Themabijeenkomst: Geïntegreerde contractvormen in groene projecten
Samenwerking tussen groene adviesbureaus, cumelabedrijven en opdrachtgevers onder UAVGC 2005
Aanleiding voor de bijeenkomst
Groene adviesbureaus en cumelabedrijven werken vaak aan dezelfde cultuurtechnische werken en
infraprojecten. Een goede aansluiting tussen advies en uitvoering leidt tot tevreden opdrachtgevers.
Dit gezamenlijk belang van groene adviesbureaus, cumelabedrijven en opdrachtgevers is aanleiding
om opgedane ervaringen met deze aansluiting en ideeën voor de toekomst te delen.
Samenwerking
De aansluiting tussen groene adviesbureaus en cumelabedrijven krijgt op verschillende manieren
vorm. In de traditionele werkwijze zet de opdrachtgever een advies om in een bestek waarop
cumelabedrijven inschrijven. Ook kunnen groene adviesbureaus en cumelabedrijven de aansluiting
zelf regelen door een gezamenlijke opdrachtnemerschap onder Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC 2005). Deze aanpak is in de bouwwereld
ontwikkeld en het gebruik van deze contractvorm neemt in de groene wereld toe, vooral bij bedrijven
die (indirect) voor de overheid werken.
De verschuiving van werkzaamheden van de opdrachtgever naar de samenwerkende
opdrachtnemers door UAV-GC 2005 vraagt extra organisatorische vaardigheden van opdrachtgevers
en opdrachtnemers. Ook levert deze manier van werken voor alle partijen nieuwe mogelijkheden en
risico's op. Op de bijeenkomst gaan we hier op in.
Bij de samenwerking wordt inhoudelijke kennis uitgewisseld. In de planningsfase worden ontwerpen
besproken. In de uitvoeringsfase vindt ecologische begeleiding plaats, direct of indirect via opgestelde
werkprotocollen. Deze kennisuitwisseling vraagt communicatieve vaardigheden van de medewerkers
van groene bureaus, van cumelabedrijven en van opdrachtgevers. Deze inhoudelijke kant van
samenwerking komt ook aan de orde.
Doel van de bijeenkomst
Om van elkaar te leren en elkaar beter te kunnen vinden, delen opdrachtgevers en opdrachtnemers
op deze bijeenkomst hun ervaringen met UAV-GC 2005 en ideeën over het gebruik in de toekomst en
hun ervaring met kennisuitwisseling bij het ontwerp en de uitvoering van projecten.
De ochtend biedt presentaties, de middag een veldbezoek.
Deelnemers: cumelabedrijven, groene adviesbureaus, terreinbeheerders en waterschappen
Locatie: Kampen
Datum: 7 maart 2017
Organisatie: Cumela en Netwerk Groene Bureaus
Inschrijven:
Cumelabedrijven via www.cumela.nl
Groene adviesbureaus, terreinbeheerders en waterschappen via
www.netwerkgroenebureaus.nl/contractvormen

Programma
10.00 uur

Opening

Hannie Zweverink
Directeur Cumela

10.10 uur

Werken met geïntegreerde contractvormen
De consequenties van (samen)werken onder UAV-GC,
omgaan met risicomanagement

Henberto Remmerts
Tauw

10:30 uur

Samenwerken binnen geïntegreerde contractvormen,
ervaring van een groen adviesbureau
Organiseren van de samenwerking en uitwisseling van
inhoudelijke kennis

Wilco van Heerewaarden
BTL Advies

10:50 uur

Samenwerken binnen geïntegreerde contractvormen,
ervaring van een cumelabedrijf
Organiseren van de samenwerking en uitwisseling van
inhoudelijke kennis

Harmen Zielman
HAZ Groen, Grond en Infra BV

11:10 uur

Ecologische begeleiding van projecten in het veld
Communicatie bij de uitvoering van projecten

Heleen Broier
Aveco de Bondt

11:30 uur

PAUZE

12:00 uur

Werken met geïntegreerde contractvormen, ervaring
van een waterschap
Ervaringen met deze werkwijze, consequenties voor de
opdrachtgever, toekomstige toepassing

Gevraagd

12:20 uur

Werken met geïntegreerde contractvormen, ervaring
van een terreinbeheerder
Ervaringen met deze werkwijze, consequenties voor de
opdrachtgever, toekomstige toepassing

Kees van der Vaart
Inkoopbureau Staatsbosbeheer

12:40 uur

Werken met geïntegreerde contractvormen bij Ruimte
voor de Rivier IJsseldelta
Ervaringen met deze werkwijze, consequenties voor de
opdrachtgever, toekomstige toepassing

Richard Lodeweges
RHDHV / Rijkswaterstaat

13:00 uur

LUNCH

14:00 uur

En nu de praktijk: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
(waaronder Reevediep / bypass Kampen)
Toelichting op het project

14:20 uur

Veldbezoek, opgesplitst in groepen met toelichting op het
bezochte project:
1) organisatorische samenwerking
2) ervaring met ecologische begeleiding

16:00 uur

Afsluitende discussie met drankje
Wat vraagt het werken met geïntegreerde contractvormen
in de toekomst?

16:30 uur

Afsluiting

Arjan Otten
Provincie Overijssel

o.l.v. voorzitter Netwerk Groene
Bureaus

Cumelasector (www.cumela.nl)
Brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra
Bedrijven in de cumelasector zijn specialisten in groen, grond en infra. Voorheen werd er van de
loonwerksector gesproken, het meeste werk werd toen uitgevoerd voor boeren. Nu is het werk in de
sector veel breder en hebben bedrijven zich ondermeer gespecialiseerd in aanneming in de grond-,
weg- en waterbouw, aanleg en onderhoud van sportvelden en golfbanen, agrarisch loonwerk en
mestdistributie. Er wordt gewerkt met vaak grote, dure en technisch hoogwaardige machines.
Cumelabedrijven…
Maaien jaarlijks meer dan 10.000 kilometer bermen langs wegen;
Onderhouden ruim 140.000 kilometer sloten en watergangen;
Tekenen voor 70 procent van alle grondverzetwerk in Nederland;
Zorgen ervoor van 10.000 hectare aan sportvelden er netjes bij liggen;
Houden 60 procent van alle wegen vrij van sneeuw en ijs;
Rooien 90 procent van alle suikerbieten;
Vervoeren jaarlijks bijna 25 miljoen ton mest;
Zijn samen de grootste werkgever op het platteland.

Het Netwerk Groene Bureaus (www.netwerkgroenebureaus.nl) is de brancheorganisatie voor
groene adviesbureaus. Het Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur,
landschap, water, milieu en ruimte en behartigt de belangen van groene adviesbureaus. De leden
van het Netwerk Groene Bureaus zijn vooral gespecialiseerd in ecologische advisering op het gebied
van inrichting, beheer en beleid. Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en de samenleving
staan daarbij centraal, ook ten dienste van de generaties na ons. De inbreng baseert zich op de
eigen vakinhoudelijke deskundigheid en ervaring, inzicht in de maatschappelijke context en een
onafhankelijke opstelling.
Het Netwerk heeft zeventig leden en vertegenwoordigt driekwart van de ecologische adviseurs bij
adviesbureaus.

