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het kennisportaal voor professioneel assetmanagement

Hét digitale kennisportaal voor alle professionals die zich bezighouden
met beheer en onderhoud. Op iAMPro (infrastructuur AssetManagement
Professionals) verzamelen en borgen zij kennis. Ze delen best practices
en instrumenten en wisselen rechtstreeks ervaringen uit. Dit alles helpt
professionals kapitaalgoederen (assets) transparant, eenduidig en met
inzicht in kosten, prestaties en risico’s te beheren. Van het opstellen van
een strategisch beheerplan tot het uitvoeren van risicoanalyses, iAMPro

samen werken aan pro
met assetmanagement

biedt uitkomst. Het kennisportaal is een initiatief van de twaalf provincies.
In samenwerking met DON Bureau hebben zij iAMPro ontwikkeld.

2Het beheer is in handen van CROW.
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www.iampro-portaal.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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Betonwegendag
29 september 2015
in ‘s-Hertogenbosch

CROW:
afscheid van twee zeer
gewaardeerde collega’s

Op 29 september vindt de Betonwegendag 2015 plaats in 1931
Congrescentrum Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch. Het is de
gelegenheid de kennis over betonwegen op te frissen en te actualiseren. En te horen wat de trends en kansen zijn voor beton in
de toekomst.

Eind mei gingen twee zeer gewaardeerde medewerkers van
CROW officieel met pensioen op hun pensioengerechtigde
leeftijd van 65 jaar en 3 maanden. Dit zijn Jan-Oege Zijlstra
die bijna 39 dienstjaren achter zijn naam heeft staan en Reint
Buiter die ruim 22 dienstjaren bij CROW heeft volgemaakt.

Wim Kramer van Cement&BetonCentrum: “In de laatste
decennia van de vorige eeuw werd elke drie tot vier jaar een
Betonwegendag georganiseerd. Vanwege de toenemende
belangstelling voor beton in de wegenbouw, zowel bij publieke
als private beleidsmakers en opdrachtgevers, heeft Cement&
BetonCentrum sinds 2011 de traditie weer opgepakt, nu als
tweejaarlijks evenement. De Betonwegendag 2015 wordt door
ons georganiseerd in samenwerking met Bouwend Nederland
en CROW. ‘Kennis delen’ is het centrale thema.”

Jan-Oege heeft nog de beginjaren van de Stichting RAW
meegemaakt en is ook bij de oprichting van de Stichting
CROW betrokken geweest. Hij heeft diverse functies vervuld, waarvan een groot aantal als hoofd Regelgeving dat
later werd uitgebreid tot Infrabouwproces. En hij heeft in
die jaren zowel de eerste (1978) als de meest recente (2015)
RAW-Standaard mede gerealiseerd.

Programma
“Voor deze derde editie van de Betonwegendag nieuwe stijl
hebben we voor opdrachtgever, wegbeheerder, bestekschrijver
en technische specialisten, een interessant programma
opgesteld. We beginnen en eindigen de dag met plenaire sessies
en voor en na de lunch organiseren we in twee parallelsessies
zes workshops. De ene reeks sessies richt zich vooral op
opdrachtgevers, de andere op specialisten. Tijdens elke
workshop zijn er twee presentaties en is er voldoende tijd
om met de sprekers en deelnemers kennis te delen.”
Er is nog expositieruimte. Bedrijven die interesse hebben
voor een stand op de Betonwegendag 2015 vinden informatie
en een reserveringsformulier op
www.betonwegendag.nl/expositie

De BETONWEGENDAG

materiaaldeskundigen
van infrastructuur bij:
- Rijkswaterstaat
- provinciale instanties
- gemeentelijke instanties
- water- en recreatieschappen
- industriële bedrijven
- havenschappen
- luchthavens
Beleidsmedewerkers
infrastructuur:
- provinciale instanties
- gemeentelijke instanties
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- ontwerpers
- adviseurs
- projectleiders bestekschrijvers
Toezichthouders:
- infrastructuur/wegenbouw/
stedelijke inrichting bij
(gemeentelijke en private)
- ingenieurs- en adviesbureaus
(ook landschap en stedenbouw)

Directie, bedrijfsleiders, projectleiders, (hoofd)uitvoerders van
aannemers in de (beton)wegenbouw
Adviseurs en ontwerpers van
bij aannemers ondergebrachte
advies- en ingenieursbureaus.
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Reint kwam 22 jaar geleden over van Rijkswaterstaat naar
CROW, waar hij bij de afdeling Regelgeving beheerder werd
van een aantal RAW-hoofdstukken. In 2004 was hij betrokken
bij de ontwikkeling van Aanbestedingskalender, het eerste
online platform voor de aankondiging van aanbestedingen,
dat hij vrijwel eigenhandig tot het succes heeft gemaakt dat
het nu is.
Vanaf 2012 kreeg Reint weer de verantwoordelijkheid over
RAW-werkgroepen en vrijwel alle nieuwe teksten kwamen
bij hem langs voor de laatste check alvorens ze in de nieuwe
versie van de RAW-systematiek 2015 werden opgenomen.
Reint heeft ook aan de basis gestaan van het geschikt maken van RAW-inhoud voor toepassing in UAVgc-contracten.
Pilots op het gebied van bushaltes, verkeersregelinstallaties
en asfalt zijn door hem begeleid.

richt zich op de volgende doelgroepen:
- opdrachtgevers
- wegbeheerders
- bestekschrijvers
- projectmanagers

De laatste jaren hield Jan-Oege zich bezig met Strategische
Ontwikkelingen, het Managersnetwerk en het ontvlechten
van RAW voor gebruik in moderne contracten. Zijn laatste
publicatie zal ‘CROW ProContract in vogelvlucht’ zijn, waarin de functionaliteit van dit online platform wordt beschreven.
Een indrukwekkende carrière die begon en eindigt met
contractregelgeving op basis van RAW.

Nº3

CROW heeft groot respect voor deze collega’s en bedankt
hen dan ook voor hun tomeloze inzet, waardoor CROW
kennis en instrumenten heeft kunnen ontwikkelen op het
gebied van aanbesteden en contracteren voor de infrasector.

i . Ad van Leest
Hoofd Aanbesteden en Contracteren
ad.vanleest@crow.nl

Doodsmak

De keerzijde van de crisis in de bouw is dat innovatie nieuwe
impulsen krijgt. Dat uit zich niet alleen in nieuwe producten,
ook de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontwikkelt
zich. Zo worden dichtgetimmerde bestekken verlaten en bieden
nieuwe contractvormen de aannemer ruimte om te laten zien wat
hij kan. Dit doet recht aan de kennis bij aannemers en draagt bij
aan volwassen verhoudingen.

Dat dit een leerproces met vallen en
opstaan is, hoef ik u niet uit te leggen.
Met lede ogen zien we hoe Ballast Nedam
en Strukton hard vallen over de genomen
risico’s in het project A15 MaasvlakteVaanplein. Het begon met struikelen en
resulteerde in een smak met botbreuken.
De nieuwe verhoudingen hebben namelijk
een bijeffect dat ik gerust pervers durf te
noemen: aannemers halen risico’s in huis
die zij helemaal niet kunnen en moeten
willen dragen. En de opdrachtgever schuift
risico’s door die hij helemaal niet bij de
aannemer moet willen neerleggen.
Opdrachtnemer en opdrachtgever hebben
hierin ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Het is begrijpelijk dat de bouwer zijn
innovatieve kracht wil tonen en er tegelijk
alles aan doet om werk binnen te halen in
deze economisch moeilijke tijden. Tegelijk
is onder de kostprijs inschrijven op een
project met hoge risico’s niet goed te
praten. De opdrachtgever is nog op zoek
hoe hij het beste kan acteren in de nieuwe
rol van regisseur. Maar de oude rol van
voorschrijvend opdrachtgever is wel heel
resoluut losgelaten. Het is niet te verdedigen dat de risico’s zo hard bij de markt
worden gelegd. Hier past meer verantwoordelijkheidsgevoel.

Mijn vrees is dat de problemen bij Strukton
en Ballast het topje van de ijsberg zijn.
Bouwbedrijven op regionale en lokale
schaal zitten namelijk in eenzelfde situatie.
Ook zij hebben projecten in portefeuille
met risico’s die op de verkeerde plek liggen.
We schieten momenteel te veel door in
de innovatiedrift en gooien instrumenten
overboord die nog steeds heel functioneel
zijn. Een oplossing ligt in het opknippen
van grote projecten. Op gemeentelijk
niveau zien wij dat al gebeuren.
Daar worden werken onderhands aanbesteed. Onder andere uit verantwoordelijkheidsgevoel voor de lokale en regionale
aannemerij. Zo wordt werk verdeeld over
beschikbare capaciteit en zijn klussen nog
behapbaar voor de kleinere ondernemer.
Dit is geen vriendjespolitiek, maar verantwoord opdrachtgeverschap. Met alle
openheid en transparantie die daarbij
hoort. Onder andere door instrumenten
van CROW te gebruiken, zoals onze tool
voor prestatiemeting, Past Performance.
Lagere overheden omarmen die massaal.
Veel standaardwerk kan nog steeds met
een goed opgesteld bestek (RAW!) in de
markt worden gezet. Dat is dan een traditioneel contract, maar ook hier kunnen in
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de aanbesteding zaken als EMVI: Gunnen
op Waarde, alternatieven vragen en social
return moeiteloos hun plek krijgen.
De breed toegepaste RAW-systematiek
zit dan ook in ons nieuwe online platform
CROW ProContract, net als geïntegreerde
contractvormen voor D&C.
En om opdrachtgevers de gelegenheid te
bieden het beste van beide te combineren:
in CROW ProContract zitten ook hybride
contractvormen waarmee de opdrachtgever de paar zaken die hij echt zelf wil
beslissen als RAW voorschrijft. De rest laat
hij vrij, zodat de aannemer zelf invulling
van de functioneel omschreven opdracht
kan aanbieden.
CROW wil opdrachtgevers en opdrachtnemers op het juiste moment voorzien van
de juiste kennis en instrumenten.
Laten we er samen voor zorgen dat doodsmakken zoals ze nu zijn gemaakt niet
meer voor komen.

i . Iman Koster
Directeur CROW
iman.koster@crow.nl
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Sinds 1 april 2015 is Rogier Rijkers het nieuwe Hoofd Media
van CROW. Zijn voorganger, Frans te Riele, heeft een andere
uitdaging gevonden. Een dubbelinterview over de multimediale
toekomst van CROW.

Nieuwe Hoofd Media CROW:

‘We willen kenniswerkers
op alle niveaus verbinden’
Auteur: Martijn Reinink

Frans, waarom heb jij ervoor gekozen
te stoppen als Hoofd Media?
“De afgelopen jaren heeft CROW een
grote digitale ontwikkeling doorgemaakt.
Die is in 2014 ineens in een stroomversnelling gekomen met de ontwikkeling
van CROW ProContract en het in beheer
nemen van iAMPro, het Provinciaal
Contractenbuffet en Past Performance.
Deze activiteiten moeten volop in de
markt worden gezet. Dat leek mij een hele
mooie volgende uitdaging. Na een maand
afronden en overdragen naar Rogier houd
ik me nu bezig met het verder uitrollen
van twee van die projecten: CROW ProContract en Past Performance.”
Door deze nieuwe uitdaging kwam
de positie van Frans bij CROW vrij.
Rogier, waarom is deze functie jou
op het lijf geschreven?
“Ik heb een journalistieke achtergrond.
Ik ben opgegroeid met de krant, met de
traditionele media, maar ik was jong
genoeg en had de flexibiliteit en het enthousiasme om mee te gaan met de
omslag naar digitaal. Eind jaren negentig,
begin 2000 experimenteerde ik als journalist en redactiechef met internet.
De afgelopen tien jaar help ik als uitgever
organisaties met een printhistorie te
transformeren naar online bedrijven.
Dat raakt niet alleen de tastbare producten
voor je gebruiker – websites, kennisbanken,
apps – maar heeft ook grote gevolgen voor
je organisatie en werkprocessen.
Bij Cobouw heb ik de afgelopen vijf jaar
de functie van hoofdredacteur met die
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van uitgever gecombineerd. Naar buiten
toe was ik het gezicht van de krant.
Intern was ik primair bezig met hoe
Cobouw er in deze veranderende wereld,
met eindeloze digitale mogelijkheden,
uitziet over vijf jaar. Datzelfde vraagstuk
speelt bij CROW.”
Wat heeft de doorslag gegeven
om voor CROW te kiezen?
Rogier: “Ik kende de organisatie al
behoorlijk goed en Frans ook.
Ik heb hem gevraagd: zouden CROW
en ik een goede match zijn? Daar was hij
van overtuigd.”
Frans: “Voor mij was ooit de reden om
naar CROW te gaan dat je hier de ruimte
krijgt om ontwikkelingen door te zetten.”
Rogier: “Dat is voor mij ook een belangrijke geweest. Dat niet alleen de wens om
mee te gaan wordt uitgesproken, maar
dat er ook naar wordt gehandeld.”

Hoeveel impact heeft de digitalisering
waar CROW middenin zit?
Frans: “Vroeger werkten we misschien
wel vijf jaar aan een boek. Nu kunnen en
moeten we ontwikkelde kennis eerder
online zetten. Veel van onze producten
geven we in licentie of in abonnementsvorm uit. Klanten betalen voor up-to-date
kennis. Dat betekent een andere manier
van werken.”
Rogier: “CROW is een kennisplatform en
geen papierfabriek. Bovendien gaan de
ontwikkelingen in zo’n rap tempo dat een
boek met een productietijd van vijf jaar
bij verschijning allang achterhaald is.
Wanneer je kennisproducten al tijdens het
proces uitbrengt, kun je het mede op basis
van gebruikerservaringen verder ontwikkelen. Zo doen we dat nu bijvoorbeeld
met CROW ProContract. Eerst een basisversie lanceren, dan doorontwikkelen.”

“Hoe beter je naar de doelgroepen
luistert, hoe meer partijen met je
willen samenwerken.”
Frans te Riele

crowetcetera
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“We weten waar we over
vijf jaar willen staan, maar
je kunt de weg daarnaartoe
niet in beton gieten.”
Rogier Rijkers

Frans: “Niet alleen CROW verandert,
de omgeving verandert ook. Gemeenten
omarmen het nieuwe werken. De ene
keer werkt iemand op de eerste
verdieping, dan op de tiende en de
volgende dag thuis. Die heeft niets aan
kennis op een boekenplank.”
Rogier: “We willen samen met onze
kennispartners op een verstandige manier
kennis ontwikkelen en die kennis op een
toegankelijke manier ontsluiten. Vroeger
deden we dat op papier en tijdens
congressen. Nu zijn er zoveel andere,
multimediale mogelijkheden en die raken
niet alleen de verschijningsvorm en
-frequentie.”
Op welke mogelijkheden doel je?
Rogier: “Stel: een weginspecteur staat om
drie uur ‘s nachts op een weg. Hij bedenkt
iets of mist iets in een richtlijn. Dan willen
we dat meteen horen. Digitale kanalen
bieden die mogelijkheid. We willen kenniswerkers op alle niveaus verbinden.
Twintig jaar geleden was dat onmogelijk.

Een werkgroep van 500 man, dat gaat
niet. Nu kan het wel: online kun je kennis
van honderden professionals verzamelen
en discussie daarover faciliteren. Mede
door digitalisering groeit onze kennis
enorm. Negentig procent van alle data op
de wereld is de afgelopen twee jaar gecreëerd. Elke twaalf maanden verdubbelt
die hoeveelheid, over een paar jaar zelfs
elke twaalf uur. Dat vraagt ook veel van
ons: we kunnen niet meer zelf alles bedenken met onze werkgroepen, maar
zullen ook die enorme hoeveelheid kennis
moeten filteren, duiden en praktisch
toepasbaar moeten aanbieden.”
Heb jij de route naar CROW als multimediaal kennisplatform al uitgestippeld?
Rogier: “We weten waar we over vijf jaar
willen staan, maar je kunt de weg daarnaartoe niet in beton gieten. Het digitaal
aanbieden zal zich blijven ontwikkelen.
Tablets zijn van de laatste jaren.
Apps kennen we pas sinds vijf jaar.
CROW wil digitaal gericht en flexibel zijn.
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We willen inspelen op nieuwe mogelijkheden. De band met kennispartners verder
aanhalen. Goed luisteren naar wat de
gebruiker wil.”
Frans: “De afgelopen jaren hebben we
veel bestaande content van print naar
digitaal gebracht. Nu moet de slag gemaakt worden van aanbodgericht naar
vraaggestuurd. Hoe beter je naar de doelgroepen luistert, hoe meer partijen met je
willen samenwerken. Volgens mij is
CROW wat dat betreft op de goede weg.
Kijk naar iAMPro, het Provinciaal Contractenbuffet en Past Performance. Provincies
of gemeenten ontwikkelen iets en vragen
CROW om het uit te rollen en te beheren.”
Rogier: “Dat is de manier waarop we
verder willen. We gaan het samen doen,
intern en met al onze kennispartners.”

i Rogier Rijkers, Hoofd Media
rogier.rijkers@crow.nl
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Beter Benutten krijgt
nog meer vorm in Twente
en Zwolle-Kampen
Auteur: Jan van den Berg

In Overijssel wordt het programma Beter Benutten in de jaren
2015-2017 verder uitgevoerd. Een grote variatie aan maatregelen
moet de grote steden in de provincie beter bereikbaar maken.
Het motto van Beter Benutten is kort
gezegd: mobiliteit verbeteren zonder grote
investeringen in infrastructuur. De meeste
maatregelen vallen in de categorieën
betere reisinformatie, auto- en vrachtverkeer spreiden en reizigers verleiden tot
het gebruik van fiets en openbaar vervoer.
Landelijk geldt voor alle twaalf Beter Benutten regio’s dat de gemiddelde reistijd
van deur tot deur eind 2017 10 procent
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lager moet liggen dan eind 2014. Het
betreft de tweede fase van het programma.
De eerste fase liep van 2012 tot 2014.
Een kortere reistijd bereiken is ook in de
regio Zwolle-Kampen het doel, zegt Syb
Tjepkema. Hij was bij de gemeente Zwolle
de initiatiefnemer van de eerste fase van
Beter Benutten. “Maar wij hebben dit van
begin af aan gekoppeld aan het aantrek-

kelijker maken van de binnenstad van
Zwolle door in te zetten op meer gastvrijheid. Om de dreigende leegstand tegen te
gaan, willen we meer bezoekers trekken
naar bijvoorbeeld winkels, evenementen
en musea. Tegelijk willen we niet dat een
groter aantal recreatieve bezoekers leidt
tot meer files en langere reistijden.”
Gratis parkeren
Beter Benutten is in Zwolle-Kampen zo
opgezet, dat de pieken in het wegverkeer
worden tegengegaan en dat daarbuiten
juist meer mensen zonder vertraging
kunnen reizen. Een van de middelen was
om parkeren in Zwolle op zaterdagochtend gratis te maken in combinatie met
betere bewegwijzering, zegt Tjepkema.
“Daardoor is er een betere spreiding van
winkelend publiek over de dag.” Daarnaast
werkt de gemeente nauw samen met
museum De Fundatie om mensen er attent
op te maken dat er goede alternatieven zijn
voor de reis naar Zwolle per auto.
Samenwerking met particuliere partijen is
sowieso een essentieel element van Beter
Benutten, legt Daniël Uenk uit. Hij is programmaleider van Beter Benutten ZwolleKampen. “In het vervolgprogramma willen
we werken met uiteindelijk zestien koplopers. Dat zijn bedrijven en instellingen die
zelf initiatieven nemen om de bereikbaarheid te vergroten. In Zwolle behoort postorderbedrijf Wehkamp.nl hiertoe, maar ook
het ROC Deltion College en het Isala
ziekenhuis. Bedrijven en ziekenhuizen
kunnen proberen het woon-werkverkeer
van hun werknemers meer te spreiden. In
het geval van Isala kan dat flink helpen,
want er werken 5.000 mensen. Scholen
kunnen door aanpassing van lestijden het
reizen van leerlingen spreiden.”

“De overheid zoekt
aansluiting bij het gedrag
van de reiziger”
Frans Jan Douglas

Decentraal spoor
Het laatste is onder andere bedoeld om
de spoorverbindingen Zwolle - Heino en
Zwolle - Dalfsen te ontlasten. In de spits
zijn deze lijnen overbelast, legt Uenk uit.
“We willen het discomfort in het OV verminderen. Dat zal bij deze lijnen zeker
moeten gebeuren, wil je het spoor aantrekkelijk maken.” Voor forensen wordt
daarnaast ingezet op het gebruik van de
(elektrische) fiets.
In Zwolle-Kampen ligt de focus in het
vervolgprogramma van Beter Benutten
meer op reistijdwinst dan op het terugdringen van files, zoals in de eerste fase. Uenk
noemt als ander belangrijk verschil dat de
gemeente Kampen nu veel meer bij het
programma betrokken is. “Daardoor is het
draagvlak flink verbreed.”
Hugo Smuling is programmaleider van
Beter Benutten Twente. Ook hij heeft veel
ervaring met werkgevers die mobiliteit
beter willen organiseren. “We hebben nu
zeventig convenantpartners die verenigd
zijn in Twente Mobiel. We streven ernaar
om dit aantal uit te breiden tot honderd.”

praten om te zien of ze mogelijk meer
buiten de spits zouden kunnen rijden.”
Beter Benutten is een illustratie van het
inzicht bij de overheid dat nauwe samenwerking met maatschappelijk partners
noodzakelijk is voor het verbeteren van de
mobiliteit. Niet voor niets zit de CEO van
Wehkamp.nl in het bestuursteam van Beter
Benutten Zwolle-Kampen. Frans Jan
Douglas acht dit van het grootste belang.
Hij is als projectmanager bij het bureau P2
betrokken bij de regio’s Twente en ZwolleKampen. “Beter Benutten kan alleen slagen
als zeer uiteenlopende partijen samenwerken. De overheid wil de bereikbaarheid van
steden verbeteren. Dat is niet per se het
belang van afzonderlijke bedrijven. Ik
probeer daarom altijd te zoeken waar de
belangen van de overheid en van afzonderlijke bedrijven samenvallen. Als je hier in
slaagt, heb je veel meer kans dat er een
gezamenlijke oplossing gevonden wordt
en dat die ook wordt gedragen en uitgevoerd.”

Fietssnelweg F35
Daarnaast probeert men ook in Twente om
forensen in het OV en op de fiets te krijgen.
Een bijzonder instrument hierbij is de
fietssnelweg F35, naar analogie van de
snelweg A35. Momenteel zijn er deeltracés
gereed tussen Enschede en Hengelo, in
Nijverdal, Almelo en Wierden. Smuling:
“Het doel is dat uiteindelijk dit netwerk van
fietssnelwegen alle grote kernen van
Twente met elkaar verbindt.”

Afstemming
Douglas vervolgt: “Het bouwen van het
programma met het Rijk, regionale overheden en het bedrijfsleven heeft flink wat tijd
en moeite gekost. Deze partijen zijn niet
gewend om met elkaar concrete regionale
plannen van aanpak te maken. Wij hebben
veel tijd geïnvesteerd in een gelijkwaardige
samenwerking. De plannen voor maatregelen in Twente en Zwolle-Kampen zijn nu
bijna rond. In de uitvoering moeten we deze
gelijkwaardigheid blijven vasthouden, door
oog te houden voor elkaars belangen tussen met name rijk en regionale overheden.”

Waterwegen vormen in Twente ook een
onderdeel van Beter Benutten. Het streven
is vrachtvervoer zoveel mogelijk naar het
water over te hevelen. Net als bij de wegen
gaat het ook hier niet om de aanleg van
meer infrastructuur. Betere informatie aan
schippers over bedieningstijden van bruggen en sluizen enerzijds en snellere bediening hiervan anderzijds moeten ervoor
zorgen dat binnenvaartschepen minder
oponthoud hebben. En dus dat zij aantrekkelijker worden voor verladers.

Wat verder opvalt in Twente en ZwolleKampen is dat de overheid aansluiting
zoekt bij het gedrag van de reiziger. Smuling zegt hierover: “Het is makkelijker om
iemand die normaal altijd de auto neemt
eenmaal per week op de fiets te krijgen,
dan om iemand helemaal uit de auto te
halen. Dat laatste lukt je bij maar heel
weinig mensen. Maar als veel mensen af en
toe de auto laten staan, bereik je uiteindelijk veel meer. Dat hebben we intussen wel
geleerd.”

Truckspotting
Interessant is voorts wat Smuling omschrijft als truckspotting. “We kijken in de
spits letterlijk hoeveel vrachtwagens van
bepaalde transporteurs er op de weg zijn.
Als dat aantal groot is, gaan we met ze

i. Syb Tjepkema
Projectmanager Verkeer en Vervoer
s.tjepkema@zwolle.nl
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‘Reiziger en personeel in stads- en
streekvervoer voelen zich veiliger’

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.
	Publicatie
Sociale veiligheid van reizigers in het ov:
www.crow.nl/K-D008
	Publicatie
Personeelsmonitor 2014:
www.crow.nl/K-D009ww

De afgelopen maanden is er veel aandacht in de media geweest over
incidenten in en rond het openbaar vervoer. Waarbij met name
aandacht uitging naar nare en zware incidenten waar personeel van
NS slachtoffer was. CROW heeft geen onderzoek uitgevoerd bij NS,
maar meet wel jaarlijks de veiligheid van reizigers in de OV-Klantenbarometer en tweejaarlijks die van personeel in het stads- en streekvervoer in de personeelsmonitor. Ruim 90.000 reizigers hebben
meegewerkt aan de OV-klantenbarometer en ruim 5.500 personeelsleden aan de personeelsmonitor ‘Hoe veilig voelen reiziger en
personeel zich en welke incidenten hebben zij meegemaakt in 2014?
Auteur: Guy Hermans

Reizigers zijn positief over de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. In 2014
wordt de veiligheid van het openbaar
vervoer in het algemeen beoordeeld met
een 7.7. Over de veiligheid van de laatste rit
(8.0) en de opstaphalte (7.8) zijn de reizigers nog beter te spreken. Die cijfers zijn
allemaal een tiende hoger dan die van vorige jaren. In 2014 heeft 16 procent van de
reizigers een of meer incidenten meegemaakt, dat is iets hoger dan vorig jaar. In
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2013 was het 15 procent. Het lastigvallen
van reizigers komt relatief het vaakst voor,
dat is het incident dat het meest gestegen
is in 2014. Bedreiging, diefstal of mishandeling in het openbaar vervoer vinden veel
minder plaats. In het rapport staan meer
uitsplitsingen van de cijfers, bijvoorbeeld
het onderscheid tussen mannen en vrouwen, leeftijd en type modaliteit.

crowetcetera
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Personeel stads- en streekvervoer
Het personeel beoordeelt de sociale veiligheid (objectief en subjectief) in en rond het
stads- en streekvervoer in 2014 met een
rapportcijfer van gemiddeld een 7,0. In
2012 was dit een 6,9. Kijken we langer
terug dan is de stijging flink, in 2006 was
het gemiddeld cijfer een 6,3. Het percentage medewerkers dat slachtoffer was van
strafbare en niet-strafbare incidenten is in
2014 net als in 2012 60 procent. Het gaat
dan om incidenten variërend van pesten
tot mishandeling. In 2006 gaf 65 procent
van het personeel aan een of meerdere
incidenten te hebben meegemaakt.
Het personeel mocht een top drie maken
van wat het vervoersbedrijf anders of extra
zou moeten doen in het veiligheidsbeleid.
Toezicht en controle vergroten/verbeteren,
(effectiever) bestrijden van zwart- en grijsrijden en het verbeteren/vergroten van
assistentie worden het meest genoemd.
Voor meer informatie raadpleegt u de
personeelsmonitor.
i. Guy Hermans
Programmamanager Verkeer en Vervoer
guy.hermans@crow.nl

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt momenteel aan
verschillende onderwerpen ten aanzien van landbouwverkeer:
Invoering van het T-rijbewijs, kentekening (Motie Kuijken) en
snelheidsverhoging (Motie De Rouwe).
Auteur: Koen Bekking

Snelheidsverhoging tractoren

van 25 naar 40 km/h
CROW ondersteunt het ministerie bij de
invoering van de snelheidsverhoging door
samen met wegbeheerders een advies
op te stellen aan de minister. Want welke
voertuigen of combinaties komen in aanmerking voor snelheidsverhoging?
Op welke wegen kan de snelheid verhoogd
worden? En wat hebben wegbeheerders
nodig om de snelheidsverhoging tot
werkelijkheid te maken?

Wegbeheerders adviseren
Een werkgroep met wegbeheerders en
deskundigen vanuit de branche, politie en
het ministerie is momenteel hard aan het
werk om tot een gemeenschappelijk advies
van wegbeheerders te komen. In het uiteindelijke advies wordt ook ingegaan op
voor- en nadelen van het scenario, alsmede de benodigdheden om het scenario
daadwerkelijk in te voeren.

Voor de snelheidsverhoging van 25 naar
40 km/h zijn verschillende scenario’s
denkbaar. De snelheidsverhoging moet
de branche daadwerkelijk profijt opleveren,
maar mag geen nadelige gevolgen hebben
voor de verkeersveiligheid. En de situatie
op straat moet voor alle weggebruikers
te begrijpen zijn.

Naast de werkgroep is ook een klankbordgroep actief, waarin diverse organisaties
zijn betrokken. Deze klankbordgroep
reageert op de concepten van de werkgroep.

Planning
Aan het gemeenschappelijk advies wordt
op volle toeren gewerkt. De werkgroep
heeft inmiddels twee bijeenkomsten achter
de rug en zal eind juni en halverwege
september bijeen komen om het advies af
te ronden.
Uiterlijk 31 oktober 2015 zal de werkgroep
de eindproducten opleveren aan de wegbeheerders. Deze zullen vervolgens in het
Bestuurlijk Overleg Ruimte en Mobiliteit de
minister adviseren.

i. Koen Bekking
Projectmanager Verkeer en Vervoer
koen.bekking@crow.nl

juni 2015

11

Arnhem gastgemeente
Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2015

De stad van
het experiment
Op 26 november 2015 is Arnhem gastgemeente van het Nationaal
Congres Beheer Openbare Ruimte. Wethouder Ine van Burgsteden
en Pieter Altena, Manager Cluster Openbare Ruimte, delen dan graag
hun filosofie over de openbare ruimte. In een gesprek met Ineke
Westerbroek, projectmanager CROW, blikken ze vast vooruit.
Auteur: Martijn Reinink

Na afloop van het NCBOR in Zwolle vorig
jaar stormde Pieter Altena op Ineke
Westerbroek af. ‘Volgend jaar Arnhem’,
opperde hij in het IJsseldelta Center.
Nu, een half jaar later, zijn CROW en
gemeente Arnhem druk bezig met de
voorbereidingen op het NCBOR 2015.
“Ik ben niet een fervent bezoeker van
congressen”, bekent Altena. “Vorig jaar
dacht ik: laat ik er een uitkiezen. En laat
ik dan naar hét congres over beheer
openbare ruimte gaan.” Daar kreeg hij
geen spijt van. “De opzet sprak me erg aan.
Niet een hele dag alleen maar zitten
luisteren, maar naast inspirerende sprekers
ook deelsessies, met ruimte voor discussie
en volop kans om van elkaar te leren.”
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Zo’n congres wilde Arnhem ook wel faciliteren. Westerbroek: “Er zijn meerdere
gemeenten geweest die interesse hebben
getoond. Uiteindelijk bleven Rotterdam en
Arnhem over, twee prachtige steden, beide
ook actief in het kennisnetwerk CROW
Levende Stad. Dit jaar hebben we gekozen
voor Arnhem, maar we hopen zeker nog
een keer in Rotterdam te gast te zijn.”
Westerbroek legt uit waarom de keuze op
Arnhem is gevallen: “Deze gemeente durft
te vernieuwen. Ze zijn hier actief bezig met
bewonersparticipatie, met beeldkwaliteit
en bovendien heeft Arnhem een mooie
openbare ruimte. De stad telt vele parken.
Arnhem werd al eens uitgeroepen tot
groenste stad van Europa en het Sonsbeekpark tot beste openbare ruimte van
Nederland.” Dat park werd ruim honderd
jaar geleden aangekocht door de gemeente Arnhem. “Je kunt het je nu niet meer
voorstellen”, zegt Altena, “maar voor die
aankoop werd in één keer de helft van een
jaarbegroting uitgetrokken. Achteraf kunnen we zeggen: een geweldige beslissing.
Zoiets getuigt van durf.”

crowetcetera
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Experiment
Die term past ook uitstekend bij Ine van
Burgsteden, sinds een jaar als wethouder
verantwoordelijk voor de openbare ruimte.
“We zijn de stad van het experiment”, stelt
ze. “Tijdens het congres gaan we dat laten
zien. We willen andere organisaties inspireren met onze aanpak, maar ook van hen
horen waar zij mee bezig zijn.” Westerbroek:
“Met het NCBOR sluiten we aan bij de
dagelijkse praktijk, maar we willen bezoekers ook uitdagen, iets nieuws laten zien.
Wat dat betreft zitten we goed in Arnhem.”
Want vernieuwing, daar deinzen ze in
Arnhem niet voor terug. Toen Van Burgsteden als wethouder aantrad, zei ze: ‘Laten
we alle budgetten voor de openbare ruimte aan de wijken geven’. “Ik bracht het
bewust wat gechargeerd, anders komt het
niet over. Natuurlijk blijft onze duurzaamheids- en veiligheidsopgave bestaan, maar
hoe we het invullen, dat leggen we neer bij
de bewoners. De openbare ruimte is van
iedereen. Waarom moeten wij dan voor
bewoners bepalen hoe die ruimte eruit
ziet? Het gebeurt niet hier op het stadskan-

Eusebiuskerk en stadhuis

Fotograaf: Cees Elzenga

De plenaire sessies vinden tijdens het
NCBOR 2015 in de prachtige Eusebiuskerk
plaats. De verschillende deelsessies worden
gehouden in het naastgelegen stadhuis,
waar onder andere gebruik gemaakt wordt
van de trouwzaal en de raadzaal.

v.l.n.r: Ineke Westerbroek, Ine van Burgsteden en Pieter Altena
in het stadhuis met uitzicht op de Eusebiuskerk.

toor, maar in de wijken.” De wethouder
komt met een voorbeeld: “We zijn druk
met het wieden van onkruid, maar misschien willen bewoners wel liever gras
dan tegels…”
De gemeente heeft inmiddels de daad bij
het woord gevoegd. Niet alleen op het
gebied van openbare ruimte, maar ook

op andere terreinen, zoals het sociale
domein, gaan er budgetten naar de wijken:
in totaal 100 van de 800 miljoen. Altena:
“Natuurlijk blijft het geld op onze begroting, maar bewoners krijgen invloed op de
wijze waarop dit gemeenschapsgeld wordt
besteed. Liever een speelvoorziening dan
groen of andersom? Prima.”

juni 2015

Aardverschuiving
Deze aanpak betekent voor de gemeentelijke organisatie grote veranderingen.
Altena: “Intern kunnen we wel spreken van
een aardverschuiving. Mensen die hier
jaren op kantoor hebben gezeten, krijgen
nu werkplekken in de wijk. Zij moeten daar
wortelen. Verbinding zoeken. Hoe die
verbinding vorm krijgt, kan per wijk heel
verschillend zijn. In de ene wijk is bijvoorbeeld een bewonersplatform heel actief, in
een andere kan een levendige sport-vereniging een heel bindende factor zijn.” In
verschillende wijken zijn al sociale wijkteams actief. Van Burgsteden ziet kansen in
een wisselwerking. “Moestuinen kunnen
bijvoorbeeld ook aan de sociale kant heel
waardevol zijn. Voor iemand die in een
isolement zit, komt misschien wel een
werkplek in de openbare ruimte vrij.”
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BIJEENKOMSTEN
CROW LEVENDE STAD 2015
Mooie bespiegelingen, vindt Westerbroek.
“Bij CROW merken we dat het bij veel
overheden borrelt. Er zijn veel ideeën,
maar het blijft maatwerk. Elke gemeente,
elke stad, zelfs elke wijk heeft immers een
eigen identiteit.” Altena beaamt dat: “Daarom leggen we ook heel bewust niet een
model over de hele stad.” Van Burgsteden:
“We moeten accepteren dat die verschillen
er zijn. In de ene wijk gaat het vanzelf.
Er zijn al zoveel mooie voorbeelden.
Zo we hebben een wijk waar bewoners op
eigen initiatief een groen labyrint aanleggen,
prachtig! Die creativiteit moeten we benutten. Maar er zijn ook wijken waar bewonersparticipatie niet van de grond komt.”
Blauwdruk
Wanneer burgers meer participeren, verandert er voor aannemers en groenbedrijven
ook het een en ander. Van Burgsteden:
“Nu hebben we bijvoorbeeld een blauwdruk
voor het grasmaaien. Als op sommige
plekken bewoners dat zelf doen, zien we
dat in de kosten niet terug.
We zullen daarom aannemers en groenbedrijven vragen om meer flexibiliteit.”
Altena vervolgt: “Bepaalde opdrachten gaan
we niet meer alleen op basis van prijs gunnen. We kijken ook in hoeverre iemand in

staat is samen te werken met burgers en
invulling kan geven aan de behoefte aan
flexibiliteit en differentiatie. We moeten
aannemers prikkelen om mee te gaan in
onze werkwijze. In gesprekken die ik met
hen voer, merk ik dat ze daarvoor open
staan.”
Westerbroek: “Op het congres zullen ook
aannemers en groenbedrijven vertegenwoordigd zijn. Een mooie gelegenheid
dus om hierover met elkaar in gesprek
te komen.”
Het enthousiasme is voelbaar. Westerbroek, Van Burgsteden en Altena kijken uit
naar het NCBOR 2015. Die laatste sluit af:
“De week voor het congres openen we het
nieuwe station Arnhem Centraal. Het
ontwerp is twintig jaar oud, maar nog altijd
eigentijds. Het wordt het mooiste station
van Europa; ik raad alle bezoekers aan met
de trein komen. Dan kunnen ze onderweg
naar de Eusebiuskerk meteen een stukje
van onze openbare ruimte beleven.”

w ww.ncbor.nl
i. Ineke Westerbroek
Projectmanager Beheer Openbare
Ruimte en Infrastructuur

De volgende bijeenkomsten staan
gepland:

	2 juli
Innovatie in beheer
Een weg die energie geeft
Westland
	17 september
Sanering verkeersborden
Nijmegen
	22 september
Ontwerpcafé Natuurlijk spelen
Schiedam
	26 november
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 Stad-bijeenkomsten
op www.levende-stad.nl

ineke.westerbroek@crow.nl
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CALL
FOR
PAPERS

Bouw mee aan het congres

nspectie
ctie beeldkwaliteit
kenprocessierups
spectie weginspectie
ctie beeldkwaliteit
et veiligheid bosbeheer
e besteksmonitoring
essierups
spectie CROW-KOR
masten
ame toezicht
en bosbeheer
me landschapsbeheer
ten VTA-inspectie
eplantingopname
nspectie boomsoorten
heid bosbeheer
e besteksmonitoring
nspectie boomsoorten
nspectie
ctie beeldkwaliteit
et veiligheid bosbeheer
e besteksmonitoring
essierups
spectie CROW-KOR
masten

Call for Papers tot en met 30 augustus 2015
Presenteer op het Nationaal verkeerskundecongres 2015
uw visie, praktijkcase of vraagstuk. Dankzij de nieuwe paperprocedure krijgt uw bijdrage zowel voor, tijdens als
na het congres ruim aandacht van collega’s en vakgenoten. De beste papers worden beloond met een solo- of
duopresentatie op het congres van 5 november 2015 in
Zwolle. Bouwt u mee aan de inhoud van het congres?
Bekijk de nieuwe paperprocedure op:
www.nationaalverkeerskundecongres.nl/papers

juni 2015
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Op weg naar een uniform w
 egen- en kruispuntenstelsel ligt er een
gloednieuwe CROW-publicatie: ‘Basiskenmerken kruispunten en
rotondes’. Minder verkeersslachtoffers is het doel. In gesprek met
Ad Kranenburg van Rijkswaterstaat en John Boender van CROW.

Nieuwe publicatie:
‘Basiskenmerken kruispunten en rotondes’

Fluitend
van A naar B
Auteur: René Vorderman

Het streven is ambitieus: over vijf jaar
mogen in Nederland nog maar 500
verkeersdoden per jaar vallen en 10.600
zwaargewonden. Het aantal doden lag in
1970 nog op 3.000 en nu op 570. Maatregelen als de gordelplicht, airbags, kinderzitjes, verkeerseducatie, Duurzaam Veiligprincipes en een streng alcoholbeleid
hebben hun uitwerking gehad. Maar het
ministerie van Infrastructuur en Milieu wil
een nóg verkeersveiliger Nederland, waarin
ook het aantal zwaargewonden per jaar
sterk afneemt (in 2014 nog 18.000).
De publicatie ‘Basiskenmerken kruispunten
en rotondes’ moet bijdragen aan die nieuwe
situatie. Deze komt 6 juli uit en is verkrijgbaar voor verkeerskundigen, ambtenaren
en anderen die zich bezighouden met
wegontwerp en -beheer. De boodschap:
breng het aantal kruispunttypen terug tot
vier en het wordt een stuk overzichtelijker
op de weg. “Als een automobilist weet wat
voor soort kruispunt of rotonde hij kan
verwachten, weet hij ook hoe hij moet
handelen en blijft hij oog houden voor het
verkeer om hem heen”, zegt projectleider
Ad Kranenburg van Rijkswaterstaat.
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Dat is nu niet altijd het geval. Nederland
kent een ratjetoe aan rotondes waardoor
weggebruikers vaak goed moeten kijken
wat de bedoeling is. “Een halve seconde
langer kijken kan al fataal zijn”, weet
Kranenburg. In ‘Basiskenmerken kruispunten
en rotondes’ staan – zoals de titel al aangeeft – kenmerken geformuleerd waaraan
de kruispunten moeten voldoen. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen vier typen:
met voorrang, zonder voorrang, een
rotonde en een kruispunt met verkeerslichten. Daarnaast zijn er twee subvarianten,
het kruispunt met busbaan of met solitaire
fietsroute. “De Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid stelt hoe
eenduidiger de kruispuntvorm, des te beter
de verkeersveiligheid”, zegt John Boender,
projectmanager Verkeer en Vervoer van
CROW.
De zorgvuldig opgestelde en goed doortimmerde publicatie telt 128 pagina’s en
kent een breed draagvlak. Rijkswaterstaat,
provincies, gemeenten, waterschappen,
adviesbureau Royal Haskoning DHV,
SWOV, kennisinstituut TNO en CROW
droegen bij aan de totstandkoming.
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Net als een verkeerspsycholoog, een
educatiepsycholoog en een zintuigfysioloog. Ook Veilig Verkeer Nederland, de
ANWB, de Fietsersbond en de Vereniging
Openbaar vervoer Centrumgemeenten
leverden hun bijdrage aan de werkgroep.
Een mooi netwerk
‘Basiskenmerken kruispunten en rotondes’
is een aanvulling op de CROW-publicatie
‘Basiskenmerken wegontwerp’ uit het
najaar van 2012. Beide documenten sluiten
naadloos op elkaar aan. Het is nadrukkelijk
niet de bedoeling dat ineens alle kruispunten en rotondes op de schop gaan. Maar
bij het periodieke groot onderhoud of
wanneer de weg opnieuw wordt geasfalteerd, kan het kruispunt zodanig worden
aangepast dat het voldoet aan de basiskenmerken. Boender: “Dat betekent dat je
op termijn een heel mooi netwerk van
uniforme routes en kruispunten krijgt.”
Hij doelt op het beperkte aantal wegtypen
(drie) en kruispunten (vier) dat in de ideale
situatie het Nederlandse stratenpatroon
vormt. Kranenburg: “Op een gebiedsontsluitingsweg mag je bepaalde typen kruis-

“We hebben ervoor gezorgd
dat de nieuwe publicatie keurig
zwaluwstaart met de basiskenmerken voor het wegontwerp.”

punten verwachten. Hetzelfde geldt voor
stroom- en erftoegangswegen. Welk soort
kruispunt eraan komt, staat nu niet vast,
maar op een gegeven moment is alles zo
gestandaardiseerd dat je ook aan de weg
– aan het patroon van de markeringen
bijvoorbeeld – ziet welke kruispuntvarianten en rotondes je kunt verwachten.”
Boender: “Zodat je ogenschijnlijk fluitend
van A naar B gaat, omdat alles vertrouwd
aandoet. Natuurlijk zullen er afwijkingen
zijn op de standaardtypes, omdat de situatie daarom vraagt, maar daar moet de
weggebruiker dan duidelijk en tijdig op
worden geattendeerd.”

‘Basiskenmerken kruispunten en rotondes’
is geen ontwerpboek. “Het gaat om herkenning en daarmee om de kenmerken
waaraan rotondes en kruispunten moeten
voldoen”, verduidelijkt Kranenburg.
“We zeggen niets over zaken als maatvoering en de boogstraal van bochten.”
Naast adviezen geeft de publicatie aan wat
absoluut ‘not-done’ is. Boender: “Zo plaats
je bij rotondes geen verkeerslichten. Dat
kan verwarrend zijn. De ene automobilist
denkt dat hij moet stoppen, terwijl degene
achter hem misschien al lang heeft gezien
dat er een rotonde aankomt en doorrijdt.
Gevolg: een botsing. De herkenbaarheid
van het kruispunttype helpt de automobilist
het juiste gedrag te vertonen.”
De nieuwe publicatie is als het ware ‘munitie’
voor ambtenaren, zegt Kranenburg.
Als voorbeeld noemt hij een wethouder die
middenin een groene golf een rotonde wil
aanleggen omdat hij in het middeneiland
een kunstwerk – ‘goed voor het imago van
het dorp’ – wil plaatsen. “De ambtenaar kan
aan de hand van ‘Basiskenmerken kruispunten en rotondes’ beargumenteerd aangeven
waarom dat geen slim plan is. Want het zou
het einde van de groene golf betekenen.”
Veilige, vlotte afwikkeling
“Hoe makkelijker wij ons over de weg
bewegen, hoe meer oog we hebben voor
onze medeweggebruikers”, vat Boender
samen. “Doel is een veilige, vlotte afwikkeling van het verkeer met uiteindelijk minder
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verkeersslachtoffers.” Het aantal zwaargewonden in vijf jaar tijd terugbrengen
van 18.000 naar 10.600 is echter geen
sinecure. “Neemt het aantal doden af
door bijvoorbeeld airbags, dan vindt er een
verschuiving plaats naar het aantal gewonden”, weet Kranenburg. Boender: “Zoals het
er nu uitziet – met de maatregelen die we nu
met elkaar bedacht hebben – gaan we dat
aantal van 10.600 waarschijnlijk niet halen.
Maar zeg nooit nooit. De publicatie draagt
in ieder geval bij aan de verkeersveiligheid.”
Beide deskundigen zijn blij dat na twee jaar
denk- en schrijfwerk ‘Basiskenmerken
kruispunten en rotondes’ er ligt. Boender:
“Alle partijen die hebben meegewerkt,
vinden het een helder verhaal. Wij zien het
als een belangrijke stap naar een verkeersveiliger Nederland. Het is mooi dat er nu
voor het wegennet twee publicaties beschikbaar zijn die de basis weergeven,
zowel voor de wegvakken als de kruispunten.” Kranenburg: “We hebben ervoor
gezorgd dat de nieuwe publicatie keurig
zwaluwstaart met de basiskenmerken voor
het wegontwerp. Daarom is het nummer
van de publicatie 315a, omdat het een
geheel vormt met 315, ‘Basiskenmerken
wegontwerp’.”

 ww.crow.nl/315a
w
i.  John Boender
Programmamanager Verkeer en Vervoer
john.boender@crow.nl
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Voor een volle zaal van meer dan honderd vertegenwoordigers
van gemeenten, provincies, waterschappen, ingenieursbureaus en
de aannemerij presenteerde CROW op 9 juni de stand van zaken op
het gebied van hybride contracten en CROW ProContract.
Hybride contracten staan steeds meer in de belangstelling, maar is
er bij toepassing sprake van een weloverwogen keuze of is het een
hype? CROW ProContract is een online platform met kennis en
hulpmiddelen die het werkproces van aanbesteden, contracteren
en uitvoeren van infraprojecten ondersteunt en een verantwoorde
keuze mogelijk maakt. Waarom is ProContract onmisbaar?
Op deze twee en andere vragen gaven de sprekers antwoord.

Bijeenkomst hybride contracten en CROW ProContract:

Benut de diversiteit
en maak een
gemotiveerde keuze
Ad van Leest, Hoofd Aanbesteden en
Contracteren van CROW, deed de aftrap.
“Hybride contracten zijn niet van vandaag
of gisteren; ze komen al jaren voor in
verschillende vormen als RAW+ of UAVgc
light. Door het stijgende gebruik en de
verscheidenheid aan varianten is CROW
aan de slag gegaan om een eenduidig
model te ontwikkelen. Dit model is getoetst in de praktijk en samen met het
Instituut voor Bouwrecht hebben we de
inbedding van hybride contracten in het
bouwrecht gevalideerd.”
Walter Suy, Projectmanager Aanbesteden
en Contracteren van CROW, gaf het geïnteresseerd luisterend publiek een overzicht
van de ‘do’s and don’ts’ bij hybride contracten. “Hybride contracten zijn UAVgccontracten met een op onderdelen gedetailleerde of functionele vraagspecificatie
die is gebaseerd op de RAW-systematiek:
traditioneel en geïntegreerd in één contractvorm. Maar daarmee is een hybride
contract nog niet meteen zaligmakend.
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Mijn credo is dat een contractvorm nooit
een doel op zich mag zijn, het ondersteunt
het project, niet meer en niet minder. De
cruciale vraag die een opdrachtgever moet
beantwoorden, is: waarom gaan we de
hybride contractvorm gebruiken? Er moeten goede redenen zijn om een deel van
het ontwerp in eigen hand te houden,
zoals er ook goede redenen moeten zijn
om een deel van het ontwerp over te
dragen aan de opdrachtnemer. En er zijn
nog aandachtspunten die hun plek moeten
krijgen in de hybride contracten, bijvoorbeeld de verrekening van afwijkende hoeveelheden op het door of namens de
opdrachtgever opgestelde ontwerp en de
raakvlakken tussen de twee ontwerpen van
opdrachtgever en opdrachtnemer.”
Suy schetste ook een aantal mogelijke
valkuilen bij het gebruik van hybride contracten. “Om dit soort contracten te managen, zijn bepaalde competenties vereist.
Zijn die niet aanwezig, dan vervallen mensen snel weer in oude rollen en patronen.

CROW Pro Contract,
een allround toolbox
Met CROW ProContract faciliteert CROW
het proces van opstellen, aanbesteden en
uitvoeren van contracten met kennisproducten en hulpmiddelen. “Waarom zou je
dit online platform gaan gebruiken?”, vroeg
Programmamanager Niels Meijerink van
CROW aan het publiek. “Omdat het efficiënt, flexibel en betrouwbaar is, het wiel al is
uitgevonden, het gebruik een groot leereffect biedt, kortom: het is een allround
toolbox.”
Het platform werkt als een startpagina voor
de professional en ondersteunt het proces
in vier stappen. Stap 1: de afweging – keuzes maken tussen RAW, geïntegreerd of
hybride. Stap 2: het opstellen van een
contract – specificeren. Stap 3: het aanbesteden van het contract en de gunning.
Stap 4: de uitvoering, toetsing en verifiëring
van het contract. CROW ProContract
wordt de komende tijd verder doorontwikkeld, met onder meer een aanbestedingskompas, een toetsingsplan en een koppeling met de Aanbestedingskalender (ABK).

Ook de verantwoordelijkheden voor kwaliteitsborging moeten op de juiste plek zijn
belegd, namelijk bij de opdrachtnemer,
maar hij en de opdrachtgever hebben
beiden de plicht met elkaar hierover in
gesprek te blijven.”
‘I accept I can’t control everything’
“Loslaten of vastleggen? Dat is de keuze
waarvoor de gemeente Hoorn zich zag
gesteld“, begon Bart Haring, Directievoerder namens de gemeente, zijn verhaal.
“Voor ons bieden hybride contracten het
beste uit twee werelden.
Samen met CROW en Tauw hebben we
een honderd procent UAVgc contract in
het format van een RAW-bestek toegepast.
Met gedeelde verantwoordelijkheden voor
opdrachtgever en opdrachtnemer. Voorwaarde is dat je als opdrachtgever het lef
moet hebben onderdelen los te laten: ‘I
accept I can’t control everything; I trust all
will be okay in the end.’ We hebben de
aanbesteding gedaan in een meervoudig

Overigens ook voor de opdrachtnemer
waren er uitdagingen genoeg. Haring:
“Bijvoorbeeld de kwaliteitscontrole van alle
onderdelen en het vanaf de start van het
project digitaal vastleggen van de opleveringsdocumenten, maar ook de simpele
vaststelling dat een opdrachtnemer aan
veel meer knoppen moet draaien. Voorwaarde is dat er tussen beide partijen een
brede basis van vertrouwen moet zijn, dat
er ruimte moet zijn voor conflicten en dat
beiden de betrokkenheid en verantwoordelijkheid tonen die nodig is voor het
welslagen van het project. Dan is het uiteindelijke resultaat nog maar het topje van
de piramide.”

De eerste stap staat dus in het teken van
afweging en daarbij ondersteunen diverse
tools binnen CROW ProContract om een
keuze te maken welke contractvorm het
beste past bij een project. Neem bijvoorbeeld de tool Contracteringskompas, een
quickscan die eenvoudig en eenduidig
helpt bij het bepalen van de contractvorm.
Een heldere rapportage, waarin overwegingen worden vastgelegd, is het
eindresultaat. Wendy Kooijman, Contractmanager van Waterschap Groot Salland:
“We hebben deze gratis tool ontwikkeld,
samen met CROW, vanuit de behoefte zo
vroeg mogelijk bij de start van een projectopdracht de contractkeuze en –strategie
te kunnen bepalen. Een contract, of dat nu
RAW, geïntegreerd of hybride is, moet
passen bij de aard van het project. Ook wij
onderschrijven het enorme belang van de
waarom-vraag. Met het Contracteringskompas worden alle mogelijke keuzes
expliciet vastgelegd en gemotiveerd.
Na beantwoording van alle vragen blijft de
‘best fit’ over en zijn alle criteria gewogen.”

Inmiddels is in Hoorn al een tweede project met een hybride contractvorm gestart,
waarbij ook Past Performance een plek
heeft gekregen.

i. Niels Meijerink
Programmamanager Aanbesteden
en Contracteren
niels.meijerink@crow.nl

onderhandse vorm en daarbij wel opdrachtnemers geselecteerd die ervaring
hadden met UAVgc.”
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CROW Online Kennismodules

28 mei 2015

De voordelen en
vernieuwingen

CROW-Young Professionals
Netwerkbijeenkomst
“Krachtig vooruit”

Met één druk op de knop de informatie oproepen
die u nodig heeft? In mum van tijd antwoord
krijgen op uw dringende vraag? Neem een
abonnement op een Online Kennismodule van
CROW: een online omgeving die relevante en
actuele kennis voor u binnen handbereik stelt.

NIEUWE KENNISMODULE
Kennismodule Verkeerstekens
Bent u op zoek naar actuele informatie en kennis over
verkeerstekens in Nederland? De Online Kennismodule
Verkeerstekens is de meest complete bundeling van verkeersborden en -tekens in Nederland. Per bord of teken
vindt u praktische informatie over toepassing, uitvoering
en plaatsing.
Meer informatie: www.crow.nl/KMvts

Na een inspirerende, interactieve sessie ‘Kies je eigen carrière!’
op InfraTech afgelopen januari is er vervolg gegeven aan de
behoefte om kennis met elkaar te delen. Op 28 mei heeft de
tweede Young Professionals Netwerkbijeenkomst “Krachtig
vooruit” plaatsgevonden bij CROW/KpVV in Utrecht.
Hierbij hebben ongeveer dertig jonge, enthousiaste vakgenoten
ervaringen, ideeën en tips met elkaar gedeeld in een informele
en ontspannen setting. Er zijn inspirerende tafelgesprekken
gehouden waarbij de deelnemers konden kiezen uit vier verschillende thema’s. In drie keer twintig minuten kregen de
professionals de kans om samen over het thema te praten,
daarna was er ruime gelegenheid voor de netwerkborrel.
Thema’s die aan bod zijn gekomen:
Spark Your Story (Christine Witman)
Tijdens deze sessie deelden de deelnemers ervaringen over
de manier waarop zij mensen en hun verhalen onthouden.
Hoe word je iemand die onthouden wordt, en hoe onthoud je
zelf iemand die je hebt ontmoet? Met als hoofdconclusie: blijf
jezelf zodat er ruimte is om je persoonlijke kenmerken te laten
zien en ken je eigen kracht.

UPDATE BESTAANDE KENNISMODULE
Kennismodule Mobiliteit en gedrag

Ontwikkel je talent (Matthijs Kuhlmann)
In deze sessie werd met elkaar gedeeld op welke manier je je
eigen talent verder kan ontwikkelen. Conclusie: laat zien wat je
kunt, durf te ‘challengen’ en te vragen.

Deze kennismodule is aangevuld en geactualiseerd
met acht nieuwe kennisproducten en tools:
 Permanente verkeerseducatie: Toolkit
	
 Gedrag beïnvloedbaar?
	
 Implementatie verkeers- en gezondheidseducatie
	
in het voortgezet onderwijs: literatuuronderzoek
 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële
	
technieken
 Transitie naar duurzaam vervoer: gedragsmaatregelen
	
op maat
 Verkenner Mobiliteitseffecten, vooraf beoordelen van
	
projecten op het gebied van mobiliteitsmanagement
en parkeren – met praktijkcases
 Blogs reisgedrag
	
 Handreiking slim reizen: van start naar succes
	

Waarmaken van ambities (Iman Koster)
Tijdens deze sessie waren de deelnemers in gesprek met
CROW-directeur Iman Koster. Een speed date van young
professionals met een old professional als het ware. Alle vragen
mochten worden gesteld en zijn beantwoord, over zijn eigen
loopbaan en ambities. Een van de conclusies: ben je bewust
van de (werk)situatie waarin je zit, dat je weet te formuleren wat
je wil en kan en dat je daarover open bent naar je werkgever.
Onderhandelen (Sybren Graafsma)
Tijdens deze sessie gingen de deelnemers aan de slag met de
vier belangrijkste activiteiten bij het gedragsmodel van onderhandelen. Iedereen heeft zijn eigen onderhandelingsgedrag
geanalyseerd aan de hand van activiteiten, dilemma’s en
tactieken. Conclusie: wees open in je communicatie over je
ambities en wees overtuigd van je eigen positie en gelijk.

Meer informatie: www.crow.nl/KMmob
w ww.crow.nl/kennismodules
i. Elsa Louwerse
marketing- en communicatieadviseur
elsa.louwerse@crow.nl
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CROW lanceert maar liefst drie nieuwe cursussen binnen
het cluster Verkeer en Vervoer: ‘Effectief omgaan met
parkeernormen’, ‘Basiscursus Mobiliteit en Gedrag’ en
‘Update: nieuwe kennis en ontwikkelingen Wegontwerp’.
Yvonne Gerards, consulent en coördinator cursussen Verkeer
en Vervoer, aan het woord over het hoe en waarom.

Auteur: Rick Otten

Drie nieuwe cursussen
voor verkeersprofessionals
“Ons huidige cursusaanbod Verkeer en
Vervoer kenmerkt zich vooral door langlopende trajecten van enkele maanden tot
bijna een jaar”, vertelt Yvonne Gerards.
“Het zijn merendeels algemene cursussen,
waarmee we een belangrijk deel van onze
doelgroepen, de gemeentelijke verkeerskundigen voorop, prima bedienen. Dat laat
onverlet dat CROW signalen ontving van
onder anderen oud-cursisten die wezen
op een aanvullende behoefte aan kennisverdieping. Professionals met al flinke
inhoudelijke bagage gaven aan meer specifiek gerichte kennis te willen vergaren in
de vorm van kortlopende trajecten van
bijvoorbeeld een dag. Die signalen hebben
we laten bevestigen in een steekproefenquête onder 232 oud-cursisten. Deze
enquête leverde niet alleen een zeer goede
respons op van 32 procent, maar bevestigde tevens de al ontvangen signalen.”
Een substantieel deel van de respondenten
gaf aan steeds moeilijker tijd vrij te kunnen
maken voor de langlopende cursussen
en op zoek te zijn naar bijspijkercursussen
over specifieke onderwerpen uit de dagelijkse praktijk.
Plan van aanpak
Gerards vervolgt: “In de enquête hebben
we gevraagd naar een nadere omschrijving
van de cursusbehoefte. Waar is precies
vraag naar? Daar zijn uiteindelijk keuzes uit
voortgekomen die hebben geleid tot de
drie nieuwe cursussen. Vervolgens zijn
we met de deskundigen op een bepaald
onderwerp aan de slag gegaan met de
inhoudelijke uitwerking. De insteek is dat

de cursussen zoveel mogelijk worden
gegeven door CROW-professionals.
Voor de “Basiscursus Mobiliteit en Gedrag”
doen we een beroep op externe expertise.
Daarna hebben we de leerdoelen beschreven, waarbij een koppeling is gemaakt met
de ELO, de elektronische leeromgeving.
Dat beantwoordt aan de behoefte thuis
aan de voorbereiding te werken, zodat de
cursus kan worden ingepast in een dag.
Bij de bepaling van de werkvormen hebben
we voorrang gegeven aan de praktische
toepasbaarheid van de leerstof. Hoe kan
de cursist aan het eind van de dag naar
huis met het gevoel dat hij of zij de kennis
meteen kan aanwenden in het dagelijks
werk?”
De zomermaanden worden benut om
de cursussen inhoudelijk in detail vorm te
geven. ‘We hebben veel kennis in huis en
uit al kennis wordt datgene geselecteerd
dat echt toegevoegde waarde biedt aan
de cursist,” zegt Gerards. Inschrijven is al
wel mogelijk. Alle cursussen staan met data
en locaties online. De eerste cursus die
gegeven wordt is ‘Basiscursus Mobiliteit
en gedrag’. De cursus vindt plaats op
7 oktober in Bunnik. Er wordt lesgegeven
in kleine groepen van maximaal 15 deelnemers.

i. Yvonne Gerards
Consulent CROW Verkeer en Vervoer
yvonne.gerards@crow.nl
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Wat komt in de drie cursussen
aan bod?
Effectief omgaan met parkeernormen:
inzicht in de relatie tussen parkeernormen
en -kencijfers en het opstellen van
parkeernormen. www.crow.nl/4530
Basiscursus Mobiliteit en Gedrag:
onder meer de basisprincipes van
het menselijk gedrag, opstellen
van een probleemanalyse en naar
mobiliteitsvraagstukken kijken met
een gedragsbril. www.crow.nl/4531
Update: nieuwe kennis
en ontwikkelingen Wegontwerp:
de meest actuele richtlijnen met achtergronden én een kijkje in de nabije toekomst
van wegontwerp. www.crow/4529
Per cursus is er plek voor maximaal vijftien
cursisten.
De cursussen staan binnenkort,
naast alle andere cursussen van CROW,
op www.crow.nl/scoormetkennis
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Weet u de techniek op de juiste wijze toe
te passen? Dan zorgt dit voor maximaal
resultaat. Dat geldt voor een tennisser maar
ook uw werk als professional. Op deze
pagina vertellen cursisten over hun ervaring
met cursussen en opleidingen van CROW.
Dit keer staat de cursus UAVgc in de spotlight.
Kijk voor alle cursussen op
www.crow.nl/scoormetkennis
en vergroot ook uw slagkracht.
UAVgc staat voor de systematiek van
geïntegreerd contracteren. De UAV-GC 2005
is het algemene en administratieve kader dat
wordt gebruikt bij het geïntegreerde samenwerkingsconcept.
Hierbij is, vergeleken met de traditionele
voorwaarden als UAV 1989 en UAV 2012,
sprake van een verschuiving van ontwerpverantwoordelijkheden naar de opdrachtnemer. De vorm van een geïntegreerd
contract is afhankelijk van de mate van
integratie van de bouwfasen.
De meest bekende vorm is Design & Construct.
CROW beheert de UAVgc en biedt ondersteuning bij het gebruik door middel van
de online kennismodule UAVgc, publicaties
en cursussen.

Cursisten over de
CROW cursus UAVgc
Alex Bannink

Bedrijfsleider Wegenbouwbedrijf Oost

“Een UAVgc-overeenkomst geeft de aannemer veel meer ruimte zelf oplossingen te
bedenken. Én de waaromvraag te stellen. Waarom wil de opdrachtgever wat hij wil?
Zo gauw je dat weet, heb je helder welk beeld de opdrachtgever heeft bij het
eindresultaat. Daar kun je dan veel makkelijker op inspelen en met de juiste
oplossingen komen. De kennis van aannemers wordt steeds meer op prijs gesteld
en dat is een mooie ontwikkeling. De prijs is niet meer altijd doorslaggevend, een
economische oplossing wél: een duurzame constructie zodat de opdrachtgever
qua onderhoudskosten, op de lange termijn, goedkoper uit is.
Het belangrijkste vind ik dat de markt bij geïntegreerde contracten anders wordt
benaderd. De opdrachtnemer staat niet meer lijnrecht tegenover de opdrachtgever
en wordt veel meer geprikkeld kwaliteit te leveren.”

Bert Vink

Implementatiemanager Strukton Worksphere

“Een heldere cursus, die me goed duidelijk heeft gemaakt hoe je de voorwaarden
in een UAVgc moet lezen. De insteek van het contract is dat er veel meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer ligt. Dit biedt kansen voor meedenken, kennis
inbrengen en het aandragen van innovatieve oplossingen. De cursus leert welke
verantwoordelijkheden je precies hebt en hoe je die vertaalt naar de praktijk.
Daarvoor is het zaak dat je de structuur van zo’n contract goed begrijpt.
Dat is na de cursus zeker het geval. Belangrijk verschil met een standaardcontract
is dat de opdrachtnemer zelf de kwaliteit controleert. Dit moet je natuurlijk wel
met een gevalideerde keuringsmethode doen en je moet kunnen aantonen dat
je daadwerkelijk kwaliteit hebt geleverd. Een andere rol dus voor zowel opdrachtgever als aannemer.”

Elwin van der Spek

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

Projectleider Molhoek Aannemingsbedrijf

“UAVgc is een mooie contractvorm, maar werkt alleen als de opdrachtgever
duidelijk aangeeft wat hij verlangt. Sommige opdrachtgevers hebben de neiging
de aannemer alles uit te laten zoeken. Dat is in mijn ogen niet de bedoeling van
een UAVgc. Je moet er samen iets van maken. Sterker: elkaar tot het uiterste drijven
om een optimaal resultaat te behalen. De uitgangspunten moeten helder zijn.
Als een opdrachtgever kwaliteit wil, moet hij aangeven wat hij daaronder verstaat
en wat hij precies verwacht. Aannemers zijn door de UAVgc meer tijd kwijt aan de
voorbereiding, maar worden wél geprikkeld slimmer te zijn dan de concurrentie;
hoe lever ik de gevraagde kwaliteit tegen een zo laag mogelijk prijs?”

Arm doorzwaaien
voor maximale slagkracht
Scoor met Kennis
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COLOFON
CROW | Educatie: Agenda
Cursussen en opleidingen - augustus t/m september 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

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

webcode

openbare ruimte en infrastructuur, verkeer en vervoer.

1 sept.

Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

4380

1 sept.

Uitvoeren met RAW

4115

3 sept.

Rekenen met RAW en UAV

4220

8 sept.

Basiscursus UAV

4111

Barbara Hasselaar-van Rijzewijk Vakredacteur

8 sept.

Ruimte in RAW en UAV

4161

Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur

8 sept.

Introductiecursus Systems Engineering voor de GWW

4323

8 sept.

UAVgc: opstellen en beheersen

4331

9 sept.

Flexibel contracteren 2: hybride contracten

4162

9 sept.

UAVgc

4320

10 sept.

Registratie, controle en toezicht met RAW en UAV

4140

15 sept.

Basiscursus RAW

4112

16 sept.

Beschrijven met RAW

4113

16 sept.

Risico’s & Aanbesteden in de Bouw en Infra

4350

CROWetCETERA verschijnt zes keer per jaar.
REDACTIE

Christine Witman Vakredacteur Verkeer en Vervoer
Elise Roders Redacteur
Rick Otten Bladmanager
Martijn Reinink Eindredacteur
INTERVIEWS
Rick Otten, Martijn Reinink, Luuk Talens,
Jan van den Berg, Haks Walburgh Schmidt,
René Vorderman

REDACTIEADRES

✓ VERKEER EN VERVOER

		

Redactie CROWetCETERA
Postbus 37, 6710 BA Ede

25 aug.

Mobiliteit en gedrag (verdieping, online zelfstudie met werkcolleges)

4527

T 0318 69 53 00

25 aug.

Opleiding Verkeerstechniek (online zelfstudie met werkcolleges)

4503

F 0318 62 11 12

26 aug.

Verkeer en milieu (online zelfstudie met werkcolleges)

4525

27 aug.

Inleiding tot de verkeerskunde (online zelfstudie met werkcolleges)

4520

27 aug.

Verkeer en beleid (online zelfstudie met werkcolleges)

4526

27 aug.

Verkeersveiligheid (online zelfstudie met werkcolleges)

4522

E redactie@crow.nl
www.crow.nl/etcetera
ABONNEMENTENADMINISTRATIE
Afdeling Media, CROW
Postbus 37, 6710 BA Ede
T 0318 69 53 15

✓ INFRASTRUCTUUR

F 0318 62 11 12
E abonnementen@crow.nl

2 sept.

Opleiding Visueel Inspecteur Wegen: theorie exclusief examen

4065

2 sept.

Opleiding Visueel Inspecteur Wegen: theorie inclusief examen

4066

9 sept.

Opleiding Coördinator Gladheidsbestrijding voor wegbeheerders

4080

✓ WERK EN VEILIGHEID
10 sept.

Opleiding Deskundig Leidinggevende Projecten

ADRESWIJZIGINGEN
Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven
aan de abonnementenadministratie.
ADVERTENTIE-EXPLOITATIE
Molijn Sales Support
Postbus 61, 5258 ZH Berlicum

4001

T 073 503 35 44
F 073 503 11 95

Scoor met kennis
Het kennisterrein van CROW is breed en varieert van kennis over aanbesteden en contracteren
tot infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer. Op dit hele terrein staan cursussen en
opleidingen voor u klaar. Educatieprogramma’s gemaakt vanuit één overtuiging: kennis zorgt voor
een voorsprong. Kern daarbij is dat kennis actueel, praktisch en direct toepasbaar moet zijn.
Want daarmee maakt u het verschil en ook uw organisatie.
Kijk voor meer informatie op: www.crow.nl/scoormetkennis

E crow@molijnsalessupport.nl
OVERNAME VAN ARTIKELEN
Artikelen mogen alleen worden overgenomen na
goedkeuring van de redactie en met bronvermelding.
VORMGEVING EN DRUK
Coers en Roest ontwerpers bno | drukkers

Kennis delen met uw team of afdeling?
Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdieping?
CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud.
Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager
een training op maat samen. Kijk voor meer informatie op:
www.crow.nl/incompany

Arnhem
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SAMEN BOUWEN

Omnummeren van RAW-hoofdcodes wél lichtzinnig

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