Provinciaal Contractenbuffet:
CROW en provincies bereiken
belangrijke mijlpaal
Na een ontwikkelproces van ruim twee jaar hebben de provincies
met ondersteuning van CROW de eerste versie van het Provinciaal
Contractenbuffet (PCB) afgerond. Dit contractenbuffet bestaat uit
geüniformeerde documenten en eisen die vanaf heden beschikbaar
zijn voor toepassing in provinciale UAVgc-contracten.
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Behoefte aan meer uniformiteit
Ruim twee jaar geleden hebben de provincies het initiatief tot
het PCB genomen vanuit de behoefte meer uniformiteit te krijgen
in zowel de structuur als de inhoud van hun contract- en aanbestedingsdocumenten. Niet alleen tussen de provincies
onderling, maar ook binnen de individuele provincies bestonden
er verschillen. Met als gevolg dat betrokken partijen (provincies,
maar ook partijen die voor hen werken) steeds opnieuw de uitdaging hadden te anticiperen op wisselende indelingen en inhoud
van de documenten. Met de introductie van het PCB komt daaraan een eind. Voortaan kunnen provincies en opdrachtnemers
(adviseurs en aannemers) zich instellen op het gebruik van één
provinciaal model. Opdrachtnemers kunnen hierdoor hun
bedrijfsprocessen op deze ‘standaard’ inrichten, waardoor zij
effectiever en efficiënter kunnen werken.

Ervaringen opdoen
Vooralsnog is voor provinciale UAVgc-contracten via een eerste
versie van CROW ProContract het PCB beschikbaar. Provincies
hebben er bewust voor gekozen om hier in een besloten omgeving gebruikservaring mee op te doen. Daarna - naar verwachting
begin 2015 – komt het PCB beschikbaar voor brede toepassing.
CROW pakt de handschoen op om de content door te ontwikkelen voor andere decentrale opdrachtgevers en deze eveneens
via CROW ProContract te ontsluiten. CROW ProContract wordt in
januari 2015 geïntroduceerd op InfraTech 2015.
Mocht u naar aanleiding van dit artikel een toelichting willen
hebben op het PCB of CROW ProContract, dan kunt u contact
opnemen met Walter Suy (walter.suy@crow.nl) of Niels Meijerink
(niels.meijerink@crow.nl).

Doorontwikkeling PCB naar CROW ProContract
Naast dat CROW de totstandkoming van het provinciaal contractenbuffet procesmatig heeft begeleid, gebruikt zij de ontwikkelde
content als input voor de ontwikkeling van CROW ProContract.
Met dit platform wil CROW de GWW-sector beter faciliteren bij
het werkproces van aanbesteden, contracteren en uitvoeren van
opdrachten. Vanaf het maken van keuzes (o.a. aanbestedingsen contractvorm) tot en met verificatie tijdens de uitvoering.
De werkwijze van de RAW-systematiek zal hier onderdeel van uit
gaan maken. Uiteindelijk ontsluit CROW ProContract kennis en
producten voor drie contractsoorten (traditioneel/RAW, hybride
en geïntegreerd) en drie aanbestedingssoorten (openbaar, nietopenbaar en onderhands). De huidige werkwijze conform de
RAW-systematiek kan indien gewenst gewoon worden toegepast.
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