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Vacuümzout van AkzoNobel is vochtig
en heeft een fijne korrelverdeling.
Daardoor plakt het beter aan de weg dan
andere soorten zout. Ofwel: per m2 minder
strooien voor hetzelfde resultaat. Ook heeft
vacuümzout van AkzoNobel een grotere
korreldichtheid. Daardoor gaan er in één
kubieke meter meer kilo’s wegenzout. Met
dezelfde strooiwagen neemt u dus méér
AkzoNobel vacuümzout mee dan ander
zout. Gevolg: efficiëntere strooiacties.
Er is immers minder zout nodig per m 2
voor het gewenste resultaat en bovendien
rijdt u met één strooiwagen AkzoNobel
vacuümzout méér kilometers. Kortom:
lagere kosten per m2.
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Voor vragen: wegenzout@akzonobel.com
Voor informatie: www.wegenzout.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 CROW-commissies 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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DONDERDAG 27 NOVEMBER

IJsseldelta Center
te Zwolle

‘ONOMKEERBARE VERANDERINGEN’
Bent u er dit jaar ook (weer) bij? Hét congres ‘voor alle beheerders, door alle beheerders’,
waarbij beheerders alle partijen zijn die samenwerken aan de zorg voor onze leefomgeving.

Ook in 2014 weer actuele thema’s en bijzondere sprekers:
Gastheren
Henk Jan Meijer,
burgemeester gastgemeente
Zwolle
Iman Koster,
directeur CROW

organisator

Actuele thema’s
Samenwerken, risico’s en
veranderen
Deelsessies over uitbesteden
aan een beheerorganisatie,
burgerparticipatie, risicomanagement en beheerprestaties en een
wethoudersdebat over samenwerking sociaal en fysiek domein.

partners

Hoofdsprekers
Steve Clare, Deputy Chief
Executive Locality (UK)
Jan van Ginkel,
gemeentesecretaris gemeente
Schiedam
Arjen de Regt, Airfield
Maintenance Services Schiphol

sponsors

mediapartner
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Meer informatie en aanmelden via www.ncbor.nl

Het oliemannetje
Ik kijk er nu al naar uit. Van 20 tot en met 23 januari 2015 verzamelt
de GWW-sector zich op de vakbeurs InfraTech in Ahoy Rotterdam.
Opdrachtgever, opdrachtnemer en toeleverancier; voor elk onderdeel
uit de branche is InfraTech dé ontmoetingsplaats voor de infrastructuur.
CROW zal er, zoals de traditie inmiddels wil, nadrukkelijk het gezicht als
strategische partner laten zien. En, ik zal het maar meteen verklappen,
de stroopwafelbakker is er ook weer.

Een van de belangrijkste activiteiten tijdens
InfraTech waarin CROW participeert, is de
uitreiking van de MKB INFRA AanbestedingsAward. Samen met Maarten Loeffen,
de directeur van Stadswerk, Frank van den
Hoogen (gemeente Nijmegen), Meriam de
Koning (consultant ACA-GWW) en Gert
Peek (vice-voorzitter MKB INFRA en juryvoorzitter) mag ik de jury vormen. De MKB
Infra AanbestedingsAward zal voor de
tweede keer worden uitgereikt aan een
opdrachtgever die het predicaat ‘meest
MKB-vriendelijke opdrachtgever’ verdient.
Alle aanbestedende diensten kunnen
meedoen, dus het is een prestigieuze
prijs. Twee jaar geleden was de gemeente
Nijmegen de gelukkige winnaar.

Het MKB speelt een bijzonder belangrijke
rol als motor van de Nederlandse bedrijvigheid. Daarom heeft CROW besloten het
programma rond de uitreiking extra cachet
te geven in de vorm van een symposiummiddag in het teken van ‘Aanbesteden op
lokaal en regionaal niveau’.
Dat CROW het MKB een warm hart toedraagt, blijkt ook uit de intentieverklaring
die we samen met Bouwend Nederland en
MKB-INFRA en VESIN, de Vereniging van
Samenwerkingsverbanden Infra Structuur
Nederland, hebben opgesteld. Gemeenten
willen graag een bijdrage leveren op het
gebied van ‘social return’, mensen uit de
kaartenbak van het UWV overhevelen naar

CROW op InfraTech 2015
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een nieuwe plek op de arbeidsmarkt. Zeker
met ingang van 1 januari 2015, wanneer de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van de bijstandsregelingen bij de gemeenten wordt ondergebracht.
MKB-bedrijven willen hieraan bij aanbestedingen wel meewerken, maar willen niet dat
deze mensen oneerlijk concurreren met de
door de bedrijven zelf voor de lange termijn
opgeleide leerlingen. Of dat er voor hen
onnodige hindernissen worden opgeworpen. CROW is onlangs gestart met de voorbereiding van een werkgroep die gaat werken aan de opstelling van een standaard
bestektekst die beide partijen tevreden kan
stellen. Het is in ieders belang dat een aanbesteding wordt gewonnen door die partij
die in alle EMVI-criteria hoog scoort, in de
regio én met gekwalificeerd personeel.
CROW is het oliemannetje in deze, zorgt
voor de olie in de raderen bij dit soort
processen. Een rol die ons op het lijf is
geschreven.
i. Iman Koster
Directeur CROW
iman.koster@crow.nl

De lancering meemaken van CROW ProContract, hét platform
voor contracten, aanbesteden en uitvoeren van infraprojecten?
Weten hoe u assetmanagement toe kunt passen in (weg)beheer?
Of mee discussiëren tijdens het CROW Cobouw Infradebat?
Dan mag u InfraTech 2015 zeker niet missen. Van 20 tot en met
23 januari 2015 organiseert CROW een spraakmakend vierdaags
kennis- en netwerkprogramma vol onderwerpen die nú in uw
sector spelen.
CROW verrast en inspireert met spraakmakende sessies,
evenementen en bijeenkomsten. U krijgt alle ruimte uw kennis
aan te scherpen, mee te debatteren en te netwerken.
Ga naar www.crow.nl/infratech voor meer informatie.
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CROW’s helpdesk is verdeeld over de drie clusters: Aanbesteden en
Contracteren (AenC), Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur (BORI)
en Verkeer en Vervoer. Consulenten Tjeerd Planting (AenC) en Barbara
Hasselaar (BORI) vertellen hoe een dag op de helpdesk eruitziet.

Een dag op de helpdesk
van CROW
Auteurs: Barbara Hasselaar en Tjeerd Planting

8.00 UUR

We krijgen te horen
wat er buiten speelt...

Heeft u een vraag voor de helpdesk op het
gebied van Aanbesteden en Contracteren,
Verkeer en Vervoer of Beheer Openbare
Ruimte en Infrastructuur?
Neem dan contact op met onze helpdesk:
www.crow.nl/helpdesk

Tjeerd zet de computer in de helpdeskruimte aan. “Binnen het cluster AenC
houden zeven consulenten zich bezig met
het bemannen van de helpdesk”, vertelt hij.
“Ongeveer om de anderhalve week heb je
‘een dag helpdesk’.”
Al snel druppelen de eerste vragen binnen.
CROW werkt sinds ruim twee jaar met een
zogenaamde eerstelijns- en tweedelijnshelpdesk. De vraagsteller, of dat nou telefonisch of per e-mail is, komt terecht op
de eerstelijnshelpdesk. Vandaaruit wordt
de vraag naar het juiste cluster binnen
CROW gedirigeerd. “Een goede ontwikkeling”, zegt Tjeerd. “Voorheen was het zo
dat men rechtstreeks telefonisch contact
met ons kon opnemen, waardoor de telefoon roodgloeiend stond en vaak bezet
was. Daarnaast kunnen we ons nu beter
voorbereiden. Omdat we nu weten welke
vraag men heeft gesteld, kunnen we de
juiste documentatie erbij zoeken of eventueel overleggen met een collega, wat de
kwaliteit van de antwoorden ten goede
komt.”

11.30 UUR

Er zijn inmiddels diverse vragen binnengekomen. Tjeerd: “Inhoudelijke vragen
over RAW; hoe om te gaan met meer- en
minderwerk; vragen over het registreren
en intrekken van bestekken; diverse aanbestedingsvraagstukken en vragen over
de UAVgc-2005. Die diversiteit maakt het
werk op de helpdesk leuk en uitdagend.
We krijgen ook vragen die vaker terugkomen, maar er zijn altijd vragen die ik nog
niet eerder heb gehoord en die wat meer
uitzoekwerk verlangen. Voor mij zijn dat de
krenten in de pap, een betere leerschool is
er niet”.
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Op deze manier houdt CROW feeling
met de praktijk. Tjeerd: “We krijgen te
horen wat er ‘buiten’ speelt. Dat helpt ons
producten te verbeteren of op het juiste
moment te actualiseren.”

15.00 UUR

Eerder vanmiddag is Barbara de helpdesk
komen versterken. De medewerkers van
het BORI-cluster draaien niet elke dag
helpdesk. Voor hen komen er minder
vragen binnen dan voor het cluster AenC.
Daarnaast zijn de vragen vaak wat minder
prangend. “Bij BORI ben ik samen met een
collega verantwoordelijk voor de helpdesk”, vertelt Barbara. “Iedere week proberen wij op dinsdag en donderdag alle
vragen die zijn binnengekomen te beantwoorden. We krijgen veel vragen op het
gebied van ‘Werk en Veiligheid’, waaronder
werk in uitvoering, werken in en met verontreinigde grond en kabels en leidingen.
Dat zijn vrij specialistische vragen, waarvoor we regelmatig expertise van buiten
CROW gebruiken om ze goed te kunnen
beantwoorden”.
Dat past bij de weg die CROW is ingeslagen: samen met de sector kennis ontwikkelen en deze via verschillende kanalen
distribueren, waarbij de specifieke inhoudelijke specialistische kennis op sommige
onderwerpen niet per se bij CROW zelf in
huis hoeft te zijn. Barbara: “Dan vervullen
we als CROW meer de rol van aanjager,
facilitator en beheerder.”

Cursus Handboek
wegontwerp
geactualiseerd
Auteur: René Kokkeler

Onderzoek
trends in parkeren
Auteur: Hillie Talens

Nederland telt ruim acht miljoen personenauto’s.
Die staan gemiddeld 23 uur per dag ergens geparkeerd.
Soms thuis voor de deur, soms bij het kantoor, het winkelcentrum of het sportveld. Er zijn meer parkeerplaatsen nodig
dan er auto’s zijn, naar schatting ongeveer twee keer zoveel.
Geparkeerde auto’s nemen veel ruimte in beslag en zijn van
grote invloed op de inrichting van de omgeving, zeker in de
stad. Daarnaast heeft parkeren invloed op de manier waarop
we ons verplaatsen. De beschikbaarheid van parkeerruimte
thuis of op de plaats van bestemming en de hoogte van de
parkeertarieven bepalen immers mede hoe we de auto
gebruiken.
Of dat in de toekomst zo blijft en welke trends we nog
meer kunnen signaleren, vormden de aanleiding voor een
dubbelonderzoek door CROW en de ANWB. Eerstgenoemde vroeg via een internetenquête aan deskundigen die
beroepshalve met verkeer te maken hebben hoe zij de
ontwikkelingen rond parkeren inschatten. Waar liggen de
grootste problemen? Welke maatregelen worden ingezet
om parkeerproblemen nu en in de toekomst op te lossen?
De ANWB vroeg haar leden via internetpanels hoe zij als
gebruikers in de praktijk omgaan met het parkeren. Wat
beïnvloedt bijvoorbeeld de keuze voor een parkeerplaats?
En hoe betaalt men het liefst?

De cursus Handboek wegontwerp is geactualiseerd met de
nieuwe kennis uit het Handboek wegontwerp 2013. Daarnaast krijgen cursisten tevens gratis een jaarabonnement op
de Online Kennismodule Wegontwerp buiten de bebouwde
kom (bubeko). Door deze bundeling van kennis wordt de
kennis uit de cursus beter geborgd en blijft bovendien langer
actueel.
In de modules van de cursus Handboek wegontwerp wordt
de kennis uit het handboek toepast bij het ontwerp van
wegen buiten de bebouwde kom. De totale cursus bestaat
uit vier losse modules. Cursisten starten met de basismodule Basiscriteria en kunnen daarna een vervolgmodule
kiezen.
In de module Basiscriteria komen de uitgangspunten en
grondbeginselen van het wegontwerp aan bod. De vervolgmodule Erftoegangswegen geeft meer informatie over het
wegbeeld en de inrichting van erftoegangswegen. De module Gebiedsontsluitingswegen en stroomwegen doet dit
specifiek voor deze categorie wegen. Ten slotte geeft de
module Overgangen en bandbreedtes antwoord op vragen
als: hoe wordt de ligging van de komgrens bepaald?
Hoe ontwerp je een categorieovergang op een wegvak?
Wat doe je als het ideale ontwerp niet past?
De cursus Handboek wegontwerp is voor medewerkers
die zich bezighouden met het ontwerp van wegen, maar
ook voor medewerkers die in de planfase betrokken zijn
bij tracéstudies en wegontwerp.

De onderzoekresultaten legden beide organisaties voor aan
een panel van parkeerdeskundigen. Zij gaven hierop een
visie vanuit hun expertise en ervaringen met de dagelijkse
praktijk. Een van de trends die zij signaleerden, is dat de
parkeer-automaat uit het straatbeeld gaat verdwijnen. In de
nabije toekomst zal iedereen met een pas of een
smartphone betalen. De uitgave Trends in parkeren en de
onderzoeks-resultaten worden gepresenteerd tijdens het
Nationaal verkeerskundecongres 2014 op 12 november in
Utrecht. Eind dit jaar zal de uitgave ook als download
beschikbaar komen.
hillie.talens@crow.nl
i. Hillie Talens, projectmanager Verkeer en Vervoer,
hillie.talens@crow.nl
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www.crow.nl/461a
i. René Kokkeler, onderwijskundig adviseur, rene.kokkeler@crow.nl
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Grote gemeenten benchmarken openbare ruimte

“Hoe goed zijn wij nu eigenlijk met het beheren van de openbare
ruimte in onze gemeente? Halen we wel het maximale resultaat
voor de burger uit de beschikbare budgetten?” Met deze vragen
zijn de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
(G4) begin 2014 bij elkaar gekomen. Snel bleek het ontbreken van
een uniforme meetmethode het struikelblok bij het vinden van
antwoorden.
Auteur: Haks Walburgh Schmidt

Stokpaardenrace voorkomen
en draagvlak creëren
Het risico op appels met peren vergelijken
dreigde de onderzoeksresultaten onbetrouwbaar te maken. Terwijl de behoefte
aan bruikbare antwoorden groeit nu veel
gemeenten, ook buiten het fysieke domein, met flinke bezuinigingen te maken
krijgen. Deze dwingen tot een nog meer
doordachte inzet van de middelen. Een
kwalitatief goede openbare ruimte moet
immers schoon en heel zijn. Maar hoe
definieer je ‘schoon’ en hoe meet je ‘heel’?
Hoeveel mag het kosten en hoe haal je het
beste rendement uit dat bedrag? Hoe kom
je daarachter als elke gemeente haar eigen
methodes hanteert?
De G4-gemeenten hebben besloten via
een benchmark hun prestaties en procedures met elkaar te vergelijken. Nog voor
eind 2014 moet er een eerste proefversie
zijn, die de vier grootste gemeenten van
Nederland dan het komende jaar in de
praktijk gaan testen. Het doel is dat er in
2016 een heldere instructie beschikbaar is
die beschrijft op welke manier beleidsdoel-
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stellingen in kaart gebracht worden. Ook
moet helder zijn hoe de kosten die nodig zijn
om dit resultaat te realiseren, toegerekend
worden. Zo ontstaat een betrouwbare
vergelijking van data en is de weg vrij naar
wezenlijke verbeteringen bij kwaliteit en
kosten. De methode moet niet alleen toepasbaar zijn voor de G4, maar ook voor de
overige Nederlandse gemeenten. Het belang
is groot, want het beheer van de openbare
ruimte maakt immers een fors deel uit van de
totale gemeentelijke begroting.
Uniforme meetmethode
Daarom is aan CROW, bij uitstek deskundig
in het ontwikkelen van dit soort standaarden, gevraagd een meetmethode te realiseren die, bij gebleken geschiktheid, ook
landelijk toepasbaar moet worden. CROW
werkt hierbij samen met onder meer onderzoeksinstituut Alterra (onderdeel van de
Wageningen Universiteit) van de Databank
Gemeentelijke Groenbeheer en de Benchmark Gemeente Schoon, uitgevoerd door
NVRD in nauw overleg met de G4.

Standaardiseren van
kwaliteitsmetingen
met de beeldmeetlat.

Het uiteindelijke doel is het beheer van
de openbare ruimte te optimaliseren.
Een ondergrens is dat bezuinigingen niet
mogen leiden tot storende verwaarlozing
van de openbare ruimte, omdat ‘vuil en
kapot’ onveiligheid, kapitaalvernietiging en
onvrede bij de burgers tot gevolg hebben.
Maar hoe bereik je met minimale kosten
een kwaliteit die optimaal is voor het behalen van maatschappelijke doelstellingen en
tevreden, betrokken bewoners? Dát willen
gemeenten van elkaar leren door beheerprestaties te vergelijken.
Beeldmeetlatten
Onderdeel van de nieuwe objectieve
meetmethode is de CROW beeldkwaliteit
catalogus. Door het gebruik van foto’s,
beschrijvingen, prestatie-eisen en vijf
verschillende onderhoudskwaliteitsniveaus
kunnen de beheerders van de G4-gemeenten vrij nauwkeurig aangeven wat
het kwaliteitsniveau is van een bepaald
onderdeel van de openbare ruimte. Verder
kunnen de stedelijkheidsklassen – aantal
adressen per vierkante kilometer – meegewogen worden. Zo kunnen vergelijkbare
stadsdelen met elkaar worden vergeleken
en wordt voorkomen dat woonwijken met
industriegebieden worden vergeleken.
Bij het vergelijken van de kosten komt daar
nog een derde element bij, omdat de
natuurlijke omgeving, bijvoorbeeld de
draagkracht van de ondergrond, de vergelijking oneigenlijk kan beïnvloeden.

Dergelijke invloeden werken door op de
hoeveelheid onderhoud die nodig is om
een weg, plein, park of fietspad in goede
conditie te houden. “Met de beeldmeetlatten hebben we al een aardige basis voor
het standaardiseren van de kwaliteitsmetingen”, zegt CROW-projectmanager Harro
Verhoeven. “Voor het standaardiseren van
de kostentoedeling ligt er nog wel een
behoorlijke uitdaging.”
Aan de hand van deze indeling kan een
gemeente vergelijken of zij elementen uit
de openbare ruimte op hetzelfde onderhoudsniveau houden als een buurgemeente. Verhoeven licht toe: “Als Amsterdam
bijvoorbeeld het groen op een hoger
kwaliteitsniveau onderhoudt dan Rotterdam, terwijl de kosten per vierkante meter
lager zijn, dan ligt daar een kans om van
elkaar te leren. Kan het werk misschien
efficiënter uitgevoerd of uitbesteed worden
of is het slimmer om een hoger ambitieniveau te kiezen? Wat eerst ongrijpbaar en
onvergelijkbaar was, wordt op deze manier
concreet en hanteerbaar. Appels met peren
vergelijken wordt zo verleden tijd. Het is
vooral deze wens om gemeenschappelijke,
landelijke standaarden te ontwikkelen die
dit project zo bijzonder maakt.”
Eric van den Beuken van de gemeente
Amsterdam ziet dat de G4-gemeenten
steeds intensiever samenwerken. Dat ze in
elkaars keuken willen kijken en van elkaar
willen leren. Hij stelt dat de openbare
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ruimteproblemen niet wezenlijk verschillen, maar dat vooral de aanpak uiteenloopt.
“De nieuwe methode geeft de bestuurder
beter inzicht in welke maatregel welk
kwaliteitseffect zal sorteren tegen welke
kosten. Benchmarken en daaruit lering
trekken, het is een echte sprong voorwaarts, maar er zijn meer elementen
belangrijk.”
Gedrag
De kwaliteit van de openbare ruimte wordt
ook bepaald door niet-technische factoren
als gedrag van de gebruikers, handhaving
van de regels en de betrokkenheid van de
omwonenden. Van den Beuken: “Hoe krijg
je scherper wat hun invloed is? Welke
cocktail van maatregelen bereikt welke
beeldkwaliteit? Dit proces moeten we
meer uitdragen dan alleen in CROW et
cetera, vind ik. Denk bijvoorbeeld aan
zoveel mogelijk overheden, aan bewoners
en aan bedrijven; bij hen ligt de volgende
uitdaging als het gaat om efficiënt kwaliteitsbeheer van de openbare ruimte.”

www.crow.nl/vakgebieden/openbare-ruimte
i. Harro Verhoeven, projectmanager Beheer
Openbare Ruimte en Infrastructuur, harro.
verhoeven@crow.nl
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iAMPro, kennisportaal voor professioneel beheer

‘De tijd is rijp om
écht samen te werken’
Vanaf 21 januari 2015 kunnen professionals die te maken hebben met
beheer en onderhoud terecht op iAMPro. Op dit digitale kennisportaal
vinden en delen zij kennis, voorbeelden en instrumenten die gebruikt
kunnen worden om kapitaalgoederen (assets) kosteneffectief te beheren.
Rinus Kuijper (provincie Gelderland) en Marco Berkhout (provincie
Noord-Holland) staan aan de wieg van dit initiatief.
Auteur: Martijn Reinink

Overheden krimpen, budgetten krimpen
en beheer wordt steeds belangrijker.
Marco Berkhout trapt af: “De focus verschuift van bouwen naar het beter benutten
en in stand houden van onze openbare
ruimte en infrastructuur.” Rinus Kuijper
vervolgt: “De middelen nemen af, de beheeropgave neemt toe. We moeten de
levensduur van het bestaande netwerk
verlengen. Dat betekent: prestaties, risico’s
en kosten beheersen.” Berkhout: “Geen
enkele instantie heeft op elk terrein alle
kennis in huis, dus we moeten het samen
doen. Kennis borgen, delen en verbeteren
mét elkaar. Niet allemaal zelf het wiel uitvinden. Dat scheelt tijd, energie en geld.”
Een uniforme werkwijze is daarvoor noodzakelijk. In de ogen van Berkhout en Kuijper
is assetmanagement de oplossing. “Sinds
een jaar of acht werken we bij provincie
Gelderland met deze methode”, vertelt
Kuijper. “Een aantal collega-provincies en
waterschappen zijn er ook actief mee bezig.
Veel andere overheden oriënteren zich nog
of durven het niet aan en waar dat wel het
geval is, verloopt de invoering moeizaam. Er
leven veel vragen: hoe werkt assetmanagement? Wat kan ik ermee?” Berkhout: “Wat ik
vaak hoor: het is ons te complex. Maar als je
het terugbrengt naar de basis is het minder
ingewikkeld dan velen denken.”
Berkhout heeft een assetmanagementmodel
ontwikkeld voor de provincie Noord-Holland; een schijf bestaande uit zes processtappen, die nu de basis vormt voor
iAMPro. “In feite kun je assetmanagement op
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Wat is assetmanagement?
Een methode voor het beheer van kapitaalgoederen. Assetmanagement helpt
beheerorganisaties strategische doelen te realiseren door een transparante,
beheersbare en optimale balans te creëren tussen prestaties, kosten én risico’s
gedurende de gehele levenscyclus van de assets.

crowetcetera

Nº5

maken van algemene kennis en best practices van andere gebruikers, die bruikbaar
zijn bij de verschillende processtappen. Ten
slotte kunnen gebruikers instrumenten
bestellen of downloaden. Denk aan publicaties, modellen en matrices. Daarnaast
komt er een community, waar zij vragen
kunnen stellen aan andere gebruikers.”
Belangrijkste is dat iAMPro voor iedereen
toegankelijk is. Kuijper: “Een kleine gemeente die assetmanagement niet wil invoeren,
maar wel geïnteresseerd is in één onderdeel, bijvoorbeeld risicobeheersing, kan ook
op iAMPro terecht en daar de kennis en
uitgewerkte voorbeelden vinden.”
Waarde ervaren
Op dit moment wordt er achter de schermen nog hard gewerkt aan het portaal.
Kuijper: “De organisatie staat. Er is al veel
kennis verzameld en ontwikkeld. De komende periode gaan we de digitale bibliotheek verder vullen.” Tijdens de InfraTech in
Ahoy – van 20 tot en met 23 januari 2015
– gaat www.iampro-portaal.nl live. Berkhout: “Dan moet er veel inhoud beschikbaar zijn, zodat mensen die inloggen meteen de waarde van het portaal ervaren.”

van alles toepassen. Op een weg, een huis,
een sloot. Het gaat erom dat je op een
integrale en systematische wijze het beheer
en onderhoud van je assets aanpakt.”

voor de provincies, maar evengoed voor
gemeenten, waterschappen, kennisinstituten, Rijkswaterstaat en we willen er ook
marktpartijen bij betrekken.”

Provinciaal initiatief
Omdat ze geloven in assetmanagement
namen de provincies Gelderland, Utrecht,
Noord- en Zuid-Holland het initiatief om
een werkgroep op te richten. Berkhout:
“De opdracht aanvankelijk: tot een standaardbeschrijving komen van wat assetmanagement voor de provincies betekent.”
Kuijper: “We zijn met elkaar kennis gaan
verzamelen en ontwikkelen. Met de tijd
haakten steeds meer provincies aan. Inmiddels zitten ze alle twaalf aan tafel en
praten en denken ze mee. Dat is vrij uniek.”

De provincies zijn op zoek gegaan naar
partners die kunnen helpen dit portaal te
realiseren en in de lucht te houden. Kuijper: “D.O.N. Bureau ontwikkelt de systeemstructuur. CROW neemt het beheer van
het portaal voor haar rekening. We hebben
een stuurgroep geformeerd, waar alle
betrokken partijen in zijn vertegenwoordigd. Daaronder komt een contentgroep.
Het portaal wordt geen Wikipedia-omgeving, waar iedereen zo maar informatie kan
toevoegen of wijzigen. Het komt onder
regie van die contentgroep.” Berkhout: “De
leden van die groep toetsen alle aangeboden kennis op juistheid, volledigheid en
bruikbaarheid. Bij specifieke onderwerpen
roepen ze deskundige hulp in.”

Kuijper en Berkhout hebben er alle vertrouwen in dat iAMPro een succes wordt.
“De tijd is rijp”, stelt laatstgenoemde, “de
tijd om écht samen op te trekken. Het
komt nog te vaak voor: iemand geeft een
presentatie op een congres en vertelt iets
waardevols over wat zijn organisatie heeft
gedaan. De intentie om kennis te delen is
er wel, maar de helft van de toehoorders is
na afloop de presentatie vergeten. Op
iAMPro deel je goede voorbeelden, die
worden getoetst door de contentgroep.
Anderen nemen het over. Gaan ermee aan
de slag. Verbeteren het en delen het weer
op het portaal. Een win-winsituatie, daar
moeten we naartoe.” Berkhout besluit met
een voorbeeld: “Als provincie NoordHolland hebben we een systeem ontwikkeld om data te verzamelen. Andere provincies maken hier nu ook gebruik van. Ze
hoeven dus niet de analyses van A tot Z
zelf uit te voeren en daarmee besparen ze
heel veel geld.”

iAMPro bestaat uit drie schillen. Berkhout
legt uit: “In het eerste deel wordt helder
uitgelegd hoe assetmanagement werkt.
Vervolgens is er de mogelijkheid gebruik te

i. Ton Hesselmans, projectmanager Beheer
Openbare Ruimte en Infrastructuur
ton.hesselmans@crow.nl

Om de kennis te kunnen borgen en te
kunnen delen, hebben de provincies het
plan opgevat om een kennisportaal in te
richten. De naam: iAMPro, wat staat voor
Infrastructuur Assetmanagement Professionals. “We willen deze digitale omgeving
zo breed mogelijk toegankelijk maken”,
zegt Kuijper. “Het is niet alleen bedoeld
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Verplichte kost
Begin november komt het geactualiseerde Handboek
verkeerslichtenregelingen 2014 uit. Deze tweede versie
van dit handboek betreft een ‘state of the art’ van het
verkeerskundige ontwerpproces van een verkeersregelinstallatie. Werkgroepleden Ruud Hornman (NHTV Breda)
en Peter-Jan Kleevens (gemeente Utrecht) vertellen over
de totstandkoming en de waarde van het handboek in
de praktijk.

Handboek verkeerslichtenregelingen 2014
Auteur: Martijn Reinink

Zo’n twee jaar geleden kondigde CROW aan het Handboek verkeerslichtenregelingen uit 2006 te willen actualiseren. “Dat boek is
echt een standaardwerk”, zegt Ruud Hornman, als docent verbonden aan de opleiding Verkeerskunde van de NHTV in Breda. “Maar
het was het juiste moment om het te updaten. Een boek verliest
alleen al aan geloofwaardigheid door de datum die voorin staat.
Bovendien zijn de afgelopen jaren nieuwe inzichten en oplossingen
ontstaan die een plek moesten krijgen in dit handboek.”
CROW formeerde een werkgroep. Hornman werd gevraagd
voorzitter te worden van deze breed samengestelde groep deskundigen. “Enige mate van eigenwijsheid is in de verkeersregeltechnische wereld een vereiste”, weet de docent dynamisch
verkeersmanagement. “Dat betekent wel dat een handboek over
dit onderwerp alleen kan rekenen op een warm publiek als het
breed gedragen wordt. Dat maakt een werkgroep als deze, waarin
zoveel expertise bij elkaar zit, essentieel.”
Een van de werkgroepleden is Peter-Jan Kleevens, verkeerslichtendeskundige van de gemeente Utrecht. Hij maakte ook in 2006
onderdeel uit van de toenmalige werkgroep. “Het is een vrij klein,
niche werkveld”, zegt Kleevens. “Negentig procent van de werkgroepleden kende ik al voor de start. Van de andere tien procent
had ik weleens gehoord.”
Over de samenwerking zijn beide heren ‘uitermate tevreden’.
Kleevens: “In veel gevallen gaat het enkel om het bevestigen van
een standpunt, maar op sommige onderdelen zijn er ook stevige
discussies gevoerd. Bijvoorbeeld over de berekening van ontruimingstijden.” Hornman: “Ieder heeft zijn mening. Ik vind het mooi
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om in een dynamische omgeving, in zinvolle discussies en goede
gesprekken tot een formulering of een aanpak te komen, waar
uiteindelijk iedereen zich in kan vinden. Daarin zijn we geslaagd.”
Logisch en leesbaar
Het handboek uit 2006 is in een aantal opzichten gewijzigd.
Kleevens: “De afgelopen jaren zijn er weer mensen afgestudeerd
op nieuwe technieken. Er is nieuwe software geschreven. Deze
ontwikkelingen hebben in deze geactualiseerde uitgave een plaats
gekregen. Oude regelmethodieken zijn eruit gehaald of aangepast.” Maar, zo zegt Hornman, de basis van het eerste handboek is
overeind gebleven.
Ook het herziene handboek behandelt alle onderwerpen die
tijdens het ontwerp- en beheerproces aan de orde (kunnen)
komen. Methoden en technieken die direct gericht zijn op het
ontwerpen van de regeling komen aan bod, maar ook het kruispuntontwerp, wettelijke voorschriften en normen en het testen en
evalueren van de verkeerslichtenregeling passeren de revue. Elk
onderdeel bevat zowel de theoretische achtergrond als de nodige
praktische informatie, zoals formules en andere meet- en rekenmethoden.

Aandacht voor
Schoolmobiliteit

“Wel hebben we ten opzichte van het handboek uit 2006 de volgorde van de verschillende onderdelen aangepast”, zegt Hornman.
“De hoofdstukken sluiten nu logischer op elkaar aan.” Volgens
Kleevens is het handboek daarmee sterk verbeterd. “Het is niet
alleen logischer ingedeeld, maar ook beter leesbaar en beter interpreteerbaar geworden. Persoonlijk vind ik dat de grootste winst.”
Brede doelgroep
Het Handboek verkeerslichtenregelingen is geschreven voor een
brede doelgroep. Zo kunnen verkeersregeltechnici die dagelijks
met verkeerslichten bezig zijn, het boek gebruiken als naslagwerk.
Kleevens: “Bij ons ligt het handboek altijd op het bureau. Bij discussies wordt het steevast opengeslagen. Het handboek is geen
wet, het geeft richting. Je haalt er richtlijnen uit voor onder meer
de berekening van ontruimingstijden, geel- en groenknippertijden,
minimumtijden en garantietijden. Het is een handig hulpmiddel.
Zo gebruiken wij het in de praktijk.”
Voor verkeerskundigen die slechts zijdelings met verkeerslichten
te maken hebben, kan het handboek evengoed waardevol zijn.
Het helpt hen de benodigde kennis op te doen wanneer zij regelontwerpen of operationele verkeersregelinstallaties moeten
beoordelen of wanneer zij als gesprekspartner moeten fungeren
als het om dit onderwerp gaat.
Ten slotte wordt het geactualiseerde handboek, net als zijn
voorganger, straks gebruikt als studieboek voor verkeerskundige
opleidingen. Hornman: “Voor onze studenten is het verplichte
kost. In de vier jaar durende opleiding behandelen we zeker
tachtig procent van dit handboek.” Zodra de nieuwe versie
beschikbaar komt, zullen de meeste studenten deze meteen gaan
gebruiken. “Nagenoeg alle studenten hebben een abonnement
op de online kennisbank van CROW. Ze krijgen dus meteen de
beschikking over de nieuwste publicaties.”

Voor de zomer heeft CROW de kennisbehoefte bij gemeenten
en scholen onderzocht rondom het thema schoolmobiliteit.
Van de respondenten bij gemeenten geeft 80 procent aan
maatregelen genomen te hebben op het gebied van gedrag in
de schoolomgeving. Opvallende uitkomst is wel dat dit weinig
in beleid is vervat. Het is meer ad-hoc reageren op situaties die
zich voordoen.
Gemeenten geven ook aan behoefte te hebben aan informatie
over het beïnvloeden van gedrag. Vooral voorbeelden en inzicht in effecten van maatregelen scoren hoog. CROW is op dit
moment bezig met het ontwikkelen van een website over
mobiliteit en gedrag. Dit als aanvulling op het boek en de cursus
die omtrent dit thema eind dit jaar verschijnen. De reacties op
dit onderzoek hebben ertoe geleid dat ook de schoolomgeving
een plek op deze website gaat krijgen. Naar verwachting zal de
website in 2015 live gaan.
Dashboard duurzame en slimme mobiliteit –
Schoolmobiliteit: www.crow.nl/kpvv > schoolmobiliteit
KpVV Bericht nr. 133 - Aanpak schoolmobiliteit begint met gedrag ouders:

Kleevens vindt dat het handboek niet alleen voor studenten, maar
voor de hele verkeersregeltechnische wereld ‘verplichte kost’ zou
moeten zijn. “De makke van het wereldje is dat er verkeerskundigen en -technici zijn die hun eigen methodieken hebben en niet
openstaan voor alternatieven. Zo van: ‘Ik doe het op mijn manier
en dat blijf ik doen.’ Ik hoop echt dat zij het Handboek verkeerslichtenregelingen 2014 omarmen. Het is zorgvuldig samengesteld, compleet en actueel. Mijn advies: lees het eens door, het is
verfrissend.”

www.crow.nl/k-d15168
i. Wilma Slinger, projectmanager Mobiliteit
wilma.slinger@crow.nl

Over CROW-KpVV
In opdracht van de gezamenlijke overheden voert CROW een KpVV-Meerjarenprogramma uit, met als doel een bijdrage leveren aan het competenter
maken van de overheid op het gebied van mobiliteit. CROW-KpVV is actief op
de volgende gebieden: Collectief Vervoer, Fiets (onder het merk CROW-

i. Emile Oostenbrink, projectmanager Verkeer en Vervoer
emile.oostenbrink@crow.nl

Fietsberaad), Mobiliteit en Wegontwerp. In een breed netwerk met andere
kennisinstituten en maatschappelijke organisaties is CROW-KpVV betrokken bij
actuele ontwikkelingen in het decentrale beleid en verspreidt en borgt relevante kennis. CROW-KpVV signaleert nieuwe ontwikkelingen, geeft aan wat
hun betekenis is en wat de gevolgen kunnen zijn.
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Nationaal verkeerskundecongres 2014

RUIM 20 KENNISSESSIES

ONTMOET UW VAKGENOTEN

12 november 2014 | Media Plaza - Jaarbeurs Utrecht | www.crow.nl/nvc
Thema: ‘Vernieuwing in Verkeerskunde’
Tijdens het Nationaal verkeerskundecongres 2014 loopt het thema
‘Vernieuwing in Verkeerskunde’ als een rode draad door het programma:
vernieuwing in technologie, vernieuwing in projectopzet, vernieuwing in
communicatie (gedrag). Als verkeerskundige professional komt vandaag de dag
veel op u af. Wat kunt u gebruiken? Wat levert voordeel op? Leer van ervaringen
van vakgenoten en ga de volgende dag direct met praktische kennis aan de slag!
Uw verkeerskundige vakkennis in één dag bijwerken?
Bezoek het Nationaal verkeerskundecongres 2014 in Utrecht.
Lees meer op www.crow.nl/nvc en meld u nu aan!

Volg ons via twitter.com/2014NVC
Twitter mee via #NVC2014
Nationaal verkeerskundecongres
www.crow.nl/nvc

Inspirerende sprekers
Dagvoorzitter: Lars Sørensen
Lars is direct, energiek en interactief.
Daarnaast legt hij verbindingen tussen inhoud en vorm
en zorgt voor een inspirerende sfeer.

Keynote speaker: Carlo van de Weijer
Nieuwe mobiliteit vergt andere verkeerskunde
Nieuwe spelers als Google en Apple gaan zich met het verkeer
bemoeien. De manier waarop wij mobiel zijn zal sneller dan ooit
veranderen. Bereid u voor. Carlo van de Weijer is hoofd van de
afdeling smart mobility aan de Technische Universiteit Eindhoven
en werkt daarnaast bij TomTom.
Keynote speaker: Drs. Christine Swankhuisen
Hoe beïnvloedt u mobiliteitsgedrag?
Gedragsverandering is een trending topic. Ook voor het vakgebied
verkeer, vervoer en mobiliteit. Maar kunt u gedrag sturen en
beïnvloeden? Hoor het in deze sessie. Drs. Christine Swankhuisen
is mede-oprichter van Tabula Rasa en werkzaam als onderzoeker
bij het Radboudumc.
Round table: Karel Martens, Walter Prot, Ferry Smith, Friso Hylkema, Hillie Talens, Joost Hovenier
Vernieuwing in parkeren
In aansluiting op het onderzoek en themaboek ‘Trends in parkeren’ vindt een interactief
debat plaats. Het panel bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, ondernemers,
wetenschap en consumenten. Wat zijn vernieuwingen op het gebied van parkeren?
Is de rek uit de parkeertarieven? Geldt dit voor zowel kleine als middelgrote/grote gemeenten?
Hoe ‘gastvrij’ is parkeren anno 2014? Wordt kentekenparkeren de toekomst?
Een sessie met kennis en inhoud!

INSPIRERENDE SPREKERS
INSPIRERENDE SPREKERS
Programma met inhoud en inspiratie
Programma met inhoud en inspiratie

GRATIS THEMABOEK ‘TRENDS IN PARKEREN’
GRATIS THEMABOEK ‘TRENDS IN PARKEREN’
WWW.CROW.NL/NVC
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Agrarisch verkeer; voorkomen is beter dan genezen!
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Verkeer en geluidshinder: welke verkeersmaatregel helpt echt?
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Georganiseerd door
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Sponsor Spotlight
Sponsor Spotlight

Online platform
CROW ProContract
ondersteuning in contractenlandschap
CROW bouwt een platform voor de ondersteuning van het proces
van aanbesteden en contracteren: CROW ProContract.
Gebruikers krijgen hier gerichte tools, kennis en documenten
aangereikt, waaruit zij kunnen kiezen bij projecten.
Auteur: Walter Suy

Tijden veranderen. Ook het landschap van
aanbesteden en contracteren ontkomt
daar niet aan. Tot het begin van deze eeuw
was de keuze voor de contractvorm in
de infrasector relatief eenvoudig: in de
meeste gevallen een RAW-bestek. Ook
voor het aanbestedingsproces was een
overzichtelijk aantal in de praktijk bewezen
procedures beschikbaar.
In de afgelopen tien jaar is daar verandering in gekomen. Naast de oude, vertrouwde RAW verscheen de UAVgc, met varianten als DBO, DBFMO en andere, op het
toneel. Vrij recent is daar de zogenaamde
hybride contractvorm aan toegevoegd. Het
contractenlandschap is daarmee niet eenvoudiger geworden. Tegelijkertijd zijn er op
het vlak van aanbesteden eveneens de
nodige ontwikkelingen. EMVI en Best Value
Procurement hebben hun intrede gedaan
en de nieuwe aanbestedingswet scherpt de
plicht tot transparantie verder aan.
Al dan niet ingegeven door een verschuiving van dirigerend naar regisserend opdrachtgeverschap, zoeken meer en meer
opdrachtgevers en opdrachtnemers hun
weg in dit nieuwe landschap. CROW wil die
zoektocht ondersteunen en ontwikkelt
daarvoor CROW ProContract.

project(en). Het doel van CROW ProContract is de gebruiker ondersteunen bij zijn
werkproces. Het platform is geen vervanger voor zijn gezonde verstand.
CROW ProContract verdeelt het proces
van aanbesteden, contracteren en uitvoeren in vier stappen:
1. Keuze maken ten aanzien van de contractvorm en de aanbestedingsprocedure
2. Opstellen van het contract
3. Aanbesteden van het contract
4. Uitvoeren van het contract
Aan deze stappen zijn specifieke activiteiten gekoppeld met daarop toegesneden
(digitale) tools, kennis, documenten, enzovoort. Hoewel de stappen volgordelijkheid
suggereren zijn ze in CROW ProContract
niet op die manier aan elkaar verbonden.
Het is mogelijk stappen over te slaan of in
meerdere stappen tegelijk actief te zijn. Het
aanbestedingsproces (stap 3) kan bijvoorbeeld onafhankelijk van stap 2 opgepakt
worden. Een uitzondering is stap 4; een
werk moet gegund zijn, voordat het contract kan worden uitgevoerd.

Wat is CROW ProContract?
CROW ProContract is een online platform
dat is gericht op het ondersteunen van het
aanbestedings-, contracterings- en uitvoeringsproces van infraprojecten. De gebruiker krijgt gerichte tools en kennis aangereikt, waaruit hij kan kiezen voor zijn

Wat doet CROW ProContract?
CROW ProContract ondersteunt de gebruiker door in de verschillende stappen
van het aanbestedings- en contracteringsproces kennis en instrumenten aan te bieden
die op dat moment en in die situatie toegevoegde waarde bieden. CROW ProContract
voert die ‘voorselectie’ uit aan de hand van
onder andere de volgende factoren:
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In welke stap van het proces is
de gebruiker actief?
Bij het aanbesteden van een project is er
geen behoefte aan informatie over de
RAW-systematiek, maar wel over bijvoorbeeld (Europese) aanbestedingsregelgeving en de aanbestedingswet.
Wat is de scope van het project?
Als de scope van het project de aanleg
van een asfaltweg betreft kunnen aanbevelingen of richtlijnen voor bijvoorbeeld ontwerp van tunnels of betonwegen achterwege gelaten worden.
Welke keuzes zijn er gemaakt?
Bij de keuze voor een geïntegreerd
contract heeft de gebruiker geen behoefte aan instrumentarium voor het
schrijven van een RAW-bestek, maar wel
aan tools voor het schrijven van een
basisovereenkomst of een functionele
vraagspecificatie, al dan niet gebaseerd
op SE.
Zoektocht naar de relevante kennis uit
handen nemen
Niet alle tools, kennisbronnen en informatie zullen van CROW afkomstig zijn. Het is
de bedoeling een platform te realiseren dat
alle relevante kennis en tools voor het
proces van het opstellen, aanbesteden en
uitvoeren van contracten in de Infrasector
ontsluit. Daar waar mogelijk worden hiervoor bestaande tools en bronnen gebruikt
van zowel CROW als van derden. Voor
zover nodig maakt CROW afspraken met
leveranciers om onderlinge samenwerking
en uitwisseling van informatie te faciliteren.
CROW ProContract poogt daarmee de

Of u nu kiest voor RAW, een geïntegreerd
of een hybride contract.

Of u nu openbaar, niet-openbaar of onderhands wenst
aan te besteden

•
•
•
•
•

In een veilige besloten online omgeving.

Bewezen kennis uit de praktijk
Juridisch onderbouwd
Vastgesteld door de sector
Flexibel in gebruik
Aanvullend op uw eigen werktools

gebruiker bij zijn zoektocht om de juiste
‘spullen’ op het juiste moment voorhanden
te hebben, voor een groot deel uit handen
te nemen. Zo zullen er in de verschillende
stappen ook modellen en voorbeelden
beschikbaar komen van documenten die
tot de betreffende stappen behoren.
Gebruik van gegevens ‘over de stappen
heen’
Behalve deze ‘voorselectie’ biedt CROW
ProContract een platform om gegevens
‘over de stappen heen’ te hergebruiken.
Grotendeels gaat dat aan de hand van
uitwisselbestanden die volgens een gedocumenteerde structuur zijn opgesteld.
Voor een deel zijn ze ook direct uit de in
CROW ProContract vastgelegde projectgegevens te halen. Doordat projectgegevens uit de ene stap beschikbaar zijn in een
andere stap, hoeft de gebruiker deze gegevens slechts een keer in te voeren.
Online database
Voorts ontwikkelt CROW, parallel aan

CROW ProContract, een online te benaderen database met technische criteria en
bijbehorende verificatiemethoden. Vooral
bij het uitvoeren van het contract (stap 4)
levert een ‘intelligente’ koppeling tussen de
gekozen ontwerpoplossingen en deze
database grote voordelen op voor de
gebruiker. Een groot deel van de ‘standaard’ verificaties is daarmee ondervangen.
Er is dan meer ruimte om aandacht te
geven aan het ‘maatwerk’. Bijvoorbeeld
specifiek op de situatie toegesneden criteria die logischerwijs niet in de database zijn
opgenomen. Hier kunnen marktpartijen
zelf toegesneden oplossingen voor aandragen.
Ontwikkelpad CROW ProContract
Een basisversie van CROW ProContract
wordt geïntroduceerd op InfraTech 2015.
Tot dat platform behoort een basisset aan
tools en kennisbronnen. In CROW ProContract is dan onder andere een generator beschikbaar voor het opstellen van
basisovereenkomsten en annexen van

november 2014

hybride en geïntegreerde contracten
alsmede voor verscheidene aanbestedingsdocumenten.
In de loop van 2015 wordt CROW ProContract uitgebreid met tools, kennisbronnen,
content ten behoeve van verificatie, voorbeelddocumenten en modellen. Waar
mogelijk worden gebruikers nadrukkelijk
betrokken bij uitbreidingen en aanvullingen
van CROW ProContract. De opzet is blijvend aansluiting te houden bij de behoefte
van professionals die actief zijn in het
proces van opstellen, aanbesteden en
uitvoeren van contracten in de Infrasector.
Nieuwsgierig geworden?
Bekijk de video op www.crowprocontract.nl
of neem contact op met Niels Meijerink
(niels.meijerink@crow.nl) of Walter Suy
(walter.suy@crow.nl). Verdere informatie
en details komen in de komende maanden
beschikbaar via crow.nl, CROW et cetera
en op de introductiebijeenkomsten tijdens
InfraTech 2015.
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Christine Swankhuisen van onderzoeksbureau Tabula Rasa
is specialist op het gebied van gedragsverandering en
communicatie, hot item in de verkeerskundepraktijk.
Ze is key-note speaker op het Nationaal verkeerskundecongres
2014, 12 november aanstaande in Utrecht. Is mobiliteitsgedrag
te beïnvloeden? Een kort vraaggesprek.
Auteur: Stefan Boerboom

Focus op gewenst gedrag

Christine
Swankhuisen
Waarom is het effect van voorlichtingscampagnes vaak zo minimaal?
“Meestal worden allerlei argumenten
aangehaald. Maar uit onderzoek blijkt dat
slechts een paar procent van ons gedrag
bewust tot stand komt. Over het overgrote
deel van ons gedrag denken we niet (meer)
na: dat is routine. En da’s maar goed ook.
Heuristieken ofwel vuistregels zijn noodzakelijk, anders zouden we gek worden.
Mensen zijn geen rationele beslissers,
maar gewoontedieren die ook kijken
naar wat anderen doen: de sociale norm.”
Hoe luidt uw boodschap op het congres;
kunt u vast een tipje van de sluiter
oplichten?
“Je kunt mensen beter het goede voorbeeld geven, dan tonen hoe het niet moet.
Dat hebben we proefondervindelijk vastgesteld door bij een druk kruispunt een bordje op te hangen met de tekst ‘Wacht op
groen!’, smileys en omhoog stekende
duimen. Dat deed het beter dan borden
met ‘Niet door rood!’. Zo wisten we bij de
VU in Amsterdam het percentage roodlichtnegaties van fietsers terug te dringen
van zestig naar dertig procent.”

Snelheidsweter.nl is een recente
campagne met tv-spotjes met een knikkende man, zijn hoofd bewegend tussen
weg en snelheidsmeter. Werkt dat?
“Snelheid beïnvloeden moet je doen op
de plek waar het zich voordoet. Bovendien
speelt gewoonte een doorslaggevende rol.
Kortom, ik denk dat zo’n filmpje niets
uithaalt. Een reminder in de vorm van een
3D-geprint poppetje in de auto dat je via
de website kunt winnen is prima, maar kost
wel moeite. Dat je je eigen 3D-geprinte
hoofd voor je ziet, confronteert je hooguit
met je eigen normen. En tja, de meeste
mensen hebben er weinig moeite mee dat
ze te hard rijden. Een programma als
‘Wegmisbruikers!’ versterkt die norm alleen
maar: ‘Kennelijk rijden veel mensen te hard,
dan is het niet erg als ik dat ook doe’.”
En www.spitsmijdengalecopperbrug.nl?
Als deelnemer start je met virtueel
tegoed, waar iedere keer een paar euro
vanaf gaat als je kenteken toch wordt
geregistreerd in het spitsmijdengebied
in Utrecht.
“De meeste mensen zegt het begrip Galecopperbrug niets; de url is te lang en te
moeilijk. Spitsmijdenprojecten kennen
diverse systemen: per keer een kleine
beloning, of, zoals hier, een groot virtueel
tegoed met afwaardering. Dat is prima.
Psycholoog en Nobelprijswinnaar Daniel
Kahnemann spreekt over verliesaversie:
mensen vinden het veel erger vier euro
te verliezen dan dat ze blij zijn vier euro
te winnen. Dit project is wel een beetje
oneerlijk ten opzichte van de mensen die
vóór die tijd de spits al meden. Je kunt
mensen ook immaterieel belonen of
mensen die al het goede gedrag vertonen,
in het zonnetje zetten.”

Tijdens het Nationaal verkeerskundecongres 2014 zal Christine Swankhuisen met dia’s en
videobeelden voorbeelden laten zien van effectieve gedragsbeïnvloeding. Maar ook de
missers komen aan bod. Het congres vindt plaats op 12 november in Utrecht. Schrijf u in
op www.crow.nl/nvc
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Keynote speaker tijdens het Nationaal Congres Beheer Openbare
Ruimte op 27 november is Steve
Clare, deputy chief executive van
Locality. Dit Britse nationale
netwerk met vijfhonderd leden,
allemaal buurtorganisaties, is erin
geslaagd overal in het land woonbuurten, inclusief parken, woningen, ov-diensten en kinderopvang
te beheren. “Burgers moeten zelf
hun toekomst in de hand nemen.
Of ze willen of niet.”
Auteurs: Tim Oosten, Stefan Boerboom

Steve
Clare

Uitgaven voor
openbare ruimte lopen terug
Mensen moeten het heft in eigen hand nemen
Locality is het grootste Britse netwerk van
buurtorganisaties, wijkverenigingen en
sociale ondernemingen die verantwoordelijkheid nemen bij het beheer van hun
eigen woonomgeving. “Onze rol is drieledig”, legt Steve Clare uit. “In de eerste
plaats zijn wij spreekbuis van onze leden.
Ten tweede leveren wij praktische ondersteuning en tot slot fungeren wij als forum
voor onze leden om kennis, vaardigheden
en ervaring uit te wisselen. Onze leden zijn
de echte experts, zij kennen de problemen
en kunnen elkaar helpen.”
Fundamentele verandering
“Wat we in heel Europa zien”, vervolgt
Clare, “is een fundamentele verandering
die plaatsvindt. Groot-Brittannië loopt
misschien voorop, maar het naoorlogse
model van steeds maar groeiende economieën, steeds groeiende belastinginkomsten en steeds toenemende staatsuitgaven
voor publieke diensten, is ten einde. En het
komt niet terug. Dit leidt tot fundamentele
vragen over de relatie tussen de staat en
zijn burgers en wie wat doet. Staatsuitgaven lopen terug. Of je het nu leuk vindt of

niet, in de toekomst is de staat er niet meer
om alles voor de mensen te regelen. Burgers moeten hun toekomst meer zelf
bepalen en meer verantwoordelijkheid
nemen, ook in het beheer van de openbare
ruimte.”
“Veel dienstverlening staat onder druk.
In Groot-Brittannië is de lokale overheid
eenvoudigweg niet meer in staat om parken, andere openbare ruimte, overheidsgebouwen en bibliotheken te beheren.
Budgetten zijn in sommige gevallen met
veertig procent of meer gekrompen. Sommige overheden kunnen alleen nog maar
het wettelijke minimum aan diensten
leveren, dus gemeenschappen hebben
helemaal geen keus om wel of niet de
handschoen op te pakken. Het goede
nieuws is dat zij dat in veel gevallen beter
kunnen dan de staat. Natuurlijk is er het
probleem van kortdurend enthousiasme
met de kans op verwaarlozing op langere
duur. Dit is denk ik een van de grote uitdagingen waar we voor staan. Er is cynisme,
desinteresse, mensen gaan niet meer
stemmen. Het zijn uitingen van het gevoel

bij veel mensen dat de regering niet naar
ze luistert, maar er is een alternatief.”
Neem je verantwoordelijkheid
“De beste manier om hiermee om te gaan,
is mensen anders te betrekken. Ga met ze
praten, zoek ze op. Bel bij ze aan, zonder
agenda en vraag waar ze tevreden over zijn
en waarover niet in hun buurt. We leven in
een maatschappij, een economie en technologie van de eenentwintigste eeuw.
Maar het politieke systeem dateert uit de
negentiende eeuw. Dit moet echt veranderen. Het zal niet op stel en sprong gebeuren. We moeten kijken naar netwerken en
naar mobiele technologie. De volksraadpleging over Schotse onafhankelijkheid
heeft duidelijk gemaakt dat mensen wel
geïnteresseerd zijn in politiek, vooral de
jeugd, maar in een ander soort politiek.
We moeten anders communiceren.
Geef lokale gemeenschappen en burgers
niet de schuld als je niet de respons krijgt
die je verwacht. Neem je verantwoordelijkheid en zorg dat er iets gebeurt.”
www.ncbor.nl

Budgetten zijn met 40%
of meer gekrompen.

Rockingham Forest Trust beheert een park
nabij Northampton in Midden-Engeland.
Het bezoekerscentrum is tot stand gekomen
zonder financiële ondersteuning van de lokale
overheid.
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RAWeetje:
Kostenbepalende factoren
buiten de besteksposten
Ook buiten de besteksposten, elders in het bestek, kunnen
kostenbepalende factoren voorkomen. Bijvoorbeeld een
leverantie van een bouwstof, zoals dat in de Standaard RAW
Bepalingen is vastgelegd. Of een te verrichten kwaliteitsonderzoek in deel 3 van het betreffende bestek.
Auteur: Bas Doms e.a.

De kosten van het werk worden bij een
aanbesteding gespecificeerd op een inschrijvingsstaat. De Standaard 2015 spreekt
over ‘de ontleding van de inschrijvingssom’,
in de Standaard 2010 wordt nog gesproken
over ‘de aannemingssom’. De inschrijvingssom wordt opgedeeld in productiegebonden en niet-productiegebonden kosten.
Deze ontleding is nodig voor de betaling in
termijnen en in verband met het verrekenen
van afwijkingen van bestekshoeveelheden
die als verrekenbaar zijn gekenmerkt met
de letter V.

aan op de calculatie, de werkvoorbereiding
en de uitvoering.
Volgens de UAV is een bestek meer dan
alleen een beschrijving van het werk. Naast
algemene informatie geeft een bestek ook
aan welke voorwaarden van toepassing zijn
en welke tekeningen en overzichten bijvoorbeeld tot het bestek behoren.

Resultaatsverplichtingen
Een RAW-bestek heeft een standaardindeling, waardoor besteksinformatie gestructureerd wordt en het werk eenduidig kan
worden beschreven. De beschrijving van
het werk is resultaatgericht en sluit direct

In de UAV staat dat een aannemer het werk
volgens de overeenkomst moet uitvoeren.
Een resultaatsverplichting in een RAWbestek is dus meer dan alleen een bestekspost. De veronderstelling dat alle kostenbepalende factoren in de bestekspost
kunnen staan, is onjuist. Algemene informatie – zoals grondwaterstanden en bodemgesteldheid – bepalen mede de kosten van een bestekspost. Daarnaast kunnen
in de voorwaarden waaronder een bestekspost moet worden uitgevoerd, kostenbepalende factoren zijn opgenomen.
Dit kunnen voorwaarden zijn die de bestekschrijver zelf in de besteksdocumenten
heeft opgenomen of voorwaarden uit de
Standaard RAW Bepalingen. Denk aan
verplichtingen die direct aan een bestekspost zijn gerelateerd, bijvoorbeeld ten
aanzien van de afwerking van het resultaat,
zoals aan knip- en snoeivlakken van beplantingen, het verrichten van uitvoeringsmetingen, het leveren van bouwstof als
bijbehorende verplichting of het ter beschikking stellen van (klein) materiaal dat
hoort bij een bepaalde bouwstof. Voor
zover deze voorwaarden in de Standaard
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Bij inschrijving zal de inschrijver de ontleding opgeven op de inschrijvingsstaat, die
bij het bestek is gevoegd. Hij vermeldt
achter elke bestekspost de directe, aan de
productie van die post gerelateerde, kosten
die voor het tot stand brengen van die post
moeten worden gemaakt. Niet-productiegebonden kosten worden in de staartposten vermeld, verdeeld naar ‘eenmalige
kosten’, ‘uitvoeringskosten’, ‘algemene
kosten’ en ‘winst en risico’. Het eindtotaal
van de door de inschrijver op de inschrijvingsstaat gegeven ontleding, vormt het
bedrag van de inschrijving: de inschrijvingssom.
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zijn vastgelegd, is er sprake van uniformiteit; aanvullende of afwijkende voorwaarden die de bestekschrijver in het bestek
heeft opgenomen, kunnen de eenduidigheid verstoren. Maar ook dan geldt: het
bestek is maatgevend.
Zorgvuldigheid
Als belangrijkste uitgangspunt hanteert de
RAW-systematiek dat de opdrachtgever/
bestekschrijver het werk zorgvuldig moet
beschrijven zodat een verantwoorde
calculatie mogelijk is. Dat wil zeggen dat
de besteksposten met bijbehorende hoeveelheden, de geldende voorwaarden en
ook de andere bestekgegevens als juist
verondersteld mogen worden.
De inschrijver is verantwoordelijk voor
de interpretatie van die gegevens en de
vertaling ervan in de calculatie van het
werk, zoals deze in de inschrijvingsstaat
moet worden weergegeven.
www. crow.nl/raw
i. Bas Doms, vakredacteur Aanbesteden
en Contracteren
bas.doms@crow.nl

De CROW-publicatiereeks 96b is van groot belang voor het wegenonderhoud op niet-autosnelwegen. De publicatiereeks omvat de
verkeersmaatregelen die genomen moeten worden om veilig te
kunnen werken. De laatste editie was al bijna tien jaar oud.
Sindsdien is er veel veranderd, zoals de implementatie van de
Duurzaam Veilig ontwerpprincipes en functionele wegcategorieën
en de contractvorming tussen wegbeheerder en opdrachtnemer.
Auteur: Jan van den Berg

Werk in Uitvoering
Publicatiereeks 96b vernieuwd
“Het was dus tijd om ook de publicatiereeks 96b aan te passen”, zegt Bert Henzen,
verkeerskundig adviseur bij Grontmij en lid
van de werkgroep die de reeks gemoderniseerd heeft. “Publicatiereeks 96a over
autosnelwegen is vorig jaar al vernieuwd.
Nu hebben we ons gebogen over alle
andere soorten wegen.”
Overigens zijn de verkeersmaatregelen zelf
vrijwel niet gewijzigd, zegt Hans van Hofwegen. Hij is directeur van MOT Opleiden
en Trainen; een organisatie die opleidingen
verzorgt voor de toepassing van de reeks
96a/96b. Anders is wel dat er meer handvatten zijn om van de gestelde richtlijnen af
te wijken. Dat kan in de praktijk soms nodig
zijn. En dan is het goed dat duidelijk is hoe
dat moet. Dit maakt de richtlijnen praktischer en meer toekomstproof. Uitgangspunt is wel dat afwijkende maatregelen net
zo veilig of veiliger zijn dan de richtlijnen.”
Ook zijn de topeisen voor veilig werken aan
wegen nu explicieter doorvertaald naar het
ontwerp van de verkeersmaatregelen en de
daarbij te gebruiken middelen, zoals kegels,
bakens en mobiele rijstrooksignalering.

de maatregelen staat nu in zijn geheel in
het deel ‘Beleid en proces veilig werken
aan wegen’. Deze deelpublicatie omvat de
‘Handleiding veilig werken aan wegen
2003’ en het oude richtlijndeel ‘Beleid,
proces en basisinformatie’.”
Specificaties
Hoe de verkeersmaatregelen moeten
worden uitgevoerd, is nu ondergebracht in
één deel. Dit deel vervangt de vier oude
publicaties. Welke middelen daarbij gebruikt kunnen worden is vastgelegd in het
deel met de specificaties voor het materieel en materiaal. Daarnaast zijn er nog
enkele deelpublicaties, zoals de inzet van
verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden.
Doordat de verschillende soorten informatie goed zijn gescheiden en de zoekschema’s zijn aangepast, is de reeks 96b
voor de gebruiker een stuk overzichtelijker

geworden. “Je kunt sneller vinden wat voor
een concrete situatie nodig is”, zegt Henzen.
De informatie in de publicatiereeks
96a/96b wordt gepresenteerd in de online
kennisbank en de vernieuwde webtool.
Voorts komen er nieuwe ringbandjes voor
onderweg en zal de informatie dus ook in
druk verschijnen.
Introductie
In december zullen introductiebijeenkomsten plaatsvinden verspreid door het land
(Arnhem, Eindhoven, Zoetermeer en Zwolle). Ook tijdens de InfraTech op 22 januari
2015 zal uitleg worden gegeven over de
nieuwe richtlijnen.

i . Eddy Westdijk, projectmanager Beheer
Openbare Ruimte en Infrastructuur,
eddy.westdijk@crow.nl
www.crow.nl/wiu

Indeling van de CROW-richtlijnen voor werk in uitvoering

Praktijk
De richtlijnen zijn afgestemd op verkeersmaatregelen die in veel voorkomende
situaties moeten worden genomen. Er zijn
geen richtlijnen opgesteld voor locatiespecifieke omstandigheden. De gebruiker
van het pakket kan hiervoor maatregelen
nemen, die van de basismaatregelen
worden afgeleid en die kunnen worden
afgestemd op de kenmerken van de
desbetreffende weg en verkeerssituatie.
De structuur van de reeks 96b is duidelijker
geworden, zegt Henzen. “Het waarom van
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Beter Benutten biedt
kansen voor alle regio’s
De projecten van het programma Beter Benutten dragen bij aan
betere bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit blijkt ook uit nieuwe
kennis en inzichten rond de aanpak van verkeers- en vervoersproblemen. Alle regio’s en gemeenten kunnen leren van die
waardevolle kennis.
Auteur: Frans Bekhuis

Het programma Beter Benutten is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu (IenM) en loopt in twaalf regio’s. Het duurt tot en met 2014. Dit voorjaar
heeft minister Schultz van IenM het startsein gegeven voor het vervolgprogramma.
Dat is ook de eerste stap voor het vervolg van regionale maatregelen tot 2017.
De middelen – driehonderd miljoen euro van het Rijk en driehonderd miljoen van
de regio’s – zijn verdeeld naar rato van het aantal te realiseren spitsmijdingen per
regio om de bereikbaarheid te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u op
www.beterbenutten.nl.
Regionale thema’s
Voor een beter beeld heeft CROW-KpVV de bereikbaarheidsverklaringen van de
twaalf regio’s geanalyseerd. De standaard bovenregionale thema’s van IenM zijn:
Onderwijsinstellingen
Fiets
Spitsmijden/mobiliteitsdiensten/budgetten/marktplaats
P+R/knooppunten
Incidentmanagement
Logistiek
ITS
Ondersteuning innovatie/aanbesteding/dienstenprojecten en PPS.

Conclusies
1. Het is opvallend hoe verschillend de
regio’s de bovenregionale thema’s
noemen. Variërend van niets (MiddenNederland, Arnhem/Nijmegen, Amsterdam en Leeuwarden) tot uitgebreid
(Groningen-Assen en Zwolle-Kampen).
De meeste regio’s zijn summier met hun
regionale verdieping.
2. Alleen Noord-Oost Nederland wijst op
de kansen voor samenwerking, zowel
inhoudelijk als qua schaal.
3. Alleen Groningen-Assen (krimp), Brabant
(logistieke/ITS-topregio), Rotterdam
(nieuwe rol overheid) en Zwolle-Kampen
(gastvrijheid, vitaliteit binnensteden)
verwijzen naar de bijdrage van Beter
Benutten aan ‘hogere’ doelen.
4. Alleen Zwolle-Kampen verwijst naar de
relatie met parkeren.
5. Groningen-Assen en Zwolle-Kampen
leggen de relatie met de exploitatie en
verschraling van het openbaar vervoer.
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Doorwerking Beter Benutten
Voor verdere invoering van Beter Benutten-programma wil CROW-KpVV met alle
overheden (gemeenten, provincies en het
Rijk), organisaties en (koepels van) bedrijven ten eerste kennis opbouwen en uitwisselen over het programma Beter Benutten.
Tweede doel: effectieve maatregelen
toepassen en, als derde, deze maatregelen
verankeren in het mobiliteitsbeleid. Daarnaast moeten de kennis en tools van Beter
Benutten ook beschikbaar komen voor
regio’s en gemeenten die niet deelnemen
aan het programma. Ten slotte wil CROWKpVV verschillende mobiliteitsthema’s in
samenhang bekijken.

www.beterbenutten.nl
i. Frans Bekhuis, projectmanager Mobiliteit,
frans.bekhuis@crow.nl
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De regionale thema’s:
Werk in uitvoering
- Groningen-Assen
- Maastricht
- Zwolle-Kampen
Goederenvervoer
- Groningen-Assen (synchromodaliteit)
- Twente (doorstroming, water,
versobering sluizen en bruggen)
- Brabant: logistieke hotspot
- Rotterdam: haven
- Zwolle-Kampen
Openbaar vervoer
- Groningen-Assen (exploitatie/
verbinding stad-platteland)
- Zwolle-Kampen (exploitatie/
verschraling/beter benutten spoor)
- Maastricht (wegwerkzaamheden)
Krimp
- Groningen-Assen
- Zwolle-Kampen
Evenementen
- Haaglanden
- Maastricht
- Zwolle-Kampen
Onderwijs
- Haaglanden
- Zwolle-kampen
- Stedendriehoek (met zorginstellingen)
Fiets
- Stedendriehoek (E-fiets)
- Maastricht (wegwerkzaamheden)

Slim omgaan met je geld:

gebruik Wikken en Wegen
Overheden moeten efficiënter opereren. Hun keuzes moeten
verantwoord, transparant, beheersbaar en afrekenbaar zijn.
En samenhangen met andere beleidsterreinen vanuit de lange
termijn. Sober en doelmatig is vaak het motto, waarbij nut
en noodzaak centraal staan. Tegelijkertijd zijn er ambities
om Nederland mooier en sterker te maken. Met mobiliteit die
betrouwbaar, veilig en duurzaam is. Wikken en Wegen helpt.
Auteur: Hans Voerknecht

Reisinformatie/ITS
- Groningen-Assen
- Brabant
- Zwolle-Kampen
Mobiliteitsmanagement / Minder
Hinder/Slim Reizen Slim Werken
- Groningen-Assen
- Haaglanden
- Zwolle-Kampen
- Leeuwarden (werkgeversaanpak)
Samenwerking
- Groningen-Assen/
- Twente
- Zwolle-Kampen
- Stedendriehoek
Parkeren
- Zwolle-Kampen (gastvrijheid/
arrangementen)

Een analyse die in een oogopslag laat
zien hoe verschillende opties ‘scoren’.
Die overzicht en houvast geeft en helpt
te rangschikken. Die de beslisinformatie
gestructureerd op tafel legt. Die helpt de
juiste, scherpe vragen te stellen. Die de
stem van partijen meeweegt en helpt in
de interne en externe communicatie.
Gemakkelijk en snel werkt. Die analyse
en aanpak is er. Met het in opdracht van
CROW-KpVV ontwikkelde Wikken en
Wegen kun je in vier tot zes weken tot
zo’n afweging komen. Wikken en Wegen
gebruikt de kennis vanuit de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse, maar
vermijdt de bezwaren die voor decentrale overheden en kleinere projecten
aan die MKBA kleven. Zo ontstaat een
flexibele, transparante, maar vooral lichte
en hanteerbare aanpak.

Wikken en Wegen daarover. Niet of een
bepaalde maatregel moet worden doorgevoerd. Maar vanuit de beoogde effecten redenerend helpt Wikken en Wegen
die maatregel(en) in beeld te brengen,
die in dat opzicht het hoogste maatschappelijke rendement biedt. Met niet
alleen kostenefficiëntie, maar ook extra
inzicht, samenwerking en draagvlak als
oogst.
Wikken en Wegen in de praktijk
De aanpak is nu, begeleid door gecertificeerde consultants, voor iedereen
beschikbaar. Belangstelling?
Wikken en Wegen: www.wikken-wegen.nl
V&V Bericht 147: www.crow.nl/k-d1147
i. Hans Voerknecht, projectmanager
Mobiliteit, hans.voerknecht@crow.nl

De partijen die hebben meegedaan aan
de proeven zijn opgetogen over deze
nieuwe aanpak. Doordat steeds de beoogde effecten van ingrepen centraal
gesteld worden, gaat de discussie in

Innovatieve samenwerking
- Rotterdam (rol overheid marktmeester/sociale en economische
innovatie/bijdrage ontwikkeling
sociaal/economische kerngebieden)
- Zwolle-Kampen (koplopersaanpak,
bereikbaarheidsarrangementen,
fondsvorming, gastvrije binnenstad)
Benutten bestaande netwerken
- Rotterdam
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Bijeenkomsten
CROW Levende Stad 2014
28 OKTOBER

ARNHEM

Met sociale media communiceren
over de openbare ruimte
Uit een enquête onder de leden van CROW Levende Stad blijkt dat zo’n 84% van
de gemeenten sociale media inzet om te communiceren over het beheer van de
openbare ruimte. Toch leven er nog veel vragen over hoe je dat aanpakt. Tijdens
deze bijeenkomst discussiëren bezoekers met elkaar en wisselen ze ervaringen uit
om uiteindelijk te komen tot een overzicht van do’s en dont’s voor de toepassing
van sociale media bij het beheer van de openbare ruimte.

5 NOVEMBER

ZOETERMEER

Sturen op beoogde effect met KPI’s
Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) zijn een operationeel instrument om de
prestaties van een onderneming te monitoren met als doelstelling deze te verbeteren. KPI’s, ook wel kentallen genoemd, worden gebruikt om te monitoren of de
prestaties in lijn liggen met een gestelde (operationele) doelstelling. De beoogde
effecten zijn vaak wel bekend, maar hoe leg je ze vast en maak je ze meetbaar?

27 NOVEMBER

ZWOLLE

Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte 2014
Bent u dagelijks betrokken bij en/of medeverantwoordelijk voor de openbare
ruimte? Deel tijdens het congres kennis en ervaringen, doe inspiratie op en
verzamel nieuwe ideeën.
Bekijk het programma op www.ncbor.nl en meld je aan.

Kijk voor meer informatie over de bijeenkomsten
van CROW Levende Stad op www.Levende-Stad.nl.
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Tijdens het Nationaal Wegencongres 2014 op 25 september was
Iman Koster, directeur van CROW,
aanwezig bij de ondertekening van
een convenant over de verwijdering
van teervrij en teerhoudend asfalt.
CROW-publicatie 210 (uit 2007)
wordt op dit moment volledig
herzien. Het onderwerp teerhoudend asfalt is een belangrijk
issue binnen de asfaltwereld, want
de asfaltmarkt is steeds vaker een
reconstructiemarkt. En overal is er
het risico dat er nog oude lagen
teerhoudend asfalt zijn die op een
ordentelijke manier moeten
worden verwijderd.
De PAK’s in het teerhoudend
asfalt zijn erg gevaarlijk.

CROW heeft een leergang ontwikkeld waarbij cursisten in tien dagen
worden klaargestoomd voor het werken met moderne contracten.
De positieve ervaring bij Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) ligt hieraan ten grondslag. IBA’s opleidingsadviseur/-coördinator Claudia van
Doorn vertelt over de kracht van de incompanytraining en het leereffect dat ze samen met CROW meet.

‘We zijn blij met het leereffect’
Leergang: Modern Contractmanagement

Het is intensief
en direct toepasbaar.

Wat is het belang van dit leertraject?
“Moderne contracten zijn de laatste jaren
in opkomst. Intern krijgen we er veel
vragen over. Wat is de juiste contractvorm
bij een bepaald project? Hoe ga ik ermee
om in de praktijk? Wij willen dat onze
medewerkers genoeg toegerust zijn om
de juiste contractvorm te kiezen. Dat ze
weten wat er van hen verwacht wordt en
van de tegenpartij.”
Hoe zijn jullie bij CROW terechtgekomen?
“Tijdens een eerste editie van wat wij
noemen ‘de Leerlijn Contractdeskundigheid’ verzorgden drie opleiders, waaronder CROW, een aantal cursussen. Voor de
editie daarop hebben we deze partijen
gevraagd mee te denken. Zouden we het
programma op een andere, betere manier
kunnen aanbieden? CROW kwam met een
uitgewerkt voorstel voor een integraal
leertraject, dat voldeed aan de leervraag.
Daarvoor hebben we gekozen.”

Claudia
van Doorn

Waarom?
“Het programma is compact: in tien dagen
komt alles aan bod. Maar de inhoud en
met name de samenhang tussen de verschillende onderdelen heeft de doorslag
gegeven.”
Welke onderwerpen passeren de revue?
“De eerste dagen krijgen deelnemers
basiskennis aangereikt over de UAV-gc en
het opstellen en beheersen ervan. Daarna
volgt een aantal verdiepings-modules:
Voorbereiding/Aanbesteden, Uitvoering/
Begeleiding en Kosten-/
Risicomanagement. Bij elk onderdeel
leggen de docenten verbinding met
andere onderdelen en naar de praktijk.”
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Hoe reageren de deelnemers op het
lesprogramma?
“De geluiden die ik opvang: het is intensief, maar leerzaam en direct toepasbaar.”
Jij hebt het initiatief genomen om het
leereffect te meten.
“Ja, ik heb een opleiding gevolgd in deze
richting, ROI (Return On Investment, red.)
Methodology & Certificering. Als organisatie koop je een leertraject in. Je investeert tijd en geld, dan wil je effect zien.
De meeste opleiders kennen enkel een
reactie-evaluatie, met vragen als: wat
vond je van de docent? En van de broodjes? Ik wilde echt het leerrendement in
kaart brengen. CROW was enthousiast om
dat samen op te pakken. Voor het programma hebben we de cursisten gevraagd
hoeveel kennis ze hebben van een onderwerp en of ze deze kennis kunnen toepassen in de praktijk. Die vragen hebben
we na de tien lesdagen nog eens gesteld.
De uitkomsten hebben we vertaald naar
percentages, waardoor we echt inzicht
hebben gekregen in het leereffect.”
Wat vind je van de resultaten?
“Het kennisniveau en de mate waarin
deelnemers die kennis kunnen toepassen,
is gemiddeld met 15% toegenomen bij
veertien verschillende onderwerpen. In
december volgt een derde meting om te
kijken of de kennis beklijft en of deze nog
beter en vaker wordt toegepast. Maar voor
nu zijn we erg blij met het gemeten leereffect.”
www.crow.nl/leergangen
i. Robert-Jan van den Berg, teamleider
Relatiemanagement, RobertJan.
vandenBerg@crow.nl
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CROW | Educatie: Agenda najaar

COLOFON

Scoor dit najaar met kennis
Het kennisterrein van CROW is breed en varieert van kennis over aanbesteden en contracteren tot
infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer. In dit hele spectrum 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. Daarmee scoort uzelf en daarmee ook uw bedrijf of organisatie.
www.crow.nl/scoormetkennis
Overzicht startdata per vakgebied

CROW et cetera is een uitgave van CROW,
kennisplatform voor aanbesteden en contracteren,
openbare ruimte en infrastructuur, verkeer en vervoer.
CROW et cetera verschijnt zes keer per jaar.

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

REDACTIE

de cursustitel en ga direct naar de cursusinformatie (www.crow.nl/[webcode]). Wilt u meer informatie

Bas Doms vakredacteur Aanbesteden & Contracteren

of persoonlijk advies? Bel de CROW-klantenservice 0318 69 53 15 of mail naar cursus@crow.nl.

Barbara Hasselaar-van Rijzewijk vakredacteur
Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur
Frans Heijnis vakredacteur Verkeer & Vervoer
Elise Roders redacteur

✓ AANBESTEDEN

webcode

Rick Otten bladmanager
Martijn Reinink eindredacteur

di. 25 nov.

Aanbesteden in één dag!

di. 2 dec.

Workshop Aanbesteden met de CO2-Prestatieladder

4117

INTERVIEWS

wo. 3 dec.

EMVI - Gunnen op waarde (voor aanbesteders)

4116

Stefan Boerboom, Tim Oosten, Rick Otten,

4321

Martijn Reinink, Haks Walburgh Schmidt,
Jan van den Berg.

✓ VERKEER EN VERVOER

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE:

wo. 3 dec.

Handboek Wegontwerp - Basiscriteria

461a

do. 4 dec.

Handboek Wegontwerp - Erftoegangswegen

461b

wo. 10 dec.

Handboek Wegontwerp - Gebiedsontsluitingswegen

461c

do. 11 dec.

Handboek Wegontwerp - Overgangen en bandbreedtes

461d

Steve Clare Locality
Christine Swankhuisen Tabula Rasa
Jan van Selm OV-bureau Groningen-Drenthe
Eric van den Beuken gemeente Amsterdam
Rinus Kuijper provincie Gelderland
Marco Berkhout provincie Noord-Holland
Ruud Hornman NHTV Breda

✓ INFRASTRUCTUUR | WERK EN VEILIGHEID

Peter-Jan Kleevens gemeente Utrecht

di. 11 nov.

Werken rond kabels en leidingen

wo. 12 nov.

Opleiding Coördinator Gladheidsbestrijding voor wegbeheerders 4080

wo. 12 nov.

Opleiding Gladheidmeldsysteem (GMS)

4355
4082

Bert Henzen Grontmij
Hans van Hofwegen MOT Opleiden en Trainen
REDACTIEADRES
Redactie CROW et cetera
Postbus 37, 6710 BA Ede

✓ OPENBARE RUIMTE

T 0318 69 53 00
F 0318 62 11 12

di. 18 nov.

Burgerparticipatie in de openbare ruimte

440a

E redactie@crow.nl

wo. 26 nov.

Nieuw | Slim ontwerpen met bomen en infrastructuur

4003

www.crow.nl/etcetera
ABONNEMENTENADMINISTRATIE

✓ CONTRACTEREN

Afdeling Media, CROW
Postbus 37, 6710 BA Ede

di. 2 dec.

UAVgc

4320

do. 11 dec.

Uitvoeren met RAW

4115

wo. 17 dec.

UAVgc

4320

do. 18 dec.

Basiscursus RAW

4112

T 0318 69 53 15
F 0318 62 11 12
E abonnementen@crow.nl
ADRESWIJZIGINGEN
Adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven
aan de abonnementenadministratie.

Nieuw |Cursus Slim ontwerpen met bomen en infrastructuur
Kent u de mogelijkheden voor het succesvol combineren van infrastructuur met bomen? Weet u
hoe u knelpunten als wortelopdruk en schade aan leidingen oplost? En welke RAW-teksten hiervoor
beschikbaar zijn? Met deze cursus krijgt u in een dagdeel inzicht in de mogelijkheden die er zijn om
knelpunten tussen bomen enerzijds en verhardingen, kabels, leidingen, riolering, en verlichting
anderzijds, te beperken en te voorkomen. www.crow.nl/4003
Nieuw | Opleiding Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)
Bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid bij het werken in verontreinigde grond?
Dan is de opleiding DLP geschikt voor u. Deze opleiding leidt u op tot DLP voor de droge en natte
sector. Onderwerpen die aan bod komen: de kennis in CROW-publicatie 132 ‘Werken in of met
verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’, het in de praktijk kunnen toepassen van deze
kennis en de rol van de DLP in de praktijk. www.crow.nl/4001

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE
Molijn Sales Support
Postbus 61, 5258 ZH Berlicum
T 073 503 35 44
F 073 503 11 95
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
COVERBEELD
Herman Stöver
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beleid & beheer
geld & kwaliteit

Cyber Adviseurs voor buitenruimte
maakt zichtbaar hoe uw organisatie
ervoor staat en ondersteunt met
glasheldere instrumenten.
Benieuwd hoe? Bel (0172) 63 17 20
of mail naar info@cyber-adviseurs.nl

www.cyber-adviseurs.nl
adv_cyber_CROW_93x134.indd 1

09-02-12 09:43

Bezoek de CROW-stand
Tijdens de laatste maanden van 2014 is CROW regelmatig op vakbeurzen
te vinden met een stand. Bent u op een van die beurzen? Kom gerust langs
om vragen te stellen aan CROW-projectmanagers of -consulenten.

29 T/M 30 OKTOBER 2014

GORINCHEM

Infra Relatiedagen Gorinchem
Infra Relatiedagen is hét trefpunt waar relaties in de grond-, weg- en
waterbouwbranche elkaar kunnen ontmoeten. Hier kan informatie worden
uitgewisseld, contacten worden gelegd en inspiratie en ideeën worden
opgedaan in de sfeervolle ambiance. CROW zal het kennisprogramma invullen
met verschillende lezingen. Bezoek de CROW-stand en volg onze lezingen.
www.evenementenhal.nl/gorinchem/beurzen/view/233/infra-relatiedagen

27 NOVEMBER 2014

HOUTEN

Dag van Verkeer & Mobiliteit
De Dag van Verkeer & Mobiliteit in Houten is een Nederlandse vakbeurs over
verkeerstoepassingen en mobiliteitsoplossingen, met aanvullend lezingen.
CROW staat hier met een stand (standnummer 2.050) en neemt deel aan het
inhoudelijk programma met de lezing ‘Verkeerskunde: techniek of gedrag?’.
www.verkeerenmobiliteit.nl

CROW-congressen
CROW organiseert over diverse thema’s congressen. Onze stand treft u
uiteraard ook aan tijdens deze evenementen. Ga voor een overzicht van
de CROW-congressen naar www.crow.nl/congressen.

SAMEN BOUWEN

Planmatig onderhoud in de GWW

ibis.nl
28

Planmatig onderhoud in de
Grond-, Weg- en Waterbouw
• contractvorming
• onderhoudsvarianten
• nieuwbouw
• controle
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2 Voorwoord Guy Hermans
3 Uitdagingen van het
collectief vervoer

6 Dynamisch maatwerk
en klanttevredenheid
8 Op zoek naar een
toekomstvaste OV-concessie

SPECIAL

Voorwoord
’Collectief Vervoer’

Geachte lezer,
Deze special gaat over collectief vervoer. In deze special is aandacht
voor de uitdagingen rond dit onderwerp, flexibele contracten en een
interview met de directeur van het OV-bureau Groningen en Drenthe.

Guy
Hermans
i. Guy Hermans,
programmamanager
Verkeer en Vervoer,
guy.hermans@crow.nl

Collectief vervoer gaat over openbaar vervoer
en doelgroepenvervoer samen. Voor u, de lezer
van CROW et cetera, misschien niet de vervoersvorm waar u dagelijks gebruik van maakt
of in uw werk veel mee te maken heeft.
Toch gaan er dagelijks veel mensen met het
openbaar vervoer (ongeveer 11% van de verplaatsingen gaat met het openbaar vervoer).
Flink wat mensen werken in deze sector, de
omzet is een kleine drie miljard euro in het
stads- en streekvervoer en twee miljard euro
bij NS Reizigers. Zelf reis ik veel met openbaar
vervoer, ik schrijf dit in de trein, maar de auto
of de fiets gebruik ik ook.

Ons werk bestaat uit de ondersteuning van met
name de decentrale overheden bij de ontwikkeling en realisatie van het eigen beleid op het
gebied van verkeer en vervoer. Daarvoor betalen zij een aparte bijdrage aan CROW en daarmee voert CROW het meerjarenprogramma
Kennisplatform Verkeer en Vervoer uit. De
meeste producten die we aanbieden binnen
CROW-KpVV zijn daarom vrij beschikbaar op de
website, bijeenkomsten zijn voor de doelgroep
ook kosteloos. Heel veel partijen zijn betrokken
bij collectief vervoer. Wij zorgen voor de kennisdeling tussen die partijen en ontwikkelen
nieuwe kennis voor deze partijen.

Naast openbaar vervoer zijn er Nederland
zeven verschillende regelingen van speciaal
vervoer, het doelgroepenvervoer. Ook daar
reizen dagelijks veel mensen mee, bijvoorbeeld
rond de 100.000 kinderen die naar speciaal
onderwijs gaan. In die zeven regelingen gaat
een miljard euro om. Groot verschil met openbaar vervoer is dat er daar twintig opdrachtgevers zijn. Voor doelgroepenvervoer zijn dat
onder meer alle gemeenten, zorginstellingen
en zorgverzekeraars.

Behalve dat we ons op beleid richten, hebben
we aandacht voor infrastructuur, de afstemming met de openbare ruimte en datavoorzieningen. We hebben niet alleen contact met
overheden. Collectief vervoer komt tot stand
in de driehoek van opdrachtgevers, opdrachtnemers (de vervoerders) en de gebruikers.
Allemaal belangrijke partners voor ons.
Wie werken er aan collectief vervoer bij CROW?
Dat zijn de mensen die de artikelen in deze
special hebben geschreven. Gerard van Kesteren, auteur van het boek over vierhonderd jaar
openbaar vervoer, en Marcel Sloot, expert op
het gebied van aanbesteden van openbaar
vervoer. Ook Emile Oostenbrink en Koen
Bekking werken in ons programma, zij dragen
het Expertisecentrum Rail. Wim van Tilburg,
directeur van KpVV, is zeer goed ingevoerd
binnen het collectief vervoer. Hij is onder meer
lid van de initiatiefgroep Samen op reis op weg
naar beter openbaar vervoer. Meer weten over
collectief vervoer in het algemeen, de mensen
in het team en de onderwerpen, lees dan deze
special of neem contact met ons op.

Veel leesplezier
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SPECIAL

De uitdagingen van het

collectief vervoer
CROW werkt graag
samen met andere
organisaties, zoals
vervoerbedrijven,
consumentenorganisaties en consultants.

CROW is de kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur en openbare
ruimte en verkeer en vervoer. Binnen verkeer en vervoer is CROW onder meer
actief op het terrein van collectief, openbaar en het doelgroepenvervoer.
Naast zaken als hardware gaat het dan ook om concessies, contracten, kwaliteit
van de aangeboden dienst en over prestatiemeting.
Auteur: Gerard van Kesteren

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

Collectief vervoer bestaat uit twee grote
componenten: openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Op het gebied van openbaar
vervoer houden wij ons bezig met bussen,
trams, metro’s, regionale treinen en ferry’s.
Dat wil zeggen: al het openbaar vervoer waar
de twaalf provincies en (nu nog) zeven stadsregio’s verantwoordelijk voor zijn. Zij dragen
jaarlijks 1,3 miljard euro bij aan de exploitatie.
Daarmee wordt ongeveer 45 procent van de
kosten gedekt. De overige 55 procent wordt
opgebracht door de reizigers en door het
grootgebruikscontract met het ministerie van
Onderwijs voor studenten. De genoemde
negentien overheden organiseren het openbaar vervoer in concessies; het exclusieve

november 2014

recht om gedurende bijvoorbeeld acht of
tien jaar het openbaar vervoer te exploiteren.
Er zijn op 1 januari 2015 zo’n veertig gebiedsconcessies en tien lijnconcessies. De acht grote
openbaarvervoerbedrijven verzorgen samen
zeventien miljoen zogeheten dienstregelinguren per jaar en bedienen 47.000 haltes en
stations. Van de Nederlandse bevolking woont
89 procent binnen een straal van vijfhonderd
meter van zo’n halte. En 97 procent heeft ov
binnen duizend meter.
Specifieke groepen
Het doelgroepenvervoer is voor zeven specifieke groepen mensen die niet zelf in de vervoersbehoefte kunnen voorzien. Het betreft

3

De grote uitdaging is ook in de
toekomst het openbaar vervoer en
het doelgroepenvervoer betaalbaar
en op een goed kwaliteitsniveau te
houden.

vervoer van leerlingen die niet zelfstandig naar
school kunnen gaan, het Wmo-vervoer, Valys,
zittend ziekenvervoer, vervoer van mensen in
een reïntegratietraject, vervoer naar sociale
werkplaatsen en vervoer naar dagbesteding
(AWBZ-vervoer). Enkele honderdduizenden
mensen maken hier gebruik van. Jaarlijks gaat
er ongeveer een miljard euro in om. Voor de
meeste regelingen zijn het de gemeenten die
dit vervoer organiseren, voor andere zijn het
zorgverzekeraars (ziekenvervoer), nu nog AWBZ-instellingen (dagbesteding) en het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Valys).
De grote uitdaging is ook in de toekomst het
openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer
betaalbaar en op een goed kwaliteitsniveau
te houden. En dat binnen randvoorwaarden
van duurzaam, toegankelijk, sociaal veilig en
klantgericht. Door de bezuinigingen op de
zogeheten Brede Doeluitkering Verkeer en
Vervoer aan provincies en stadsregio’s neemt
het beschikbare budget voor de exploitatie
van het openbaar vervoer steeds verder af.
Tegelijkertijd raakt ook het groeiend beroep
op doelgroepenvervoer de financiële plafonds.
Voor doelgroepenvervoer is er een dubbele
klem. Er is druk op de financiën terwijl tegelijkertijd steeds vaker beroep op doelgroepenvervoer wordt gedaan. Deze ontwikkelingen
leiden tot vragen als: welk openbaar vervoer
houden we overeind? Hoe belangrijk vinden
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we de sociale functie van dat vervoer? Kunnen
we de organisatie van het doelgroepenvervoer
anders vormgeven? Denk aan het meer spreiden van het vervoer van de verschillende regelingen over de dag, zodat de pieken niet samen
vallen. Maar ook de vraag doemt op of een deel
van de huidige gebruikers van doelgroepenvervoer zelfstandig kan reizen, bijvoorbeeld
met het openbaar vervoer? Interessant is ook
de relatie met vrijwilligersvervoer, flexibele
contracten en de zelforganisatie via apps. Wat
is naast toegankelijkheid van openbaar vervoer
nodig om mensen de overstap van doelgroepenvervoer naar openbaar vervoer te laten
maken?
Meer weten?
Kom naar de zesde landelijke dag over collectief vervoer, zie www.kpvv.dewebmakers.nl
Een andere uitdaging is deze vormen van
vervoer een bijdrage te laten leveren aan duurzaamheid. Zeker voor het openbaar vervoer zijn
er doelen, eisen en wensen om de emissies te
beperken. Niet alleen met het oog op de lokale
luchtkwaliteit, maar ook in toenemende mate
vanuit de doelstelling om de uitstoot van het
broeikasgas CO2 te beteugelen. Verschillende
overheden werken toe naar ‘zero emissie’ in
het openbaar vervoer en ook in het doelgroepenvervoer zijn er voorbeelden van rijden
op groen gas. (Zie het kader ‘Op weg naar
schoon openbaar vervoer)

Dit jaar ligt de nadruk in het werk op het cvdataproject. We gaan de hele informatiestroom
die nodig is voor aanbestedingen, voor monitoring van concessies en contracten en voor
managementrapportages en jaarverslagen eens
goed tegen het licht te houden. Bovendien
bestaat de mogelijkheid om met open data de
markt uit te dagen met nieuwe applicaties te
komen. Dat is goed voor de reizigers. Het is dan
belangrijk dat bepaalde kernelementen, zoals
reizigerskilometers en in- en uitstappers op een
uniforme wijze worden berekend.
Ov-infrastructuur
Wat doen we aan hardware, de infrastructuur?
De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed
aan het ‘toegankelijk maken’ van haltes. Daarmee wordt onder meer bedoeld dat de in- en
uitstap voor iedereen beter mogelijk wordt
gemaakt: verhoogde halteperrons, breedte van
de halte, een geleidelijn en dat in combinatie
met lagevloerbussen en -trams. Daarbij leggen
we de koppeling met de route van en naar het
openbaar vervoer, oftewel de toegankelijkheid
van de openbare ruimte.

De CROW-rol
CROW ondersteunt met name de opdrachtgevende overheden bij deze vormen van
vervoer. Daarbij werken we graag samen met
andere organisaties, zoals vervoerbedrijven,
consumentenorganisaties en consultants. We
organiseren bijeenkomsten, brengen rapporten
uit en schrijven nieuwsbrieven. Steeds vaker
organiseren we samen met collega’s van overheden bijeenkomsten. Deze gaan onder meer
over elektrische bussen, plattelandsvervoer,
de organisatie van datastromen en de gevolgen
van de kanteling van de Wmo. We monitoren
de ov-aanbestedingen en bespreken voorstellen voor beter opdrachtgeverschap.
Ook hebben we naam gemaakt met de OVKlantenbarometer, een jaarlijks grootschalig
onderzoek naar de klantwaardering van het
openbaar vervoer, waarin alle concessie
worden ‘doorgemeten’. Vanaf 2016 zal ook het
vervoer van NS op het zogeheten Hoofdrailnet
onderdeel uitmaken van dit onderzoek. Uit het
onderzoek blijkt dat reizigers in bus, tram,
metro, regionale trein en boot – jaarlijks
worden er tachtig- tot negentigduizend
geënquêteerd – het openbaar vervoer steeds
beter waarderen: van een 6,8 in 2002 naar een
7,4 in 2013.

Een ander onderwerp op dit terrein betreft ons
Expertisecentrum Rail. Samen met zes overheden bundelen we hier de beschikbare kennis op
het gebied van beheer en onderhoud van railinfrastructuur en aanverwante onderwerpen als
milieu, leefomgeving, ruimtelijke ordening,
geluid en veiligheid. Een van de elementen die
wordt uitgewerkt, is het werken aan integrale
programma’s van eisen via de methode van
systems engineering. Verder werken we aan
eenduidige standaarden en normen voor beheer en onderhoud en aan kostenkengetallen.
Ten slotte hebben we aandacht voor zaken die
kunnen resulteren in investeringen, zoals kwaliteitsversterking met HOV-busbanen, reisinformatiepanelen op haltes en voorzieningen voor
zero-emissiebussen.

Op weg naar schoon openbaar vervoer
Hoe schoon is het openbaar vervoer in Nederland en zijn er mogelijkheden dit te verbeteren? Dat zijn twee van de vragen waarover
CROW-KpVV zich samen met het werkveld buigt bij openbaar vervoer
en duurzaamheid.
Zo houdt CROW-KpVV sinds 2009 de milieuprestatie van bussen bij
die worden ingezet in de ov-concessies. Daarnaast wordt met overheden en andere betrokken partijen meegedacht over de bijdrage die
openbaar vervoer kan leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit
en het terugdringen van het broeikaseffect. Meer info: lees dan het
artikel ‘Op weg naar schoon openbaar vervoer’ op
www.crow.nl/kpvv.
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Jan van Selm over het toekomstige openbaar vervoer:

Dynamisch maatwerk
met behoud van de
klanttevredenheid
Jan van Selm is een veelgevraagd spreker namens de ov-autoriteiten. Sinds 2009
is hij directeur van het OV-bureau van de provincies Groningen en Drenthe en de
gemeente Groningen (OV-bureau Groningen Drenthe). In dit interview geeft hij
zijn visie op het huidige en toekomstige openbaar vervoer.
Interview: Gerard van Kesteren

Jan
van Selm

De Wet personenvervoer 2000 introduceerde
marktwerking in het openbaar vervoer. Er zijn
nu ruim honderd aanbestedingen geweest van
ov-concessies. Wat heeft dat opgeleverd voor
de reizigers?
“De Wp2000 heeft de basis gelegd voor een
grote efficiency- en kwaliteitsslag in het regionaal openbaar vervoer. Vooral in de eerste jaren
na het van kracht worden van de wet in 2001
werden grote efficiencyslagen gemaakt. De
reizigers zijn het regionaal busvervoer veel
hoger gaan waarderen (rapportcijfer 7,4, red.)
dan kort na 2000 (lager dan een 7, red.).
Dat is te danken aan een betere doorstroming,
hogere snelheid, betere reisinformatie, de
introductie van de OV-chipkaart, meer comfort,
meer Hoogwaardig Openbaar Vervoer en een
toegenomen gevoel van veiligheid.”
Wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen in het openbaar vervoer?
“Er is veel bereikt, maar er liggen ook veel
uitdagingen. Als sector moeten we – vooral
door aanhoudende rijksbezuinigingen na het
decentralisatieproces – jaarlijks opnieuw de
systeemefficiency met meer dan 2 procent
opvoeren om de huidige kwaliteit te handhaven. Verder liggen er grote uitdagingen in
het verduurzamen van het ov-systeem, in de
opnamecapaciteit van het ov-systeem voor
‘zakelijke reizigers’ die nu nog vooral de auto
gebruiken, in de samenhang tussen ov en het
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gemeentelijk doelgroepenvervoer en ook in
het verder ontwikkelen van de relatie met
veruit de grootste klant van het streekvervoer:
onderwijsgerelateerde reizigers.”
Wat is de meerwaarde van CROW-KpVV in
het ov-speelveld?
“CROW-KpVV heeft vanaf 2001 (voorheen
CVOV, vervolgens opgegaan in KpVV, en nu
CROW-KpVV, red.) vanuit mijn perspectief voor
de decentrale overheden en ov-autoriteiten
kennis, feiten en knowhow, noodzakelijke
standaardisatie zoals MIPOV en ook inspiratie
gebracht. Denk aan de OV-netwerkdag en
het OV-Forum. Dat geldt inmiddels ook voor
gemeentelijk doelgroepenvervoer en de relatie
tussen het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer. Ja, CROW-KpVV vervult een onmisbare functie in een zich steeds doorontwikkelend veld van regionaal collectief vervoer.”
Na dertien jaar aanbestedingen is de wereld
veranderd. Er is schaalvergroting bij opdrachtgevers en opdrachtnemers en de concessies zijn groter geworden en duren langer.
Bovendien kennen beide partijen ‘het kunstje’.
Is het tijd voor vernieuwing?
“In de afgelopen jaren zijn zowel ov-autoriteiten als vervoerbedrijven goed ingespeeld
geraakt op de concessie- en aanbestedingssystematiek. Dat heeft absoluut een meerwaarde waar we zuinig op moeten zijn.

De reiziger moet het gevoel hebben in
een samenhangend ‘deur-deur-syteem’
terecht te komen, ook wanneer hij niet
kiest voor de eigen auto.

Tegelijkertijd geldt altijd dat van het een het
ander komt. We zien nu bijvoorbeeld veel
scherper in dat een langjarige concessie die
alleen maar stabiel is vanuit de aanbesteding
te weinig brengt op het gebied van doorontwikkeling en innovatie. Lopende een concessie
is het van belang dat de partijen zich ook echt
ontwikkelingspartners voelen. Daarnaast
zoeken we naar mogelijkheden om zaken
die langere ontwikkeltrajecten vragen dan de
concessieduur toch tot stand te brengen, over
de concessieduur heen. Verder dienen zich
vanuit het buitenland vraagstukken en mogelijkheden aan. Neem, bijvoorbeeld de ontwikkelingen op lange-afstands-openbaar-busvervoer in Zweden en Duitsland. De vraag is:
hoe willen we daar de komende jaren in
Nederland op inspelen? Verder dringt steeds
meer het besef door dat de wens om autovervoer te vervangen door openbaar vervoer
vraagt om te denken in samenhangende
ketenreizen. Dat betekent: afstemming over
concessiegrenzen, maar ook over vervoerswijzen heen. De reiziger moet het gevoel hebben in een samenhangend ‘deur-deur-systeem’
terecht te komen, ook wanneer hij niet kiest
voor de eigen auto. Voor het gemeentelijk
doelgroepenvervoer geldt dat ook. Hierbij is
het streven meer ‘doelgroepers’ reisdelen
met het openbaar vervoer te laten maken.
Dat vraagt organisatorische optimalisatie in
de hele keten: indicering – reiswensanalyses –
overstappunten – reisafwikkeling. In hoeverre
de huidige contractvormen tussen gemeenten
en (taxi-)vervoerders daartoe voldoende passend zijn of mogelijkheden bieden, kan ik niet
helemaal overzien.”

Hoe zou de wereld van het openbaar vervoer
er in 2025 uit moeten zien?
“Die vraag is onmogelijk te beantwoorden,
vrees ik. Ik hoop van harte dat we er als
ov-sector in slagen om veel toestroom tot
stand te brengen vanuit de huidige autogebruikers, met name op de drukke corridors.
Dat er vervolgens ook reizigers uitstromen
richting (elektrische) fietsen is prima. De hoofdvraag voor de sector zou dan moeten zijn: hoe
brengen we, met behoud van de huidige klanttevredenheid, ‘dynamisch maatwerk’ tot stand,
dat elke dag weer goed past op de vraag.
Anders gezegd: zo weinig mogelijk lege
stoelen. Dat ‘dynamisch maatwerk’ – een
grote logistieke puzzel voor meerdere samenspelende vervoerders overigens – zou dan
ook moeten zorgen voor veel hogere kostendekkingsgraden in de sector.”

Voordat Jan van Selm in 2009 aantrad als directeur van het OV-bureau van de
provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen (OV-bureau
Groningen Drenthe) werkte hij als hoofd Verkeer en Vervoer bij de provincie
Flevoland (2005 – 2009). In de periode daarvoor was hij hoofd Kwaliteitsaspecten OV bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2001 – 2005), hoofd
Centrum Vernieuwing Openbaar Vervoer (CVOV, 1999 – 2001) en coördinator
Verkeer en Waterstaat bij het Interprovinciaal Overleg (IPO, 1993 – 1999). In
de laatstgenoemde functie was Van Selm nauw betrokken bij de decentralisatie van het streekvervoer naar de provincies en de totstandkoming van de
Wp2000 (introductie concessies en marktwerking in het streekvervoer).
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Op zoek naar een toekomstvaste

OV-concessie
Overheden en openbaarvervoerbedrijven staan aan de lat om veelal
middels een tien jaar geldige ov-concessie met elkaar in zee te gaan.
Een van de zaken waar CROW, op verzoek van de achttien opdrachtgevende overheden in het stads- en streekvervoer, zich mee bezighoudt is het ontwikkelen van een concessie die dat mogelijk maakt.
Een concessie die robuust en flexibel genoeg is voor opdrachtgevers
om hun beleidsdoelstellingen te bereiken en voor opdrachtnemers om
een boterham te kunnen verdienen.

Marcel
Sloot
i. Marcel Sloot,
projectmanager
Verkeer en Vervoer
marcel.sloot@crow.nl

In de huidige situatie hebben opdrachtgevende
overheden en de vervoersbedrijven verschillende belangen en doelen. De overheid bepaalt
wat er in de concessie staat. Vaak gaat het om
gedetailleerde eisen over lijnen, frequenties en
het kwaliteitsniveau. Beide partijen gaan na
gunning van de concessie hun belangen zo
goed mogelijk verdedigen. Dat leidt geregeld
tot verschillen in inzicht over de interpretatie
van de contractafspraken. Verschillen die in
tien jaar alleen maar groter kunnen worden.
Hoe kunnen we deze verschillen overbruggen?
Er gaan steeds meer stemmen op om de
concessieafspraken op te delen in een
aantal onderdelen, elk deel met een eigen
tijdshorizon. Er zijn drie van dit soort lagen.
Drie lagen
De onderste laag gaat over het uitvoeren van
de dienstregeling. Deze is gericht op de korte
termijn en vormt de meest stabiele laag. Er
vinden weliswaar af en toe aanpassingen plaats,
bijvoorbeeld bij de uitvoer van wegwerkzaamheden, maar beide partijen weten in deze laag
goed waar ze aan toe zijn. Hier zijn ook de
uitvraag van de overheid en de offerte van de
vervoerder op gebaseerd.
Onverwachte en nieuwe kansen en risico’s,
die opdoemen tijdens de concessie, worden
in de middelste laag ‘geparkeerd’. Het gaat
hier om kansen en risico’s die de laag van de
dienstregeling op korte termijn overstijgen.
Het omgaan met die nieuwe omstandigheden,
bijvoorbeeld met ander materieel inspringen op
een veranderende vraag, wordt besproken
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tussen overheid en vervoerder. Inzet is te
komen tot een oplossing in de vorm van een
sluitende business case, die voor de vervoerder
financieel aantrekkelijk genoeg is om uit te
voeren én voor de opdrachtgever financieel
haalbaar is. De uitvoering vindt plaats in de
onderste laag. Als de opdrachtgever de case
zonder dat committent toch wil laten uitvoeren, omdat de politiek dat eist bijvoorbeeld,
dan zal er altijd weerstand zijn bij de uitvoering.
In de bovenste laag worden de langlopende
ontwikkelingen besproken, die naar verwachting niet binnen twee á drie jaar actueel
worden, maar waarvoor wel een gezamenlijke
strategie moet worden bepaald. Uiteindelijk
moet vanuit deze laag ook worden afgedaald
naar de tweede laag om, na committent over
de business case, verder af te kunnen dalen
naar de onderste uitvoer van de dienstregeling.
Andere sectoren
Kijken we alleen naar het openbaar vervoer?
Nee, er is een aantal lessen uit andere sectoren
te trekken. Een les uit de GWW-sector bijvoorbeeld: zorg voor condities die passen bij de
specifieke dynamiek van de sector. Bij een
korte termijn relatie volstaat een contract met
operationele afspraken. Bij een samenwerking
voor langere termijn spelen ook tactische en
strategische belangen van de partijen een
rol; het contract moet hierop worden ingericht.
Vanuit GWW-perspectief zou voor de uitvoering van de concessie een gezamenlijke
onderneming een passende oplossing kunnen
zijn.

