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OV-Klantenbarometer 2014

Fysiek versus
sociaal beheer

CPL
omop.nl is een krachtig stuk gereedschap om
vanuit een RAW-raamovereenkomst deelopdrachten te genereren en deze overzichtelijk te
beheren.
In één oogopslag kunt u zien hoeveel
deelopdrachten er zijn verstrekt, wat de totale
opdrachtsom is of wat de som per deelopdracht
is, wat er gerealiseerd is, welke besteksposten er
toegevoegd zijn en nog veel meer. Ook heeft u de
beschikking tot het afdrukken van verschillende
rapportages.

• Geen software aanschaﬀen
• Duidelijk (ﬁnancieel)
overzicht
• Snel en simpel in gebruik
• Eenvoudige import ZSX
bestanden
• Overal toegang tot uw
gegevens

• Toevoegen van bijlagen
• Meerdere gebruikers
• Geen fouten door knippen
en plakken
• Standaard rapportages en
meer…

info@omop.nl | www.omop.nl

info@cpl-duiven.nl | www.cpl-duiven.nl

’t Holland 11, 6921 GX Duiven | Postbus 120, 6920 AC Duiven | Telefoon (0316) 28 00 34
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• Onderzoek en
advies
• Landmeten en
uitzetten
• Stedelijk water en
riolering
• Ontwerp
• Contractvorming
• Projectondersteuning
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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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Bijeenkomsten
CROW Levende Stad 2015

Rogier Rijkers nieuwe
Hoofd Media CROW

Voordelen en vernieuwingen

De volgende bijeenkomsten staan
gepland:

Met een 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 waar u relevante en
actuele kennis binnen handbereik heeft.
Recent heeft CROW een aantal nieuwe
kennismodules geïntroduceerd en
aangevuld.

12 mei
Regio bijeenkomst Oost-Nederland
CROW Ede
21 mei
Bedrijfsinvesteringszones
Geertruidenberg
4 juni
Regiobijeenkomst Zuid-Holland
Midden Zoetermeer
10 juni
Regiobijeenkomst
Noord-Holland (Klimaatadaptatie)
Den Helder
18 juni
Gifvrij onkruidbeheer
laatste stand der techniek
Zaanstad
24 juni
Praktijkmiddag Beeldkwaliteit
Ede Tech center
22 september
Ontwerpcafé Natuurlijk spelen
Schiedam
26 november
Nationaal Congres Beheer
Openbare Ruimte
Arnhem

Heeft u zelf ideeën waarover u graag een
bijeenkomst georganiseerd wilt hebben?
Laat het CROW Levende Stad weten via
(0318) 69 53 85 of per e-mail:
levendestad@crow.nl.

Rogier
Rijkers
Bij CROW begon Rogier Rijkers per 1 april
als Hoofd Media. Hij volgt Frans te Riele
op die gekozen heeft voor het zelfstandig
ondernemerschap.
Met de komst van Rijkers bestaat het
managementteam van CROW voortaan
uit drie personen: directeur/bestuurder
Iman Koster, Coen van Haasteren en
Rogier Rijkers.
Iman Koster: “CROW ontwikkelt zich
al enkele jaren naar een multimediale
organisatie waarbinnen de klant centraal
staat. Gevolg is dat onze kennis door
steeds meer professionals in de sector
in hun dagelijks werk wordt gebruikt.
Frans heeft hierin geweldige stappen
gezet. Met de komst van Rogier
verwachten wij die lijn stevig door te
trekken. Rogier is sterk klantgericht en
heeft een aanzienlijk track-record op
digitaal gebied. Met de uitbreiding van
het managementteam borgen wij die
kennis meteen in de leiding van CROW.”
Iman Koster betreurt tegelijk het vertrek
van Frans te Riele: “Gelukkig heeft Frans
zich bereid verklaard tot het einde van
het jaar een aantal projecten voor ons te
trekken. CROW ProContract is hierbij het
belangrijkste.”
Rogier Rijkers (1974) was de afgelopen
vijf jaar uitgever/hoofdredacteur van
Cobouw, het platform voor de bouw.
Daarvoor vervulde hij diverse
commerciële en journalistieke functies
bij de regionale uitgever Wegener.

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.
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CROW Online
Kennismodules:

Nieuwe kennismodules
Onkruid en verhardingen
Deze kennismodule biedt ontwerpvoorbeelden voor onkruidwerende verhardingen.
De voorbeelden inspireren ontwerpers,
bestekschrijvers en beheerders als het gaat
om het voorkomen van onkruidproblemen,
het maken van de juiste materiaalkeuze en
detailinrichting en hoe een goede procesgang te verankeren in de organisatie.
www.crow.nl/KMonkruid
Nieuwe kennis in
bestaande kennismodules
(*toegevoegd, **geactualiseerd)
Fiets
E
 valuatie aanbevelingen voor palen op
fietspaden (Fietsberaad-publicatie 27) *
In mei 2012 publiceerde CROWFietsberaad de eerste versie van het
‘Keuzeschema sanering van palen op
fietspaden’. In samenwerking met een
groot aantal partijen zijn de aanbevelingen uit het keuzeschema getoetst in de
praktijk. De samenvatting van de onderzoeksresultaten zijn in de module
opgenomen.
K
 euzeschema sanering
palen op fietspaden **
Dit keuzeschema helpt wegbeheerders
bij het maken van afwegingen over de
plaatsing van palen op fietspaden.
Daarnaast geeft de notitie aanbevelingen
voor een veilige vormgeving van een
locatie met palen.
www.crow.nl/KMfiets
 ww.crow.nl/kennismodules
w
i Elsa Louwerse,
Marketing- en communicatieadviseur
elsa.louwerse@crow.nl
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Trots op CROW

Met grote trots wil ik de lezers van CROW et cetera deelgenoot
maken van het feit dat CROW bij de verkiezing van de PM Top
Beste Dienstverleners in de sector Ruimtelijke ordening, Mobiliteit
en Wonen is verkozen tot beste dienstverlener voor de overheid!

PM – voor wie dat wellicht niet weet –
staat voor Public Mission en is een onafhankelijk magazine voor en over publieke
zaken en overheidsmanagers.

In dit onderzoek werd gemeten hoe CROW
scoort op zijn belangrijkste waarden.
Ik ben blij met en bijzonder trots op de
conclusies uit dit onderzoek.

De PM Top Beste Dienstverleners is een
jaarlijkse lijst van de beste externe zakelijke
dienstverleners die voor de overheid
werken. 23.000 Opdrachtgevers binnen
de overheid werden in het onderzoek
uitgenodigd de dienstverleners waarmee
ze samenwerken, te beoordelen op dertien
kwaliteiten. De uiteindelijke score werd
uitgedrukt in een rapportcijfer.

CROW heeft een sterk imago. Uit de feedback blijkt dat CROW bij zijn doelgroepen
wordt gezien als een praktisch georiënteerde, deskundige autoriteit in de sector.
Meer dan de helft van de klanten geeft aan
dat onze producten voor hen de maatstaf
zijn in hun vakgebied. De CROW-kennisproducten bieden houvast en zekerheid en
vereenvoudigen het werk van professionals.

Kennisplatform CROW – ‘een onafhankelijke kennisorganisatie zonder winstoogmerk’ – in Ede haalde in de sector ruimtelijke ordening, mobiliteit en wonen met
een 8,1 de hoogste score. Onze organisatie
scoorde hoog op deskundigheid en een
klantgerichte service. Met name het feit
dat CROW juist op deze twee facetten zo
goed werd beoordeeld, vind ik een groot
compliment voor onze medewerkers.

En net toen ik zat te broeden op een
onderwerp voor deze column bracht
CROW-KpVV de jaarlijkse OV-Klantenbarometer uit. Die presentatie is voor
de Nederlandse OV-wereld zoiets als de
Oscar-uitreiking voor de filmindustrie.
Buitengewoon eervol natuurlijk dat
CROW-KpVV hieraan verbonden is,
en erg belangrijk voor ons imago.

Meer over deze verkiezing is te vinden op
www.pm.nl/bd2014/ruimtelijkeordening.

Als ik vaststel dat werkelijk alle media,
van TV-journaal tot lokale en landelijke
kranten en vakbladen, deze Barometer
hebben besproken en de link leggen
naar die kennisorganisatie uit Ede,
dan gloei ik zelfs van trots.

Daarnaast kreeg CROW begin dit jaar nog
een steuntje in de rug van z’n klanten en
relaties. Na een eerste imago-onderzoek,
gehouden in 2010, is eind 2014 besloten
nog een imagometing te laten verrichten.

De medewerkers zijn natuurlijk ook trots
op CROW. Tegelijkertijd, zo leert het imagoonderzoek ons, blijven ze er bescheiden
bij. Te bescheiden misschien zelfs wel:
medewerkers van CROW, blijkt uit het

Ook de proactieve houding van CROW
werd gewaardeerd.
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onderzoek, zijn nog te bescheiden over
hun rol in het proces en de positie die zij
innemen. De klant ziet de CROW-medewerker als expert in zijn of haar vakgebied.
Natuurlijk is die bescheidenheid ook een
deugd, die ervoor zorgt dat we niet genoegzaam achterover leunen maar voortdurend bezig blijven met ons te ontwikkelen.
Het imago-onderzoek geeft ons daarvoor
ook meer dan voldoende inspiratie.
U vraagt als gebruiker van onze kennisproducten en onze adviesdiensten steeds
meer maatwerk. U vindt dat we sneller
moeten reageren op actuele ontwikkelingen.
U wilt dat we met volle kracht voortgaan
met het digitaliseren. We zullen enerzijds
moeten investeren in het op peil houden
van onze inhoudelijke kennis, anderzijds
proactief bezig gaan met wat de klant
nodig heeft. Onze medewerkers weten
dat zij hiervoor naar de klant toe moeten.
U heeft in het imago-onderzoek duidelijk
de wens uitgesproken dat CROW die onafhankelijke expert blijft, die op de praktijk
gericht en toegankelijk is. Maar wel een
beetje sneller graag, en dat zonder aan
kwaliteit in te boeten!
Aan ons de schone taak deze wens
te koesteren en te doen uitkomen.
We doen het graag voor u!
i . Iman Koster
Directeur CROW
iman.koster@crow.nl

5

Auteur: Bas Doms

Een geschilbeslechting van CROW stond
bekend onder de term ‘bestekadvisering’.
Deze door CROW uitgevoerde geschilbeslechting heeft echter al geruime tijd niet
alleen betrekking op geschillen binnen de
RAW en de UAV. Ook geschillen binnen
geïntegreerde contractvormen zijn steeds
vaker onderwerp van een dispuut. CROW
hanteert hiervoor een vastgestelde procedure die zijn onafhankelijkheid en deskundigheid waarborgt. De geschillenprocedure
is door de voorganger van de Advies- en
Beheerraad vastgesteld. Partijen kunnen
hulp van CROW inroepen bij de beslechting van geschillen in zowel UAV/RAW als
in UAV-GC contractvormen. Een geschilbeslechting kan op verschillende manieren
worden ingestoken:
Bemiddeling in een geschil tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer in een
RAW-bestek of een geïntegreerd contract;
Bemiddeling in een geschil tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer
met aansluitend coaching, zodat
de partijen op laagdrempelige en
eenvoudige wijze de samenwerking
kunnen voortzetten;
Deelname van CROW aan een Raad van
deskundigen zoals bedoeld in de UAVGC 2005, §47, lid 5 en artikel 18 van de
basisovereenkomst.
Contractbemiddeling
Een contractbemiddeling door CROW is
gehouden aan een strak omlijnde, vastgestelde procedure en wordt uitgevoerd door
twee of meer consulenten/medewerkers
van CROW. Dit waarborgt de onafhankelijke positie van CROW en een zorgvuldige
en deskundige inhoudelijke behandeling.
Zo is het belangrijk dat de bemiddeling
door beide partijen schriftelijk wordt
aangevraagd en dat zij onderling overeenkomen of de bemiddeling al dan niet als
bindend wordt beschouwd. Dit om zeker
te weten dat de partijen een (gezamenlijk)
geschil ervaren en dat zij gezamenlijk
achter hun vraagstelling staan.
Een bemiddeling vindt altijd plaats tussen
beide contractpartijen. Betrokkenheid van
adviseurs of onderaannemers die door een
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CROW
Contractbemiddeling
CROW wordt regelmatig gevraagd te bemiddelen tijdens de
uitvoering en realisatie van een contract. Aanleiding hiervoor
kunnen geschillen zijn over de regelgeving en de inhoud van het
contract tussen contractpartijen, maar ook het wegnemen van
onduidelijkheden over een bepaald onderdeel van het contract.
Het doel van een contractbemiddeling: gezamenlijk een oplossing
zoeken voor het ontstane geschil. Een hoger doel: het bevorderen
en continueren van de samenwerking tussen beide partijen.
CROW-consulenten geven vanuit hun expertise in aanbesteden
en contracteren een onafhankelijk, onpartijdig advies.

van beide partijen in de arm zijn genomen,
worden hierbij uitgesloten, tenzij zij hiertoe
door een van de partijen zijn gemandateerd. Contracten met derden zijn namelijk
op een geheel andere leest geschoeid.
Contractbemiddeling vindt in nagenoeg
alle gevallen mondeling plaats. Bij uitzondering kan CROW besluiten tot een schriftelijke contractbemiddeling, afhankelijk van
de complexiteit van de vraag en de inschatting van de CROW-medewerkers.
De bemiddeling eindigt altijd met een
schriftelijke verslaglegging, uitgevoerd
door de contractpartijen. CROW toetst
de verslaglegging aan de uitgangspunten,
conclusies en aanbevelingen van de
contractbemiddeling.
Een contractbemiddeling vindt uitsluitend
plaats aan de hand van de Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken 1989/2012 en de
Uniforme Administratieve Voorwaarden
voor Geïntegreerde Contractvormen 2005.
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CROW vertaalt deze voorwaarden naar de
praktijksituatie van het contract en hoe de
voorwaarden dan geïnterpreteerd dienen
te worden. Voor een eenduidig oordeel is
het van belang dat contractpartijen CROW
inzage geven in de contractstukken die te
maken hebben met het geschil en die een
relevantie hebben ten opzichte van de
gezamenlijke vraagstelling. CROW en de
contractpartijen waarborgen uiteraard
hierbij de uitgangspunten van discretie.
Coaching
Als een geschil volgens de procedure van
een contractbemiddeling is beslecht, dan
wil dat niet altijd zeggen dat een optimale
samenwerking gewaarborgd is en blijft.
Een geschil kan zodanig geëscaleerd zijn
dat de samenwerking onder druk is komen
te staan. Een primair uitgangspunt bij
samenwerking is dat er een op de
contractvorm afgestemde evenwichtige
verhouding ontstaat en gewaarborgd blijft
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Beide partijen hebben hierin een rol en

Een contractbemiddeling
door CROW is gehouden aan
een strak omlijnde, vastgestelde
procedure

dienen dan ook elkaars belangen hierin te
erkennen. De consulent/kenniscoach van
CROW ondersteunt en begeleidt de contractpartijen op een gelijkwaardige basis in
dat proces en gaat met partijen gezamenlijk op zoek naar de juiste samenwerking
op basis van de contractuitgangspunten.
Het is uiteindelijk aan de contractpartijen
om te bepalen hoe en in welke vorm en
verhouding zij met elkaar verder willen
en kunnen gaan.
Raad van Deskundigen
Anders dan in de UAV is geregeld, biedt de
UAV-GC 2005 de mogelijkheid om ervoor
te kiezen dat partijen hun geschillen (zoals
omschreven in §47, lid 2) conform de
Geschillenregeling, versie maart 2004,
voor kunnen leggen aan een Raad van
Deskundigen (keuzemogelijkheid in artikel
18 van de Model Basis Overeenkomst).
Indien men die keuze in de Basisovereenkomst niet maakt, dan zullen geschillen
automatisch worden voorgelegd aan de
Raad van Arbitrage voor de Bouw (of in

afwijking van de UAV-GC 2005; de civiele
rechter). De Raad van Deskundigen wordt
ingesteld door de contractpartijen indien
zich een geschil tussen de contractpartijen
voordoet. CROW biedt deze contractpartijen de mogelijkheid om bij een geschil
onderdeel te zijn van een Raad van Deskundigen en zo gezamenlijk met andere
deskundigen te komen tot een deskundig,
eensluidend en onafhankelijk advies.
De taken van de Raad van Deskundigen
kunnen bijvoorbeeld uiteenlopen van een
advies ter oplossing van een geschil tot
specifieke en algemene aanbevelingen
zodat geschillen in de toekomst zoveel
als mogelijk worden voorkomen of om te
komen tot een voor partijen acceptabele
samenwerking.
De Geschillenregeling biedt ook de
mogelijkheid om een door beide partijen
aangewezen vertrouwenspersoon te benoemen die conform de geschillenregeling
handelt. CROW kan eventueel ook deze rol
vervullen.
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Meer weten?
Het door CROW bemiddelen in een
geschil tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer is een zorgvuldig
omkaderd proces met heldere, specifieke
voorwaarden en uitgangspunten en
voldoet aan een vastgestelde procedure.
Wilt u meer informatie over een
contractbemiddeling of wilt u weten
of een geschil hiervoor in aanmerking
komt, dan kunt u contact opnemen met
de CROW-helpdesk, telefoonnummer
0318-699855 of Bas Doms,
Kenniscoach Aanbesteden en
Contracteren, tel. 0318-699823.

	w ww.crow.nl/kenniscoach
i Bas Doms, Kenniscoach Aanbesteden en
Contracteren,
bas.doms@crow.nl
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Kent u de Milka en Tuc-combinatie? Een voorbeeld van bestaande
(succes)formules die gecombineerd zijn tot een nieuw product. CROW
heeft een eigen combinatie gemaakt. Niet om op te eten, wel heel nuttig.
CROW heeft bestaande kennis vanuit verkeer en vervoer en vanuit de
openbare ruimte gecombineerd in nieuwe kennisproducten.
Auteur: Guy Hermans

Sturen op
kwaliteitsbeleving
van de openbaar
vervoerreis
Door de combinatie van kennis uit beide
vakgebieden, kan op een eenvoudige
manier een flink aantal kwaliteitsaspecten
van een openbaar vervoerreis van deurtot-deur worden verbeterd. Dan gaat het
om de Kwaliteitscatalogus ov-omgeving
– gecombineerd met de kwaliteit van de
openbare ruimte – en de Kwaliteitscatalogus ov-voertuigen. Twee producten die,
net als Milka en Tuc, zeker samen gebruikt
kunnen worden.
Enkele jaren geleden was het cluster Verkeer en Vervoer van CROW druk in de weer
om van stations prettige plekken te maken.
Een handreiking en toepassing van een
eigen schouwmethode werd toegepast op
een tiental stations. Bij het schouwen op
station Zwijndrecht is bij Stedenbaan het
idee ontstaan om de beeldmethodiek van
CROW voor de openbare ruimte ook te
gaan gebruiken voor stationsomgevingen.
Een goed idee dat CROW samen met
partijen als NS, ProRail, Nederland Schoon,
stads- en streekvervoerders, beheerders
openbare ruimte en openbaar vervoerautoriteiten heeft ontwikkeld.

ov-voertuigen zou willen maken. Amsterdam wil namelijk met beeldkwaliteit voor
voertuigen aan de slag in de aansturing van
de eigen vervoerders. Dat heeft het cluster
Verkeer en Vervoer, met een andere groep
mensen, opgepakt. Er zijn immers deels
andere mensen betrokken bij voertuigen
dan bij de stationsomgeving.
Beide werkgroepen hebben twee mooie
producten opgeleverd die op verzoek van
en in samenwerking met het veld zijn
gemaakt. Maar wat is het nu en welke
waarde heeft het in de praktijk?

Terwijl CROW daaraan werkte, kwam de
Stadsregio Amsterdam met de vraag of het
kenniscentrum ook beeldmeetlatten voor

Beeldkwaliteit en openbaar vervoer
De kern van de methode is een overzicht
van vijf kwaliteitsniveaus: van A+ (zeer
hoog) tot en met D (zeer laag). Van elk
niveau is zowel beeld als tekstuele omschrijving opgenomen in de zogeheten
beeldmeetlat. Partijen kunnen eenvoudig
samen bepalen welk niveau wenselijk is en
monitoren of dit gerealiseerd wordt. Zo is
sturen op kwaliteit mogelijk en ontstaat er
op termijn, door inzet en resultaat te koppelen, inzicht in wat de meest effectieve
en efficiënte manier is om de gewenste
kwaliteit te realiseren. Men kan duidelijker
communiceren, transparanter kwaliteitskeuzes voorleggen, makkelijker schouwen,
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beter monitoren en benchmarken en op
hoger niveau regisseren en contracteren.
Voor ov-omgevingen zijn 51 beeldmeetlatten opgesteld. Voor ov-voertuigen zijn
er in totaal 33 beeldmeetlatten. Met deze
beeldmeetlatten kan een objectief oordeel
worden geven over de mate van schoon,
heel en veilig, hoe snel en gemakkelijk
mensen zich kunnen verplaatsen en hoe
comfortabel en sfeervol de ov-omgevingen
en -voertuigen zijn.
Voor ov-voertuigen is de Online Kennismodule Beeldkwaliteit ov-voertuigen en
de publicatie Kwaliteitscatalogus Beeldkwaliteit ov-voertuigen 2014 gemaakt.
Aan beide CROW-KpVV -producten zijn
geen kosten verbonden. Zo kan de ovwereld kennismaken met beeldkwaliteit.
De ov-omgeving is een ander belangrijk
aspect en is zo stevig gekoppeld aan de
openbare ruimte, dat hiervoor een ander

Stadsregio Amsterdam
“De Stadsregio wil vervoerders meer
gaan sturen op output in plaats van op
input. Dan zijn goede en eenduidige
meetmethodes nodig om bijvoorbeeld
de prestatie op het gebeid van schoon,
heel en veilig te beoordelen. We zijn
blij dat we in overleg dat instrument
hebben kunnen ontwikkelen en we
hebben met GVB afgesproken om dat
vanaf 2016 te gaan gebruiken.”

‘Voor ov-omgevingen zijn

51 beeldmeetlatten opgesteld.
Voor ov-voertuigen zijn er
33 beeldmeetlatten’
integraal product is gemaakt, dat tegen
betaling is te gebruiken. De nieuwe Online
Kennismodule Beeldkwaliteit Openbare
Ruimte heeft naast de Kwaliteitscatalogus
openbare ruimte ook de Kwaliteitscatalogus ov-omgevingen opgenomen, met
daarbij 51 beeldmeetlaten.
CROW is zeer benieuwd naar de ervaringen
met deze nieuwe producten en verneemt
graag suggesties van gebruikers.

Milka heeft niet alleen met Tuc een
combinatie gemaakt, maar ook met
Oreo-koekjes, met Lu en met Philadelphia.
CROW hoort graag welke combinaties
gebruikers graag zouden zien, als het gaat
om beeldkwaliteit.

Stedenbaan:
“Stedenbaan is blij dat er nu ook
beeldkwaliteit voor openbaar vervoeromgevingen beschikbaar is.
Het is een belangrijk instrument om
met de kwaliteit van stations aan de
slag te gaan. Dit jaar willen we de
beeldkwaliteit gebruiken om de kansen voor verbetering van een aantal
stationsomgevingen in Zuid-Holland
in beeld te brengen, zodat we samen
met reizigers het openbaar vervoer
nog aantrekkelijker kunnen maken.”

	w ww.crow.nl/kmbov
i Guy Hermans
Projectmanager Verkeer en Vervoer
guy.hermans@crow.nl
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Auteur: Koen Bekking

In 2014 heeft CROW in samenwerking met het Landelijk Veren
Platform het Kennisplatform Personenvervoer over water gelanceerd:
www.personenvervoeroverwater.nl. Bij de totstandkoming van dit
platform werd al snel duidelijk dat lang niet alle kennis waar
professionals behoefte aan hebben beschikbaar is. De onlangs
verschenen publicatie ‘Weloverwogen over water’ beantwoordt
aan deze behoefte op basis van theorie en twaalf uiteenlopende
praktijkvoorbeelden.

Waar een wil is, is een waterweg

“Alles wat u altijd al
wilde weten over
veerdiensten”
Erik van Toor,
Veerdienst Schoonhoven

“Een veerpont in een toeristische route
heeft voor veel fietsers en wandelaars
een toegevoegde waarde.”

De publicatie is niet alleen van belang voor
professionals die nieuwe initiatieven verkennen, maar ook voor de opdrachtgevers
en exploitanten van bestaande veren.
Omdat de (maatschappelijke) baten van
een veer slechts voor een deel direct ten
goede komen aan de exploitant, is deze
vaak afhankelijk van een financiële bijdrage
van een al dan niet opdrachtgevende
decentrale overheid.
Een decentrale overheid die op haar beurt
kritisch kijkt naar haar rol en uitgaven.

Piets Smits, Uiterwaarde

“Een boeiende inkijk in de zeer
diverse wereld van de Nederlandse
Veerverbindingen. Lezen!”

Een rode draad die in ieder geval duidelijk
naar voren komt, is dat alle veren een
bijdrage leveren aan het stimuleren van het
fietsgebruik. Verder zijn de autoveren
nuttig in het reduceren van omrijdkilometers en dragen ze dus automatisch bij aan
meerdere milieudoelstellingen. Daarnaast
hebben alle veren iets toeristisch in zich.
Verblijf op het water is een kwaliteit!
”Water verbindt ons nog steeds met
elkaar. Voor ontmoetingen en dagelijkse
bezigheden, maar ook voor cultuurhistorisch vermaak in een prachtige,
natuurlijke ambiance.”

Frank Lelieveld, Gemeente Amsterdam

Personenvervoer over water kent vele
vormen en hoedanigheden: met grote en
kleine schepen, met snelle en langzame
schepen, haaks naar de overkant varend of
in de langsrichting van het water, alleen
voor voetgangers of ook voor fietsers en
auto’s, enzovoort.

Johan Hania, Riveer

“Ik hoop dat deze publicatie partijen
stimuleert tot nieuwe initiatieven voor
veerverbindingen.
Want waar een wil is, is een waterweg!”

“Als Waterbus krijgen we regelmatig
vragen vanuit andere water- en congestierijke gebieden om ‘ook zo’n ferry
systeem op te zetten’. Natuurlijk beschikken wij over veel kennis en kunde, maar
uiteindelijk is het zoveel beter om die
objectief en te verkrijgen.
Waarbij veelzijdigheid is gewaarborgd
door de inbreng van diverse specialisten.
En alleen al om die reden is de publicatie
zeer de moeite waard!”

Maira van Helvoirt,
CBRB/Landelijk Veren Platform

Deze publicatie geeft informatie over de
belangrijkste aspecten van personenvervoer over water in algemene zin. Verder
beschrijft ze een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden, primair geselecteerd op
basis van het verschil in aansturing (opdrachtgever en -nemer, inclusief financiering) van het veer. Interessant voor decentrale overheden, initiatiefnemers en
exploitanten.
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Gerbrand Schutten, Waterbus



www.crow.nl/weloverwogen-water
www.personenvervoeroverwater.nl

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

Advertorial

Overzicht in het woud
der deelopdrachten

Adviesbureau CPL Duiven ontwikkelde
de applicatie omop.nl, die razendsnel
en gebruiksvriendelijk orde schept in
de veelheid aan deelopdrachten bij
RAW-raamovereenkomsten.
Niet alleen handig voor overheden,
ook voor aannemers en adviseurs.

Auteur: René Vorderman

CPL Duiven kreeg van opdrachtgevers vaak
de vraag: hebben jullie geen tool waarmee
wij snel deelopdrachten kunnen aanmaken
en fatsoenlijk kunnen beheren? Het antwoord is omop.nl, een webapplicatie die
CPL in eigen beheer liet bouwen. Een
krachtig stuk gereedschap om vanuit een
RAW-raamovereenkomst, voorheen Overeenkomst Met Open Posten (OMOP),
deelopdrachten te genereren en deze
(financieel) overzichtelijk te beheren.
De applicatie werd eind vorig jaar als pilot
getest en de reacties waren lovend. “De
opdrachtgevers van het eerste uur zijn
super content”, vertelt ingenieur Sander
Bekker van CPL. “Zij noemen de applicatie
overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.” Daarmee heeft het adviesbureau uit Duiven zijn
doel bereikt. Nadat CPL omop.nl op InfraTech officieel presenteerde, gonst de naam
van het bedrijf door het land van overheden, aannemers en adviesbureaus. “Wij
hadden gedacht dat alleen gemeenten met
omop.nl zouden werken”, bekent Bekker.
“Maar we kregen tijdens InfraTech ook heel
veel aanloop van provincies, waterschappen, aannemers en zelfs adviesbureaus.
Daarmee zijn we als kleine partij blij verrast.”

Bij een OMOP, dat sinds dit jaar formeel
RAW-raamovereenkomst heet, is op het
moment van aanbesteden nog niet bekend
welke werkzaamheden precies uitgevoerd
moeten worden. Evenmin als waar en
wanneer dit moet gebeuren. Soms heeft
een opdrachtgever te maken met tientallen
deelopdrachten. Het overzicht is dan snel
zoek. Bekker: “Veel partijen maken of
maakten een schema in Excel, maar dat is
heel foutgevoelig. Bovendien ben je met
honderden regels onder elkaar het overzicht snel kwijt. Ander nadeel is dat een
Excelbestand vaak maar bij een persoon
op de computer staat.”
Dit in tegenstelling tot omop.nl, die via
internet overal toegankelijk is. “Opdrachtgevers en aannemers kunnen er gelijktijdig
in werken”, vertelt Bekker. “De status van
deelopdrachten is realtime te bekijken.”
Verder is in een oogopslag te zien hoeveel
opdrachten zijn verstrekt, net als de totale
opdrachtsom en de som per deelopdracht.
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Daarnaast toont de applicatie wat al gerealiseerd is en welke bestekposten aan de
overeenkomst zijn toegevoegd. Bovendien
kunnen gebruikers bijlagen toevoegen
zoals tekeningen en foto’s en hebben zij de
mogelijkheid verschillende rapportages af
te drukken. Kortom: een gebruiksvriendelijk
en snel overzicht in het woud der deelopdrachten.
Een account is vrijblijvend en gratis aan te
maken op omop.nl. Eenmalig registreren
verschaft gebruikers toegang tot de applicatie, waarmee zij deelopdrachten kunnen
samenstellen en diverse raamovereenkomsten kunnen beheren. Ook staat een proefproject klaar, waarmee direct gewerkt kan
worden. Een licentie kost 329 euro per
project per jaar. Dat betekent: onbeperkt
deelopdrachten samenstellen en beheren.
“Gebruikers hoeven geen dure software
aan te schaffen”, noemt Bekker een ander
groot voordeel. “Licentiekosten kunnen op
projectbasis worden afgeboekt.”
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Op donderdag 19 maart verzamelden zich zo’n tachtig mensen
in het kleine RASA-theater in Utrecht om kennis te nemen van
de rapportcijfers die openbaar vervoerreizigers eind 2014 hebben
gegeven aan het ov-product in hun regio’s. Het was een divers
gezelschap: directeuren, beleid- en communicatiemedewerkers,
concessiemanagers, dataspecialisten, marketingmensen en enkele
commercieel managers. Wat ze gemeen hadden was een gezonde
wedstrijdspanning. Want voor het veertiende jaar werden in een
besloten bijeenkomst de belangrijkste resultaten bekend gemaakt
van de OV-Klantenbarometer, nu de editie 2014.

klantwaardering sinds 2002 (toen een 6,7)
nu een mijlpaal is bereikt: een gemiddelde
van een 7,5 voor het algemeen oordeel,
landelijk. Op zich was dit al een klein
feestje waard, want er is sprake van een
structureel verschil.

OV-Klantenbarometer 2014:

In totaal geeft 83,2 procent van de respondenten een 7 of hoger, terwijl 17,6 procent
zelfs een 9 of een 10 geeft. Daar staan de
onvoldoendes tegenover. Die worden
gegeven door 5,9 procent van de reizigers.
Als we inzoomen op de onderzoeksgebieden zien we die verschuiving ook. In 2004
kreeg 32 procent van alle vervoergebieden
een 7,0 of lager. In 2014 is dat nog maar
1 procent. Ook bij de hoge cijfers blijkt een
grote verschuiving op te treden. In 2004
had 3 procent van de vervoergebieden een
7,6 of hoger; nu is dat maar liefst 42 procent.
Kortom, het openbaar vervoer is in de ogen
van de reiziger het afgelopen decennium
flink verbeterd.

klantwaardering reizigers
stads- en streekvervoer
niet eerder zo hoog
Auteur: Gerard van Kesteren

Andere belangrijke conclusies:
De Rotterdamse tram is voor de zesde
keer op rij gestegen in de beoordeling,
nu naar 7,7;
In Apeldoorn rijdt het beste stadsvervoer,
een 8,0;
Amsterdam metro scoort 0,2 hoger,
nu een 7,3;
Utrechts stadsvervoer herstelt sterk na
dip in 2013, een 7,5;
Valleilijn is de hoogst gewaardeerde
treindienst, een 7,7;
Regiovervoer Den Haag stijgt met stip,
nu een 7,7;
Zaanstreek heeft met een 7,8 het beste
streekvervoer op het vasteland;
Het streekvervoer rondom Amsterdam
scoort sowieso hoog;
Regionale treindiensten leveren als
groep een tiende punt in;
De Waddeneilanden staan weer bovenaan.

Reizigers vullen tijdens hun ov-reis een
schriftelijke enquête in en geven rapportcijfers aan verschillende aspecten van hun
rit in bus, tram, metro, regionale trein en
ov-ferry. Het onderzoek vindt jaarlijks
plaats in opdracht van CROW-KpVV
en wordt uitgevoerd door I&O Research
en inno-V.

concessies. Het onderzoek OV-Klantenbarometer vormt hiermee niet één,
maar eigenlijk 73 dezelfde onderzoeken
die gelijktijdig worden gehouden.
In 2014 is de klantwaardering gemeten
tijdens 6.477 ritten. Daarmee is het
verreweg het grootste onderzoek naar
de klantwaardering.

Dit jaar hadden bijna 92.000 mensen
een enquêteformulier ingevuld.
Het onderzoek was verdeeld over 73
onderzoeksgebieden. Alle concessies
worden apart gemeten, net als de verschillende modaliteiten binnen de gebieds-

De concessie Hoofdrailnet van NS valt
vooralsnog buiten het onderzoek.
Mijlpaal
Het belangrijkste nieuws in het RASA-theater
was dat na een gestage verbetering van de

Meer informatie
De belangrijkste onderzoeksresultaten
staan in de rapportage Landelijke cijfers,
te vinden op de overzichtspagina
www.crow.nl/ov-klantenbarometer2014.
Daar zijn onder andere ook de 35 deelrapportages (ov-autoriteiten en vervoerders)
en de verantwoording te downloaden.
Rond het onderwerp sociale veiligheid in
het stads- en streekvervoer is een apart
landelijk rapport gemaakt dat ook via de
overzichtspagina is te vinden.

7,7 of hoger
7,5 - 7,6
7,3 - 7,4
7,1 - 7,2
7,0 of lager
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i. G erard van Kesteren,
Projectmanager Collectief Vervoer
gerard.vankesteren@crow.nl

Nieuwe Kennismodule
en Tool Verkeerstekens
Praktische kennis over verkeersborden en verkeerstekens op het wegdek

Samen werken
aan valpreventie
bij ouderen
CROW-KpVV en VeiligheidNL maken
zich allebei sterk voor de veiligheid van
de voetganger op straat. Uit cijfers blijkt
dat er jaarlijks 80.000 mensen opgenomen worden op de spoedeisende hulp
na een valongeval. Bij ongeveer 12.000
van deze ongevallen betreft het ouderen die vallen als voetganger op straat.
Infrastructuur speelt hierbij een belangrijke rol. Investeringen hierin leiden tot
besparingen op zorgkosten.
Reden voor CROW-KpVV om samen
met VeiligheidNL bij gemeenten aandacht te vragen voor de kansen en
mogelijkheden om deze valongevallen
en de daarmee gepaard gaande kosten
terug te dringen. Er wordt aan twee
beknopte digitale flyers gewerkt: een
gericht op de zorgambtenaren en een
voor de ambtenaren Verkeer en vervoer.
De brochures schetsen de problematiek
en verwijzen naar bronnen en instrumenten om zelf met valpreventie aan de
slag te gaan. De uitgave voor ambtenaren Verkeer en vervoer staat online op
de CROW-website.
www.crow.nl/valpreventie-ouderen
	i. Wilma Slinger
Projectmanager Mobiliteit
wilma.slinger@crow.nl

De veel geraadpleegde website www.verkeerstekens.nl was nodig aan
een actualisatie toe. Daarom ging een CROW-expertgroep Verkeerstekens, bestaande uit wegbeheerders en verkeersjuristen, eind vorig
jaar van start met het bestuderen van de inhoud en het aanpassen
van deze inhoud naar de meest recente wettelijke bepalingen en de
toepassing in de praktijk. Het resultaat mag er zijn: de nieuwe Online
Kennismodule Verkeerstekens met bijbehorende tool.
Auteur: Christine Witman

De kracht van de actualisatieslag is de
koppeling van relevante wet- en regelgeving voor verkeerstekens vanuit
bijvoorbeeld Wegenverkeerswet 1994
(WVW1994) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW) naar de praktische toepassing
van verkeersborden op straat. Moet ik
een verkeersbesluit nemen voor een
bepaald bord? Wat zijn de plaatsingsvoorschriften vanuit de BABW? Mag ik
ook een kleiner formaat bord plaatsen?
Per verkeersbord of verkeersteken op
het wegdek zijn alle relevante wettelijke
bepalingen overzichtelijk gerangschikt,
met daarbij de geldende richtlijnen en
de praktische toepassing, soms voorzien van een situatieschets. Zowel de
borden uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) als de
niet-RVV-borden en overige informatieborden zijn opgenomen.
Ook zijn de Werk in Uitvoeringsborden
en markeringen op het wegdek, zoals
de blokmarkering of de doorgetrokken
streep, in een overzicht te vinden.
Per bord of verkeersteken op het
wegdek wordt meteen de koppeling
gemaakt naar de voor dat bord of teken
relevante vigerende wet- en regelgeving op www.wetten.nl. Ook is er bij de
kennis over verkeersbesluiten een link
gemaakt met de Verkeersbesluiten
Applicatie op overheid.nl.
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Wegbeheerders zijn namelijk vanaf
1 januari 2013 verplicht om verkeersbesluiten online te publiceren.
Met de nieuwe online kennismodule
wordt tenslotte een overzicht gegeven
van de toepassing, plaatsing en uitvoering van verkeerstekens.
Zodra er nieuwe verkeersborden bij
komen worden deze automatisch aan
de kennismodule toegevoegd.
Online Tool: Verkeerstekens
Ook is er een handige Tool Verkeerstekens
ontwikkeld waar alle verkeersborden in
hoge resolutie te downloaden zijn. Alle
RVV-borden uit bijvoorbeeld categorie E
Parkeren en Stilstaan, maar ook de meest
gebruikte gemeentelijke parkeerbebording
en borden Werk in Uitvoering zijn hier te
verkrijgen. De borden zijn voorzien van de
nieuwe bies voor kleurenblinden.
De nieuwe Kennismodule Verkeerstekens
(toepassing, plaatsing en uitvoering) met
bijbehorende Tool Verkeerstekens is
vanaf half mei en dit jaar nog gratis te
raadplegen.

	www.crow.nl/KMvt


i. Christine Witman
Vakredacteur Verkeer en Vervoer
christine.witman@crow.nl
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Fysiek versus sociaal domein: 1 + 1 = 3?

‘De grootste uitdaging
was het blijvend loslaten
van directe sturing’
Auteur: Rick Otten

Integraal samenwerken over de grenzen van het fysieke en sociale
domein heen vergt nogal wat van een ambtelijke organisatie.
Denk aan: loslaten, anders inrichten van het (beheer)proces, ruimte
bieden aan participatie van bewoners en bedrijven, kansen bieden
aan medewerkers om te experimenteren. De gemeente Beuningen
heeft de politieke uitdaging gekregen een ‘vitale wijk’ te ontwikkelen:
project De Hutgraaf. Een voorbeeld van een project waarbij heel
nadrukkelijk integraal wordt gewerkt over de domeinen sociaal en
fysiek heen. Wat zijn de ervaringen? CROW Et cetera ging in gesprek
met Piet de Klein (wethouder Ruimte, Water en Energie),
Sigrid Stam (projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling)
Yvonne Kuijpers (beleidsmedewerker Zorg en Welzijn)
en Karin Eppink (beleidsmedewerker Openbare Ruimte).

Het kabinet vertrouwt in het sociale
domein veel nieuwe taken toe aan
gemeenten, met minder beschikbaar
budget. In alle discussies wordt vaak gezegd dat dit ten koste zal gaan van het
fysieke beheer. De pleitbezorgers van de
fysieke sector doen hun best hard te maken waarom het zo belangrijk is ook voldoende geld te besteden aan de buitenruimte. Zijn fysiek en sociaal concurrenten
of juist samenwerkingspartners die elkaar
kunnen versterken?

‘loslaten vraagt
bestuurlijk lef’
Opdrachtgever wethouder
Piet de Klein
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Stakeholders fysiek en
sociaal beheer samen aan tafel
Voor de gemeente Beuningen was de
Hutgraaf het eerste grote project waarvan
het sociale en fysieke domein gezamenlijk
de ontwikkeling op zich namen. Dus inclusief de stakeholders vanuit zorg en welzijn.
Yvonne Kuijpers: “Ik ben vanaf de start van
de ontwikkeling betrokken bij de ontwikke-
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ling van de Hutgraaf. En ik heb nog steeds
het gevoel dat ik vanuit zorg en welzijn alle
input kan geven die voor het project gewenst is.”
Sigrid Stam is als projectleider ook vanaf de
start betrokken geweest bij de Hutgraaf.
“Het project is ontstaan uit een bestuurlijk
initiatief, waarbij deze wijk is aangewezen
als een te ontwikkelen vitale wijk. Er kwamen elf inschrijvingen op de aanbesteding
en na selectie bleven er drie over die een
plan gingen maken. In maart 2014 is het
project gegund aan ontwikkelaar Hendriks
Bouw en Ontwikkeling uit Oss. Het project
loopt nu en zal gefaseerd worden opgeleverd tot en met 2020.”
Opdrachtgever wethouder Piet de Klein:
“We hebben het kwalitatief beste plan
kunnen uitkiezen. En dat op basis van niet
teveel randvoorwaarden vooraf. Je moet

“De plannen van de andere inschrijvers
wezen ook wel in die richting. In het
gegunde plan is het uitgangspunt ‘honderd
vierkante meter openbaar groen per
woning’ zorgvuldig meegenomen. Mijn
oorspronkelijke angst was daarmee weg.
En ook voor het beheersbaar houden van
de kosten van het toekomstig beheer zijn
voorwaarden in het contract opgenomen.”
De Klein vult aan: “Dat beheer doet de
gemeente straks zelf. Dat overlaten aan
de ontwikkelaar was nog een brug te ver.“
Blijvend loslaten
Stam geeft aan dat regulier intern projectoverleg in de huidige fase van het project
niet meer bestaat. “Ja, ook dat valt onder
de noemer ‘loslaten’. Als je dat met elkaar
afspreekt, moet je dat ook doen. Daarop
ligt in de huidige fase van het project ook
mijn meeste aandacht. Je moet niet in je
oude routine van directe sturing terugvallen. Wel hebben we eens in de vier weken
overleg met de projectleider van de ontwikkelaar.”

Beukenhaag heilige status
Voor een vitale wijk gelden nogal wat
specifieke uitdagingen: er moeten
voldoende toegankelijke woningen zijn
die qua inrichting en prijs de gewenste
menging van doelgroepen tot stand laat
komen; de beschikbaarheid van voorzieningen die leiden tot activiteiten waarin
het elkaar ontmoeten centraal staat, moet
gegarandeerd zijn; de mogelijkheden voor
sociaal netwerken moeten optimaal zijn.
de ontwikkeling van zo’n plan overlaten
aan marktpartijen; zij zijn er veel beter in
dan wij als overheid. En zij lopen ook het
grootste risico. De ontwikkelaar moet niet
alleen bouwen en de openbare ruimte
ontwikkelen, maar ook het sociale domein
meenemen. En de invulling van dat sociale
domein is voor een ontwikkelaar een hele
nieuwe uitdaging. Er staan harde uitgangspunten in het contract; er is een realisatieverplichting, maar we bouwen niet voor de
leegstand. We verwachten een inspanning
van de ontwikkelaar en kijken hoe we
kunnen meebewegen. De terugtredende
overheid moet uiteindelijk alleen toetsen
of datgene wat in het contract staat ook
goed wordt uitgevoerd. Al het overige laten
we over aan de ontwikkelaar. Dat loslaten
vraagt enerzijds bestuurlijk lef, maar het is
ook bestuurlijke noodzaak dit soort
samenwerkingsverbanden aan te gaan.”

De Klein: “De start van het project binnen
de gemeente was eigenlijk heel simpel: zet
een groep mensen vanuit het fysieke en
sociale domein bij elkaar die samen iets
moeten vinden van wat uiteindelijk de
Hutgraaf moet worden. Dat gaf wel wat
reuring, want samen betekent ook dat je je
eigen stokpaardjes moet kunnen loslaten.
Zo stond er aan de rand van het plangebied een beukenhaag die door vrijwilligers
werd onderhouden. Mensen voelen zich
verbonden met die haag en ook daarmee
moet je rekening houden. En binnen de
gemeentelijke organisatie kunnen schotten
tussen afdelingen, budgetten en beleidsplannen voorkomen.”
Eppink was bij aanvang van het project
bang dat er in het definitieve plan sprake
zou zijn van een verdichting van de wijk.
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Voor Eppink was het blijvend loslaten wel
een uitdaging: “Ik zat vooral met de vraag
of dit project wel toekomstbestendig en
duurzaam zou blijken te zijn. Hoe maakbaar is een ontwikkelplan? Die twijfel en
dan toch je directe sturing loslaten, getuigt
ook weer van lef.”
Kuijpers: “Nu het project loopt, wordt er
door Hendriks gebruik gemaakt van de
klankbordgroep Wonen-Zorg-Welzijn.
Daarin zitten ook vertegenwoordigers van
de betrokken sociale partijen. De uitdaging
voor hen is wel dat er nog geen mensen
wonen in De Hutgraaf. Dat maakt het
bijvoorbeeld voor de organisaties die
begeleiding bieden, moeilijker nu al
betrokkenheid te tonen.”
Over de grootste winst van het project
De Hutgraaf zijn allen het wel eens: het
vanuit verschillende optieken en perspectieven ontwikkelen van een plan samen
met een ontwikkelaar die oog en oor
heeft voor de wensen van opdrachtgever
en toekomstige gebruikers.
Stam: “En we leren nog dagelijks. We zijn
ook reuze benieuwd naar het uiteindelijke
resultaat van De Hutgraaf. En de manier
van samenwerken heeft al navolgers
binnen onze organisatie gekregen.”


i. Ineke Westerbroek
Projectmanager Beheer Openbare Ruimte
en Infrastructuur
ineke.westerbroek@crow.nl
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CROW vernieuwt komend jaar belangrijke publicaties over de
uitvoering van grondwerk, kabels en leidingen. In het voorjaar
van 2016 verschijnen de actualisaties. Wat gaat er veranderen?
Eddy Westdijk (CROW) en Klaas Ruigewaard (voorzitter Platform
Verontreinigde Grond) leggen het uit.

Vernieuwde kennisbundeling over
grondwerk, kabels en leidingen
Auteur: Luuk Talens

Risicogestuurd werken
houdt in dat er meer
’op maat’ kan worden
beveiligd.

250 (Graafschade voorkomen aan kabels
en leidingen) en 308 (Kabels en leidingen
rond wateren en waterkeringen) waren
jarenlang dé handleidingen voor veilig en
gezond grondwerk, maar het is tijd voor
vernieuwing. Dat vinden Eddy Westdijk en
Klaas Ruigewaard. “Die signalen vingen we
op uit de praktijk en uit eigen observaties.
Er is in zeven jaar enorm veel gebeurd.
Vernieuwde kennis uit belangrijke sectoren
binnen het grondwerk bundelen we tot
heldere richtlijnen die door de hele branche
worden gedragen.”
Wet- en regelgeving
De oude CROW-publicatie 132 gebruikt
nog een risicomodel dat stamt uit de tijd
dat de overheid de veiligheidstouwtjes nog
stevig in handen had. “Daardoor werden
bijvoorbeeld de gevaren van giftige grond
voor planten gelijkgesteld aan de gevaren
voor mensen”, zegt Ruigewaard. “Wetenschap en praktijk geven echter aan dat
sommige stoffen schadelijk zijn voor de
ecologie, maar niet voor mensen. Nu de
overheid zich meer terugtrekt en marktpartijen meer verantwoordelijkheid krijgen voor
de invulling van beheersmaatregelen komt
er meer aandacht voor de humane risico’s.”

Jaarlijks gaat in Nederland zo’n 500.000
keer de schop in de grond. Dit vergt een
samenspel van duizenden mensen, met
ieder hun eigen verantwoordelijkheden.
Economische schade, milieuschade, of een
onveilige situatie ontstaat zonder heldere
richtlijnen snel. Publicaties 132 (Werken in
of met verontreinigde grond), 307 (Kabels
en leidingen in verontreinigde bodem),

Ruigewaard noemt het ‘risicogestuurd
werken’. “Dit houdt in dat er meer ‘op maat’
kan worden beveiligd. Dat je als grondwerker niet in een wit pak met masker staat
terwijl een paar meter verderop een boer
zijn akker omploegt. We nemen doelvoorschriften op. Bijvoorbeeld: uw medewerkers
zijn verplicht om hoofdbescherming te
dragen. Of dit een helm is of iets anders is
niet meer van belang, als het maar geregeld
is. Werkvoorbereiders en veiligheidsdeskundigen krijgen hierdoor een grotere verantwoordelijkheid. Zij schatten de risico’s in.”
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In de nieuwe Richtlijn Zorgvuldig Graafproces worden nieuwe contractvormen
uitgebreid besproken. “Wie is waarvoor
verantwoordelijk? Wie moet je benaderen
als je tegen een probleem aanloopt tijdens
het graven? Wie weet waar de kabels en
leidingen liggen? Bedrijven en overheden
hebben andere rollen en verantwoordelijkheden gekregen”, aldus Westdijk.
Innovaties
Noem iemand die in 2009 dagelijks op
zijn tablet werkte. Inderdaad, niemand.
Zo werkt het ook bij grondwerkers.
“De techniek schrijdt voort”, zegt Westdijk.
“Grondzuigers en borstelmachines hebben
hun intrede gedaan om schade aan kabels
bij graafwerkzaamheden te voorkomen.
Bovendien kunnen we nu met radarapparatuur heel gericht ondergrondse leidingen
lokaliseren. Dit stond allemaal nog niet in
de oude publicatie.”
Een andere innovatie is het gebruik van
secundaire bouwstoffen, dat de afgelopen
jaren een vlucht heeft genomen. Dit is het
hergebruiken van afvalstoffen. Duurzaam
en efficiënt, maar het ontbreekt nog aan
randvoorwaarden. “Er zijn risico’s bij het
aanbrengen van secundaire bouwstoffen.
Wij willen een kader creëren waarin mensen
worden beschermd”, aldus Ruigewaard.
Digitale dynamiek
Voor de zomer van 2016 worden de nieuwe
publicaties zowel in boekvorm als in een
online kennismodule gepresenteerd.
Toekomstige veranderingen en aanvullingen
worden direct opgenomen in het digitale
document op de website van CROW.
	w ww.crow.nl
i Eddy Westdijk, Projectmanager Beheer
Openbare Ruimte en Infrastructuur
eddy.westdijk@crow.nl

Past Performance:

Kweekduin als model
De gemeente Bloemendaal en Dura Vermeer Infrastructuur BV Midden
West pasten ‘Past Performance’ toe binnen het project Kweekduin, een
lommerrijke buurt waar in 2014 rioolvervanging en een wegconstructie
op het programma stonden. Met deze aanpak beoordelen opdrachtgevers van overheden de uitvoering van de opdracht. Centraal daarbij
staan de kwaliteit van de samenwerking en de houding en het gedrag
van de opdrachtnemer. Daarover en over de toegevoegde waarde van
CROW is het woord aan projectleider Gerard de Boer van Dura Vermeer
en Vincent Hoogeland, projectleider civiele projecten van de gemeente
Bloemendaal.
Auteur: Rick Otten

Hoogeland: ‘Overheden hebben behoefte
aan een aannemer die zich houdt aan
afspraken, die open staat voor overleg,
rekening houdt met de bewoners en
soepel inspeelt op onvoorziene
omstandigheden. Gemeente Bloemendaal
heeft vanaf de start van dit project intensief
contact gezocht met de wijk Kweekduin.
Dit contact moest absoluut goed zijn.
En bij de uitvoering van het project speelt
de opdrachtnemer daarbij een cruciale rol.
Wij als opdrachtgever wilden vanaf de start
een goed gevoel hebben bij de werkhouding van de opdrachtnemer en zijn klantgerichtheid. En daarin bleek Past Performance een onmisbaar instrument.’

Professionalisering
Maar, geven beide heren aan, Past Performance is meer dan een hulpmiddel voor
opdrachtgevers om geschikte opdrachtnemers te vinden. De aanpak bevordert de
professionalisering van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Zij streven
allebei naar kwaliteitsverbetering in de
infrasector en naar het terugdringen van
faalkosten. Opdrachtgevers verlangen
daarnaast zoals gezegd een klantgerichte
opstelling van opdrachtnemers en opdrachtnemers hebben er belang bij zich
te onderscheiden door beter te presteren
dan concurrenten.

De Boer: ‘Waarom Past Performance?
In de eerste plaats omdat het was voorgeschreven in het bestek. Maar we zagen
het ook als een uitdaging het instrument
te leren kennen en de standaard van meten
en vastleggen ook toe te passen in toekomstige projecten. In het begin van het
project waren we nog zoekende.
Hoe kunnen we Past Performance goed
inzetten als instrument? CROW heeft ons
daarbij op weg geholpen door uiteen te
zetten wat Past Performance precies is,
hoe het kan worden ingezet en wat de
voor- en nadelen zijn. En door te wijzen
op de leermomenten in de loop van de
uitvoering van het project , zodat we de
verbeterpunten voor toekomstige projecten konden vaststellen. Het advies en de
begeleiding door CROW heeft eigenlijk de
richting aangegeven in het programma en
het goede gebruik van de programmatuur.’
Met trots geeft De Boer aan dat mede
dankzij het geslaagde project in Bloemendaal inmiddels een nieuw werk wordt
gerealiseerd in Zandvoort.
‘CROW heeft ons geholpen bij de toepassing van de eenduidige systematiek en
heeft ons begeleid bij de implementatie
van het programma in onze systemen’,
aldus Hoogeland. ‘Belangrijke les voor ons
was dat Past Performance goed werkt als
je het vanaf het begin stringent toepast.
Het maakte al onderdeel uit van de eerste
bouwvergadering over Kweekduin. Zo krijg
je over en weer feedback en til je elkaar
naar een hoger professioneel niveau.’

	w ww. past-performance.nl
i. Roy Voorend
Projectmanager Aanbesteden
en Contracteren
roy.voorend@crow.nl

Past Performance is meer
dan een hulpmiddel om
geschikte opdrachtnemers
te vinden.
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Ervaringen met
het gebruik van
hybride contracten
Auteur: Walter Suy

Hybride contracten worden, als het goed
is, toegepast vanuit een behoefte. Het wel
of niet beschikbaar zijn van standaarden
voor deze vorm, speelt daarbij geen rol.
Die behoefte aan en het ontbreken van
een standaard hebben geleid tot een grote
variëteit. Dit gegeven ligt aan de basis van
het door CROW en het Instituut voor
Bouwrecht (IBR) uitgevoerde onderzoek
naar de behoefte aan en het gebruik van
hybride contracten. Ook hebben CROW
en IBR de inbedding van hybride contracten in het bouwrecht gevalideerd.
Het onderzoek is uitgevoerd door prof.
mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, directeur
van het IBR, en ing. W.A.I. Suy en ir.drs.
N.G. Meijerink van CROW. Zij werden hierin
begeleid door een stuurgroep, bestaande
uit vertegenwoordigers van marktpartijen,
onder voorzitterschap van prof. mr.
J.M. Hebly.
Ervaringen hybride contractvorm
Als eerste stap in het onderzoek is een
marktverkenning uitgevoerd naar de
behoefte aan en de ervaringen met de
hybride contractvorm. Vooral decentrale
opdrachtgevende overheden werden
geïnterviewd. Uit die interviews blijkt dat
er veel situaties zijn waarin de opdrachtgever niet alle, maar wel een deel van de
ontwerptaken bij de opdrachtnemende
partij wil beleggen. De redenen hiervoor
zijn divers.

Hybride contracten staan steeds meer in de belangstelling.
Deze contracten komen al een aantal jaren voor in verschillende
vormen, met aanduidingen als RAW+, UAVgc-light enzovoorts.
Het stijgende gebruik, de grote verscheidenheid aan varianten en
de wisselende ervaringen daarmee zijn redenen waarom CROW
probeert om een eenduidig model te ontwikkelen (zie kader).

volledige toepassing van D&C-contracten
onder het regime van de UAVgc.
Uit de interviews blijkt ook dat er bij het
toepassen van hybride contracten wel
enkele aandachtspunten in acht te nemen
zijn. Veruit de belangrijkste daarvan zijn het
afstemmen van de raakvlakken tussen de
twee ontwerpen (van de opdrachtgever en
van de opdrachtnemer) en de competenties bij partijen.

Afspraken met stakeholders kunnen een
reden zijn om ontwerptaken zelf te verrichten en aan de andere kant kan het
ontbreken van specifieke kennis of een
gebrek aan capaciteit reden zijn om die
taken uit te besteden. Enkele opdrachtgevers zien de hybride contractvorm mede
als ‘opstap’ naar en ‘leerschool’ voor een

Basis voor het hybride contract:
UAV-GC 2005
Vervolgens is onderzocht of de UAV 2012
dan wel de UAV-GC 2005 de voorkeur
genieten als kader voor hybride contracten.
Daartoe is bekeken welke aanpassingen in
deze kaders noodzakelijk zijn om te passen
bij hybride contracten. Deze inventarisatie
leert op hoofdlijnen dat de UAV 2012 aangepast moeten worden om de ontwerpverantwoordelijkheid van de opdrachtnemer te
regelen. Ook zijn aanvullende bepalingen
nodig om directievoering op de gedeelde
ontwerptaken en –verantwoordelijkheden
af te stemmen. Aanpassingen aan de UAV-
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GC 2005 beperken zich tot regelingen
omtrent het omgaan met afwijkende
hoeveelheden op het door (of namens)
de opdrachtgever opgestelde ontwerp.
Deze aanpassingen leiden, in combinatie
met de constatering dat een traditioneel
kader ook traditioneel gedrag kan uitlokken, tot de aanbeveling om te kiezen voor
de UAV-GC 2005 als kader voor hybride
contracten. Daarmee is een hybride contract derhalve een recht-toe-recht-aan
UAVgc-contract met een hybride (deels
gedetailleerd en deels functioneel)
vraagspecificatie. In het model van CROW
wordt voor deze vraagspecificatie gebruik
gemaakt van de vertrouwde RAW-systematiek.
Zorgvuldige afweging noodzakelijk
Door de toegenomen belangstelling voor
hybride contracten neemt ook de populariteit ervan toe. Dit heeft in enkele gevallen
tot gevolg dat de contractvorm tot doel
wordt verheven. Dat is enkel te rechtvaardigen als die keuze wordt gemaakt om
ervaring met de hybride contractvorm

‘De populariteit van
hybride contracten
neemt toe’

is echter groot dat ‘de markt’ tegen dezelfde problemen aanloopt. Feitelijk komt
de keuze voor een hybride contract dan
neer op het (meestal onbedoeld) overdragen van risico’s. In veel gevallen verdient
dan de keuze voor een traditioneel bestek
met de optie om varianten toe te laten de
voorkeur.

op te doen. In alle andere gevallen zou er
aan de keuze om ontwerptaken zowel ‘in
eigen huis’ te houden als om deze bij de
opdrachtnemer te beleggen een zorgvuldige afweging ten grondslag moeten
liggen. Indien deze beide noodzaken niet
zijn te benoemen, ligt een keuze voor
ofwel een ‘traditioneel’ contract ofwel een
D&C-contract meer voor de hand.

Bekendheid met spelregels UAVgc en
goede kwaliteitsborging essentieel
Op de hybride contractvorm zijn onverkort
de UAVgc van toepassing, maar dan wel in
een RAW-jasje. Vanuit het traditionele
RAW-denken bestaat het gevaar dat er
directie - nauwlettend toezicht - wordt
gevoerd en dat tussen de contractpartijen
de suggestie gewekt wordt dat er sprake is
van een evenwichtige risicoverdeling zoals
de UAV deze kent. CROW heeft, samen
met diverse partijen, ondervonden dat het
van essentieel belang is dat de spelers in
een inlichtingenronde of project-startup
worden geïnformeerd over de spelregels
van de UAVgc en dat daar ook naar gehandeld wordt.

De specialisten van CROW zien met enige
regelmaat als voornaamste drijfveer voor
het hybride contract de situatie dat de
opdrachtgever bij een beperkt gedeelte
van de bouwopgave problemen heeft om
een oplossing te bedenken. Er wordt dan
een beroep gedaan op ‘de inventiviteit van
de markt’ om een technisch en financieel
haalbare oplossing aan te dragen. De kans

De focus ligt daarbij op aandacht voor
de kwaliteitsborging die primair bij de
opdrachtnemer ligt en op het raakvlakmanagement waarvoor in beginsel eveneens de opdrachtnemer verantwoordelijk
is. In de praktijk blijkt dan ook wel dat het
zeer zinvol is dat contractpartners tijdens
de realisatiefase regelmatig met elkaar in
gesprek zijn om op de UAVgc koers te

Ontwikkeling hybride model CROW
De grote verscheidenheid en wisselende ervaringen met
het toepassen van hybride contracten waren voor CROW
reden om te werken aan de ontwikkeling van een eenduidig model voor de toepassing van de hybride contractvorm. Dit model gaat uit van een recht-toe-recht-aan
UAVgc-contract met een hybride (deels gedetailleerde en
deels functionele) vraagspecificatie. Voor deze vraagspecificatie wordt gebruik gemaakt van de (vertrouwde) RAWsystematiek. Het model is getoetst in de praktijk en door
het IBR, in samenwerking met CROW gevalideerd. Inmiddels is versie 2.0 beschikbaar. CROW begeleidt gebruikers
bij toepassing van het model. Meer informatie vindt u op
www.crow.nl/hybridecontracten. Vanaf medio 2015 biedt
CROW ProContract, mede door het aanbieden van modellen en standaardteksten, ondersteuning bij het opstellen
van hybride contracten.
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blijven en elkaar ook blijven aanspreken op
de taken en rollen die zij vanuit deze voorwaarden moeten vervullen.
Bij het hybride contract vormt het kwaliteitsplan van de opdrachtnemer de basis
voor de kwaliteitszorg. De opdrachtnemer
is verantwoordelijk voor het opstellen en
de naleving daarvan. In de praktijk blijkt dat
het opstellen, het beoordelen en het naleven van kwaliteitsplannen door ‘onervaren’
partijen soms onevenredig veel energie en
tijd kost. Indien men nog in het gedachtegoed zit van de UAV, zo is gebleken, is men
snel geneigd dit plan los te laten en de
directievoerder en toezichthouder weer
een prominente rol te geven in het kwaliteitsborgingsproces. Ook is gebleken dat in
het totale proces de kwaliteitsborging als
een rode draad door het realisatieproces
moet lopen zodat de contractpartners in
hun rol blijven die vanuit contractueel
oogpunt van hen wordt verlangd. Tussentijdse evaluatie is dan ook van groot belang.
De rapportage van het onderzoek van
CROW en IBR is in afschrift te bestellen
via de website van het Instituut voor
Bouwrecht. De digitale versie is te vinden
op www.crow.nl/hybridecontracten.

	i. Walter Suy
Projectmanager Aanbesteden
en Contracteren
walter.suy@crow.nl
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Binnen een hybride contract kan voor de verschillende
onderdelen van het werk voor een andere detaillering
van de vraag worden gekozen.
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RAWeetje:

Auteur: Bas Doms

Is een inschrijver
verplicht het werkterrein
buiten te bezichtigen?

Nee, een inschrijver is voor een RAW-bestek niet verplicht zich op
de hoogte te stellen van de werkelijke situatie op de werklocatie.
De inschrijver moet het werk kunnen calculeren op basis van de
gegevens uit het bestek. Dit betekent dat het bestek voldoende
informatie moet geven over de kostenbeïnvloedende factoren,
dus ook de eventueel variabele omstandigheden en beperkingen
op de werklocatie.

In paragraaf 1 lid 1 van de UAV is bepaald
dat het bestek bestaat uit de beschrijving
van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het
proces-verbaal van aanwijzing. Hieruit
volgt dat alle omstandigheden van het
werk op papier tot uitdrukking moeten
komen en niet bij een bezichtiging.
Veelal zal een inschrijver op eigen initiatief
het werkterrein bezichtigen om een beter
‘beeld’ van het werk te krijgen. Hierbij zal
de inschrijver kijken naar zaken als de
realiseerbaarheid van de voorgenomen
uitvoeringswijze en naar bereikbaarheid,
terrein- en omgevingsfactoren. Als de
inschrijver afwijkingen waarneemt van de
beschrijving van het werk, moet hij dit
melden in het kader van de inlichtingen.
De inschrijver doet zijn inschrijving op basis
van het bestek en de in de aankondiging of
uitnodigingsbrief gestelde reglementen en
bepalingen. Hiermee staan alle inschrijvers
‘gelijk aan de streep’ en is gewaarborgd dat
de aanbiedingen vergelijkbaar zijn.
Hoe moet een bestekschrijver nu omgaan
met variabele omstandigheden?
Een voorbeeld van een variabele: een
gemeente wil het winkelcentrumgebied
herinrichten. In de loop van de jaren zijn
aan de gevels van de winkels verscheidende
uitbouwen gerealiseerd in de vorm van
luifels en overkappingen, waardoor de vrije
werkhoogte en breedte wordt beperkt.
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Het is raadzaam om bij werken waarbij
variabele omstandigheden een rol spelen,
een aanwijzing ter plaatse te organiseren.
Aanbestedingsreglementen bieden de
aanbesteder de mogelijkheid een dergelijke
aanwijzing ter plaatse te houden.
Dit zou voorafgaand aan de inlichtingenbijeenkomst kunnen plaatsvinden, zodat
eventuele vragen naar aanleiding van de
aanwijzing tijdens de inlichtingenbijeenkomst kunnen worden behandeld.
Overigens is een inschrijver niet verplicht
de aanwijzing en de inlichtingenbijeenkomst bij te wonen.
Van een gehouden aanwijzing ter plaatse
wordt door of namens de aanbesteder een
proces-verbaal van aanwijzing opgemaakt.
Hierin wordt letterlijk verslag gedaan van
de variabelen waarop tijdens de aanwijzing
is gewezen met de eventuele beperkingen.
Alle gegeven aanwijzingen, voor zover
opgenomen in het proces-verbaal van
aanwijzing, zijn bindend voor iedere
inschrijver.
De conclusie luidt dat buiten kijken op de
werklocatie voorafgaand aan de aanbesteding weliswaar niet verplicht is, maar wel
raadzaam. In bijzondere gevallen kan een
aanbesteder een aanwijzing organiseren.

	w ww.crow.nl/vakgebieden/contracteren/raw

Steeds meer mensen gaan samen aan de slag met groen in de buurt
vanwaar zij wonen, werken of naar school gaan. Op sommige plekken
gaat dat vanzelf, op andere plekken moeten mensen een handje
geholpen worden. De rol en houding van de gemeente is vaak
cruciaal in het slagen van een groen buurtproject. Zo ook in
Delfgauw, een van de drie kernen in de gemeente PijnackerNootdorp, waar wijkmanager Peter van der Sman bewoners
ondersteunt bij het zorgen voor de wijk.

Bewonersparticipatie
in Pijnacker-Nootdorp
Auteur: Rachelle Eerhart

“De slager wil wel vijf kippen doneren.”
Terloops zegt Peter het even tegen de
bewoners tijdens dit interview. Maar eigenlijk is het exemplarisch voor de rol die hij in
de buurt vervult. Peter van der Sman is
wijkmanager en dat betekent hier dat hij
iedereen kent en moeiteloos verbindingen
legt tussen bewoners, ondernemers en de
gemeente.
Realisatie van Buurttuin Delfgauw
Een enquête onder bewoners die in 2010
werd gehouden vanuit het Leefbaarheidsplan wees uit dat er behoefte was aan
meer groen. Peter heeft daarop sleutelpersonen – onder andere bewoners, scholen,
instellingen en sportverenigingen – uit de
wijk bijeengeroepen in het KernCafé.
In 2012 ontstond tijdens zo’n ontmoeting
het idee voor een reeks natuuractiviteiten
en een buurttuin. Daarop heeft Peter de
intermediaire partij Stichting Groenkracht
gevraagd het participatieproces te begeleiden en de tuin samen te realiseren.
In de loop van 2013 verschoof de trekkersrol van de gemeente naar de buurt. Op dit
moment ligt er een mooie buurttuin met
tien bewoners in de beheergroep, allerlei
activiteiten en nauwe betrokkenheid van
een school en een kinderopvang.

In contact treden
Buurtbewoonster Suzanne schuift aan bij
het interview. Ze heeft een actie tegen
zwerfafval op poten gezet in de wijk:
“Zonder Peter was ik mijn initiatief nooit
gestart.” Bryan, de voorzitter van Buurttuin
Delfgauw beaamt dat: “Peter heeft voor
ons allerlei connecties gelegd die het werk
vergemakkelijken. Zo hebben we na een
introductie van hem nu rechtstreeks contact met de buitendienst van de gemeente
voor houtsnippers.”
De rol die Peter van der Sman pakt in
Delfgauw past precies bij het collegeakkoord ‘In Contact Treden’ van de gemeente
Pijnacker-Nootdorp. Hij legt connecties, is
duidelijk tegen bewoners over wat ze
kunnen doen en maakt het bovenal ‘leuk’.
Want dat is het belangrijkste. Voorzitter
Bryan: “Iedereen bleef in deze wijk achter
z’n voordeur. Ik zat me er eigenlijk een
beetje te vervelen. Nu we elkaar door de
buurttuin wat leren kennen, zie je eigenlijk
dat het allemaal leuke mensen zijn.”

Rachelle Eerhart van Groen Dichterbij,
een platform van groene buurtprojecten,
hield een gloedvol betoog over de kansen
van bewonersparticipatie in de openbare
ruimte tijdens de CROW Levende Stadbijeenkomst ‘Participatie: kans of risico’
op 12 februari in de gemeente PijnackerNootdorp. Tijdens de Lagerhuisdiscussie
– onder leiding van Thijs Harmsen die in
Rhoon-Noord de gemeente begeleidt in hoe
ver je kan gaan met bewonersparticipatie
– ontstond een pittige discussie: moet de
gemeente bewonersparticipatie stimuleren
of enkel faciliteren?
Het bezoek van Rachelle aan de kern
Delfgauw geeft hierop een duidelijk
antwoord.

	i. Barbara Hasselaar-Van Rijzewijk
Vakredacteur Beheer Openbare
Ruimte en Infrastructuur
barbara.hasselaar@crow.nl
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Cursussen en opleidingen - april / juni 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.
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UAVgc

4320

Rick Otten Bladmanager

di. 2 jun

UAVgc: opstellen en beheersen

4331

wo. 3 jun

Raambestekken in RAW - Overeenkomst met open posten

4150

do. 4 jun

Basiscursus RAW

4112

Rick Otten, Martijn Reinink, Luuk Talens,

do. 4 jun

Flexibel contracteren 1: de ruimte in RAW en UAV

4161

Karin Broer, Rachelle Eerhart, René Vorderman.

di. 9 jun

Basiscursus UAV

4111

di. 9 jun

Introductiecursus Systems Engineering voor de GWW

4323

wo. 10 jun

Aanbesteden in één dag!

4321

wo. 10 jun

Flexibel contracteren 2: hybride contracten

4162

do. 11 jun

Bepalen met RAW

4114

E redactie@crow.nl

di. 16 jun

Basiscursus EMVI - Gunnen op waarde (voor aanbesteders)

4116

www.crow.nl/etcetera

di. 16 jun

Functioneel specificeren in de gww-sector

4322

ABONNEMENTENADMINISTRATIE

wo. 17 jun

Standaardsystematiek voor kostenramingen in de GWW

4310

✓ OPENBARE RUIMTE | WERK EN VEILIGHEID | INFRASTRUCTUUR

Elise Roders Redacteur
Martijn Reinink Eindredacteur
INTERVIEWS

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

Afdeling Media, CROW
Postbus 37, 6710 BA Ede
T 0318 69 53 15
F 0318 62 11 12
E abonnementen@crow.nl

do. 21 mei

Burgerparticipatie in de openbare ruimte

wo. 27 mei

Werken met kabels en leidingen

4355

ADRESWIJZIGINGEN

wo. 27 mei

Opfriscursus Visueel Inspecteur Wegen

4069

Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven

wo. 17 jun

Opleiding Visueel Inspecteur Wegen: Praktijkexamen

4068

440a

aan de abonnementenadministratie.
ADVERTENTIE-EXPLOITATIE

✓ VERKEER EN VERVOER

Molijn Sales Support

Elk moment E-learning module: Beheer en onderhoud Verkeerstekens

4620

Postbus 61, 5258 ZH Berlicum
T 073 503 35 44
F 073 503 11 95

Cursussen vanaf mei 2015 geüpdatet met RAW 2015
De komst van de nieuwe Standaard resulteert ook in het updaten van onze cursussen.
Deze worden tot en met april 2015 gegeven op basis van de RAW Standaard 2010.
We geven wel een beknopte doorkijk naar de belangrijkste vernieuwingen in de Standaard 2015.
Vanaf mei 2015 zijn onze cursussen volledig aangepast op de nieuwe Standaard.
www.crow.nl/raw/cursussen

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
Arnhem

CROW Summer School – Leergang Modern Contractmanagement
De CROW Summer School-Leergang Modern Contractmanagement (LMC) is een compact
en intensief leertraject van twee weken: één week aan het begin en één week aan het einde
van de zomer. De Summer School is bedoeld om professionals in korte tijd bij te scholen op
het gebied van nieuwe contractvormen en moderne bouwprocessen binnen de infra/GWW.
www.crow.nl/4004
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LEKKERKERKER
ROTTERDAM

organisatie

Vareseweg 125 | 3047 AT Rotterdam
www.lekkerkerker.com

beleid & beheer
geld & kwaliteit

VERHUUR & HANDEL
RIJPLATEN & DRAGLINESCHOTTEN
T 010 - 298 58 58
verhuur@lekkerkerker.com

ASBESTWERKEN
SLOOPWERKEN
T 010 - 298 58 59
sloopwerken@lekkerkerker.com

Cyber Adviseurs voor buitenruimte
maakt zichtbaar hoe uw organisatie
ervoor staat en ondersteunt met
glasheldere instrumenten.

MVO
PRESTATIELADDER
SYST

E

EM

Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen
www.nl.sgs.com/ssc

Benieuwd hoe? Bel (0172) 63 17 20
of mail naar info@cyber-adviseurs.nl

www.cyber-adviseurs.nl
adv_cyber_CROW_93x134.indd 1

AGENDA BIJEENKOMSTEN CROW
28 mei

Netwerkbijeenkomst Young Professionals – Utrecht

24 juni

Praktijkmiddag Beeldkwaliteit – Ede

2 juli

Bereikbaarheid en Vitaliteit – Utrecht

29 sept

Betonwegendag 2015 – ’s-Hertogenbosch

Bekijk alle bijeenkomsten op www.crow.nl/bijeenkomsten

09-02-12 09:43

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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