnen betekenen.”
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Respect voor elkaars belangen
Voor CROW was het de eerste keer dat
het de leergang op deze wijze – een tiendaagse incompanytraining waarin alle
onderdelen van modern contractmanagement aan bod komen en op elkaar zijn
afgestemd – aanbood. “Onderdeel van de
afspraak was dat Balance ons zou voorzien
van feedback”, zegt Van den Berg. “Dat
hebben ze gedaan, heel uitgebreid, en
daarmee hebben ze ons geholpen de
leergang aanzienlijk te verbeteren.” Maaskant: “Wat ik erg waardeer, is dat CROW
openstaat voor de ideeën van onze mensen, die zowel theoretische kennis als een
schat aan praktijkervaring hebben. Verder
verloopt de communicatie met CROW op
een prettige, soepele manier, met respect
voor elkaars belangen. En de kwaliteit van
de dienstverlening is goed, dat is natuurlijk
een vereiste.”
De tevredenheid bij Balance heeft ertoe
geleid dat CROW de leergang inmiddels
voor een tweede keer incompany heeft
mogen verzorgen. “We hebben de intentie,
mits er voldoende deelnemers zijn, de
leergang nog wel een aantal keren af te
nemen”, zegt Maaskant. Daarnaast begint
de samenwerking tussen beide organisaties verder vorm te krijgen. Maaskant:
“Meest concreet is dat op dit moment een
aantal mensen van ons als CROW-docent
lesgeeft. Daarnaast houden we twee keer
per jaar een inhoudelijke bijeenkomst voor
onze medewerkers, daar kan CROW bij
aanhaken om kennis uit te wisselen. Ook
vanaf onze eigen website Balance.nl linken
we naar CROW, en ik zie, zeker in de projectbeheersingshoek, nog wel meer mogelijkheden.”

Dennis de Raat (senior consultant bij Balance) maakte onderdeel
uit van de eerste groep Balance-cursisten en voorzag CROW
van feedback. Inmiddels geeft hij zelf les namens CROW.
Een dubbelgesprek met de kersverse docent en Arjan Visser,
namens CROW verantwoordelijk voor de Leergang Modern
Contractmanagement en tevens (mede)docent van de leergang.

‘Wat ik leer,
deel ik graag’
Hoe heeft Visser de eerste incompany
leergang bij Balance ervaren?
“Als docent streef je naar interactie”, zegt
hij. “Ik heb weleens een groep die moeizaam loskomt. Een andere keer gaat het
prima. En heel soms word ik overladen.
Dat laatste was bij Balance het geval.”
De Raat: “Iedereen wisselde ervaringen uit
en mengde zich in discussies. De trainers
daagden de deelnemers uit en andersom.
Er zat heel veel dynamiek in de groep.”
Hoeveel heeft CROW aan de feedback
van Balance gehad?
Visser: “We hebben nog nooit zo’n uitgebreide, doortimmerde evaluatie gehad.
Meteen na een module blikten we met
Dennis terug en keken we vooruit naar
de volgende module en wat we zouden
kunnen verbeteren.”
Wat zoal?
De Raat: “Dat bepaalde onderdelen, waar
de markt mee worstelt, zoals het omgaan
met risico’s, nog meer aandacht zouden
kunnen krijgen. Maar ook praktische dingen. De eerste groep had vier zaterdagen
les. Voor de tweede groep hebben we
besloten minder weekenddagen in te
plannen.”
Wat is de kracht van de leergang?
Visser: “De synergie tussen de onderdelen.
Dat het een geheel is. Onder de cursisten
was bijvoorbeeld een contractmanager,
maar ook een aanbestedingsjurist.
Die laatste heeft niet direct iets te maken
met het opstellen van een contract, maar
de kennis helpt haar wel in haar werk.”
De Raat: “Wat ook prettig is, is dat we de
leergang met collega’s volgen. Stel dat je in
de praktijk iets op je bord krijgt wat net niet
jouw ‘cup of tea’ is, dan kun je een collega

Dennis
de Raat
senior consultant Balance

aanschieten. Dat gebeurt nu regelmatig.
Tweemaandelijks houden we intervisiesessies. We hebben ook een Whatsapp-groep
met iedereen die de leergang heeft gevolgd. Soms zet iemand een vraagstuk op
de app en dan volgen er tien oplossingsrichtingen. Het enthousiasme is dus ook
na de cursus gebleven.”
Het enthousiasme heeft er zelfs toe geleid
dat Balance docenten levert aan CROW.
Visser: “We zoeken voor onze cursussen
altijd naar een mix van CROW-docenten
en de beste mensen uit de praktijk.
Die hebben we bij Balance gevonden.”
Onder wie dus Dennis de Raat, die tijdens
de Summer School in augustus zijn vuurdoop als CROW-docent beleefde. Waarom
heeft hij ja gezegd tegen het lesgeven?
De Raat: “Wat ik leer, deel ik graag. Ik zoek
naar duurzame verbindingen. Dat geldt
ook voor Balance. We onderhouden lange
termijnrelaties met onze opdrachtgevers.
En wat ik hier bij Balance en ook tijdens de
Summer School heb ervaren: vanuit de
groep komt interessante casuïstiek. Op die
manier kom ik er weer achter wat er in de
markt speelt.”
Visser: “Dat is voor mij één van de belangrijkste redenen om te doceren. Als ik honderd mensen lesgeef, levert me dat honderd praktijkcasussen op. Die laat ik weer
in CROW-werkgroepen landen. Soms hoor
ik dan terug: ik wist helemaal niet dat dit
speelt. Die inbreng is dus heel waardevol.”

Leergang Modern Contracteren
www.crow.nl/4008
i. Arjan Visser, projectmanager Aanbesteden
en Contracteren, arjan.visser@crow.nl
Robert-Jan van den Berg, relatiemanager,
robert-jan.vandenberg@crow.nl
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Arjan
Visser
projectmanager Aanbesteden
en Contracteren

Hoe ziet de Leergang
Modern Contractmanagement eruit?
De leergang start met een dag basiskennis over de UAVgc.
In de dagen daarna volgt een verdieping
als het gaat om het opstellen van moderne contracten en vraagspecificaties, met
onder meer aandacht voor functioneel
specificeren en Systems Engineering.
De verschillende aspecten van aanbesteden komen dan aan bod, met aandacht
voor diverse procedures, EMVI en de
bespreking en verdeling van risico’s
tussen opdrachtgever en -nemer.
Vervolgens verschuift de aandacht
naar de fase van uitvoering en leren
de cursisten de basisprincipes van
Systeemgerichte Contractbeheersing.
Op de laatste dag wordt het onderdeel
kostendeskundigheid bijgespijkerd.
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Auteur: Martijn Reinink

Op donderdag 5 november 2015 organiseren vakmedium Verkeerskunde,
Acquire Publishing, ANWB en CROW in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle
het Nationaal verkeerskundecongres 2015 (NVC 2015). Provincie Overijssel
is gastheer van de zesde editie van hét congres voor verkeersprofessionals
in Nederland. Gedeputeerde Bert Boerman kijkt ernaar uit.

NVC 2015 ‘Broedplaats

voor uitwisseling
van kennis en trends’

Sinds 2011 maakt Bert Boerman deel uit van
het College van Gedeputeerde Staten van
de provincie Overijssel. De afgelopen jaren
is hij nauw betrokken geweest bij wat er in
Overijssel is geïnvesteerd en is bereikt qua
mobiliteit. “De hoofdinfrastructuur van de
provinciale, rijks- en deels gemeentelijke
wegen is verbeterd”, stelt de gedeputeerde.
“Dat geldt ook voor de regionale spoorinfrastructuur en de spoorknooppunten.

NVC College Tour 2015
Naast het NVC 2015 op 5 november in
Zwolle organiseert de congresorganisatie
in samenwerking met een aantal hogescholen vier bijeenkomsten onder de
naam NVC College Tour 2015-2016.
Deze sessies zijn bedoeld voor eenieder
die actief is in de wereld van verkeer,
bereikbaarheid en mobiliteit.
Kijk voor de data en inhoud van de
collegetour-sessies op:
www.nationaalverkeerskundecongres.nl/
inschrijven
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De basis is dus goed op orde, maar er
blijven belangrijke uitdagingen. Een sterke
regionale bereikbaarheid over weg, water
en spoor is een voorwaarde voor het aanjagen van de economie. We zetten ons in
voor een solide en duurzaam mobiliteitssysteem in de provincie. Veiligheid, doorstroming en leefbaarheid zijn daarbij
belangrijke criteria.”

hanteert Overijssel de ‘trias mobilica’ voor
duurzame mobiliteit. Boerman legt uit:
“Hierin wordt onderscheid gemaakt in
minder mobiliteit (o.a. ruimtelijke ontwikkelingen meer afstemmen op mobiliteitskernnetwerken en knooppunten), andere
mobiliteit (o.a. meer focus op fiets en
ketenmobiliteit) en schonere mobiliteit
(o.a. transitie naar elektrisch rijden).”

Als het gaat om mobiliteit zijn er volop
ontwikkelingen gaande, weet Boerman.
“Denk aan maatschappelijke trends, zoals
de trek naar de stad en de toename van
‘digitale mobiliteit’ door de internetsamenleving, aan technologische innovaties –
de e-bike, slimmere en zelfrijdende voertuigen, apps – en aan de toenemende
aandacht en opgaven als het gaat om duurzaamheid.” Tegelijkertijd heeft de overheid te
maken met afnemende investeringsbudgetten en bezuinigingen op beschikbare structurele middelen, voor onder meer de exploitatie van het OV en het beheer en
onderhoud van wegen. “Dit maakt het noodzakelijk om meer keuzes te maken en op
zoek te gaan naar combinaties van verschillende vervoersvormen die goed op elkaar
aansluiten en toekomstbestendig zijn.”

Tijdens het NVC 2015 in Zwolle zullen deze
en vele andere aspecten en ontwikkelingen
op het gebied van verkeer, bereikbaarheid
en mobiliteit aan bod komen. Boerman:
“We zijn er trots op dat we gastheer van het
congres mogen zijn. Ik hoop dat het weer
een echte broedplaats zal worden voor
uitwisseling van kennis en trends voor de
verkeerskundesector.”

Open houding
Hoe pakt de provincie dit aan? “We zien
kansen in vernieuwende experimenten en
pilots”, antwoordt Boerman. “Een open
houding is daarbij van groot belang.
Samen met betrokken stakeholders de
koers bepalen, luisteren en samenwerken
met inwoners en gebruikers. Je komt
verder door partijen te verbinden, door
flexibel te programmeren en door belangen slim te koppelen.” Als leidraad voor de
dialoog met de samenleving en om invulling te geven aan de genoemde opgaven
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www.nationaalverkeerskundecongres.nl
i. Marleen Hovens, projectmanager Verkeer
en Vervoer, marleen.hovens@crow.nl

Schrijf u in
voor hét congres voor alle verkeersprofessionals van Nederland op
5 november in Zwolle via
www.nationaalverkeerskundecongres.nl/inschrijven.

september 2015

27

Aanbestedingspraktijk
gaat flink veranderen
Als gevolg van nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen staat de Aanbestedingswet
aan de vooravond van een forse herziening. De in maart 2014 gepubliceerde
aanbestedingsrichtlijnen moeten voor 18 april 2016 worden omgezet in Nederlandse
wetgeving. Deze omzetting zal leiden tot een flink gewijzigde Aanbestedingswet.
Auteur: Luuk van Kreij

Begin april 2015 heeft het Ministerie van Economische Zaken
het Concept wetsvoorstel Aanbestedingswet gepubliceerd.
De gewijzigde Aanbestedingswet moet uiterlijk 18 april 2016 van
kracht zijn. Het wetsvoorstel is op dit moment nog niet definitief.
Het is mogelijk dat het wetsvoorstel nog op onderdelen wordt
aangepast voordat het naar de Tweede Kamer gaat. Naar verwachting zal in oktober 2015 de behandeling van het definitieve
wetsvoorstel in de Tweede Kamer plaatsvinden.

Er komt meer ruimte voor innovatie en duurzaamheid door de
introductie van een procedure voor het Innovatiepartnerschap,
artikel 2.31a. Dit is een procedure die de aanbestedende dienst
de mogelijkheid biedt om een partnerschap aan te gaan en
na een succesvolle ontwikkelfase het daaruit voortkomende
product, werk of dienst direct aan te kopen.
Er komen meer mogelijkheden voor aanbestedende diensten
om specifieke keurmerken te vragen, artikel 2.78a en 2.78b

Wat zijn de belangrijkste voorgestelde wijzigingen van
de nieuwe Aanbestedingswet?

Er wordt een extra uitsluitingsgrond opgenomen om ondernemingen uit te kunnen sluiten die structureel te kort zijn
geschoten bij de uitvoering van een opdracht, artikel 2.87.
Ondernemers die betrouwbaarheid aantonen, kunnen
uitsluiting voorkomen, artikel 2.87a.

Er komt een verplichting alle aanbestedingsprocedures
elektronisch uit te voeren, artikel 2.52a e.v.
De standaardtermijnen zijn verkort, artikel 2.71 e.v.
Volgens artikel 2.70 moeten de termijnen wel nog steeds
proportioneel zijn.

Er komt meer flexibiliteit bij het toepassen van verschillende
aanbestedingsprocedures. De mogelijkheden voor het gebruik
van de ‘concurrentiegerichte dialoog’ en ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’ worden uitgebreid, artikel
2.28 en 2.30.

Er komt één licht regime (publicatieverplichting) voor
concessieopdrachten boven de drempelwaarde voor zowel
werken als diensten. De maximale duur van een concessieovereenkomst is vijf jaar. Bij een langere duur is een extra
motivatie daarvan, conform het uitgangspunt ‘comply or
explain’ noodzakelijk.
Deze regelgeving wordt opgenomen in een nieuw te
vormen deel 2a, artikel 2a.1 e.v.

Er komen nieuwe voorschriften om belangenconflicten en
beperking van de mededinging te voorkomen door bijvoorbeeld een interne regeling (integriteitsbeleid) op te stellen,
artikel 1.10 a en 1.10b.
Dit is slechts een kleine greep uit alle voorgestelde wijzigingen
van de Aanbestedingswet. Er zijn nog veel meer, grote en
kleine, wijzigingen. De aanbestedingspraktijk zal hierdoor flink
veranderen.
Bereid u voor op de nieuwe Aanbestedingswet
CROW organiseert een cursus die ingaat op de belangrijkste
voorgestelde wijzigingen van de nieuwe Aanbestedingswet.
Binnen een halve dag bent u bijgepraat over de inhoud van de
verwachte nieuwe regels en de praktische gevolgen daarvan
voor de dagelijkse aanbestedingspraktijk.
De cursus is voor iedereen die aanbestedingsprocessen
voorbereidt of begeleidt. De cursus is ook geschikt voor wie
verantwoordelijk is voor of betrokken is bij het aanbestedingsbeleid.
Kijk voor meer informatie op
www.crow.nl/cursussen/update-nieuwe-aanbestedingswet

28

crowetcetera

Nº4

Vrijgekomen asfalt kan prima worden hergebruikt in nieuw asfalt. Dit mag
echter alleen als het vrijgekomen asfalt vrij is van teer. In het verleden werd
teer vaak gebruikt als bindmiddel in asfalt en oppervlakbehandelingen.
Sinds 1995 is dit niet meer toegestaan. Het beleid is er sindsdien op gericht om
teerhoudend asfalt uit de keten te verwijderen. Dit gebeurt door teerhoudend asfalt
thermisch te reinigen. Om te bepalen wat we kunnen doen met het vrijgekomen
asfalt, is het dus van belang te weten met welk asfalt we te maken hebben.

RAW en ‘Richtlijn
omgaan met vrijgekomen asfalt’
Auteur: Jacques Teunissen

De herziene publicatie CROW-210 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’ helpt
bij het vaststellen van de vraag of een
asfaltverharding teerhoudend is of vrij van
teer. Het geeft handvatten om bestaande
wet- en regelgeving praktisch in te vullen.
Zeven protocollen beschrijven alle stappen
vanaf het moment dat een wegbeheerder
besluit werkzaamheden uit te voeren
waarbij asfalt vrijkomt tot en met de
acceptatie bij een verwerkingsinrichting
of inzamelaar. Aan de hand hiervan kan
worden bepaald of een asfaltverharding
teerhoudend is of niet. De publicatie sluit
aan op de Code Milieuverantwoord
Wegbeheer.
Code Milieuverantwoord Wegbeheer
Het Bestuurlijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving (BLOM) is een samenwerkingsverband van alle overheden en instanties
met milieutoezichts- en milieuhandhavingstaken. Deze stelde in oktober 2006
de Interventiestrategie TAG (teerhoudend
asfaltgranulaat) vast. Medio 2007 is de
implementatie van deze interventiestrategie opgestart.
Eén van de producten van de Interventiestrategie TAG is de Code Milieuverantwoord Wegbeheer. Deze code werd
op 25 juni 2008 officieel gestart door
toenmalig Minister van VROM, mevrouw
Jacqueline Cramer. In juni 2008 ondertekenden wegbeheerders de eerste versie
van de Code Milieuverantwoord Wegbeheer. Daarmee committeerden zij zich

aan de CROW-richtlijn 210 ‘Omgaan met
vrijkomend asfalt - Aandacht voor de
teerproblematiek’. In september 2014
ondertekenden dezelfde wegbeheerders
de tweede versie van de Code Milieuverantwoord Wegbeheer. De looptijd van
deze versie eindigt op 31 december 2024.
Het beheer van de code is in handen van
CROW. Hierbij werkt CROW samen met
het ’Landelijk Monitoringsoverleg Teer
Asfalt‘. Dit overleg is in 1999 ingesteld als
ondersteunend overleg voor het landelijk
beleid om teerhoudend asfalt uit de keten
te verwijderen. In het overleg zijn vertegenwoordigd het Ministerie van IenM, RWS
Leefomgeving, provincies en gemeenten
en verwerkers van teerhoudend asfalt
alsook CROW, Bouwend Nederland, Unie
van Wetenschappen en BRBS Recycling als
agendalid.
In het overleg is vastgesteld dat diverse
overheden nog niet handelen in overeenstemming met de Interventiestrategie
TAG. De huidige staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu, mevrouw Wilma
Mansveld, heeft dan ook de provincies en
gemeenten per brief verzocht vrijgekomen
teerhoudend asfalt te laten verwerken,
zoals landelijk is afgesproken. Het gaat
dan om het daadwerkelijk laten afvoeren
van teerhoudend asfalt naar en laten
verwerken in een thermische verwerkingsinrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
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RAW
In artikel 01.17.05 lid 02 van de Standaard
RAW Bepalingen 2015 is bepaald dat indien
de opdrachtgever het eigendom van
vrijgekomen asfalt via het bestek wil overdragen aan de aannemer of via het bestek
wil vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, bij het bestek de
resultaten van het onderzoek als bedoeld
in CROW-publicatie 210 zijn gevoegd, dan
wel de opdrachtgever de resultaten van
dit onderzoek voor aanvang van de
betreffende werkzaamheden aan de
aannemer verstrekt. Wanneer uit de
resultaten van het onderzoek blijkt dat
sprake is van teerhoudend asfalt wordt
de bestekschrijver via de RAW-resultaatsbeschrijvingen nog uitsluitend de mogelijkheid geboden dit vrijgekomen asfalt te
laten vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning voor het thermisch
verwerken van teerhoudend asfalt.
Daarmee wordt bij het gebruik van RAWteksten voldaan aan de Interventiestrategie
TAG.

i. Jacques Teunissen, consulent Aanbesteden en
Contracteren, jacques.teunissen@crow.nl
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Kennis zorgt voor een voorsprong
Zowel personen als organisaties kunnen
zich met hun kennis onderscheiden. Dat
geldt ook voor uw werk als professional.
Hiernaast vertellen cursisten over hun
ervaring met cursussen en opleidingen van
CROW.
Dit keer staan de cursussen Assetmanagement voor Infrastructuur in de spotlight.
Kijk voor alle cursussen op
www.crow.nl/scoormetkennis en
vergroot ook uw slagkracht.
Assetmanagement helpt overheden en
de hen omringende partijen bij het
professioneel beheren van de openbare
ruimte en infrastructuur. CROW omarmt
deze werkwijze. Door kennisproducten en
instrumenten te ontwikkelen die bruikbaar
zijn bij de toepassing van assetmanagement. Door zijn cursusaanbod af te
stemmen op deze methode en door
het kennisportaal iAMPro te faciliteren.
Deelnemers maken tijdens de basismodule
(www.crow.nl/4006) in een dag kennis
met de beginselen van assetmanagement
(volgens ISO 55.000) en met de werking
van kennisportaal iAMPro. Daarnaast
krijgen deelnemers een eerste beeld van
hoe ze assetmanagement kunnen vertalen
naar hun eigen praktijk.
De verdiepingsmodule
(www.crow.nl/4007) is bedoeld voor
personen die de beginselen van
assetmanagement al kennen en die zich
meer willen richten op verdieping van die
kennis en de toepassing in de (eigen)
praktijk. Deze module duurt drie dagen.

Cursisten over basis- en verdiepingsmodule
Assetmanagement voor Infrastructuur
Het CROW-opleidingstraject Assetmanagement voor Infrastructuur bestaat uit drie modules: Game, Basis en Verdieping.
Deze zijn los te volgen en als complete opleiding.

Gerben Top

Piet Smid

van Inspectrum volgde de basismodule.
Hij vertelt hoe hij de training heeft beleefd.

van gemeente Súdwest-Fryslân volgde
de driedaagse verdiepingsmodule
Assetmanagement voor Infrastructuur.

Op welke manier heeft u te maken met
assetmanagement?
“Ik werk als inspecteur/adviseur op het
gebied van infrastructuur en openbare
ruimte bij Inspectrum. Ik adviseer met
name gemeenten, bijvoorbeeld als het
gaat om inspecties van wegen en
straatmeubilair.”
Wat heeft u geleerd tijdens de training?
“De basisprincipes en de waarde van
assetmanagement. Ik kwam erachter dat
het veel raakvlakken heeft met wat we al
doen op het gebied van wegbeheer; het
inschatten van risico’s, het maken van
afwegingen, het formuleren van prestatieeisen. Bij assetmanagement krijgt het echt
vorm en gaat het op gestructureerde
wijze, dat zie ik als een meerwaarde.”
Wat vond u van de cursus?
“Die zat goed in elkaar. We hebben in
groepjes een scenario uitgewerkt, dan heb
je echt de praktijk te pakken.”
Bent u van plan om ook de verdiepingsmodule te gaan volgen?
“In de toekomst zeker. Onze corebusiness
is het verzamelen van data. Assetmanagement gaat een stap verder. Dan heb je het
over risicoanalyses, tactische en strategische
afwegingen. We moeten eerst binnen de
organisatie de bekendheid en de waarde
van assetmanagement vergroten.
Eerst verbreding, dan verdieping.”

Sloot de CROW-verdiepingsmodule
daar goed op aan?
“Ja, sommige onderdelen werden me nu
pas echt duidelijk. De CROW-opleiding is
volledig in het Nederlands en zeker als je
de diepte ingaat, is je moedertaal toch het
prettigst. Wat ik verder belangrijk vind, is
dat deze cursus echt is gericht op mijn
vakgebied: de publieke sector en infrastructuur. Bij andere assetmanagementopleidingen gaat het bijvoorbeeld ook over
oliemaatschappijen en de vliegtuigindustrie.”
Heeft u het geleerde al in de praktijk
kunnen brengen?
“Ik heb een assetmanagement-plan van
aanpak geschreven voor onze gemeente.
Dat plan werd gecheckt door een in
assetmanagement gespecialiseerd bureau
en we kregen terug: jullie hebben goed
jullie huiswerk gedaan en goed opgelet
tijdens cursussen. Een mooi compliment.
Straks, als ons plan helemaal af is, zullen
we het delen op iAMPro. Het zal anders zijn
dan bijvoorbeeld de aanpak van voorlopers
als Rotterdam of Apeldoorn.”
In welk opzicht?
“Wij willen het heel pragmatisch neerzetten.
Niet te veel beleid, maar keep it simple.
Dat past bij de noordelijke nuchterheid.
Bovendien zijn we een plattelandsgemeente
met heel veel hectare, die kun je niet
vergelijken met een grote stadsgemeente.
Natuurlijk kijken we naar goede voorbeelden, wekelijks haal ik wel iets van iAMPro,
maar we zetten onze eigen koers uit.”

Niels
van Ommen
Productmanager Educatie
niels.vanommen@crow.nl
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Waarom heeft u deze training gevolgd?
“We zijn sinds vier jaar een fusiegemeente
en we willen echt een professionaliseringsslag maken op het gebied van beheer. We
willen een assetmanagementorganisatie
worden. Samen met een collega heb ik
daarom op eigen initiatief de verdiepingsmodule gevolgd. Als basis heb ik op een
eerder moment de Engelstalige cursus van
het Institute of Asset Management gedaan.”

crowetcetera
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COLOFON
CROW | Educatie: Agenda
Cursussen en opleidingen - oktober t/m november 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

CROWetCETERA is een uitgave van CROW,
kennisplatform voor aanbesteden en contracteren,

6 okt.

Basiscursus UAV (meerdere data/locaties)

4111

6 okt.

Spoedcursus EMVI - Gunnen op waarde (meerdere data/locaties)

4118

7 okt.

UAVgc (meerdere data/locaties)

4320

8 okt.

Basiscursus Risicoanalyse en -management in de Bouw en Infra

4352

8 okt.

Registratie, controle en toezicht met RAW en UAV

4140

13 okt.

Basiscursus RAW

4112

13 okt.

Markt, contract- en projectbeheersing

4390

15 okt.

Uitvoeren met RAW

4115

3 nov.

Professioneel aanbesteden in de Bouw en Infra

4881

3 nov.

Rekenen met RAW en UAV

4220

5 nov.

Registratie, controle en toezicht met RAW en UAV

4140

INTERVIEWS

10 nov.

Beschrijven met RAW

4113

Rick Otten, Martijn Reinink, Luuk Talens,

10 nov.

Kostendeskundigheid Infra

4311

René Vorderman

11 nov.

UAVgc

4320

12 nov.

Basiscursus EMVI - Gunnen op waarde (voor aanbesteders)

4116

12 nov.

Basiscursus UAV

4111

16 nov.

Update Nieuwe aanbestedingswet

4317

openbare ruimte en infrastructuur, verkeer en vervoer.
CROWetCETERA verschijnt zes keer per jaar.
REDACTIE
Barbara Hasselaar-van Rijzewijk Vakredacteur
Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur
Christine Witman Vakredacteur Verkeer en Vervoer
Elise Roders Redacteur
Rick Otten Bladmanager
Martijn Reinink Eindredacteur

REDACTIEADRES
Redactie CROWetCETERA
Postbus 37, 6710 BA Ede
T 0318 69 53 00
F 0318 62 11 12

✓ VERKEER EN VERVOER

E redactie@crow.nl
www.crow.nl/etcetera

3 nov.

Cursus Handboek Wegontwerp: Basiscriteria

461a

ABONNEMENTENADMINISTRATIE

4 nov.

Cursus Handboek Wegontwerp: Erftoegangswegen

461b

Afdeling Media, CROW

9 nov

Update: nieuwe kennis en ontwikkelingen wegontwerp

4529

Postbus 37, 6710 BA Ede

24 nov.

Handboek Wegontwerp: Gebiedsontsluitingswegen

461c

25 nov.

Handboek Wegontwerp: Overgangen/bandbreedtes

461d

30 nov.

Effectief omgaan met Parkeernormen

4530

T 0318 69 53 15
F 0318 62 11 12
E abonnementen@crow.nl
ADRESWIJZIGINGEN

✓ INFRASTRUCTUUR | OPENBARE RUIMTE

Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven
aan de abonnementenadministratie.

8 okt.

Succesvolle inrichting van de OR - Bewonersparticipatie en coproductie

4402

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE

13 okt.

Assetmanagement voor infrastructuur (basismodule)

4006

Molijn Sales Support

13 okt.

Basiscursus Wegbeheersystematiek

4070

Postbus 61, 5258 ZH Berlicum

3 nov.

3-daagse Opleiding Gladheidmeldsysteem (GMS)

4082

T 073 503 35 44

4 nov.

Opleiding Coördinator Gladheidsbestrijding voor wegbeheerders

4080

12 nov.

Slim ontwerpen met bomen en Infra

4003

13 nov.

Assetmanagement voor infrastructuur (verdiepingsmodule)

4007

F 073 503 11 95
E crow@molijnsalessupport.nl
OVERNAME VAN ARTIKELEN
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goedkeuring van de redactie en met bronvermelding.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten

Kennis biedt houvast: nieuwe brochure Educatie 2015/2016 !
CROW biedt u de nieuwste kennis en inzichten, vervat in cursussen
en opleidingen op het gebied van aanbesteden en contracteren,
infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer. Wij bieden deze
cursussen aan vanuit de 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 ook uw organisatie.
Ons cursusaanbod is vernieuwd en uitgebreid. Kijk voor de nieuwe
brochure 2015/2016 op: www.crow.nl/kennisbiedthouvast.
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SAMEN BOUWEN

Omnummeren van RAW-hoofdcodes wél lichtzinnig

ibis.nl

Ibis bespaart u veel tijd!
• Automatisch omnummeren van
hoofdcodes
• Eenvoudig omzetten van
(moeder-)bestekken
• Rapportage beschikbaar in Deel 2.2

