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inhoud
CROW et cetera 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.
CROW et cetera 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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Auteur: Reinier Trommel

De twaalf provincies en een aantal gemeenten willen hun
krachten en ideeën op het gebied van innovaties bundelen,
maar ook aannemers en toeleveranciers betrekken.
Ze hebben daarom het initiatief genomen voor het
‘Infra-Innovatie Netwerk’. Op verzoek van de provincies en
gemeenten wordt het netwerk ondersteund door CROW.

Infra-innovaties versnellen
met het Infra-Innovatie Netwerk
Door vele hindernissen in de praktijk worden innovaties in de GWW-sector niet of
nauwelijks beproefd of verdwijnen ze weer
na een pilottraject. Gemeenten, provincies
en waterschappen zien de noodzaak om
te innoveren, maar ze zijn voorzichtig of
vinden het aanbod onvoldoende aansluiten
op hun behoeften. Als opdrachtgevers
nauwer samenwerken en een gezamenlijke
innovatieagenda opstellen, wordt de innovatiemarkt groter en worden de ontwikkelkosten van innovaties terugverdiend en
de kwaliteit van de infrastructuur verbeterd.
Marktpartijen willen graag innoveren, maar
krijgen te weinig mogelijkheden om hun
innovaties uit te proberen.
Vandaar dat de provincies en een aantal
gemeenten hun krachten en ideeën op
het gebied van innovaties willen bundelen.
Ze hebben het initiatief genomen voor het
Infra-Innovatie Netwerk, waarbij ook aannemers en toeleveranciers worden betrokken. CROW ondersteunt het netwerk, op
verzoek van de provincies en gemeenten.
Paul Waarts van de provincie Noord-Holland
verklaart dat verzoek als volgt: “CROW kent
alle partijen, vooral decentrale overheden.
En andersom. Cruciaal om het netwerk te
laten slagen.”
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Het netwerk wil belemmeringen wegnemen en het daadwerkelijk toepassen
van fysieke innovaties in de GWW-sector
bevorderen. Het richt zich daarbij op de
dagelijkse praktijk van decentrale overheden, vanwege hun specifieke vraag en
dynamiek. Het verbindt mensen en initiatieven, zorgt voor een gezamenlijke innovatieagenda, brengt vraag en aanbod van
innovaties bij elkaar en brengt innovaties
in beeld.

Het netwerk zorgt voor praktische
handreikingen, succesvolle inrichting
van proeftuinen, een systematiek voor
de beoordeling van innovaties en de
verspreiding van de resultaten van
innovaties. Ook bijeenkomsten, een
kennisportaal, een online community,
nieuwsbrieven en een helpdesk maken
onderdeel uit van het Infra-Innovatie
Netwerk, dat bewust aansluit bij bestaande
initiatieven, zoals WOW, Innovatie Inkoop
Urgent, de Bouwcampus en de innovatieagenda van Rijkswaterstaat.
Elk van deze initiatieven levert immers een
puzzelstuk in de ambitie om de toepassing
van innovaties te versnellen.
i. Reinier Trommel, projectmanager Beheer
Openbare Ruimte en Infrastructuur,
reinier.trommel@crow.nl

Bijeenkomsten

CROW Levende Stad 2015 en 2016
De volgende bijeenkomsten zijn in voorbereiding:
15 dec. 2015 	Regiobijeenkomst Zuid-Holland-Midden:
Communicatie met de burger, gemeente Zoetermeer
28 jan. 2016 	Masterclass Jan van Ginkel. Beheer in de ‘wakkere stad’ CROW Ede
jan. 2016
Regiobijeenkomst Oost-NL: Bezuinigingen, gemeente Zwolle
11 feb. 2016 	Evenementen in de openbare ruimte, gemeente Pijnacker-Nootdorp
2016 	Natuurlijk spelen: ‘Beheer en onderhoud’
Heeft u zelf ideeën waarover u graag een bijeenkomst georganiseerd wil hebben?
Laat het ons weten via (0318) 69 53 85 of per e-mail via 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
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Muren weg, luiken recht!

CROW is bezig met een vernieuwing en
een update van de strategie voor de komende jaren. En die zal impact hebben op
hoe wij ons werk gaan doen. Dat is mooi,
zult u zeggen, maar wat merk ik daarvan?
Als het goed is: dat we sneller en beter op
uw behoeftes reageren en dat wij u voortdurend blijven vragen naar die behoeftes.
Maar eigenlijk hoop ik dat de verandering
van onze (interne) werkwijze ongemerkt
aan u voorbij gaat. Ik realiseer me namelijk
terdege dat voor de buitenwacht de manier
waarop CROW intern is georganiseerd niet
zo relevant is. U kent ongetwijfeld de uitdrukking dat bij de timmerman thuis de
luiken vaak scheef hangen, omdat hij zijn
volledige aandacht richt op zijn klanten en
zijn werk, dat als goed en waardevol moet
worden gewaardeerd. Van groot belang is
dan wel dat hij zijn voornemens waarmaakt.
Wat mij betreft ook een van de belangrijkste
voorwaarden om onze nieuwe strategie te
kunnen realiseren.
Momenteel is CROW georganiseerd rond
drie kennisclusters: Aanbesteden en Contracteren (A&C), Verkeer en Vervoer (VenV)
en Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur (BORI). Binnen die clusters is een
levendige en best wel makkelijk te organiseren uitwisseling van kennis en ervaring
tussen de medewerkers, maar over de
clustergrenzen heen gaat dat soms moeizaam. We hebben gezamenlijk als het ware
muren gebouwd tussen de clusters en
die staan uitwisseling van ideeën en samenwerking in de weg.
Als dat nou alleen een intern ongemak zou
zijn, dan was het nog wel te verdragen,
maar we merken dat onze interne clusterindeling niet altijd aansluit op de behoefte van
de kennisgebruikers. In een gesprek met de
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directie van een grote organisatie over
het gebruik van onze kennis in contracten
die zij op de markt brengt, was mijn eigen
vertrekpunt het kenniscluster A&C. Ik was
aangeslagen op de contractaspecten,
vandaar. Maar in het gesprek bleek al spoedig dat de kennis die nodig is minstens
zoveel over de technische aspecten gaat,
wat meer op het terrein van BORI ligt.
We lossen dat intern natuurlijk op; ik doe
de gespreksvoorbereiding voor deze specifieke klant nu met twee afdelingshoofden
tegelijk. De klant merkt daar niks van, maar
ik moest wel even schakelen.
Die muurtjes die soms een optimale bediening van onze partners in het werkveld in
de weg kunnen staan, halen we samen
weg. Dat idee is simpel en onder de medewerkers is er veel draagvlak voor. Deze
zomer liep er een door de Young Professionals georganiseerde zomercompetitie
met de titel ‘Tearing down the walls’, die
een stroom aan creativiteit en positieve
energie losgemaakt heeft. We hebben
ideeën genoeg, een keuze maken is lastig.
En daarna komt er nog een implementatietraject. Waartoe dit alles zal leiden? Op dit
moment zou ik het niet durven voorspellen.
Maar ik voorspel u wel dat u aan onze
dienstverlening niet zal merken dat we ook
in eigen huis bezig zijn onze professionele
vaardigheden toe te passen. Maar zomaar
opeens realiseert u zich... de luiken hangen
bij CROW ook recht!

i . Iman Koster, directeur CROW,
iman.koster@crow.nl
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Auteur: Rick Otten
Foto’s: Iris Moonen

De afsluiter van het Nationaal verkeerskundecongres 2015 sloot naadloos aan op
de opening. Was ’s ochtends bij de paneldiscussie onder leiding van dagvoorzitter
Marc Maartens (adviseur en publicist op het gebied van verkeers- en vervoersbeleid)
de meest opvallende tip voor de aanwezigen dat ze vaker de kroeg in zouden moeten,
bij de afsluiting had keynote speaker Ferenc van Damme zijn betoog opgebouwd
rondom Café Het Spui. Tussendoor stond er veel afwisseling op het programma in
een volle Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle, met plenaire sessies, parallel kennisen trendsessies en netwerkmomenten. ANWB, Verkeerskunde, Acquire Media en
CROW kunnen meer dan tevreden terugblikken.

Nationaal verkeerskundecongres 2015

De geëlimineerde burger
en het Kodak-moment

Het panel ondervraagd door Marc Maartens

Na de officiële opening door Lindy Molenkamp, Hoofd Eenheid Wegen en Kanalen
van de provincie Overijssel, nam Marc
Maartens een panel een kruisverhoor af
op vijf belangrijke thema’s op zoek naar
antwoorden voor vandaag en morgen:
samenwerken en organiseren, ov-transitie,
de verbinding van mobiliteit met ruimtelijke
ordening, data/ITS en beheer en onderhoud 2.0. Bij het thema ‘ruimte en mobiliteit’ werden ontwikkelingen als Über en de
zelfrijdende auto van Tesla -de ‘autoauto’onder de loep genomen door Bart van
Arum, hoogleraar TU Delft. De overheid
doet een stapje terug, maar moet wel
zorgen dat excessen worden voorkomen,
gaf verkeerskundige Marc Verheijen van de
gemeente Rotterdam het publiek als boodschap mee. De juridische kaders staan in
deze materie nog wel eens lijnrecht tegenover de flexibiliteit nieuwe ontwikkelingen

6

toe te laten tot de markt, aldus Jasper
Hoogeland van de provincie Overijssel.

met andere disciplines in het werkveld”,
aldus Verheijen.

Bruggen gaan doorzakken en extra zwaar
transport mag de stad niet meer in; ontwikkelingen die werden besproken bij het
thema ‘beheer en onderhoud 2.0’. “Er ligt
veel werk, er zijn beperkte budgetten en er
is weinig tijd”, stelde Werner van Hattem
van Rijkswaterstaat. “Er moet worden
gekozen, toon dus de durf om te kiezen,
samen met anderen. Ontwikkel je als
lerende professional door kennis te delen

Bij het thema ‘ov-transitie’ werd vastgesteld
dat we aan het eind van een cyclus zijn
aangekomen. Het vervoer is volgens Hoogeland niet meer aanbodgedreven. Er is een
nieuw vraaggestuurd systeem nodig, waarin
de zorg voor de reiziger centraal staat,
compleet met geurtjes en kleurtjes op de
ov-locaties. Verheijen brak een lans voor een
andere terminologie voor openbaar vervoer:
we willen reizen, niet vervoerd worden, was
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Hendrik Jellema van de NHL over zijn
als best beoordeelde HBO-scriptie:

‘You may say I’m a dreamer,
but I’m not the only one.’

Ferenc van Damme hield zijn publiek

De winnaar van de prijs

een uitdagende spiegel voor

voor de Beste Paper 2015

scriptie- naar Hendrik Jellema van de NHL
en zijn scriptie over de rol van het gedrag
in het verkeer: ‘Vijfhonderd verkeersdoden
per jaar, dat moet omlaag!’ Gedragsbeïnvloeding kan daarin een voorname rol
spelen. Jellema zelf omschreef zijn idealistisch-realistische stellingname als volgt:
“You may say I’m a dreamer, but I’m not
the only one.”

Nederland’. Een totaalbeeld van fietsbewegingen en gebruik van andere vervoersmiddelen in een week heeft een dataset
van onschatbare waarde opgeleverd,
waarmee huidig en toekomstig beleid
kan worden getoetst.

’s Middags werd de prijs uitgereikt voor de
beste paper 2015. Er waren in totaal vijftig
aanmeldingen, vele van hoge kwaliteit. De
paper ‘Verkeerskundige overwegingen bij
ontvlechtingen op autosnelwegen en weggebruikers wegwijs maken’ van Alex van
Loon, René Walhout en Benjamin van der
Velden van de NHTV won de strijd.
Kennis en trends
In drie rondes kwamen vele thema’s aan
bod. In de Kennissessie ‘Openbaar Vervoer’
kwam onder meer de vraag aan bod: ‘Moet
het OV zich meer richten op senioren?’
Peter Kors van Movares Mobiliteit ging in
op hoe loopafstanden naar haltes zich
verhouden tot frequentie van lijnen en hoe
reistijden en kosten elkaar kunnen beïnvloeden. Aanwezigen bespraken vragen
als: hoe belangrijk zijn senioren als reizigers
op bepaalde trajecten? En welke speciale
voorzieningen -buurtbussen, servicelijnen,
deeltaxi’s- zijn dan gewenst en uitvoerbaar?

zijn stellige mening. Mobiliteitsmakelaar
Arnold Helfrich wees op het belang dat de
ov-sector moet inspelen op de behoefte van
grote bedrijven als bijvoorbeeld Achmea aan
vervoer op maat. Zijn argument: deze bedrijven betalen immers mee aan een mogelijke
oplossing van verkeersknelpunten.
Prijzen uitgereikt
Er werden ook prijzen uitgereikt tijdens het
congres. In het ochtendprogramma ging
de Nationale VerkeerskundePrijs 2015
-de prijs voor de best beoordeelde HBO-

De Kennissessie ‘Gedrag’ bood onder
meer een boeiend betoog van Ilse Harms
van Connecting Mobility over de wenselijkheid van reclame via DRIP’s. Leidt
reclame af? Wordt het gebruik van DRIP’s
anders? Aan de hand van de resultaten
van een uitgebreide laboratoriumproef
was een antwoord ja of nee nog niet
meteen te geven, maar de wenselijkheid
van een proef in de ‘echte’ wereld kwam
duidelijk naar voren. Tijdens de derde
ronde werden in de Kennissessie
‘Onderzoek’ de resultaten getoond van
‘Het grootste Nationale Fietsonderzoek van
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Kodak-moment
Als afsluiting van de dag was het podium
voor Ferenc van Damme, communicatiestrateeg en projectleider van ‘Participatie &
Communicatie’ bij de provincie Overijssel.
In ongeveer vijftig minuten nam hij zijn
publiek mee in een gloedvol betoog met
inspirerende praktijkervaringen en werkbare inzichten. Op humorvolle wijze vertelde hij waar hij zijn feedback op voorstellen en ideeën vandaan haalde. Als geboren
Hagenees vertoeft Van Damme nog regelmatig in Café Het Spui, waar zijn oom
–“een opa-hooligan bij ADO Den Haag”en zijn neefjes hem voorzien van Haags
commentaar op zijn ideeën en plannen.
Onmisbare input, aldus Van Damme.
Hij gaf het publiek de waarschuwing mee
dat wellicht al in 2020 zeventig procent
van de Nederlandse bevolking zich geheel
of gedeeltelijk beschouwt als buitenstaander, dus niet meer actief meedoet in de
samenleving. De overheid vervreemdt deze
mensen door plannen en taalgebruik die
ver van de mensen afstaan, terwijl het
tegenovergestelde wordt beoogd. Zoals
Gandhi ooit zei: ‘Alles wat je voor mij doet,
maar niet met mij, doe je tegen mij.’ Ook
het gebruik van termen als ‘de burger’ en
‘burgerparticipatie’ sluiten niet aan bij de
beleving van de mensen die de overheid
wil bereiken. “Elimineer dus de term ‘burger’!”, riep Van Damme op. Een waarschuwing in de vorm van een Kodak-moment:
het ene moment ben je marktleider, vervolgens mis je de slag en kom je tot de
ontdekking dat je merk totaal van de markt
is verdwenen.
www.nationaalverkeerskundecongres.nl
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Gemeenteplein en discussietafels
tijdens Dag van de Openbare Ruimte
Gastgemeenten, bezoekers, organisator ExpoProof en CROW
zijn unaniem: het gemeenteplein en de discussietafels van CROW
Levende Stad moeten tijdens de volgende editie van De Dag van
de Openbare Ruimte een vervolg krijgen. “Het zaadje is gekiemd,
we komen volgend jaar in volle wasdom terug.”

Auteur: Martijn Reinink
Foto’s: Iris Moonen

‘Deze pilot smaakt
Het gemeenteplein was begin oktober
voor het eerst onderdeel van de Dag van
de Openbare Ruimte. CROW Levende Stad
faciliteerde er, verdeeld over twee dagen,
discussies over assetmanagement, beeldkwaliteit, beeldbestekken en onkruidbeheer.
Gastgemeenten deelden hun ervaringen
om vervolgens met bezoekers in gesprek
en discussie te gaan over de verschillende
onderwerpen. “De discussies verliepen zeer
geanimeerd”, blikt Ineke Westerbroek van
CROW terug. “Ze leverden voor zowel de
sprekers als de deelnemers waardevolle
informatie op.”
Wensen vertalen naar doelen
Terug naar 7 en 8 oktober, Houten, de Dag
van de Openbare Ruimte 2015. Op de
eerste van de twee beursdagen staat de
discussietafel Assetmanagement gepland.

Een hot item in overheidsland, blijkt al
tijdens de presentatie ‘Assetmanagement
voor overheden’ van Ton Hesselmans
(CROW), Marco Berkhout (provincie
Noord-Holland) en Donald Bezemer (DON
Bureau), die aan de discussietafel voorafgaat. Hesselmans zoomt in op het maken
van keuzes. “Als het gaat om ‘assets’, om
kapitaalgoederen, worden veel keuzes
gevoelsmatig of onder druk gemaakt”, zegt
hij. “Het gedachtegoed van assetmanagement helpt politieke wensen te vertalen
naar doelen die een organisatie wil bereiken, naar organisatiewaarden.
Een handige assetmanagement-tool is het
prioriteren op basis van een risicomatrix.
Zo maak je inzichtelijk: deze kwaliteit levert
zoveel risico’s op, kost dit en presteert dit.”
Pionieren
Bij de discussietafel over dit onderwerp geeft
Steven Braakhekke (gemeente Rheden) aan
dat zijn gemeente al zeven kerntaken, ook
wel organisatiewaarden, heeft benoemd.
Volgend jaar gaat Rheden beheerplannen
op basis van assetmanagement vaststellen.
In Alphen aan de Rijn zijn ze iets minder ver.
Frank Maurits: “We zijn nog aan het pionieren.
We moeten eerst helderheid hebben over
prioriteiten: wanneer gaan we wat doen?”
Tijdens de discussie gaat het onder meer
over die prioriteiten en het maken van
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keuzes. Wat de gebruiker van de openbare
ruimte belangrijk vindt, speelt hierbij een
grote rol, daar zijn alle aanwezigen het
over eens. Braakhekke: “Waar hebben
burgers behoefte aan? Die informatie
krijgen is een zoektocht. We hebben een
goed beeld van hoe onze ‘assets’ er technisch bij liggen, maar bij de effecten hebben we nog weinig gevoel.” Gemeenten
lopen tegen verschillende obstakels aan als
het gaat om (het meten van) burgertevredenheid. Veelgehoord: “Wat men in de ene
wijk belangrijk vindt, is in een andere wijk
niet of minder belangrijk.”
Schouwen op kantoor
Bij de discussietafel Beeldkwaliteit komt
de burger wederom om de hoek kijken.
Gemeenten Den Helder en Hoorn trappen
hier af. Technisch adviseurs Patrick van
Egten en Monique Markus van Den Helder
sommen de voor- en nadelen van werken
met beeldkwaliteit op. Hun conclusie:
“De nadelen wegen niet op tegen de vele
voordelen.” Het schouwen is voor hen
het lastigste aspect. Dennis de Heer van
gemeente Hoorn, die sinds 2012 beeldgericht werkt, worstelt daar ook mee.
“Wij doen een burgerschouw, maar heeft
zo’n schouw zin als er maar vijf van de
25.000 inwoners meedoen?”, vraagt hij
zich hardop af.

‘Is een bramenstruik op een
verkeerde plek onkruid of laat je,
als bewoners blij zijn met de
vruchten, de struiken staan?’

naar meer’
Sylvester Schram en Frank van der Neut
van de gemeente Amstelveen, die op de
tweede dag van de beurs -net als Ernst Jan
Mulderij van de gemeente Apeldoorn- een
korte presentatie houden bij de discussietafel Beeldbestekken, hebben een andere
visie. Schouwen doen ze in Amstelveen
met een mystery guest, die niet zelf mag
interpreteren. Harro Verhoeven van CROW
luistert aandachtig en zegt: “Als CROW zijn
we bezig een certificaat voor inspecteurs
van beeldkwaliteit te ontwikkelen. Dit is
zeker iets wat we meenemen.”
Sommige gemeenten schouwen zelf, zoals
gemeente Den Helder. Andere laten het
aan de uitvoerder over. “Wij controleren
ons eigen werk”, zegt een van de aanwezige aannemers. “We leggen alles volgens
afspraken vast. De opdrachtgever -de
gemeente Schagen in ons geval- schouwt
niet visueel, maar controleert op kantoor.”
Ook het moment van schouwen komt ter
sprake. Een aannemer illustreert zijn bezwaar met een voorbeeld: “Stel: er staat in
het beeldbestek dat er beperkt blad mag
liggen. Dat is het geval op dinsdag. Dinsdagnacht waait het echter hard en op
woensdagochtend vindt de schouw
plaats…” Een ander vult aan: “Of het gras
is te nat om te maaien of er staan geparkeerde auto’s in de weg. Er zou ruimte
moeten zijn voor inspecteurs om nuances
aan te brengen in hun beoordeling.”

Slimmer omgaan met groen
Bij de vierde en laatste discussietafel van
CROW Levende Stad staat onkruidbeheer
centraal. Gastsprekers zijn Pascal van den
Eijnden van gemeente Tholen en Anton
den Engelse van de gemeente Zaanstad.
In 2016 stappen beide gemeenten over op
het chemievrij verwijderen van onkruid.
Grote uitdaging voor hen en ook voor de
aanwezige professionals van andere gemeenten is ook burgers ervan te overtuigen niet langer chemische middelen te
gebruiken bij het bestrijden van onkruid.
Tijdens de discussietafel Onkruidbeheer
komt ook Lodewijk Hoekstra, bekend van
het tv-programma Eigen Huis en Tuin,
langs bij de CROW-stand. “Denk na over
wat onkruid is en hoe je slimmer omgaat
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met groen”, luidt zijn tip. “Is een bramenstruik op een verkeerde plek onkruid of laat
je, als bewoners juist blij zijn met de vruchten, de struiken staan?” Het is een gedachte die aanwezige professionals mogelijk
meenemen en vertalen naar hun eigen
organisatie, zoals dat geldt voor vele tips
en ervaringen die zij op het gemeenteplein
hebben opgedaan op 7 en 8 oktober.
Actief kennis delen
Volgend jaar hopen ExpoProof en CROW
op nog meer professionals tijdens de
discussietafels. Dat het gemeenteplein een
vervolg moet krijgen, daar zijn alle betrokkenen het over eens. “De pilot is ons als
beursorganisator goed bevallen”, zegt Jean
Paul Boon van ExpoProof. “Nu al ontstond
een leuke toeloop van mensen. Voor de
volgende editie van de Dag van de Openbare Ruimte hebben we met CROW al
afspraken gemaakt om het gemeenteplein
nog beter en duidelijker herkenbaar neer te
zetten. Deze pilot smaakt naar meer!”
Ineke Westerbroek sluit zich bij Boon aan.
“De samenwerking met en het enthousiasme van de gemeenten was erg waardevol, zowel voor de partnergemeenten als
CROW. Het zaadje is gekiemd en we zullen
volgend jaar in volle wasdom -sterker en
zichtbaarder- terugkomen, zodat iedereen
kan meedoen in het actief delen van kennis.”

www.dagvandeopenbareruimte.nl
i. Ineke Westerbroek,
projectmanager Beheer Openbare Ruimte
en Infrastructuur,
ineke.westerbroek@crow.nl
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Trends in opleidingsland

Soft skills steeds belangrijker
Er zijn de nodige ontwikkelingen gaande in opleidingsland.
CROW-collega’s Robert-Jan van den Berg (teamleider relatiemanagement)
en Niels van Ommen (productmanager Educatie) bespreken de trends die
zij waarnemen en vertellen hoe CROW hierop inspeelt.
Auteur: Martijn Reinink

“We hebben geen psycholoog nodig.”
Robert-Jan van den Berg kan zich die
opmerking nog goed herinneren. Het
betrof een reactie op het initiatief van
CROW, een aantal jaren geleden, om een
opleiding Effectief communiceren en
samenwerken te ontwikkelen. “Destijds
kwam die niet van de grond”, weet Van
den Berg nog. “De markt was er nog niet
aan toe. Nu wel. Soft skills worden steeds
belangrijker binnen de GWW-sector. Bij
technische hogescholen en universiteiten
staat het onderwerp op de agenda. Wij en
onze stakeholders zien voor CROW de
taak weggelegd om de werkende professionals te trainen in soft skills. Echte techneuten hebben die vaardigheden doorgaans niet van nature.”

Maatwerk
Van den Berg ziet decentrale overheden
de nieuwe contracten massaal omarmen.
“In het verlengde daarvan willen ze dat
hun mensen worden geschoold. Daarom
heeft CROW de Leergang Modern Contractmanagement ontwikkeld.” Bij een
aantal grote organisaties, waaronder
Balance en gemeente Amsterdam, heeft
CROW deze opleiding Incompany verzorgd. “Zo kunnen organisaties in één keer
een grote groep mensen klaarstomen voor
het werken met moderne contracten”, legt
Van den Berg uit. “Daarbij leveren we
maatwerk. Zowel inhoudelijk -we stellen
een cursus op maat samen- als in tijd en
vorm: we passen ons aan het werkritme
van de organisatie aan. De klant bepaalt.”

Op dit moment is CROW bezig een leergang vorm te geven gericht op soft skills
voor professionals die werkzaam zijn in
het fysieke domein. “Niet de techniek,
maar de communicatie staat bij deze
leergang centraal”, zegt Van Ommen.
“Plan is om een praktijksituatie te simuleren, waarbij de cursisten moeten samenwerken en communiceren met collega’s,
burgers en andere stakeholders.”

Naast de Incompany-variant biedt CROW
de Leergang Modern Contractmanagement ook aan als cursus met open inschrijving en afgelopen zomer voor het
eerst als Summer School.

Van den Berg noemt deze trend een
logisch gevolg van de 24-uurseconomie.
“Het is niet helemaal nieuw”, weet hij.
“Tien tot vijftien jaar geleden was het heel
normaal dat niet alle opleidingskosten
door werkgevers werden vergoed. En nu
is het terug in een algemeen geaccepteerde vorm. Vaak komen werkgevers
hun mensen wel tegemoet, maar dan
wordt bijvoorbeeld verlof als ‘gereedschap’
gebruikt.”

Educatiebrochure 2015-2016

De toenemende aandacht voor sociale
componenten naast inhoudelijke kennis,
loopt volgens Van Ommen parallel met de
opmars van moderne contractvormen.
“Overheden kruipen in de regierol”, begint
hij zijn opsomming. “Steeds meer taken
worden uitbesteed. De aannemer krijgt
meer ontwerpvrijheid en verantwoordelijkheid. Hij voert niet langer enkel uit wat de
opdrachtgever van A tot Z voorschrijft.
Dat betekent: een nauwere samenwerking,
meer overleg en op andere wijze controleren en evalueren.”
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Vele professionals meldden zich aan voor
dit intensieve leertraject van twee weken:
een week aan het begin en een week aan
het einde van de zomer. Hiermee speelt
CROW eveneens in op een trend. “Werkgevers vragen meer offers van hun werknemers”, licht Van Ommen toe. “Een
bijdrage in de kosten of deels studeren in
eigen tijd. In het weekend, ’s avonds of
bijvoorbeeld in de zomervakantie.”

Kennis biedt houvast, zo luidt de titel van
de Educatiebrochure 2015-2016 van CROW.
In deze brochure vindt u informatie over alle
CROW-cursussen en -opleidingen op het
gebied van aanbesteden, contracteren,
woning & utiliteitsbouw, werk & veiligheid,
openbare ruimte, infrastructuur, mobiliteit
en wegontwerp. Download de brochure op
www.crow.nl/cursussen.
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De opleidingen worden gegeven door
CROW-docenten en door docenten uit
het bedrijfsleven. “Die laatste categorie
wordt met name op didactisch vlak bijgespijkerd”, zegt Van den Berg. “Maar wat mij
opvalt, is dat deze docenten van zichzelf al
goed omgaan met de verschillende niveaus van de cursisten. In hun dagelijkse
praktijk hebben ze immers ook te maken
met professionals van allerlei pluimage.”
Daarnaast neemt CROW ‘voorzorgsmaatregelen’. “Voordat mensen beginnen aan
een cursus vragen we hen voorwerk te
doen”, vertelt Van Ommen. “In onze online
leeromgeving kunnen ze alvast aan de
slag. Zo verkleinen we het verschil in
instapniveau voordat een opleiding van
start gaat.”
Blended learning
De cursisten krijgen steeds vaker voor
aanvang een E-learning module als huiswerk. Van Ommen: “Vaak wordt E-learning
gezien als een digitale omgeving waar je
content vindt die je anders uit een boek
haalt. Maar onze E-learning modules
bestaan uit zelfsturende programma’s
die je echt door de leerstof loodsen.” De
modules maken onderdeel uit van wat
bekend staat als ‘Blended learning’, ofwel
een mix van klassikaal opleiden en online
leren. Deze vorm wint aan populariteit.
Van den Berg: “Blended learning leidt
bewezen tot een hoger leereffect. Bovendien biedt het cursisten de mogelijkheid
ook in hun eigen tijd te studeren, wat weer
aansluit bij de wens van werkgevers.”

‘Organisaties kiezen
bewuster voor een studie’

Talentmanagement
Sowieso worden medewerkers niet langer
zo maar naar een leuke cursus gestuurd
om hun kennis te vergroten over een
onderwerp. “Organisaties kiezen bewuster
voor een studie”, valt Van Ommen op.
“De keuze wordt steeds vaker expliciet
gekoppeld aan de doelstellingen van een
organisatie.” Van den Berg en Van Ommen
constateren allebei dat er meer ruimte
ontstaat voor talentmanagement. Die
laatste: “In toenemende mate focussen
organisaties op talent. Diploma’s zijn
ondersteunend, niet het belangrijkste.”

Een andere wens van werkgevers noemt
Van Ommen ‘Learning on the job’. Hij licht
toe: “Organisaties gebruiken kennis van
CROW en vragen: kunnen jullie ons in de
dagelijkse praktijk op weg helpen? Zo is de
dienst CROW Kenniscoach ontstaan, zo’n
twee jaar geleden. De vraag naar kenniscoaches op de werkvloer groeit nog
steeds. Vaak gebeurt dit nog wel in combinatie met klassieke leervormen.”
Deze trend heeft gevolgen voor de opleidingen van CROW. “Het onderlinge verschil tussen cursisten in achtergrond en
instapniveau is nu veel groter dan pakweg
tien jaar geleden”, stelt Van den Berg.
“Dat vraagt onder meer een andere attitude van onze docenten.” Een belangrijke
rol is hierbij weggelegd voor de onderwijskundig adviseur van CROW. Van Ommen:
“Hij toetst vorm en inhoud van de cursussen en begeleidt docenten. Daarbij houdt
hij nadrukkelijk rekening met de trends die
we waarnemen.”

december 2015

www.crow.nl/cursussen

i. Robert-Jan van den Berg,
teamleider Relatiemanagement,
robert-jan.vandenberg@crow.nl
i. Niels van Ommen,
productmanager Educatie,
niels.vanommen@crow.nl
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In memoriam

Ing. Hans Verwey
1956 – 2015

Op 31 oktober is onze collega Hans Verwey plotseling overleden.
Hij genoot van zijn rust op zijn boot en was ’s avonds goed voorbereid
nog op pad gegaan. Een hartstilstand op het water is hem vervolgens
noodlottig geworden.
Wij verliezen in Hans een zeer gewaardeerde en aimabele collega.
Nadat hij een brede werkervaring had opgebouwd, was Hans alweer dertien jaar
werkzaam bij het kennisplatform CROW.
Hij heeft in die jaren aan vele dossiers in diverse rollen gewerkt.
Rode draad was daarbij altijd dat hij met een brede groep
sectorvertegenwoordigers in CROW-verband bezig was.
Zijn uitgesproken kenmerken zijn bij betrokkenen niet onopgemerkt gebleven.
In reactie op zijn overlijdensbericht hebben we vele reacties van medeleven
mogen ontvangen. Uit deze reacties is -met letterlijke woorden- een mooi
beeld van Hans te geven.
Hij was aimabel, kundig, praktisch en coöperatief, een zeer competente
en vriendelijke vakbroeder, een zeer prettige persoon. Attent en inlevend,
zeer nauwgezet en constructief, maar bovenal vriendelijk en collegiaal.
Als collega’s zullen wij zijn aanwezigheid op kantoor missen.
Wij gedenken in Hans een kleurrijk persoon en wensen zijn vrouw en kinderen
en familie veel sterkte bij het accepteren en verwerken van dit verlies.
Robert Stuurman
Clustermanager CROW
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Auteur: Rick Otten

Werkgroep Wegdekreflectie
op weg naar een veilige
en duurzame oplossing

In juni van dit jaar is de CROW-werkgroep Wegdekreflectie gestart.
De taak is state-of-the-art kennis en ervaringen met betrekking tot
wegdekreflectie in kaart te brengen. Het online eindproduct moet
praktische handvatten geven en een brugfunctie vormen tussen
wegbeheerders, wegenbouwers en verlichtingsdeskundigen.
In juni 2016 wordt de oplevering verwacht van de nieuwe inzichten
in de digitale CROW Kennisbank.

Marc Eijbersen, projectmanager Beheer
Openbare Ruimte en Infrastructuur, schetst
de ontstaansgeschiedenis van de werkgroep Wegdekreflectie: “Deze werkgroep
is een voortzetting van een eerdere projectgroep, die een website (www.wegdekreflectie.nl, red.), een brochure en een
presentatieplein op InfraTech 2015 heeft
opgeleverd. De CROW-werkgroep heeft
een breder draagvlak door een grotere
vertegenwoordiging van de kant van de
opdrachtgevers en verricht aanvullend
onderzoek, dat gebruikt kan worden bij de
ontwikkeling en de oplevering van lichte
wegdekken.” Bij veel wegbeheerders staat
invulling geven aan duurzaamheid hoog

op de agenda. “Dat kan op vele, verschillende manieren”, zegt Eijbersen. “De toepassing van lichte wegdekken is een van de
mogelijkheden. De toepassing van verhardingen met een hoge wegdekreflectie
zorgt voor beter zicht en betere zichtbaarheid, namelijk meer contrast en een betere
geleiding. Daarmee bieden de hogere
reflecterende eigenschappen de mogelijkheid de aanwezige verlichting te minderen
of zelfs achterwege te laten. Dit scheelt
natuurlijk in energieverbruik en CO2-uitstoot. Wegdekreflectie is echter maar een
van de eigenschappen die gesteld worden
aan wegdekken, waarmee ook rekening
moet worden gehouden”

In de werkgroep zijn naast leveranciers
van lichte steenslag en bitumen, de betonen oppervlaktebehandelingssector, de aannemerij en adviesbureaus ook de gemeenten
Zundert en Schiedam, de provincie Groningen en Rijkswaterstaat aangeschoven.
Zij gaan zich in een achttal sessies bezighouden met vraagstukken als: hoe specificeer je -los van de soort verharding- wat je
wilt hebben? Hoe beoordeel je het aangebodene? En hoe controleer je wat is opgeleverd? De toepassingsgebieden verkeer
(wegen in het buitengebied) en verblijf
(woonwijken) worden bekeken, evenals
de verschillende manieren om wegdekreflectie te verkrijgen. En de relaties met
rafeling en spoorvorming, stroefheid,
wegmarkering en verlichting worden in
kaart gebracht.
Eijbersen: “CROW is gevraagd de op ons lijf
geschreven rol te spelen van bruggenbouwer en neutraal kennisinstituut. Daarmee
kan de straks beschikbare kennis worden
gepresenteerd op een breder gedragen
platform, waar de kennis wordt geborgd,
contractvormen kunnen worden aangeboden en aspecten van beheer en onderhoud
in kaart zijn gebracht. Wellicht in een later
stadium is dan een directe link naar CROW
ProContract een logische vervolgstap.”

www.crow.nl/vakgebieden/infrastructuur/
wegaanleg
i. Marc Eijbersen,
projectmanager Beheer Openbare Ruimte
en Infrastructuur,
marc.eijbersen@crow.nl

Bij veel wegbeheerders staat
invulling geven aan duurzaamheid hoog op de agenda.

december 2015
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Auteur: Gerard van Kesteren

Op 15 oktober organiseerde CROW-KpVV samen met
ingenieursbureau Movares in Utrecht een inspiratiemiddag
over Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). De 95 aanwezigen
leerden dat naast bundeling van vervoer, hoge frequenties en
goede doorstroming ook duurzaamheid een bepalende rol
voor de ontwikkeling van HOV moet gaan spelen.

Ook broeikasproblematiek
noopt tot HOV
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) is
van essentieel belang voor de bereikbaarheid van steden. Steden hebben een
hoofdstructuur aan ov-lijnen nodig om
reizigers snel, betrouwbaar en veilig te
kunnen vervoeren. HOV betreft vooral
buslijnen op een eigen baan of met consequente voorrang op kruispunten. Uiteraard
kunnen ook snelle tramlijnen de ruggengraat van het net vormen. De noodzaak
van HOV wordt groter nu het aantal inwoners in veel steden groeit. Daar gaat leefbaarheid een steeds belangrijker rol spelen,
omdat de automobiliteit binnen steden aan
randvoorwaarden gebonden is. Niet alleen
in, maar ook tussen steden vormen verschillende snelle hoogwaardige buslijnen
een waardevolle aanvulling op het spoorwegnet, zoals Groningen-Emmen, Groningen-Drachten-Heerenveen, Breda-Utrecht
en Rotterdam-Zierikzee.

Tijdens de inspiratiemiddag kwam dit alles
aan bod. Wethouder Lot van Hooijdonk van
gastgemeente Utrecht opende de dag.
Ze legde de relatie tussen de groei van het
aantal inwoners met een kwart, de explosie
van werkgelegenheid in De Uithof en snel
frequent bus- en tramvervoer. Bovendien,
zo gaf ze aan, zorgt de capaciteitsvergroting
op het rijkswegennet tot verschuiving van
de congestie naar de poorten van de stad.
Verder waren er bijdragen van Jeske Reijs
en Jorne Bonte over respectievelijk de
succesfactoren van R-net in de Randstad
(bijna 20 procent reizigersgroei in twee
jaar) en de Qlinks en Qliners in het Noorden (10-15 procent groei per jaar). Paul
Eradus legde uit dat in Almere -uniek met
zijn 62 kilometer vrije busbaan- een bezuiniging met een kwart van het budget noopt
tot een heroriëntatie op het lijnennet.

CO2-uitstoot radicaal
en urgent verminderen
Pauline Bruge van de UITP ging tijdens
haar bijdrage in op tien Europese proefprojecten om de grote stap naar (CO2-)
uitstootvrij busvervoer te kunnen maken.
Remco Hoogma (Dwarsverband) sprak
over de uitwerking van het SER Energie en
Klimaatakkoord voor de Nederlandse
openbaarvervoersector. Chris Verweijen
(Movares) besprak hoe steden stapsgewijs
ov-lijnen en deeltrajecten kunnen versnellen en verduurzamen. Jan Ploeger belichtte
vervolgens de plannen voor verduurzaming
van de Zuid-Hollandse concessies, onder
meer met waterstofbussen.
Nico van Paridon, hoofd openbaar vervoer
van de Stadsregio Amsterdam, gaf de
ultieme reden voor de noodzaak van goed,
concurrerend en bovenal duurzaam openbaar vervoer: het klimaatprobleem! Zijn
uitleg van het broeikaseffect maakte veel
indruk; je kon in de zaal een speld horen
vallen. Als we voortgaan met de huidige
jaarlijkse wereldwijde CO2-uitstoot, die
overigens nog steeds groeit, bereikt het
aandeel broeikasgassen in 22 jaar in de
atmosfeer het niveau dat door de wetenschap als kritisch wordt beschouwd; een
aandeel dat past bij 2 graden opwarming
ten opzichte van 1990. Het was de zaal
hierna meteen duidelijk dat elke sector, elk
land en elk bedrijf aan de slag moet om de
CO2-uitstoot radicaal en urgent te verminderen. En dat plaatste alle bijdragen van de
middag in een speciaal licht.
De middag werd door de aanwezigen
hoog gewaardeerd met een 7,7.
i. G erard van Kesteren,
projectmanager Verkeer en Vervoer,
gerard.vankesteren@crow.nl
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RAW-werkgroep
Herziening
RAW-deelhoofdstuk 51.5 ‘Bomen’
Op 3 september is een werkgroep geïnstalleerd die zich gaat
bezighouden met de herziening van RAW-deelhoofdstuk 51.5
‘Bomen’. In 2014 is RAW-hoofdstuk 51 ‘Groenvoorzieningen’
gereorganiseerd. Bij deze reorganisatie is door de toenmalige
werkgroep geconstateerd dat er inhoudelijk wijzigingen
noodzakelijk zijn om het onderwerp bomen aan de actualiteit
te laten voldoen.
Daarnaast blijkt uit signalen van branchevereniging VHG dat het gewenst is
de in de sector in omloop zijnde bepalingen met betrekking tot het onderwerp ‘bomen’ op elkaar af te stemmen. Het gaat hierbij om de Standaard
RAW Bepalingen, het Stadsbomenvademecum van IPC Groene Ruimte en
het Handboek Bomen van Norminstituut Bomen.
Behalve de herziening van het deelhoofdstuk ‘Bomen’ wordt ook gekeken
naar de relevante bepalingen in deelhoofdstuk 51.0 ‘Groenvoorzieningen,
algemeen’ en worden de in hoofdstuk 01 opgenomen bepalingen met
betrekking tot ‘bescherming van te handhaven beplanting’ onder de loep
genomen.

Transitie naar
duurzame mobiliteit

Quincy
Panjab
In de periode van februari tot juli 2015
heeft Quincy Panjab, student Hogeschool
Utrecht, bij CROW zijn afstudeeronderzoek
gedaan naar de effecten van sociaaldemografische ontwikkelingen op de
mobiliteit in de landelijke gebieden in het
zuidoosten van Nederland. In een aantal
van die gebieden is sprake van bevolkingskrimp en vergrijzing. De uitkomsten uit de
effectenanalyse zijn opmerkelijk.
In het onderzoek is naar voren gekomen dat
de mobiliteit in het zuidoosten van Nederland in de toekomst gaat veranderen. Naar
verwachting zal het autogebruik gaan
toenemen bij specifieke aandachtgroepen,
wat grote negatieve gevolgen heeft voor de
verkeersveiligheid in de landelijke omgeving
en de gezondheid van de bewoners.
Een mogelijke oplossing voor deze problematiek is volgens Panjab het duurzaam
reguleren van verkeer. Er kunnen meer
alternatieve duurzame vervoersmiddelen
op de verkeersmarkt gebracht worden.
Daarnaast kan de bevolking meer worden
gestimuleerd om gebruik te maken van
alternatieve, energiezuinige vervoersmiddelen.

www.crow.nl/349
	i. G erard van Kesteren,
projectmanager Verkeer en Vervoer,
gerard.vankesteren@crow.nl
Jacques Teunissen (CROW, begeleiding werkgroep), Ronny Sprong (IPC Groene
Ruimte), Henk van Scherpenzeel (Boomtotaalzorg), Gerrit-Jan van Prooijen (Prohold
BV), Lammert Kragt (Staatsbosbeheer), Hans Kaljee (Gemeente Amsterdam, voorzitter), Henri Rogaar (Norminstituut Bomen), Olga van de Veer (Provincie Gelderland),
John van de Wiel (Ploegmakers Cultuurtechniek B.V.), Bart Huckriede (Gemeente Sint
Anthonis), Harold Schoenmakers (ANDE(R)S Boomtechnisch Advies), Henk Werner
(Pius Floris Boomverzorging A’dam) en Herman Wevers (Alles over Groenbeheer).
Niet op de foto: Henk Tingen (Staatsbosbeheer).

december 2015
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Onthoud deze datum en houd hem vrij!
Na deze dag is de praktijk van aanbesteden
en contracteren nooit meer zoals hij was.

CROW INTRODUCEERT EEN NIEUW KENNISEVENEMENT:

Nationaal Congres
Aanbesteden en Contracteren
Spraakmakend, dynamisch, actueel.
Locatie: Stadion Galgenwaard Utrecht
Debatteren en leren over bestuurlijke ongemakken bij het organiseren van
aanbestedingen, over prijsvechten en duiken, over bewuste ketens en meer.
Uiteraard aandacht voor Past Performance, Best Value Procurement, EMVI en RAW.
Zijn het de regels die knellen of is het de manier waarop de regels worden
toegepast? Waar zit tussen al die regels de ruimte voor innovatie?
Of innovatie dankzij regels? Wat brengt de aanpassing van de Aanbestedingswet?
Flexibeler , maar toch?
Enfin, genoeg stof tot hardop nadenken! Doe uw voordeel met al die
denkkracht en zorg dat u erbij bent, op deze nu al gedenkwaardige dag.
Ontdek dan ook wat een Olympisch kampioen open water zwemmen
komt doen in een voetbalstadion. Maarten van der Weijden is erbij, u ook?
Donderdag 21 april 2016:
zoals u mag verwachten van CROW:
een dag boordevol praktische kennis, direct toepasbaar!
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Een duidelijker inrichting van kruispunten en rotondes
moet in de toekomst een positieve bijdrage leveren aan
de verkeersveiligheid. Daarom heeft CROW de publicatie
‘Basiskenmerken kruispunten en rotondes’ geschreven.
Op woensdag 11 november 2015 nam minister
Schultz van Haegen de uitgave in ontvangst.
Auteur: John Boender

Eenduidige kruispunten en rotondes
belangrijke stap voor verkeersveiligheid
“Dankzij deze basiskenmerken herkent de
weggebruiker straks beter welke rotonde
of welk kruispunt hij nadert, wat hij hier
kan verwachten en welk gedrag er van de
weggebruiker wordt verwacht”, zei minister
Schultz van Haegen bij de overhandig.
“Ik ben blij met dit hulpmiddel voor de
wegontwerper en ik verwacht dat het bijdraagt aan een verkeersveiliger Nederland.”

CROW heeft in 2012 de publicatie
‘Basiskenmerken wegontwerp’, die inging
op de wegvakken, aangeboden aan het
Bestuurlijk Koepel Overleg (BKO). Dit
overleg heeft de publicatie vastgesteld
en alle wegbeheerders wordt aanbevolen
bij voorkeur deze publicatie te gebruiken
om de uniformiteit en verkeersveiligheid
te versterken.

Nu ook de publicatie ‘Basiskenmerken
kruispunten en rotondes’ is uitgebracht,
die door het Bestuurlijk Overleg Ruimte en
Bereikbaarheid (de opvolger van het BKO)
is vastgesteld, is het mogelijk geworden
het plan voor een nieuwe weg, rotonde of
kruispunt eenduidiger en dus beter herkenbaar te maken voor de weggebruiker.
Dit betekent dat er een nieuwe basis wordt
gelegd voor passend rijgedrag en daarmee
voor een veiliger wegennet binnen en
buiten de bebouwde kom. Rijkswaterstaat,
provincies, gemeenten, een waterschap,
SWOV, TNO, het adviesbureau Royal
HaskoningDHV en CROW hebben nauw
samengewerkt aan deze publicatie.

	w ww.crow.nl/315a

Minister Schultz van Haegen met leden van de werkgroep die verantwoordelijk is
voor de totstandkoming van de publicatie - Den Haag, 11 november 2015

december 2015

i. John Boender,
projectmanager Verkeer en Vervoer,
john.boender@crow.nl
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Auteur: Haks Walburgh Schmidt

Op 10 november heeft de Stuurcommissie van RISNET, het grootste
kennisnetwerk rond risicomanagement in de bouwsector, zichzelf
opgeheven. Toch is er geen reden tot paniek. Integendeel, de opheffing
markeert juist de start van een nieuwe dynamiek tussen experts in
risicomanagement in de bouw. Zelfsturing door de leden.
Maar hoe zet je dat in gang?

Stuurgroep maakt plaats voor zelfsturing

RISNET flexibeler
door netwerkstructuur
CROW-projectmanager Jan-Pieter Eelants
vertelt dat in RISNET belangrijke partijen uit
de bouwketen zitten. Zij willen risicomanagement verder professionaliseren en
toepassen in de projecten waar zij bij
betrokken zijn. RISNET heeft in netwerkverband diverse producten, diensten en
activiteiten ontwikkeld die dit groeiproces
ondersteunen. “Toen de stuurgroep ongeveer zes jaar geleden ontstond, lag de
focus op het beheersen van risico’s met als
doel zo veilig mogelijk werken en de faalkosten zoveel mogelijk verlagen”, zegt
Eelants. “Nu zijn we meer bezig met risicobewustzijn in de dagelijkse operatie van

’Kennis opgedaan in een project
verdwijnt nog te vaak met het afsluiten van het project in de kast’
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teams. Kennis opgedaan in een project
verdwijnt nog te vaak met het afsluiten van
het project in de kast. Tot het volgende
project, waar dan opnieuw het wiel uitgevonden werd. Dat is duidelijk voor verbetering vatbaar.”
Open space, open mind
RISNET heeft in de afgelopen zes jaar flink
aan de weg getimmerd om het concrete
risicomanagement minder persoons- en
projectgebonden te maken. De opheffing
van de Stuurcommissie was slechts een
kleine stap in de groei naar een leernetwerk voor risicomanagement in de bouw.
Een zogeheten Open Space-sessie in het
LEF future center van het Utrechtse RWSgebouw was de start van de transformatie
van het RISNET-netwerk naar een dynamisch en zelfregulerend netwerk. Ruim
veertig leden van het kennisnetwerk namen deel aan een zeer dynamische brainstormsessie. Het verzamelen van onderwerpen rond risicomanagement, waar het
netwerk zelfstandig op verder kon borduren, was hier het doel. Elk RISNET-lid kon
over elk onderwerp zijn visie geven. Ook
als dat onderwerp eigenlijk niet zo tot het
eigen specialisme behoorde. Arnold van
Kampen van Stadsontwikkeling Rotterdam
en (voormalig) lid van de stuurgroep vertelt: “Zo kon iedereen input leveren. Niet
alleen de specialist over zijn eigen werk-
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veld, maar ook over andere onderwerpen.
Dit leidde tot verrassende inzichten. Erg
leuk, informatief en intensief. We hadden
een rijke oogst!”
Leernetwerk voor professionals
Om de ambities vorm te geven en zijn
doelen te verwezenlijken, heeft RISNET
zichzelf als strategisch doel gesteld een
platformfunctie te willen vervullen. Uitgangspunten hierbij zijn:
	De leden in het netwerk leren risicomanagement in bouwprojecten te
bevorderen en te professionaliseren;
	Het netwerk is zelfregulerend en bepaalt
zijn samenwerkingsthema’s zelf;
	Regie op samenwerkingsthema’s wordt
gevoerd om samenhang, synergie,
haalbaarheid, draagvlak, efficiëntie en
effectiviteit te bewaken.
Het leernetwerk speelt ook in op de (tijdelijke) behoefte van een specifieke expertise
om onderzoek te doen, strategieën te
bepalen en keuzes te maken rond de
implementatiestrategie. Het leernetwerk
kan ook helpen deze te initiëren, voorlichting te geven en instructie te verzorgen.
Arnold van Kampen: “De bouwprofessionals moeten de positieve kracht van risicomanagement gaan ervaren bij de nieuwe
uitdagingen waarvoor ze staan.”

’De bouwprofessionals moeten
de positieve kracht van risicomanagement gaan ervaren’
– Arnold van Kampen –

Dynamische sessie
De Open Space-sessie in Utrecht leverde
veel positieve reacties op. De dynamiek
van het rondlopen en telkens fris over
andere onderwerpen nadenken, maakte
veel energie los en bracht de leden
intensief in contact met interessante kennis
van collega’s. Velen vonden dat de tijd
eigenlijk te kort was om alles eruit te halen
en drongen aan op een vervolg. En dat
vervolg komt er in de vorm van een andere
uitwerking van de gevonden onderwerpen.
Mensen hebben zich opgegeven om in de
komende twee à drie maanden de onderwerpen in kleine groepjes verder uit te
werken.
Eelants blikt daarom terug op een
geslaagde overgang naar de zelfsturing.
De netwerkstructuur is flexibeler.

Deze biedt nu ruimte voor onderwerpen
die niet eerst door een bestuur gewogen
worden om pas daarna door RISNET in zijn
geheel te worden besproken voordat ze in
de praktijk van belang worden. In de netwerkstructuur kan dat sneller. Dit komt de
ontwikkeling van risicomanagement alleen
maar ten goede. En daar profiteert niet
alleen de bouwsector van, maar ook de
gebruiker van de weg, het gebouw of de
brug.

	w ww.risnet.nl

Drie fasen van sturing
door de stuurgroep RISNET
1.	Projectscope
(de basis)
2.	Organisatiescope
(risicovolwassenheid van de organisatie als voorwaarde voor verdere
professionalisering)
3.	Netwerkscope
(breed mobiliseren van willenden,
denkers en doeners rond opgaven
met de bijenkorf-meeting als aanzet)

i. Jan-Pieter Eelants,
projectmanager Aanbesteden
en Contracteren,
jan-pieter.eelants@crow.nl

december 2015
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Het programma van het derde Nationaal Congres
Beheer Openbare Ruimte, dat op 26 november
plaatsvond in Arnhem, werd gepresenteerd in
de vorm van een viergangendiner.
De ruim drie-honderd aanwezige professionals
keerden na afloop meer dan verzadigd huiswaarts.
Wethouder Ine van Burgsteden is trots.

CROW en NEN werken
samen aan assetmanagement
in infrastructuur

Auteur: Martijn Reinink
Foto’s: Iris Moonen

Deelnemers rijkelijk gevoed tijdens

NCBOR 2015
Om overheid en markt optimaal te ondersteunen in een
periode van teruglopende budgetten hebben CROW en NEN
hun krachten op het gebied van assetmanagement in de
infrastructuur gebundeld. Iman Koster (directeur CROW) en
Piet-Hein Daverveldt (directeur NEN) tekenden in dit kader
een samenwerkingsovereenkomst. Uitgangspunt van deze
samenwerking is om te komen tot effectieve en efficiënte
oplossingen voor (decentrale) overheden.

Bezoekers van het congres komen niets te
kort. In letterlijke zin niet: er zijn muffins en
gebakjes, een formidabele lunch, steltenlopers met vers fruit en een borrel tot besluit.
Maar deelnemers worden ook in figuurlijke
zin rijkelijk gevoed. Door inspirerende
sprekers en tijdens interactieve sessies,
waar vakgenoten ervaringen delen en
discussiëren over het congresthema
‘Van Wijken Weten’ en andere onderwerpen die raken aan het beheer van de
openbare ruimte.

Op het gebied van assetmanagement in de infrastructuur
zijn CROW en NEN belangrijke kennis-partners voor de
(decentrale) overheden. Beide organisaties ondersteunen
het proces van zelfregulering, leggen de kennis vast in
producten en diensten en verspreiden deze elk op hun
terrein. Dat doen zij onder andere via normen, handleidingen,
richtlijnen, publicaties, trainingen, congressen en workshops.
Rolverdeling
Gezamenlijk worden cursussen ontwikkeld, wordt kennis
ontsloten via het kennisportaal iAMPro (Infrastructuur AssetManagement Professionals) en wordt een norm (Nederlandse
Technische Afspraak) ontwikkeld voor assetmanagement in
de infrastructuur. Daarbij richt NEN zich op de normen
waarin eisen zijn opgenomen en houdt CROW zich bezig
met de vertaling naar de praktijk. Dit doet CROW specifiek
op het gebied van ontwerp, beheer en onderhoud van de
kapitaalgoederen van (decentrale) overheden.
Aanleiding
De directe aanleiding voor de samenwerking is de totstandkoming van de ISO 55000-normenserie voor assetmanagement en de lancering van het kennisportaal iAMPro.
Het portaal is een initiatief van de Nederlandse provincies
en is nu in beheer bij CROW.
	w ww.crow.nl/assetmanagement
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‘Ons gaan is een komen,
ons komen een gaan.’
– Jules Deelder –

in Arnhem
Bestuurlijk en wetenschappelijk
voorgerecht
Het voorgerecht krijgen de professionals
geserveerd in de Eusebiuskerk. “Welkom in
een icoon van de stad”, opent Ine van
Burgsteden, wethouder van de gemeente
Arnhem. Na een dank- en welkomstwoord
van Ineke Westerbroek namens organisator
CROW gaat de wethouder op het podium
in gesprek met dagvoorzitter Piet-Hein
Peeters. Vanzelfsprekend belicht ze ook
kort het nieuwste icoon van de stad. Zij die
met de trein zijn gekomen, hebben het
zojuist gezien: het nieuwe station Arnhem.
“Maar”, haast Van Burgsteden zich te zeggen, “dat zijn grootstedelijke zaken. Vandaag gaat het over wijken, en Arnhem is
een stad van wijken.”
Om die reden heeft het college het programma ‘Van Wijken Weten’ gelanceerd.
Van Burgsteden: “Bewoners en ondernemers krijgen meer invloed op wat de gemeente in hun wijk doet. In totaal zullen
150 ambtenaren in teams in de verschillende wijken integreren.” De tweede spreker van de dag, Pieter Tops, noemt deze
aanpak ‘frontlijnsturing’. De hoogleraar
Bestuurskunde gaat in op de verhouding
tussen beleid en uitvoering en schetst
onder meer het profiel van een ambtenaar
in de wijk, een ‘frontlijnwerker’. “Hij moet
contact maken. Vertrouwen opbouwen.
Maar ook gezaghebbend ‘nee’ kunnen
zeggen.”

Levendige proeverij
Na het voorgerecht volgt een proeverij:
twintig plekken, twintig thema’s. Professionals kunnen aanschuiven bij een van de
negentien tafels in de kerk of bij de groene
caravan buiten, waar studenten van Hogeschool Larenstein over participatieprojecten vertellen. Overal gaat het er levendig
aan toe. Populaire onderwerpen zijn ‘Wijkparticipatie is risicoparticipatie’, ‘Gaan we
met aanbesteden ook de wijk in?’ en ‘Burger = klant = koning?’. Bij die laatste sessie
schuift Pieter Altena aan. Vanuit de gemeente Arnhem is hij -Manager Cluster
Openbare Ruimte- betrokken geweest bij de
organisatie van het congres. “We zijn blij met
de grote opkomst”, zegt Altena, wanneer de
koebel heeft geklingeld en bezoekers wisselen van tafel en thema. Over de proeverij,
waarin hij actief deelneemt, is hij al even
enthousiast: “We willen vertellen over onze
aanpak, maar niet alleen zenden, we willen
ook ervaringen van vakgenoten horen.”
Advies bij het hoofdgerecht
Tijdens het hoofdgerecht, dat ’s middags in
het naastgelegen stadhuis op het menu
staat, komt dat nogmaals duidelijk naar
voren. In een van de deelsessies in de
raadzaal gaan drie ambtenaren van de
gemeente Arnhem dieper in op het programma ‘Van Wijken Weten’ en vragen zij
aanwezigen om advies bij casussen uit de
praktijk over wateroverlast en een monu-
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mentale boom. De vraag is telkens wie bij
welke casus de beslissing zou moeten
nemen: de bewoners/ondernemers, de
wijkteams (de front office) of het stadhuis
(de back office). Het levert interessante
gesprekken en inzichten op.
Het hoofdgerecht bestaat uit drie rondes
met sessies van vijftig minuten. Bezoekers
bepalen zelf welke sessies ze bijwonen, er
zijn meerdere mogelijkheden. In de trouwzaal vertelt stadsdeelmanager Vivienne van
Sante over de vierhonderd bewonersinitiatieven in de openbare ruimte in Arnhem; in
de wijk St. Marten is 80 procent van het
groen geadopteerd door burgers. Ook
poneert Van Sante een aantal stellingen,
die leiden tot boeiende discussies over
veiligheid en de rol van de aannemer bij
bewonersinitiatieven.
Markant dessert
Toetje van de dag is een lezing van de
markante Jules Deelder. “Luister naar de
burger”, betoogt de Nachtburgemeester
van Rotterdam, om het officiële gedeelte
van het congres op poëtische wijze af te
sluiten: “Ons gaan is een komen, ons
komen een gaan.” Tijdens de afsluitende
borrel wordt er nagepraat, genetwerkt en
voor de laatste keer ervaringen uitgewisseld, waarna eenieder meer dan verzadigd
huiswaarts keert. Wethouder Van Burgsteden: “Volgens mij is dat zeker het geval.
Wat ik mooi vind, is de oprechte nieuwsgierigheid, die proef ik bij iedereen. Ik ben
trots dat we dit congres zo hebben kunnen
en mogen organiseren.”
	w ww.ncbor.nl
i. Ineke Westerbroek,
projectmanager Beheer Openbare Ruimte
en Infrastructuur,
ineke.westerbroek@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 staat de Basiscursus Mobiliteit
en gedrag in de spotlight. Het inzetten
van gedragsmaatregelen in het verkeer
staat in de verkeerskundesector volop in
de belangstelling. Lagere kosten en toch
verhogen van verkeersveiligheid.
Het gebied wordt verkend en ontgonnen.
De cursus geeft een goede basis.
De cursus is voor verkeersprofessionals
die meer willen weten wat er mogelijk is
op het gebied van gedragsbeïnvloeding in
het verkeer. Kijk voor meer informatie op
www.crow.nl/4527

Niels
van Ommen
Productmanager Educatie
niels.vanommen@crow.nl

Cursuservaringen

‘Verkeersgedrag is het moeilijkst te beïnvloeden’
Auteur: Luuk Talens

Wegversmallingen, drempels, verkeersborden; wegbeheerders doen van alles
om wegen veiliger te maken. Maar alles
valt of staat met het gedrag van bestuurders. Hoe heb je daar invloed op?
CROW organiseert in dat kader de
basiscursus ‘Mobiliteit en Gedrag’.
Ismael Vaartjes (adviseur mobiliteit bij
de gemeente Utrechtse Heuvelrug) en
Carla van Veen (verkeer- en vervoersmedewerker bij de gemeente PijnackerNootdorp) vertellen over hun ervaringen.
Hoe gaat het ook alweer als je een rotonde
driekwart om moet? Zet je dan je richtingaanwijzer naar links of gebruik je die pas
als je eraf moet? “Ouderen zullen veelal
hun knipperlicht niet gebruiken, jongeren
leren tijdens rijles dat dit wél moet. Door
die onduidelijkheid kunnen gevaarlijke
situaties ontstaan”, zegt Carla van Veen van
de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het is
een typerend voorbeeld: de infrastructuur
kan nog zo goed worden ingericht, als de
gedragsregels onduidelijk zijn of niet worden nageleefd, schiet je er weinig mee op.
Psyche van de mens
Zowel Van Veen als Ismael Vaartjes van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug is geïnteresseerd in verkeersgedragsbeïnvloeding.
Daarom volgden ze de basiscursus ‘Mobiliteit en gedrag’ van CROW. Hier werd hun
geleerd verschillende soorten verkeersgedrag te onderscheiden, probleemanalyses
op te zetten, strategieën voor gedragsbeïnvloeding te bedenken en na te denken
over gezamenlijke problemen en oplossingen. Vaartjes: “Een reuze-interessante
dag. Onze uitdaging is om alle bestuurders
op een slimme manier te beïnvloeden,
bewust of onbewust. Gedrag is de sleutel
tot succes. Tijdens de cursus leerden we
diep in te gaan op de problemen.
Bijvoorbeeld: ‘Er wordt te hard gereden.’
Wat is er werkelijk aan de hand? Hoe hard
wordt er echt gereden? Waar komt dit
gedrag vandaan, is het automatisch of juist
afwijkend gedrag? Het is duidelijk dat we
eerst dieper in de psyche van de mens
moeten duiken om te komen tot goede
maatregelen en oplossingen.”
In Pijnacker-Nootdorp wordt veel aan
gedragsbeïnvloeding gedaan, vertelt Van
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Veen. “Om de verkeersregels op te frissen
publiceren we informatie in de krant, op
internet, social media, via posters, we
hebben veel contact met basisscholen
en kinderen; we zijn erg actief. Omdat daar
een prijskaartje aanhangt, zoeken we altijd
naar de meest efficiënte manier om mensen te beïnvloeden.”
Wat heeft zij in dat kader aan de basiscursus gehad? “In de cursus werden goede
voorbeelden gegeven en de verhalen
waren interessant. Gedrag is het moeilijkst
te beïnvloeden. Je bent immers afhankelijk
van persoonlijke waarden en normen. Toch
was het in de cursus goed om te zien wat
er speelt. Je leert van elkaar en kunt elkaar
nu en in de toekomst verder helpen met
betrekking tot gedragsbeïnvloeding.”
Samenwerking CROW
en ROV Oost-Nederland
Los van de basiscursus ‘Mobiliteit en gedrag’ start in december de incompanycursus ‘Verkeersveiligheid en gedrag’ op
vier plekken in Overijssel en Gelderland.
CROW ontwikkelde deze cursus op maat,
samen met het ROV Oost-Nederland.
Henk Driessen, programmaleider van het
ROV: “Als ROV staan we klaar om onze
klanten te helpen met kennis over het
herkennen en beïnvloeden van gedrag.
Het gaat ons erom dat mensen minder
schroom krijgen om een ander type maatregel dan infrastructuur in te zetten en
goed nadenken over hoe je dat op een
goede manier doet. Er is de laatste jaren
veel kennis over bijvoorbeeld het menselijk
brein en beïnvloedingstechnieken.
Ook de onderlinge uitwisseling is belangrijk.” De cursus gaat op deze aspecten in.
Over de samenwerking met CROW zegt
Driessen: “We vinden het belangrijk dat
kennis wordt gedeeld en dat de cursus niet
alleen beschikbaar komt voor ons, maar
ook in andere regio’s ingezet kan worden.
De belangstelling voor de cursus is groot.”

Basiscursus Mobiliteit en gedrag:
	w ww.crow.nl/4531
Zelfstudie Mobiliteit en gedrag:
	w ww.crow.nl/4527

COLOFON
CROW | Educatie: Agenda
Cursussen en opleidingen - december 2015 t/m februari 2016
Onderstaande selectie van cursussen en opleidingen gaat binnenkort van start. Bekijk het complete
overzicht met alle data en locaties op www.crow.nl/cursussen. 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.
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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 scoort u zelf en dus ook uw bedrijf of organisatie.
Het cursusprogramma is vernieuwd en uitgebreid. Kijk voor de nieuwe
brochure 2015/2016 op: www.crow.nl/kennisbiedthouvast.
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