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1 Inleiding en doel 
 
 
1.1 Inleiding 
 
In de periode 2010 – 2014 zijn er bij het Hoogheemraadschap van Rijnland (HhRL) voor kleinschalig baggerwerk 
een viertal UAV-gc contracten voorbereid en gerealiseerd. Dit type contractvorm is voor kleinschalig baggeren 
redelijk uniek in Nederland. Tijdens de voorbereiding en realisatie van de contracten is er veel ervaring opgedaan 
door Opdrachtgever (OG), Opdrachtnemers (ON’s) en daarbij betrokken adviseurs. Het gaat hierbij om de volgende 
contracten, waarvan de realisatie vooral heeft plaatsgevonden tussen 2012 en eind 2015: 

 Contract 1: Baggeren watergangen Roelofarendsveen. 

 Contract 2: Baggeren watergangen Rijpwetering. 

 Contract 3: Baggeren watergangen Nieuwkoop. 

 Contract 4: Baggeren NGE binnen de Gemeente Leiden. 
 
1.2 Doel van de evaluatie 
 
De kans is groot dat een contract op basis van UAV-gc meer en meer toegepast zal gaan worden: door HhRL is 
gesignaleerd dat andere waterschappen het gebruik van een UAV-gc contract voor kleinschalig baggeren 
overwegen of binnenkort het besluit hiertoe nemen. Er zijn ook waterschappen die de UAV-gc voor 
baggerwerkzaamheden inmiddels toepassen en waterschappen die het besluit genomen hebben om daar 
vooralsnog geen gebruik (meer) van te maken.  
 
Kortom, het doel van de evaluatie en rapportage is om de kennis en ervaringen die binnen HhRL zijn opgedaan met 
een UAV-gc contract te delen. Deze anderen zijn niet alleen direct belanghebbenden en/of deelnemers aan 
uitvoeringsprogramma’s binnen HhRL, maar ook externe partijen zoals: directe collega waterschappen, de Unie 
van waterschappen, de Vereniging van Waterbouwers, de aanbiedende marktpartijen, opdrachtnemers en 
adviesbureaus die aan OG- of ON-zijde betrokken zullen zijn bij de voorbereiding en toepassing van UAV-gc 
contracten. 
 
1.3 Reikwijdte van de evaluatie 
 
De focus van de evaluatie ligt niet op het analyseren van de inhoud van de toegepaste UAV-gc contracten voor 
kleinschalig baggerwerk, maar is gericht op het vastleggen van ervaringen op het gebied van: houding, gedrag, 
verwachting en communicatie, binnen de context van de geëvalueerde UAV-gc contracten. Verder ligt de focus op 
het benoemen van aandachtspunten voor diegenen die een UAV-gc contract voorbereiden/aanbieden en/of 
beheersen/realiseren. Tenslotte is het uitgangspunt geweest om de UAV-gc overeenkomst met bijlagen 
(vraagspecificaties, annexen, etc.) als gegeven te beschouwen zonder dat een inhoudelijke beoordeling en 
behandeling van de contractdocumenten tot het domein van deze evaluatie hoort. 
 
De uitvoering van de evaluatie is gericht op een pragmatische benadering zonder volledig te willen zijn. 
Praktijkvoorbeelden naar aanleiding van de evaluatiegesprekken worden gekoppeld aan thema’s die op grond van 
ervaringen van belang gevonden worden. Door de gehanteerde werkwijze van de evaluatiemethodiek komen niet 
alle aspecten naar aanleiding van het werken met een UAV-gc contract aan de orde; het geeft inzicht in de risico’s 
en mogelijke beheersmaatregelen die van belang zijn bij de toepassing van een UAV-gc contract. 
 
1.4 Organisatie en programma van de evaluatie 
 
Opdrachtgever:  Arnaud van Schie, namens Hoogheemraadschap Rijnland, programmamanager Baggeren, 

waaronder de vier UAV-gc contracten ressorteren. 
Opdrachtnemer: Peter Rubaij Bouman, namens PBenS Solutions BV te Almere, senior adviseur. 
Programma/-duur: Totale duur 4 maanden (okt. 2014 – jan. 2015); oktober/november 2014: gesprekken/ 

verslaglegging, december 2014: verslaglegging/aanlevering concept rapportage, januari 
2015: afronding/oplevering rapportage. 

Totale tijdsbesteding: 120 uur.  
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1.5 Leeswijzer en dankwoord 
 
In hoofstuk 1 wordt de aanleiding en de reikwijdte van de evaluatie toegelicht. In hoofdstuk 2 worden 
aanbevelingen gegeven en een analogie verwoord om een beeld te scheppen. In hoofdstuk 3 zijn de extracten van 
de evaluatiegesprekken opgenomen. In hoofdstuk 4 worden de UAV-gc contracten die de grondslag vormen voor 
de evaluatie in het kort beschreven, worden thema’s n.a.v. de evaluatie uitgewerkt en wordt er aangegeven wat 
het betekent voor organisaties en betrokkenen die met een UAV-gc contract willen werken. Ter afsluiting zijn in 
hoofdstuk 5 enkele paragrafen opgenomen over de voorbereiding en uitvoering van de evaluatie. 
 
De lezer wordt van harte uitgenodigd om vooral kennis te nemen van de extracten n.a.v. de evaluatiegesprekken 
(hst. 3) omdat hierin de problematiek, de dynamiek en de gevoelens uit de dagelijkse praktijk van een UAV-gc 
zowel bij opdrachtgever, opdrachtnemer en betrokken adviseurs zijn verwoord. De lezer haalt eruit wat voor 
hem/haar bruikbaar is. 
 
Tenslotte een woord van dank aan alle deelnemers die hebben meegewerkt aan deze evaluatie. Zonder de 
openhartige gesprekken met de geïnterviewde personen waarbij: zorgen, oplossingen en praktijkvoorbeelden zijn 
gedeeld, en zonder enige terughoudendheid met betrekking tot de omstandigheid die betrokkene heeft in relatie 
tot opdrachtgever en of opdrachtnemer, was deze rapportage niet mogelijk geweest. 
 
 
Peter Rubaij Bouman, februari 2015 
PBenS Solutions BV  
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2 Managementsamenvatting 
 
 
2.1 Samenvatting 
 
De ervaring van HhRL is dat de realisatie van het kleinschalig baggerwerk met behulp van een UAV-gc contract in 
het kort en algemeen beschreven, niet echt is bevallen. Dit is op te maken uit de extracten n.a.v. van de contracten 
1 tot en met 3 (par. 3.2). Aan de andere kant heeft HhRL ook een positieve ervaring met een UAV-gc opgedaan bij 
contract 4 (par. 3.3).  
 
Deze rapportage biedt niet alleen een registratie van de gevoerde evaluatiegesprekken, maar geeft ook aan wat de 
eventuele oorzaken zijn geweest, waar de aandachtspunten liggen en hoe het wellicht voorkomen had kunnen 
worden. 
 
Naar aanleiding van de inhoud uit de andere hoofdstukken zijn naar inzichten van de auteur onderwerpen uit de 
evaluatiegesprekken geselecteerd. Deze selectie is in dit hoofdstuk verwoord als aanbevelingen voor organisaties 
en/of organisatieonderdelen die weinig ervaring hebben met UAV-gc contracten. Het is van toepassing voor 
opdrachtgevers of marktpartijen die van plan zijn aan te bieden c.q. zich voor te bereiden op een project op basis 
van een UAV-gc contract. 
 
De selectie is mede gebaseerd op grond van onderwerpen die specifieke uitdagingen geven voor organisaties die 
gewend zijn te werken met een traditionele UAV-(RAW)contract. 
 
2.2 Aanbevelingen 
 
Als aanbeveling vooraf: 
Het is aan de lezer om vanuit zijn huidige en/of toekomstige rol en takenpakket kennis te nemen van de inhoud 
van de extracten (hst. 3) om zo een eigen beeld te vormen over wat voor hem/haar bruikbaar is voor zijn/haar 
rol in een UAV-gc contract of vergelijkbare opgave. 
 
M.b.t. de keuze van de contractvorm: 

 Kies een contractvorm die past bij het karakter van het project en het gewenste beheersingsmodel van de 
opdrachtgever. 

 Als er onbegrip ontstaat over de redenen om een UAV-gc contract op een project toe te passen omdat het 
weinig creativiteit en uitdaging vraagt van marktpartijen, overweeg of een UAV-gc als contractvorm de juiste 
is. 

 Als er niet voldoende “ruimte” binnen het project gecreëerd kan worden om een marktpartij zijn 
verantwoordelijkheid te laten nemen, overweeg of een UAV-gc als contractvorm de juiste is. 

 
M.b.t. marktbenadering en marktbetrokkenheid: 

 Een openbare aanbesteding is geen goed platform om met UAV-gc contracten te beginnen. Te meer omdat 
OG en ON moeten wennen aan nieuwe werkwijzen. Wederzijds vertrouwen en de wil om goed werk te 
leveren is essentieel en vraagt zorgvuldigheid bij het selectieproces. 

 Beoordelen of het gebruik van UAV-gc past bij de aard van de opgave en het karakter van het project, 
verifiëren of marktpartijen in staat zijn om een UAV-gc contract aan te gaan: 

 een UAV-gc contract is geen wondermiddel. 

 de omgeving/beheerorganisatie heeft ook invloed op de toepasbaarheid van UAV-gc contract. 

 Eisenspecificatie kritisch blijven beoordelen: wat is wel/niet nodig?, wat voegt echt iets toe?, meer naar de 
kern van de opgave, waardoor beter functioneel gespecificeerd kan worden.  

 Wees als marktpartij eerlijk: als je als aannemer gemiddeld kwalitatief werk levert onder een UAV(RAW)-
contract, dan is over het algemeen moeilijk haalbaar om een excellente ON te zijn onder een UAV-gc contract. 

 
M.b.t. het thema “ontzorgen van de opdrachtgever”: 

 Besef dat in het begin van het project de basis wordt gelegd voor een goede samenwerking. Dat tijdig met OG 
het gesprek gevoerd moet worden over de verwachtingen, de gewenste resultaten en de wijze van omgang 
met elkaar. 
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 Dat je als ON bewust bezig bent om OG te overtuigen/het vertrouwen te krijgen dat zijn directe betrokkenheid 
bij het werk kan worden losgelaten: weten wat je te doen staat en daar proactief op handelen, als ON leren 
spiegelen aan de OG, van te voren de vraag stellen hoe met elkaar om te gaan. 

 Dat je als ON, net zoals OG, invloed kan uitoefenen op de relatie, het werkplezier en de wederzijdse bijdrage 
van partijen aan het projectsucces. Dat de OG hierbij kan worden meegenomen. 

 
M.b.t. houding en gedrag van opdrachtgever en opdrachtnemer: 

 Dat een belangrijke voorwaarde voor succes voor toepassing van een UAV-gc ligt in de mentaliteit van direct 
betrokkenen. 

 Werk naar een situatie waarbij onder welke gegeven omstandigheid dan ook, sprake is van samen optrekken 
bij het oplossen van problemen. 

 Zorg ervoor dat je als OG en ON het spel goed weet te spelen: geven-nemen, luisteren-teruggeven, 
aanspreken-ondersteunen, zaaien-oogsten, helpen-beoordelen, etc., etc. 

 Dat er voldoende vertrouwen ontstaat in de bijdrage van beide partijen. En dat dit een serieus 
gespreksonderwerp is in het begin van en tijdens het werk. Dat je als ON moet willen om een PSU (project 
start up)/PFU’s (project follow up) te houden/af te dwingen. 

 Dat er openheid ontstaat over de intenties van betrokken partijen met betrekking tot het realiseren van de 
opgave van het project: minder voorzichtige/onzekere verstandhouding, directe terugkoppeling, meer 
relationele betrokkenheid met elkaar, een werkzame relatie waar gehoord en geluisterd wordt en wederzijdse 
adviezen ter harte worden genomen om het werk te verbeteren. 

 
M.b.t. benadering door OG: 

 Gun ON zelf de gelegenheid om het werk in te richten/te optimaliseren, zorg dat ON minder afhankelijk is van 
aanwijzingen van OG en wees bewust dat bij een UAV-gc het niet nodig maakt dat ON dagelijks 
verantwoording aflegt, integendeel. 

 Temporiseer de verwachtingen over de prestaties van ON (maar erken de feitelijke inhoud van de eisen ook al 
kloppen deze niet altijd met de verwachtingen) en realiseer wat het betekent om een vergelijkbaar niveau te 
bereiken in de eigen organisatie en de omgeving, als je als OG het werk zou blijven doen. 

 Benut de situatie dat goed kwaliteitsmanagement bij ON leidt tot minder inspanning bij OG en realiseer dat 
hierdoor de werking van het contract wordt versterkt, waardoor het contract weer beter beheersbaar wordt 
voor OG. Dat het omgekeerde gedrag tot gevolg heeft dat het als belemmerend door ON wordt ervaren. 

 Toepassing van systeemgerichte contractbeheersing (SCB) nader beschouwen: 

 van te voren (voor start realisatie) een contractbeheersplan opstellen en vaststellen: wie doet wat en hoe 
wil je als OG het contract beheersen? 

 verwachtingen (beheersingswijze) vooraf beter afstemmen binnen OG en als OG met ON. 

 werk je eigen organisatie goed uit m.b.t. de eigen te volgen processen en de inrichting van de organisatie 

 vertrouw erop dat goed uitgevoerde SCB voldoende is om het niveau van de prestaties van ON te 
beheersen: het is het meer dan waard om dit goed op te zetten en blijvend hierin te investeren. 

 Meer risicogestuurd durven werken, afstand durven nemen en bewust zelf minder willen doen. 

 Het opdrachtgeverschap consistent invullen: eenduidige omgang met contractwijzigingen, contractuele 
afspraken handhaven, contracten als basis voor de beheersing en niet beschouwen als terugvaloptie 
gebruiken bij geëscaleerde situaties, geen plannen onder voorbehoud accepteren. 

 Interesse tonen voor de geleverde prestaties door de mensen van ON, persoonlijke aandacht en 
complimenten geven als daartoe aanleiding. 
 

M.b.t. benadering door ON: 

 Met een UAV-gc wordt ON een grote vrijheid en een grote verantwoordelijkheid gegeven en gegund. Wees 
voorbereid hoe en besef wat het betekent hoe met deze verantwoordelijkheid om te gaan: 

 niet voldoen aan verwachtingen ondermijnen het uitgangspunt “OG staat op afstand op basis van 
vertrouwen”.  

 verplaats je in de rol van OG en begrijp wat de toegevoegde waarde is van de informatie voor OG en het 
gemak wat OG ervaart bij de informatie. 

 accepteer de goedbedoelde adviezen van OG, alleen al om zaken te verbeteren. 

 het zelf kunnen en willen oplossen van de voorbereiding/uitvoering, en de eigen zaken willen beheersen.  
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 Wees bewust dat een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem leidt tot: ontzorging bij OG, lagere 
beheerskosten voor OG, een betere kwaliteit van het werk en dus lagere faalkosten voor ON. 

 Besef dat het besluit om te werken op basis van een UAV-gc contract een bewuste keus is. Aandachtspunten 
hierbij zijn: 

 het is een organisatorische uitdaging, het gaat om een organisatieverandering en niet om een ander 
project (geen productie draaien maar meer een dienst leveren, bedrijfshouding en mentaliteit). 

 niet iedere medewerker uit de organisatie kan het, niet iedereen is er geschikt voor (overzicht, creativiteit, 
kunnen verplaatsen in een ander, flexibel zijn). 

 onderschat als ON niet de administratieve opgave die volgt uit een UAV-gc contract. 

 Zorg als ON dat de plannen die gemaakt worden primair van toepassing zijn voor je eigen organisatie en niet 
voor OG. De OG neemt daar hooguit kennis van.  

 Dat de inzet van een procescoördinator/-manager raadzaam is die naast een projectleider/-manager de brug 
slaat tussen de procesgerichte OG en de productiegerichte uitvoerende onderdelen van de ON. 

 Dat voorstellen (wijzigingen) die gedaan worden door ON ook een voordeel moeten hebben voor OG. Neem 
hem hierbij mee. 

 In het begin de validatie/verificatie goed regelen: weten wat wordt verwacht, de vraag goed begrijpen, weten 
wat de essentie is. 

 
M.b.t. tot een leerprogramma voor UAV-gc: 

 Zorg als management dat een serieus leerprogramma wordt opgezet (evalueren, oefenen met regisserend 
opdrachtgeverschap, kennis uitwisselen) en voorkom dat het zo mager wordt ingevuld dat het door 
betrokkenen ervaren wordt als een vage beleidsdoelstelling zonder meetbaar resultaat. 

 Doelstellingen van de organisatie vertalen naar projectdoelstellingen (waarom?, waarvoor?, waarmee?) als 
rode draad opnemen in de overeenkomst en laten uitkomen in de inkoopstrategie/-benadering. 

 Dat er afspraken gemaakt worden over het leertraject. Dat beide organisaties investeren en inspanningen 
doen om het op een andere manier te realiseren.  

 Dat er tussentijds wordt stil gestaan met waar je als partijen staat. Terugkeren naar een gemeenschappelijke 
basis als blijkt dat de rolinvulling en verwachtingen niet meer passen bij het doel van het project. 

 
M.b.t. de benadering van directies (OG en ON) bij beginnende UAV-gc trajecten:  

 Het besluit om een UAV-gc contract toe te passen is het gevolg van een strategische besluitvorming en niet de 
aanleiding vanuit inkoop omdat marktpartijen en grote opdrachtgevers daarmee bezig zijn.  

 Dat daarom het besluit over een vervolg op het werken met een UAV-gc contract een breder fundament nodig 
heeft waarbij de integrale bedrijfsvoering en gewenste/benodigde marktsamenwerking op een ander niveau 
beschouwd dienen te worden.  

 Dat de interne visievorming, het communiceren en toepassen van een leertraject, een pilotachtige benadering 
en een toenemende betrokkenheid van vaste medewerkers uit de interne organisatie nodig is om een andere 
vorm van bedrijfsvoering tot stand te brengen. 

 Dat het succes van en de sfeer binnen het project bepaald wordt door de wijze waarop het management rond 
het project toeziet op het project en zichtbaar aanwezig is voor de medewerkers. 

 Aanstellen van een “mentaliteitscoach”: bewaking van houding en gedrag. Het begint bij de voorbereiding van 
een UAV-gc binnen de organisatie van OG, vervolgens de begeleiding van de interactie tussen marktpartijen 
en de aanbestedende dienst tijdens de inkoopfase en tenslotte bij de start van de realisatiefase. Eventueel 
consulteerbaar bij issues tijdens de realisatie waar samenwerking aan de orde is. Niet inhoudelijk betrokken, 
maar toezien op de ontwikkeling van een mentaliteit die past bij het werken met een UAV-gc contract. Vervult 
tevens een liaisonfunctie (en alleen t.b.v. het leertraject) tussen bedrijfsdoelstellingen van de directie (“we 
gaan voor UAV-gc”), het middenmanagement (“waar moeten we opletten?”) en de direct betrokkenen in het 
project (“hoe doe je het nu in de praktijk?”).  

 
2.3 UAV-gc is topsport voor de regionale competitie 
 
Ter illustratie en aan de hand van een analogie in een gewenste situatie: 
  
Stel je de volgende situatie voor: jouw team uit de regionale voetbalcompetitie wint met overtuigende resultaten 
in een regionale derby en weet in het nationale bekertoernooi verder door te dringen. Het gevolg is dat de eerst 
volgende wedstrijd wordt gespeeld tegen een club uit de eredivisie in een stadion van internationale allure. 
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Wat kan er vooraf gebeuren? (aan de kant van het team uit de regionale competitie): 

 Het spelletje wordt een serieus spel waarbij andere belangen een rol spelen, de schijnwerpers zijn op het 
team gericht: zal het team erin slagen om deze ronde door te komen? 

 De spelers bereiden zich voor: wat wordt er van mij verwacht?, kan ik mij nu eindelijk onderscheiden?; ik hoop 
dat ik overeind blijf.  

 De trainer bereidt zich voor: waar moeten we nu op letten?, welke training moeten we volgen?, hoe weet ik 
het initiatief in de wedstrijd naar me toe te trekken?, zijn we met onze kwaliteiten creatief genoeg?, zit het 
team lekker in zijn vel? hoe haal ik het maximale uit het team?; ik vertrouw op de kracht van mijn team. 

 De voorzitter, en tevens “technisch directeur”, vraagt zich af: is dit nu onze doorbraak?, het moment om te 
investeren?, is het team met trainer goed genoeg?, heb ik de juiste contacten? hoe breng ik de boodschap 
over?; van belang is dat we er iets van leren en dat het team ons versterkt. 

 
Wat kan er vooraf gebeuren? (aan de kant van het team uit de eredivisie): 

 Het publiek, gewend aan topvoetbal, heeft hoge verwachtingen en kijkt uit naar een mooie wedstrijd met 
spectaculaire momenten.  

 Het speelveld wordt zoals altijd op topconditie gebracht, de verlichting is zo optimaal dat iedere beweging 
zichtbaar is, het stadion is sfeervol en het contact met het publiek zorgt ervoor dat alle spelers (ook de niet 
thuisspelers) een extra stimulans voelen.  

 De spelers vragen zich af: wie wordt mijn directe tegenstander?, wat moeten we nu met dat ruwe spelletje uit 
de regionale competitie?, ga ik niet onderuit?; gelukkig ken ik genoeg kunstjes. 

 De trainer denkt na: welke tactiek gaan we spelen?, laten komen of overrompelen?, laten we ons niet 
verassen?, lopen mijn spelers geen blessures op?; ik wil dat mijn team het publiek gaat verwennen. 

 De technisch directeur verwacht niet anders dan dat zijn team gaat winnen; hoe kan het ook anders: het 
stadion is imposant, de regionale competitie is niet te vergelijken, we staan onze positie niet af maar we 
nemen ook geen onnodige risico’s.  

 
Hoe zou de wedstrijd verlopen kunnen zijn: 

 Het spel is anders: het gaat sneller, de ballen gaan dieper: het is nodig dat de ruimte optimaal benut wordt. 

 Het spel is leuk: op één of andere manier weten de spelers elkaar te vinden in het veld: ondanks dat het ene 
team uit de eredivisie komt wordt toch ruimte gegeven, is er respect voor elkaar en daarom wordt er fair 
gespeeld.  

 Het team uit de regionale competitie weet niet wat hun overkomt: door het open spel van de tegenstander 
kunnen ze hun gang gaan en hun eigen spel spelen. Er komt meer creativiteit vrij en de samenwerking 
verloopt soepel. 

 De trainers kijken met tevredenheid naar het spel. De ene vindt wel dat er gescoord moet worden: er zijn al 
zoveel kansen gemist! De ander vraagt zich af wanneer het andere team zich laat verleiden tot een ander 
tactiek: het spel blijft constant en aangenaam, we hebben nog steeds een kans! 

 Het publiek is enthousiast: ok, er wordt niet gescoord maar het spel wat de teams laten zien is van hoog 
niveau, ze zijn bereid hun verwachtingen bij te stellen. 

 De pers is lyrisch: het eindigde weliswaar in een gelijkspel maar het spel was van hoog niveau en een schoon 
voorbeeld van topvoetbal. 

 
Relatie/in analogie met een UAV-gc contract: 

 Het speelveld is de ruimte die het contract dient te bieden: als team kan je uitstekend overweg en het 
maximale eruit halen wat erin zit.  

 Het stadion is de geconditioneerde ruimte die door de gastheer van de thuisspelende ploeg (opdrachtgever) is 
opgezet. Het is sfeervol en biedt het publiek (de interne/externe stakeholder) de gelegenheid om te genieten 
van het spel.  

 De scheidsrechter is een figuur die zorgt dat het spel volgens de regels wordt gespeeld: heeft ervaring en weet 
de strakke regels zo te hanteren dat een sportief spel gespeeld wordt, fluit niet overbodig, heeft oog voor het 
verhogen van de publiekswaarde, spreekt aan op gedrag, en trekt zo nu en dan een kaart om te voorkomen 
dat het uit de hand loopt. Een dergelijke figuur bestaat niet voor een UAV-gc tijdens het spel, wel achteraf bij 
mediation etc., dan is de wedstrijd al gespeeld en dan gaat het er om wie niet geschorst wordt.  
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 De coaches (de projectmanager bij de OG en de directeur productie bij ON) zijn gericht op het behalen van het 
beste resultaat zonder dat hun teams zo gehavend uit de strijd komen dat ze niet verder kunnen in de 
competitie. Ze weten goed te analyseren en, gegeven de omstandigheden, een strategie te ontwikkelen die 
met de juiste inspanning de wedstrijd doet beheersen. Zij zijn ook gebaad bij het gemeenschappelijk belang 
om er een attractieve wedstrijd van te maken. Ze weten dat een goed spel uiteindelijk beter wordt 
gewaardeerd dan een gemene voetbalpartij.  

 De aanvoerders zijn de contractmanager OG en de projectmanager/-leider ON: zij stimuleren hun teams, 
weten het beste uit het team te halen en kunnen de opdracht met de spelers goed waarmaken. Als het 
spannend wordt weten ze de gemoederen binnen hun teams te kanaliseren.  

 De spelers, de projectmedewerkers, daar gaat het om. Zij maken het spel, bepalen of de bal wordt 
toegespeeld en of het spelletje fair wordt uitgevoerd. Zo nu en dan grijpen ze in, weten gebruik te maken van 
de gecreëerde ruimte en tonen respect voor de prestaties van hun tegenstanders. Tijdens de wedstrijd gaat 
het er soms stevig aan toe, na afloop weten ze elkaar te vinden in de kroeg. 

 
Kortom: UAV-gc doen (ook al is het baggeren) is topsport bedrijven! 
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3 Extracten uit de evaluatiegesprekken 
 
 
3.1 Vraagstelling aan de geïnterviewde functionarissen 
 
Tijdens alle evaluatiegesprekken zijn nagenoeg dezelfde vragen behandeld om de uitkomst van de gesprekken te 
kunnen plaatsen onder vergelijkbare onderwerpen/thema’s. Naast een algemene toelichting over de rol binnen 
het contract en algemene opmerkingen over de werking van de overeenkomst zijn de volgende vragen aan de orde 
gekomen: 
 
Wat ging er goed? 

 M.b.t. OG; binnen het team van OG t.b.v. het project. 

 M.b.t. ON; binnen het team van ON t.b.v. het project. 
 
Wat zou ik een volgende keer anders doen?/waar moet je op letten? 

 OG of ON intern gericht, tijdens de inkoop- en/of realisatiefase, binnen de eigen organisatie. 

 OG of ON extern, gericht naar de omgeving.  

 OG of ON extern met ON of OG gericht naar de andere partij van de UAV-gc overeenkomst. 
 
Wat heeft mij verbaasd aan de opstelling van OG en/of ON? 

 Algemeen, niet gerelateerd aan een specifieke fase. 

 Inkoopfase, de periode voor gunning. 

 Realisatiefase: de periode na gunning verdeeld in voorbereidingsfase en uitvoeringsfase. 
 
In de volgende paragrafen zijn de extracten uit de verslagen n.a.v. de evaluatiegesprekken puntsgewijs 
gerubriceerd onder dezelfde vragen. Omdat de situatie per contract belicht werd vanuit OG- en ON-zijde en soms 
per fase, zijn de resultaten uiteindelijk opgenomen onder 17 vraagstukken. Verder is er in dit hoofdstuk een 
verschil gemaakt tussen de contracten 1+2+3 en contract 4, niet omdat contract 4 beter is verlopen, maar omdat 
er verschillen naar voren komen die er toe doen en van belang zijn bij het toepassen van een UAV-gc contract. 
Tenslotte wordt verwezen naar paragrafen 4.2 en 4.3 waarin algemene informatie en enkele kenmerkende 
eigenschappen van de contracten worden toegelicht. 
 
3.2 Extract van de evaluatiegesprekken n.a.v. de contracten 1 + 2 + 3 
 
Algemene informatie m.b.t. de contracten 1 + 2 + 3: 

 Het beeld van de organisatie van Hoogheemraad Rijnland is dat het technocratisch is met een grondhouding 
om het intern eerst goed voor te bereiden voordat de “buitenwereld” wordt geïnformeerd/meegenomen. 

 Er is over het algemeen scherp ingeschreven, de markt is een vechtersmarkt. De reactie van OG bij 
bekendmaking van partijen was terughoudend. De start van het werk begon met bepaalde vooroordelen: 
prijsvechters op zoek naar meerwerk. Mechanisme: OG houdt vast aan afspraken, ON probeert toch geld te 
verdienen. 

 Het beeld van de projecten was dat ON van alles probeerde om contractuele issues te starten waarbij het 
vermoeden bij OG was dat voor de vaste prijs zo min mogelijk gedaan werd. Verder zijn de ON’s niet in staat 
geweest om een deugdelijk plan van aanpak aan te leveren. Of dit ingegeven is door onwil, onkunde of beide 
is niet vast te stellen.  

 Een terugkomend issue was het niet kunnen baggeren van een aantal gespecificeerde profielen, in een bodem 
die moeilijk te profileren is. Voorstellen van ON werden in eerste instantie niet geaccepteerd. De alternatieven 
werden als voorstel tot wijziging door ON ingediend. Uiteindelijk werden deze later als wijziging op de 
overeenkomst doorgevoerd. 

 De afwikkeling van de plannen (het acceptatieproces met OG) verliep stroef. Bij de ON’s was duidelijk het 
gevoel dat OG van mening was dat ON de kantjes ervan afliep en uit was op meerwerk.  

 Een bijkomstig issue was de inrichting van de werkpakketten: deze waren gebaseerd op geografische 
gebieden. Het in aanmerking komen voor betaling was gebaseerd op 100% compleetheid waarbij het ter 
beschikking stellen van de afleverdocumentatie behoorde tot de levering van een werkpakket. Dat laatste 
heeft de doorlooptijd van de werkpakketten verlengd. Uiteindelijk zijn er nadere afspraken gemaakt over het 
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doen van deelbetalingen van de werkpakketten na afronding van de uitvoering (op basis van geaccepteerde 
uitgemeten profielen) maar voordat de afleverdocumentatie ter beschikking werd gesteld.  

 Wat is gepresenteerd in de plannen door ON vooraf, wordt na gunning niet waargemaakt. Er was veel sturing 
nodig door OG om dit bij ON af te dwingen. 

 Tijdens de projectoverleggen ontstond soms het gevoel dat de echte agenda niet op tafel kwam, dat de echte 
problemen niet gedeeld werden. 

 Na het baggeren werd door beide partijen uitgekeurd door gezamenlijk te meten. Dit om discussie te 
voorkomen tussen OG en ON over de mate waarin er wel of niet gebaggerd was en om het risico te beperken 
dat ON voor de tweede keer terug moest naar dezelfde locatie wat leidt tot weerstand vanuit de omgeving.  

 Het hele apparaat rond UAV-gc wordt door ON ingewikkeld gevonden terwijl het baggeren niet zo ingewikkeld 
is en de kwaliteit zich richt op het uitdiepen van watergangen. De vraag die heerst is, waarom het zo spannend 
is gemaakt. 

 Het gevoel was dat de adviseur van OG de opdracht had gekregen om te controleren op de uitgevoerde 
controles van ON. Het waren geen audits, maar volledige inhoudelijke controles. Dit is gaan botsen met de 
uitvoering, de verstandhouding ontwikkelde zich naar de volgende situatie: 

 adviseur van OG vond zichzelf een controlebureau. 

 ON vond dat er teveel werd gecontroleerd. 

 De positie van de ingelanden op het verloop van het werk heeft grote invloed op de toegankelijkheid van het 
werkgebied. De vraag is waar de ruimte ligt voor ON om te optimaliseren als ingelanden een bepalende 
invloed hebben op de volgorde van werken en ON dient te voldoen aan de wens van de ingelanden. 

 De beleving over OG en haar adviseur is dat nog gedacht werd in RAW (alles willen zien, toetsen en nalopen) 
en dat partijen dubbel werk deden: inmeten, uitmeten. Dit kan niet de bedoeling zijn van UAV-gc. 

 Er zijn gesprekken gevoerd over ieders rol en verantwoordelijkheid. Hierbij is niet het beeld ontstaan dat het 
bericht bij OG en haar adviseur begrepen werd. Er werd nog vanuit de rol van de directievoerder gedacht en 
niet vanuit een houding om gezamenlijk de problemen oplossen. Eerder een relationele situatie van 
boven/onder en controles op het werk in uitvoering. 

 Teleurstelling bij ON; wat een win-win had moeten worden is geworden een: 

 verlies voor ON: geen vervolg om investering terug te verdienen. 

 verlies voor OG: geen voldoende vertrouwen om de volgende stap te zetten, met als gevolg een terugval 
naar een oude methodiek. 

 Door ON wordt beleefd dat de adviseurs van de OG die zelf het contract hadden voorbereid geconfronteerd 
werden met een aantal situaties die anders uitpakten dan waarop de overeenkomst was gebaseerd waardoor 
de adviseurs zich verdedigend opstelden. 

 Volgens één van de ON’s heeft de adviseur van OG terecht ON aanwijzingen moeten geven, maar op een 
gegeven moment was de ON er klaar mee. De interventie van ON had ook tot doel om die controlerende rol 
van OG, wat frustrerend was en ons werk negatief beïnvloedde, te beperken.  

 Het gevoel overheerst dat er uiteindelijk is gebaggerd, maar niet zoals de OG/adviseurs van OG dat voor ogen 
hebben gehad. Als een ander adviesbureau het contract had voorbereid, zou het anders verlopen zijn. 

 In de contracten is het contractgebied verdeeld in deelgebieden, die weer in fasen zijn verdeeld/ingericht. De 
beheersing van de inhoud was zo ingericht dat voor iedere fase een faseplan ter acceptatie ingediend moest 
worden. Dit plan gold als basis voor de voorbereiding, uitvoering, aflevering en de betaling (als de fase is 
opgeleverd). In totaal ging het in verhouding om tamelijk veel faseplannen. 

 Door OG werd vastgehouden aan het te baggeren profiel ondanks gesprekken tussen OG-ON over de 
haalbaarheid. Bij OG was wantrouwen over de voorstellen en de resultaten. ON maakte zelf keurrapporten, en 
ondanks dat ON van mening was dat dit een correcte weergave van de werkelijkheid gaf, werden de 
keurrapporten niet geaccepteerd/erkend door (de adviseur van) OG. 

 De topeisen waren volgens ON niet helder, soms tegenstrijdig en soms niet realiseerbaar. Er is veelvuldig over 
gesproken, zoveel dat dit onderwerp andere onderwerpen die aan de orde dienden te komen naar de 
achtergrond duwden. 

 Bijkomstige omstandigheid; tegelijk met de opstart van de UAV-gc contracten werd de organisatie van HhRL 
bekend met de resultaten en gevolgen naar aanleiding van een onderzoek naar een ander baggercontract 
(onder RAW). Volgens ON’s was de impact hiervan zichtbaar/voelbaar in de wijze waarop OG haar contracten 
beheerste. Het is niet te achterhalen of het gedrag van OG daaraan ten grondslag lag of door de wijze van 
beheersen door OG en/of invulling door ON, want al bij het indienen van de plannen van ON’s in de beginfase 
van de UAV-gc contracten en voor de uitkomst van het onderzoek, namen de adviseurs weinig afstand. 
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Wat ging er goed? M.b.t. OG: 

 Het project is zonder veel weerstand vanuit de omgeving gerealiseerd, de communicatie en acceptatie m.b.t. 
het inrichten van baggerdepots is goed verlopen. 

 Er is geen imagoschade opgetreden voor OG. 

 Dat OG bleef volharden in het handhaven van de eisen: telkens ON hierop wijzend, ondanks dat het gevolg 
was dat er onwil/weerstand ontstond om hieraan tegemoet te komen.  

 Ondanks zakelijke problemen zijn de persoonlijke relaties goed gebleven.  

 Het mechanisme bonus/malus op het aantal klachten uit de omgeving werkte goed. 
 
Wat ging er goed? M.b.t. ON: 

 Dat het bij een UAV-gc niet nodig is om dagelijks verantwoording af te leggen aan een directie en zelf de 
gelegenheid hebben om het werk in te richten/optimaliseren en minder afhankelijk te zijn van aanwijzingen 
door de directie van opdrachtgever.  

 Het regelen van vergunningen, de afzet van de baggerspecie en de communicatie met perceeleigenaren 

 De wijze waarop de omgeving werd geïnformeerd over de op handen zijnde werkzaamheden en vergunningen 
werden afgegeven om het werk uit te kunnen voeren.  

 Dat ON de vrijheid heeft om het project op zijn manier (binnen de wet/regelgeving en de eisen uit het 
contract) uit te voeren: 

 zelf bepalen waar de baggerspecie heen gaat. 

 wanneer welk deel wordt uitgevoerd. 

 zelf de communicatie met de omgeving doen. 

 Gegroeid van traditionele uitvoering (begin van het project) naar coördinatie van het werk met een 
combinatie uitvoering + toezicht houden + dagelijks afstemming uitvoering buiten/omgeving (halverwege het 
project). 

 Dat we ons als ON zelf hebben gecorrigeerd en zelf gekozen hebben voor een andere aanpak. 

 Ontwikkelde ontwerpoplossingen zijn later ook zijn toegepast bij andere baggerprojecten van OG. 
 
Wat heeft mij verbaasd aan de opstelling van ON? In het algemeen: 

 UAV-gc gaat over zelfsturing door ON; na gunning is bij ON weinig van gemerkt. Beperkt zelfsturend/- 
corrigerend vermogen bij ON. 

 Dat de communicatie (projectoverleg met OG) niet constructief verliep wat niet heeft geleid tot reflectie bij 
betrokkenen van ON. 

 ON niet in staat is gebleken zelf beheersmaatregelen te nemen: om de eigen planning te beheersen (eerst 
voorbereiden dan uitvoeren), vast te houden aan eigen plannen, zelfsturend/zelf reflecterend te gedragen, 
eigen risico’s zelf te beheersen, gaan voor een 6-je zonder verbetergedrag te vertonen. 

 ON blijft hangen in een traditionele RAW-houding: OG moet maar bepalen of het werk wel of niet goed wordt 
ingevuld. De focus van ON blijft gericht op de uitvoering. 

 Focus van ON lijkt meer gericht op het zoeken naar afwijkingen dan samen te werken om doelstellingen van 
het project waar te maken.  

 Er lijkt geen aandacht voor planmatig werken en de wil om het project goed af te ronden en te beheersen.  

 OG geeft ON een grote vrijheid en een grote verantwoordelijkheid. In de praktijk is gebleken dat ON grote 
moeite heeft om met deze verantwoordelijkheid om te gaan. 

 Dat door het niet voldoen aan verwachtingen (Plan van Aanpak bij de aanbieding) en werken volgens eigen 
vastgestelde processen, het uitgangspunt “OG op afstand op basis van vertrouwen” wordt ondermijnd.  

 ON heeft moeite om zich te verplaatsen in de rol van OG en begrijpt niet wat de toegevoegde waarde is van 
de informatie bij ON voor OG en het gemak wat OG ervaart als er een goede kwaliteitsborging is bij ON. 

 Dat ON zich te weinig lijkt te realiseren wat werken met UAV-gc betekent en daarin ook niet of te laat het 
initiatief neemt om het project te faciliteren. 

 Dat ON de goedbedoelde adviezen van OG, om zaken te verbeteren, niet lijkt te accepteren. 

 Dat het lijkt alsof ON niet beseft welke verantwoordelijkheid zij aanvaardt bij het ondertekenen van een 
Overeenkomst op basis van UAV-gc. 

 Dat ON niet lijkt te gaan voor een goed resultaat. Het Plan van Aanpak uit de aanbestedingsfase (b)lijkt 
achteraf fictief en niet een basis voor het vervolg. 

 Dat ON niet in staat is gebleken om de OG te ontzorgen; goede ON’s ontzorgen, ‘slechte’ ON’s kosten tijd, 
energie en frustratie. 
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 Te weinig wordt er gerealiseerd dat niet werken volgens UAV-gc in de taakopvatting/rolverdeling tussen OG 
en ON tot gevolg heeft: 

 een verschuiving van risico gestuurd toetsen vervallen naar stelselmatig controleren (inmeten/uitmeten 
watergangen). 

 een verstoorde balans tussen benodigde diepgang/kwaliteit van de voorbereiding (maken van plannen) 
versus uitvoering van het werk (halen van de productie en de opleveringsdatum). 

 het onterecht steunen op de inbreng van de beoordeling door OG. 
 
Wat heeft mij verbaasd aan de opstelling van OG? In het algemeen: 

 Dat de verwachtingen van de OG over wat de ON zou leveren, (te) hoog lagen. 

 Dat OG stuurt met een sterke focus op het nu (controlerend en inhoudelijk) en niet waar het project naar toe 
zou moeten gaan.  

 Dat OG niet bij machte is geweest de verstoorde sfeer te doorbreken. 

 Dat een belangrijke voorwaarde voor succes voor toepassing van een UAV-gc ligt in de mentaliteit van de 
direct betrokkenen. 

 Dat Hh Rijnland als OG zelf weinig gewicht lijkt te hebben gelegd om de problemen op te lossen (uiteindelijk is 
er wel op directieniveau over de materie gesproken), maar het is ook een probleem van gebrek aan kennis 
hoe dit op te lossen; te veel overlaten aan het project; geen de-escalerende sturing. 

 Dat ondanks dat het een UAV-gc contract betreft, de houding van OG (Hh Rijnland) toch het controleren op 
detail niveau is (zoals bij een traditioneel contract). OG heeft in haar denken en doen moeite om los te laten. 

 Dat er geen leerprogramma door Hh Rijnland serieus lijkt te zijn opgezet (evalueren, oefenen met regisserend 
opdrachtgeverschap, kennis uitwisselen) en dat OG zo weinig heeft gedaan met iets waaraan ze is begonnen: 
wilde Rijnland wel of was het een bevlieging? 

 Dat over het algemeen door OG met argwaan gekeken wordt naar wat kleinere uitvoerende partijen aan het 
doen zijn. 

 Dat bij OG niet de behoefte is gevoeld om er van te leren, iets te doen met de gesprekken die gevoerd zijn.  

 Dat OG te weinig bewust is geweest, en blijkbaar intern geen houvast heeft gevonden, hoe te sturen naar een 
win-win situatie. 

 Dat de grondhouding van OG (en adviseurs OG) gebaseerd lijkt te zijn op het niet vertrouwen wat ON 
inbrengt. Dat adviseurs hierbij een bepalende invloed hebben. Dat een signalering van een afwijking door ON 
zelf gezien werd door OG als een argument van ON om ervan af te komen. 

 Er door OG gesproken wordt over een UAV-gc gedachte maar een RAW-benadering gevolgd wordt. 

 Dat OG zelf niet voldoende kennis in huis heeft over de toepassing van UAV-gc en soms niet weet hoe op te 
treden/zich te gedragen in de relatie met ON. Dat deze rol wordt weggelegd bij adviseurs die het ook niet 
altijd weten en dat dit de situatie van controleren/niet loslaten heeft versterkt. 

 Dat er geen situatie is ontstaan waarbij onder de gegeven problematiek sprake was van samen (OG en ON) 
optrekken bij het oplossen van de problemen. 

 Dat er bij OG geen heldere topeisen waren en dat door OG geen tijdige antwoorden op vragen van ON 
kwamen. 

 Dat geen van de betrokkenen hebben geëscaleerd om afstand te nemen van de dagelijkse hectiek  

 Dat OG de relaties met omgeving (lokale gemeenten, vertegenwoordigende organisaties (LTO), soms met 
ingelanden) niet zodanig onderhoudt dat ON geen belemmeringen ondervindt bij de realisatie van de 
contracten. Tegenwerking bij vergunningverlening bij lokale overheden, langlopende geschillen met 
ingelanden. 

 
Wat heeft mij verbaasd aan de opstelling van ON? Tijdens de inkoopfase: 

 Dat ON zijn eigen plannen uit de aanbestedingsfase niet volgt als uitgangspunt/basis voor de realisatiefase.  

 Er weinig respons is gekomen van de marktpartijen tijdens de aanbestedingsfase over de haalbaarheid van 
een UAV-gc. 

 
Wat heeft mij verbaasd aan de opstelling van OG? Tijdens de inkoopfase: 

 Hoge verwachtingen bij de aanbestedende dienst over het resultaat uit de eerste UAV-gc contracten uit het 
onderhoudsbaggerwerk gegeven de wetenschap dat het kleinschalig baggerwerk een vechtersmarkt is. 

 Borgen van aangeboden kwaliteit in de aanbesteding (bv het communicatiegericht zijn van de ON) is tijdens de 
realisatie lastig. Dat er weinig mogelijkheden zijn om de ON te houden aan de eisen uit de 
aanbestedingsstukken of eisen uit het plan van aanpak.  
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 Dat je als OG ervan uitgaat dat bij UAV-gc bijna alle risico’s bij ON liggen. 

 Er geen antwoord is bij OG op de waaromvraag om met een UAV-gc te beginnen.  

 Dat alle risico’s m.b.t. de voorbereiding en uitvoering naar een marktpartij wordt geschoven, terwijl het UAV-
gc contract niet zo werkt.  

 Niet alles aan risico’s zijn over te dragen aan ON als OG invloed wil blijven houden. 
 
Wat heeft mij verbaasd aan de opstelling van ON? Tijdens realisatiefase, bij de voorbereiding: 

 Dat ON niet de verantwoordelijkheid voelt om een prestatie te leveren en dat ON moeite heeft om de 
geleverde prestaties aan te tonen aan de hand van de eisen uit het contract.  

 Het belang van een goed functionerend kwaliteitssysteem lijkt te onderschatten en weinig doet om de PDCA-
cyclus te volgen. 

 Het onderschatten van de administratieve opgave die volgt uit een UAV-gc contract. 

 Het onvoldoende realiseren wat werken met UAV-gc inhoudt en wat dit betekent voor de inrichting van zijn 
projectteam. Gevolgen: 

 moeite met aantoonbaarheid aan eisen, niet weten hoe te verifiëren en te valideren. 

 uitvoeringsplannen worden inhoudelijk onvoldoende afgestemd met de uitvoering en wat buiten gebeurd 
is binnen niet voorbereid. 

 uitvoeringsplannen werden bij uitvoering niet gehanteerd: geen procesbeheersing ten tijde van de 
uitvoering: personeel op de werkvloer niet goed en volledig geïnstrueerd. 

 Dat de kwaliteitsverbetering van de plannen (o.a. keuringsplan) gedurende de voorbereidingsfase moeizaam 
tot stand kwam. Ondanks vaak uitgebreide terugkoppelingen door OG het moeizaam ging (heen en weer 
zonder grote verbeteringen). 

 Dat het lijkt alsof ON plannen maakt voor de OG en niet voor zichzelf. Hetzelfde geldt voor het invullen van de 
verificatie- en afwijkingsformulieren. 

 Dat door ON het stellen van eigen prioriteiten om het werk gedaan te krijgen voor de OG, de klant (van de OG) 
nog niet centraal staat. 

 Dat ON niet direct de noodzaak ziet om meer te investeren in de voorbereiding en weinig lijkt te doen om 
tijdens de aanbesteding aan te sturen op een goede start (t.o.v. een RAW tijdig en meer middelen nodig om 
plannen te maken, de voorbereidingen te treffen en het ontwerp te doen). 

 Dat plannen in aangepaste versies maar heen en weer bleven gaan zonder dat iemand de verantwoording 
had/nam om de voortgang te bewaken en de impasse te doorbreken. 

 
Wat heeft mij verbaasd aan de opstelling van OG? Tijdens realisatiefase, bij de voorbereiding: 

 Dat door OG veel ter goedkeuring moest worden ingediend waardoor OG verantwoordelijkheid naar zich toe 
heeft getrokken. 

 Dat OG op sommige punten totaal niet meedenkend is geweest en het contract niet gevolgd heeft waardoor 
er maanden vertraging is opgelopen door enkele overbrugbare meningsverschillen. Illustrerend voorbeeld: er 
kon in een compleet deelgebied niet gestart worden omdat een ondergeschikt document (het werkplan 
vergunningen, wat OG buiten de eisen uit het contract heeft bedacht als onderdeel van het te toetsen 
uitvoeringsplan) niet geaccepteerd was. Daardoor kon in het deelgebied niet gestart worden (ook in 
watergangen waar het document niet eens op van toepassing was). 

 UAV-gc is een contractvorm waarbij het de bedoeling is dat zoveel mogelijk creativiteit/kennis/kunde van de 
ON wordt aangesproken. Deze grondhouding is niet herkend/gevoeld bij OG. 

 Dat er geen begrip is dat je als ON aan het leren bent en dat eigenlijk de hele gang van zaken niet als 
leerproces is opgevat waardoor in het begin de zaken op scherp kwamen te staan. 

 Dat de wijze waarop beoordeeld wordt (indirecte uitingen van weinig vertrouwen), invloed heeft op de relatie 
tussen partijen.  

 Dat telkens het beeld werd neergezet dat het bij ON gaat om meerwerk, gericht op het gelijk halen en niet om 
de samenwerking te verbeteren. 

 De benadering van OG was om alles te willen (laten) controleren. Door meer controle op geleverde kwaliteit 
en hoeveelheden en minder van toezicht op het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van ON, 
is het karakter van het werk veranderd. 

 Dat het verspreidingsbeleid van OG haaks staat op de gedachte achter een UAV-gc contract. Alles wat op de 
kant wordt gedeponeerd wordt vergoed aan de ingelanden. Zij hebben dan ook een ontvangstplicht (in 
principe te allen tijde) wat door OG dient te worden gehandhaafd. Er wordt echter niet gehandhaafd: als de 
ingelanden niet mee werken ondanks de ontvangstplicht werd dit door OG niet beheerst, waardoor ON niets 



Rapportage van de evaluatie van UAV-gc contracten voor kleinschalig baggerwerk bij Hoogheemraadschap Rijnland 

 

                                    Pagina 13 van 32 

  

kon doen. Spanningsveld: imagoprobleem bij OG om weer terug te keren bij de ingelanden versus het 
(moeten) accepteren van de mindere kwaliteit van het werk. 

 Dat OG weinig doet aan een situatie waar klaarblijkelijk bij de ingelanden iets principieels is tegen het 
waterschap en alles wat daaruit wordt geïnitieerd.  

 
Wat heeft mij verbaasd aan de opstelling van ON? Tijdens realisatiefase, bij de uitvoering: 

 Dat de inspanningen die door ON worden gedaan om het werk voor te bereiden, nauwelijks gebruikt worden 
door de uitvoering van ON.  

 Weinig gevoel bij de situatie dat het gebrek aan kwaliteitsmanagement bij ON leidt tot extra inspanning bij 
OG: hertoetsen van plannen, uitvoeren van extra toetsen, inhoudelijke begeleiding. Dat hierdoor de werking 
van het contract wordt ondermijnd en de basis om het contract goed te kunnen beheersen door OG wordt 
verzwakt. Dat dit omgekeerd tot gevolg heeft dat het gedrag van OG als belemmerend voor ON wordt 
ervaren. 

 Dat het gebrek aan borging van kwaliteit door ON in de uitvoering wordt getolereerd. 

 Dat ON moeite heeft met een OG op afstand door het ontbreken van het vermogen om zelfcorrigerend op te 
treden. 

 Dat ON niet weet hoe te verifiëren en te valideren, en daardoor gebrek aan reflectie toont over de kwaliteit 
van haar eigen werk. 

 Dat het registreren en beheersen van afwijkingen niet door ON is/wordt opgepakt. 

 Gebrek aan zelfsturing en het ontbreken aan inzicht dat als er fouten worden gemaakt tijdens de uitvoering en 
deze niet tijdig worden ontdekt en gecorrigeerd, er problemen ontstaan met de omgeving (terugkomen naar 
dezelfde locatie) maar ook dat de relatie van het waterschap met haar omgeving onder druk komt te staan. 

 Gebrek aan planmatig uitvoeren en stelselmatig controleren: het is niet werkbaar om een heel gebied te 
baggeren, achteraf uit te peilen om dan tot de conclusie te komen dat het gemaakte werk niet voldoet. 

 De wijze waarop beide partijen vervallen/berusten in een traditionele invulling waardoor “OG op afstand” op 
basis van SCB niet van de grond komt: ON doet en OG controleert, is het gevolg. 

 Dat zelfreflectie over de eigen verrichtingen van ON lijkt te ontbreken en dat er ook geen verbetercyclus 
zichtbaar is. 

 Dat de ene ON voor een 8 gaat en de andere ON een 6 meer dan voldoende lijkt te vinden. 

 Geen zichtbare 1
e
, 2

e
 en 3

e
 lijnscontrole op het door ON uitgevoerde werk. 

 Dat UAV-gc met SCB voor OG blijkbaar geen garantie biedt dat het werk kwalitatief goed wordt uitgevoerd. 
 
Wat heeft mij verbaasd aan de opstelling van OG? Tijdens realisatiefase, bij de uitvoering: 

 De wijze waarop beide partijen vervallen/berusten in een traditionele invulling waardoor “OG op afstand” op 
basis van systeemgerichte contractbeheersing niet van de grond komt. Gevolg: ON doet, OG controleert. 

 Dat OG zeer constructief is bij het aangeven van oplossingen bij diverse problemen, maar minder hard is in het 
aangeven wie waarvoor aan de lat staat (ON of OG). 

 Dat ondanks de problemen er geen enkele systeemtoets door OG is uitgevoerd en dat de uitgevoerde 
procestoetsen niet tot tekortkomingen heeft geleid (dit kan te maken hebben met de toetsen op de 
compleetheid van de werkpakketten, of het gegeven dat ON een draaiend kwaliteitsmanagementsysteem 
heeft n.a.v. lopende overeenkomsten op prestatiecontracten voor RWS. 

 Dat OG niet heeft ingezien dat het gebrek aan ervaring van adviseurs OG en hun wijze van optreden een 
bepalende factor is in de manier waarop het werk verlopen is. 

 De houding/benadering van (adviseurs van) OG en het in eerste instantie ontkennen/niet accepteren van de 
constatering door ON dat soms binnen 3 weken na het baggeren een sliblaagdikte terug is van 0,40 m dikte in 
een watergang, ondanks dat dit door metingen werd aangetoond.  

 Het blijven controleren van het werk. Voorbeeld is de gedetailleerde wijze waarop je als ON moest aantonen 
dat de duikers gereinigd waren. 

 Dat er geen toetsen door OG op de processen van ON zijn uitgevoerd. De toetsen zijn beperkt gebleven tot het 
inpeilen (controle op het meten) en VGM (n.a.v. een VGM-kwestie).  

 Dat het tot een interventie tussen OG en ON heeft moeten komen en dat OG niet tijdig heeft ingegrepen in 
het proces. 

 De aanwezigheid van zoveel personen van OG bij het voortgangsoverleg. 
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Wat zou ik een volgende keer anders doen?/Waar moet je op letten? OG intern gericht, tijdens de inkoopfase: 

 Een openbare aanbesteding is geen goed platform om met UAV-gc contracten te beginnen. Te meer omdat 
zowel ON als OG moeten wennen aan de nieuwe werkwijzen. Wederzijds vertrouwen en de wil om goed werk 
te leveren is daarbij essentieel. 

 Consistentie borgen in de contractstukken: bindende documenten moeten voldoen en/of in overeenstemming 
zijn met de eisen uit de Vraagspecificatie. 

 Beoordelen of het gebruik van UAV-gc past bij de aard van de opgave en het karakter van het project, 
verifiëren of de marktpartijen in staat zijn om een UAV-gc contract aan te gaan: 

 een UAV-gc contract is geen wondermiddel. 

 de omgeving/beheerorganisatie heeft ook invloed op de toepasbaarheid van UAV-gc contract. 

 Geen UAV-gc contract toepassen als er wordt aanbesteed volgens een openbare aanbestedingsprocedure in 
een markt die nog niet gewend is aan UAV-gc contracten; het risico bestaat dat een marktpartij het werk 
gegund krijgt die niet met de verantwoordelijkheid als ON volgens UAV-gc om kan gaan. 

 Eisenspecificatie kritisch blijven bekijken en beoordelen: wat is wel/niet nodig?, wat voegt echt iets toe?, meer 
naar de kern van de opgave, waardoor beter functioneel gespecificeerd kan worden.  

 Doelstellingen van het project (waarom?, waarvoor?, waarmee?) als rode draad opnemen in de 
overeenkomst: 

 verwerken in sommige bepalingen van de UAV-gc overeenkomst. 

 beter doen laten uitkomen in de inkoopstrategie/-benadering. 

 delen met ON tijdens evaluatie-overleggen en ter sprake brengen als er sprake is van een impasse.  

 Dat de risico’s worden gelegd bij een marktpartij/ON wat overeenkomt met de gewenste beheersbaarheid van 
de overeenkomst. 

 Selecteer voor het kleinschalig baggerwerk op lokale ON’s met kennis van de lokale omgeving: uit ervaring is 
gebleken dat lokale ON’s eerder genegen zijn om goed en netjes werk te leveren (de ingelanden zijn over het 
algemeen ook hun klanten). 

 UAV-gc is minder geschikt voor het karakter van een kleinschalig baggerwerk: papierwerk vooraf en de mate 
van voorbereiding lijken niet samen te gaan met het type bedrijven wat gewend is om kleinschalig baggerwerk 
uit te voeren. Het karakter van (kleinschalig baggerwerk) leent zicht meer voor een RAW+ achtig contract. 

 Minder eisen opnemen in aanbestedingsstukken. Meer vrijlaten voor plan van aanpak zodat er meer 
onderscheid komt. Uitdaging is dus om meer functioneel te specificeren. 

 Vooraf is bij OG in beperkte mate expliciet gemaakt op welke wijze men omgaat met de beheersing van de 
overeenkomst. Het lijkt verstandig in het vervolg een SCB-plan/toetsplan op te stellen als basis voor en 
voorafgaande aan de realisatiefase al is het maar om te voorkomen dat te snel de focus komt te liggen op de 
inhoud, de neiging om producttoetsen uit te voeren.  

 Dat een aannemer wat gemiddeld kwalitatief werk levert onder een UAV(RAW)-contract, over het algemeen 
niet in staat is om een ON te zijn voor een UAV-gc contract. 

 
Wat zou ik een volgende keer anders doen?/Waar moet je op letten? OG intern gericht, tijdens de realisatiefase: 

 Borgen dat de plannen van aanbieders voor gunning, achteraf na contractdatum worden waargemaakt. 

 Structuur van de organisatie en toepassing SCB nader beschouwen: 

 beter invullen/inrichten van een organisatie/taakverdeling gericht op het IPM-model. 

 van te voren (voor start realisatie) een contractbeheersplan opstellen en vaststellen: wie doet wat en hoe 
wil je als OG het contract beheersen? 

 verwachtingen vooraf beter afstemmen binnen OG en met ON. 

 werk je eigen organisatie goed uit m.b.t. de eigen te volgen processen en de inrichting van de organisatie: 
het is het waard in een UAV-gc contract om dit zorgvuldig op te zetten en hierin te investeren. 

 Meer mijlpalen/meetpunten in de Overeenkomst opnemen en erop sturen, weet wat je krijgt en blijf 
controleren. 

 In ogenschouw nemen dat het niet presteren van ON terugslaat op het imago van OG waardoor de risico’s die 
eigenlijk bij de aannemer liggen (bv contacten met ingelanden onderhouden, teruggaan wanneer het niet 
goed is), Rijnlands probleem worden in de uitvoering vanwege de relatie tussen de ingelanden en haar 
vertegenwoordigers in het bestuur van Rijnland. 

 Meer risicogestuurd durven werken, afstand durven en bewust zelf minder willen doen. 

 Het project is aangenomen op basis van een vaste prijs en een aangegeven te baggeren profiel. Dat wil zeggen 
dat er geen prikkel bij ON is om zoveel mogelijk te baggeren maar de juiste hoeveelheid te baggeren en aan te 
tonen dat het werk is gerealiseerd. Het gevolg is dat meer dan het profiel baggeren niet in het belang is van 
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ON en vragen doet opwerpen over de kwaliteit van het werk. Dit voedt de behoefte bij OG om producttoetsen 
uit te voeren om vast te stellen dat ON tenminste het gewenste profiel uitvoert en de kwaliteit van het werk 
weer ter discussie stelt. Een negatieve spiraal. 

 Dat het projectoverleg niet inhoudelijk blijft hangen op een beperkt aantal onderwerpen wat het gevoel van 
stagneren versterkt. 

 Dat als het resultaat (voortgang) van een project achter loopt er ook bij OG een taak komt te liggen om de 
omgeving hierover te informeren.  

 Dat OG en OG-adviseur bekend zijn met de UAV-gc:  

 algemene voorwaarden UAV-gc kennen. 

 het mechanisme van de overeenkomst kennen en weten wat er van de ON wordt gevraagd. 

 zorgen voor een goed functionerende projectorganisatie: heldere taak- en rolverdeling tussen diverse 
betrokkenen binnen het team van OG. 

 een goed plan voor de beheersing van het contract en de beheersingsmethodiek op basis van SCB volgen. 

 Het toetsplan en – planning in het begin van de uitvoeringsfase invullen en concretiseren, i.p.v. ad hoc 
invullen, verder: eerder werk van ON door middel van producttoetsen, zij het gedoceerd, beoordelen. 

 Het opdrachtgeverschap consistent invullen: eenduidige omgang met contractwijzigingen, contractuele 
afspraken handhaven, contracten als basis voor de beheersing en niet beschouwen als terugvaloptie 
gebruiken bij geëscaleerde situaties, geen plannen onder voorbehoud accepteren. 

 Het benoemen en beheersen van risico’s van een UAV-gc contract zijn anders dan bij een UAV(RAW)-contract. 

 Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) is alleen interessant voor relatief grote baggerprojecten 
(aanneemsom > € 1,0 mln.) en geschikt voor de grotere baggerbedrijven. De onderhoudsbaggerprojecten van 
een waterschap zijn doorgaans kleinschalige projecten met meer tijd en ruimte voor maatwerk wat beter zou 
passen bij regionaal werkende aannemers/loonwerkbedrijven.  

 De grote gevoeligheid op het imago van OG door het doen en/of laten van ON. Indien ON niet aan het 
contract voldoet waarbij het niet voldoen door ON gevolgen heeft voor de positie van het waterschap (het 
voorbeeld waarbij watergangen niet goed zijn gebaggerd) en de situatie ontstaat dat er geen gelegenheid 
meer is om een watergang op orde te krijgen omdat de ingelanden geen medewerking verlenen.  

 Ervoor zorgen (als adviseur) dat OG het gevoel krijgt dat hij wat meer kan achterover leunen/loslaten, door: 

 een goed beeld over de situatie te krijgen. 

 een basis van vertrouwen te creëren. 

 minder boven/onder houding aan te nemen en zich meer te richten op samenwerken. 
 
Wat zou ik een volgende keer anders doen?/Waar moet je op letten? ON intern gericht:  

 De benadering bij UAV-gc is het hebben en nemen van verantwoordelijkheid, het zelf kunnen en willen 
oplossen van de voorbereiding/uitvoering, en de eigen zaken willen beheersen.  

 Uitdaging bij UAV-gc is dat het eigen werk wordt gekeurd. Het is niet eenvoudig om deze werkwijze erin te 
krijgen. De organisatie is nog niet ervaren genoeg: dat betekent steeds de mensen instrueren om de zaken 
anders te doen en de rol van de uitvoerder anders invullen.  

 De methodiek van het opleveren eerder met OG bespreekbaar maken, afstemmen van de verwachtingen tijdig 
beginnen. 

 Zorgen dat er consequent gewerkt wordt aan expliciete aantoonbaarheid en traceerbaarheid van prestaties en 
andere (tussen)resultaten binnen ON. 

 Gewenste mentaliteit en houding/gedrag van betrokkenen: 

 mentaliteit: redelijkheid, erkennen, respect, collegiale benadering, niet defensief. 

 houding/gedrag: constructief, meedenkend, opbouwend, oplossingsgericht. 

 Dat voor een ON het aanbieden en realiseren van een UAV-gc contract niet kan zonder praktische kennis over 
de werking van een UAV-gc contract en de inzet van een procescoördinator/-manager die naast een 
projectleider/manager de brug slaat tussen een procesgerichte OG en de productiegerichte uitvoerende 
onderdelen van de ON. Dat zonder ervaring binnen het team een ON niet met een UAV-gc moet beginnen. De 
gemiddelde MKB baggeraannemer is nog relatief onbekend met UAV-gc en kan het aantoonbaar maken van 
uitgevoerd werk aan de eisen uit de vraagspecificatie moeilijk waarmaken.  

 Dat ON bewust bezig is om OG de overtuiging te laten hebben dat het werk kan worden losgelaten. 

 De voorbereiding van een UAV-gc project kost veel tijd (een UAV-gc vraagt meer inspanning dan een 
traditioneel contract). Bij UAV-gc projecten moet ON de gehele voorbereiding verzorgen, waarvoor erg weinig 
tijd beschikbaar is (als er in de voorbereiding een afwijking o.i.d. naar voren komt, is er weinig tijd om dit 
grondig te onderzoeken) voordat de uitvoering begint om aan de mijlpalen te voldoen: inmeten, 
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overleg/afstemming met ingelanden, voorbereiden (plannen maken en afzet regelen met bevoegde gezagen), 
acceptaties door OG, uitvoeren, uitmeten, afleverdossiers, acceptaties door OG.  

 Bij UAV-gc projecten is het belangrijk dat ON voorafgaande aan het werk zeer kritisch kijkt naar de 
werkvolgorde en de opzet/inrichting van zijn werkpakketten. De indeling van het werk in werkpakketten heeft 
een grote invloed in de beoordeling en afwikkeling van het werk (voortgangsmeting, rapportage, betalingen). 

 Dat er aandacht is voor en het beschikbaar stellen van middelen/instrumenten om het mogelijk te maken om 
meer en makkelijker zaken vast te leggen. Zorgen dat de organisatie tijdig administratief gesteld staat. 

 Het inrichten van de beheersing van een project los staat van de dagelijkse problemen binnen een project (het 
indienen van documenten ter goedkeuring zoveel energie kostte, dat het inrichten van de interne beheersing 
daardoor werd vertraagd).  

 Investeren in capaciteit om de geregistreerde gegevens uit het veld om te zetten in documentatie om de 
afleverdossiers tijdig af te kunnen ronden. 

 
Wat zou ik een volgende keer anders doen?/Waar moet je op letten? OG extern gericht: 

 Beducht zijn dat het gevolg van minder goede prestaties van ON voor OG imagoschade kan opleveren. 

 Bewust om gaan met het gegeven dat een ingelande gemiddeld genomen geen begrip heeft voor de 
methodiek van werken die is ontstaan door de invulling van het UAV-gc contract: men begrijpt niet dat voor 
een relatief simpele handeling als het baggeren blijkbaar vele stappen nodig zijn: OG peilt in, OG bemonstert, 
ON peilt weer in, ON baggert, ON peilt uit en OG peilt weer uit. En als het werk niet goed is waarbij een deel 
van de uitvoeringsstappen herhaald moeten worden, is er geen draagvlak meer en slaat medewerking van 
ingelande om in tegenwerking.  

 Bekend zijn met de invloed van de omgeving (ingelanden) in de mate waarop het contract beheerst kan 
worden; is OG in staat te sturen op de gespecificeerde kwaliteit in relatie tot de wijze waarop zij in staat is om 
te gaan met de omgeving?  

 Werk als OG zelf intensief samen met bevoegd gezag i.p.v. dit over te laten aan de ON. En als het wordt 
toevertrouwd aan ON: altijd meegaan. De belangen liggen nog niet dicht genoeg bij elkaar.  

 Evalueer de meldingen en de klachten uit de omgeving en verbeter met ON het baggerproces aan de hand 
hiervan. 

 Aandacht besteden aan de interactie tussen Rijnland met de ingelanden: ingelanden vinden Rijnland 
onzichtbaar. 

 Het is niet te verkopen aan ingelanden waarom je voor de 2
e
 keer terugkomt zonder extra vergoeding omdat 

ON het werk over moet doen (ingelanden ontvangen ook een vergoeding voor het deponeren van de 
baggerspecie). Emotie bij ingelanden: verspilling van publiek geld, geen toezicht door OG leidt tot ingrepen in 
de bedrijfsvoering van de ingelanden. 

 
Wat zou ik een volgende keer anders doen?/Waar moet je op letten? ON extern gericht: 

 Dat er meer behoefte is aan een realistische dan een optimistische ON. 

 Dat lokale omgevingskennis niet noodzakelijk is om kwalitatief goed werk uit te voeren. 

 Om kunnen gaan met tegengestelde belangen: kwalitatief goed werk leveren versus draagvlak van de 
omgeving. 

 
Wat zou ik een volgende keer anders doen?/Waar moet je op letten? OG extern met ON: 

 Werken aan een mechanisme waarbij risicogestuurd beheerst kan worden. Risicogestuurd beheersen werkt 
als processen zijn ingericht bij en worden toegepast door ON die de uit te voeren werkzaamheden logisch 
volgen. De kwaliteit van de producten uit de processen dient regelmatig aantoonbaar te worden 
gecontroleerd. Door de herhaling van uitvoeren en controleren ontstaat een routine op grond waarvan 
risicogestuurd beheersen mogelijk wordt. 

 Dat er behoefte ontstaat aan een werkzame relatie waar gehoord en geluisterd wordt en adviezen ter harte 
worden genomen om het werk te verbeteren. 

 Achteraf bezien had vanuit de OG in de beginfase meer focus moeten liggen op het uitvoeren van systeem- en 
procestoetsen en minder op het uitvoeren van producttoetsen.  

 Minder meegaand te zijn bij de beoordeling van plannen en documenten, een meer strikte interpretatie van 
het contract volgen (of eisen op andere wijze contractueel invullen) en afdwingen. 

 Minder doen bij het beoordelen van de plannen van ON en ON meer wijzen op zijn rol en wederzijdse 
taakopvatting/-invulling. 
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 Duidelijkheid tussen OG en ON dat een belangrijke voorwaarde voor succes voor toepassing van een UAV-gc 
ligt in de mentaliteit van de direct betrokkenen bij het project. 

 Betalingsvoorwaarden in overeenstemming brengen met de door ON te leveren prestaties en voorkomen dat 
er een situatie ontstaat wat de doelstellingen van het project onevenredig zal raken. 

 Voorkomen dat door wederzijdse worstelingen het wantrouwen groeit in de werkrelatie en de samenwerking 
gaat beïnvloeden. 

 Ervoor zorgen dat ON in een vroeg stadium het gehele ontwerpproces doorloopt. 

 Ervoor zorgen dat risico’s van ON door ON zelf worden beheerst en dat daarover aan het begin over gepraat 
wordt. 

 Bewust sturen op het leveren van kwaliteit door ON, zoals: 

 toetsen (OG) en auditen (ON); direct bij aanvang realisatie conform contract invullen. 

 verifiëren en valideren; niet alle eisen worden door ON in beeld gehouden. 

 Dat ON de verantwoordelijkheden neemt zoals bij een UAV-gc contract verwacht mag worden van een ON: 

 mits OG het spel begrijpt (niet het beeld geven dat OG niet weet hoe het probleem aan te pakken).  

 en ON weet wat er verwacht wordt (niet de kans heeft om naar mogelijkheden te zoeken). 

 Dat er geregeld momenten van evaluatie plaats vinden. 

 Meer open zijn over de risico’s van OG die betrekking hebben op het werk van ON. 

 Slagvaardiger/sneller zijn met het innemen van standpunten en eerder terugkoppelen naar de ON. 

 Wederzijdse rollen, verantwoordelijkheden nadrukkelijker uitspreken, werken aan wederzijds vertrouwen, 
elkaar hierop aanspreken. 

 Begrijpen dat de competenties van baggeraars liggen bij het vak baggeren en minder goed bij 
projectmanagement en omgevingsmanagement (standaardiseer werkwijzen en laat de afzet van baggerspecie 
over aan ON) en vraag geen eindeloos veel papierwerk uit. 

 Strakker sturen op/verwijzen naar Plan van Aanpak uit de aanbestedingsfase en de bepalingen uit de 
Overeenkomst. 

 Interesse tonen voor het werk/de te leveren prestaties/de mensen van ON en aandacht besteden aan 
samenwerking. 
 

Wat zou ik een volgende keer anders doen?/Waar moet je op letten? ON extern met OG: 

 Zorg dragen dat ON alleen zaken overdraagt die door ON zelf zijn getoetst en goed zijn bevonden waardoor 
OG niet die extra inspanning hoeft te doen/kosten dient te maken voor extra toetsing en keuring. 

 Bekendheid met de UAV-gc bij ON, haar adviseurs en andere partners: 

 algemene voorwaarden UAV-gc kennen en het belang van een kwaliteitsmanagementsysteem hierbij 
toepassen tussen de projectpartners. 

 weten wat de OG van de ON verwacht aan prestaties. 

 met OG werken aan de relatie: benodigde mentaliteit/houding en gedrag.  

 Zorgdragen dat informatie ter beschikking is voor OG m.b.t. stand van zaken van het werk. 

 Dat in het begin van het project de basis wordt gelegd voor een goede samenwerking. Dat tijdig met OG het 
gesprek gevoerd moet worden over de verwachtingen, de gewenste resultaten en de wijze van omgang met 
elkaar: wegwerken van vooroordelen en werken aan samen werken. 

 Dat ON, net zoals OG, invloed kan uitoefenen op de relatie, het werkplezier en de wederzijdse bijdrage van 
partijen aan het projectsucces. Dat de OG hierbij kan worden meegenomen. 

 Werken met UAV-gc betekent voor ON richting OG: 

 weten wat je te doen staat en daar proactief op handelen. 

 in het begin de validatie/verificatie goed regelen: weten wat wordt verwacht, de vraag goed begrepen, 
weten wat de essentie is. 

 als ON leren spiegelen aan de OG, van te voren; vraag stellen hoe met elkaar om te gaan. 

 Dat je te lang mee blijft gaan om de OG tegemoet te komen, in die zin dat het achteraf blijkt dat de 
omgangsvorm weinig meer te maken heeft met een UAV-gc contract. 

 Veel eerder duidelijk maken aan OG wat je van elkaar te verwachten hebt, hoe het werk wordt georganiseerd 
en wat er wordt aangeleverd. 

 Dat er afspraken gemaakt worden over het leertraject. Dat beide organisaties investeren en inspanningen 
doen om het op een andere manier te realiseren.  
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 Dat er voldoende vertrouwen ontstaat in de bijdrage van beide partijen. En dat dit een serieus 
gespreksonderwerp is in het begin van het werk. Dat je als ON moet willen om een PSU (project start 
up)/PFU’s (project follow up) te houden/af te dwingen. 

 Dat er halverwege het werk wordt stil gestaan met waar je als partijen staat. En terugkeren naar een 
gemeenschappelijke basis als blijkt dat de rolinvulling en verwachtingen niet meer passen bij het doel van het 
project. 

 Dat er openheid ontstaat over de intenties van betrokken partijen met betrekking tot het realiseren van de 
opgave van het project: minder voorzichtige/onzekere verstandhouding, directe terugkoppeling, meer 
relationele betrokkenheid van OG. 

 Bewust werken aan vertrouwen: open omgaan met elkaar, het uitspreken van risico’s en het samen 
beheersen van het project in belang voor het bereiken van het projectresultaat. 

 
3.3 Extract van de evaluatiegesprekken n.a.v. het contract 4 
 
Algemene informatie m.b.t. contract 4: 

 De toe te passen UAV-gc overeenkomst bevatte veel eisen waardoor het afleiden en toepassen van eisen 
moeilijk was. Hierdoor werd het opstellen van het Verificatieplan bemoeilijkt. Dit heeft ertoe geleid dat het 
goedkeuren van het Verificatieplan net voor de aflevering heeft plaatsgevonden.  

 ON voerde het werk uit in samenwerking met ON-expert op het gebied van NGE (niet gesprongen 
explosieven). Deze ON-expert heeft een belangrijke invloed op de werkwijze door de uitvoeringsrisico’s m.b.t. 
de opsporing en verwijderen van NGE.  

 De uitvoeringsmethode was anders dan in het plan van aanpak omschreven, echter kon de ON meer garantie 
geven qua veiligheid voor uitvoering en omgeving, en planning. Deze wijziging is positief beoordeeld. 

 
Wat ging er goed? M.b.t. OG: 

 De samenwerking en de bereidwilligheid om er samen uit te komen: respect tonen/delen, gezamenlijke focus, 
elkaar leren kennen. 

 Dat ON in staat is geweest zijn expertise te tonen en toe te passen en dat OG daarin het vertrouwen heeft 
gegeven.  

 Duidelijke rol- en taakverdeling tussen OG en ON. 

 Dat OG gebruik heeft gemaakt van de informatie n.a.v. de audits uitgevoerd door ON. 

 Dat in het begin van het project goed gesproken is over de aanpak van het project. De afwijkende methodiek 
op voorstel van ON door OG is geaccepteerd.  

 Dat er zo nu en dan complimenten werden gegeven. 

 Dat een UAV-gc contract waarbij het kwaliteitsmanagementsysteem bij ON werkt leidt tot: ontzorging bij OG, 
lagere beheerskosten voor OG en goede kwaliteit van het werk. 

 
Wat ging er goed? M.b.t. ON: 

 De eindeverantwoordelijke van ON was aanwezig bij het twee wekelijks overleg, naast de projectleider die het 
dagelijks aanspreekpunt was voor OG. 

 In staat te zijn om zich te verplaatsen in het krachtenveld van OG en daarop als ON maatregelen te treffen. 

 ON heeft het besluit genomen om bewust om te gaan met werken op basis van UAV-gc. Aandachtspunten zijn: 

 het is een organisatorische uitdaging, het gaat om een verandering (geen productie maar meer een 
dienst, bedrijfshouding en mentaliteit). 

 niet iedereen kan het, niet iedereen is er geschikt voor (overzicht, creativiteit, kunnen verplaatsen in een 
ander, flexibel zijn). 

 Het samenspel tussen de ON-partners binnen ON werd net zo belangrijk gevonden als het samenspel tussen 
OG-ON. 

 Het oppakken van de verantwoordelijkheid voor het treffen van vergunningen, het regelen van de afzet van de 
baggerspecie en de communicatie met perceeleigenaren. 

 Dat ON de gelegenheid heeft ingevuld door OG mee te nemen waardoor het gevoel van ontzorgd zijn werd 
versterkt. 

 Voldoende mankracht (binnen en buiten) beschikbaar stellen om de werkzaamheden te verrichten.  

 Dat door de projectleider in het veld een goede verbinding werd gelegd tussen binnen (de plannenmakerij) en 
buiten (de praktische toepassing). 
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Wat heeft mij verbaasd aan de opstelling van ON? In het algemeen: 

 Er is aandacht voor planmatig werken en de wil om het project te beheersen en goed af te ronden.  
 
Wat heeft mij verbaasd aan de opstelling van OG? In het algemeen: 

 Dat Hh Rijnland zelf als OG meer moeite heeft met het loslaten en meer sturing geeft dan de adviseurs die 
namens Hh Rijnland werken. 

 De positieve instelling van OG bij de start en het vervolg van het project. 

 De coöperatieve opstelling van en tussen OG en ON met een gevoel van samenwerken op basis van goed 
vertrouwen. 

 Open houding / samenwerking om het project tot een goed einde te brengen, mede omdat het een UAV-gc 
contract is. 

 
Wat heeft mij verbaasd aan de opstelling van ON? Tijdens de realisatiefase, bij de voorbereiding: 

 Dat ON flexibel heeft gereageerd op de ontwikkelingen binnen het project. 
 
Wat heeft mij verbaasd aan de opstelling van OG? Tijdens de realisatiefase, bij de voorbereiding: 

 Bereidwilligheid om mee te denken met de door ON aangeboden oplossingen. 

 Dat OG in eerste instantie terughoudend reageerde op de berichtgeving rond afwerpmunitie, de extra 
inspanning is uiteindelijk toch als meerwerk doorgevoerd. 

 
Wat heeft mij verbaasd aan de opstelling van ON? Tijdens de realisatiefase, bij de uitvoering: 

 Het dagelijks spel tussen OG en ON goed weten te spelen. 
 
Wat heeft mij verbaasd aan de opstelling van OG? Tijdens de realisatiefase, bij de uitvoering: 

 Het dagelijks spel tussen OG en ON goed weten te spelen. 

 De toetsing door OG was gericht op het baggerwerk, niet op munitie (certificaat), maar over het algemeen 
minder dan verwacht. 

 Baggeren in profiel of tot vaste bodem leidde nog wel eens tot discussies over de praktische haalbaarheid van 
het theoretisch profiel (milieukundige processturing en –validatie). 

 Er tamelijk veel stopmomenten voor OG op het gebied van uitpeilen van de gebaggerde watergangen gewenst 
waren. 

 
Wat zou ik een volgende keer anders doen?/waar moet je op letten? OG intern gericht: 

 Dat de UAV-gc overeenkomst door de hoeveelheid aan eisen een belastende en beperkende invloed heeft 
gehad op (de creativiteit van) de ON. 

 
Wat zou ik een volgende keer anders doen?/waar moet je op letten? ON intern gericht: 

 Altijd proberen te achterhalen wat het probleem is achter de vraag.  

 Inzicht krijgen in wat je gesprekspartner wil bereiken. 

 Dat je als ON realiseert dat rond de prestaties die je levert diverse verwachtingen bij OG zijn:  

 kosten besparen. 

 ontzorgen/ontlasten. 

 minder risico’s bij OG. 

 creativiteit/ werkzame oplossingen bieden. 

 Dat ON veel invloed heeft op de dagelijkse agenda van het project en dat ON daar gebruik van kan maken in 
overleg met OG. 

 Dat met het tijdig keuren van het eigen werk kosten worden bespaard binnen het bedrijf. 

 Eerder beginnen met het Verificatieplan waardoor de registraties tijdens de uitvoering op een goede en 
efficiënte manier kunnen plaatsvinden. 

 De tijd nodig om het PMP op te stellen verkorten, door het plan meer te richten op de kritische processen. 

 Meer verdiepen in de stukken/bijlagen en zorgen dat alle aspecten goed in kaart worden gebracht. 

 Meer aandacht besteden aan de tijdige voorbereiding en inrichting van het opleverdossier. 

 Dat UAV-gc meer administratieve inspanning vergt (uitgaan van tientallen % meer aan voorbereiding- en 
opleverinspanning). 

 Dat bij het werken met UAV-gc het volgende wordt verwacht: 

 OG tijdig informeren. 
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 zelf de kar trekken, zelf het initiatief houden. 

 zelf sturen op de planning en de risico’s. 

 ontzorgen van OG. 
 
Wat zou ik een volgende keer anders doen?/waar moet je op letten? OG extern gericht: 
Geen bemerkingen. 
 
Wat zou ik een volgende keer anders doen?/waar moet je op letten? ON extern gericht: 
Geen bemerkingen. 
 
Wat zou ik een volgende keer anders doen?/waar moet je op letten? OG extern met ON: 

 Dat OG/ON beiden ervaringen hebben in het ontwikkelen en borgen van de juiste mentaliteit/werkhouding en 
dat een argwanende houding in het begin van het project veel schade kan aanrichten. 

 
Wat zou ik een volgende keer anders doen?/waar moet je op letten? ON extern met OG: 

 Erkennen dat daar waar je geen expertise over bezit, aanvult door een expert erbij te betrekken. De positie 
van de expert dan ook erkennen. 

 Vooraf OG informeren over wat er gaat gebeuren. 

 Dat door een goede voorbereiding door ON (op eigen initiatief) bij OG het beeld van: “wij worden ontzorgd”, 
wordt beleefd.  

 Bewust zijn dat OG (die begint met UAV-gc) worstelt met: het loslaten, hebben van minder controle en meer 
toezien op afstand. 

 Ervoor zorgen dat OG tijdig wordt meegenomen, dat OG zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen binnen het 
project (ging goed in dit project). 

 Dat de sfeer binnen het project bepaald wordt door de wijze waarop het management rond het project 
toeziet op het project (ging goed in dit project). 

 Dat voorstellen die je doet ook in het voordeel zijn voor OG. 

 Goede afspraken maken met OG m.b.t. nut en noodzaak van het aantal overleggen.  
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4 Naar aanleiding van de evaluatie 
 
 
4.1 Inleiding 
 
De evaluatie heeft plaatsgevonden op de vier UAV-gc contracten die door HhRL zijn toegepast voor de realisatie 
van onderhoudsbaggerwerk: in het gebied Roelofarendsveen, gebied Rijpwetering, gebied Nieuwkoop en binnen 
de Gemeente Leiden. In dit hoofdstuk wordt informatie over de vier geëvalueerde contracten gegeven om de 
context te beschrijven.  
 
Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat er geen uitspraak gedaan wordt over de inhoud van de contracten. Zo wordt 
niet ingegaan welke partij, betrokken bij één of alle contracten, gelijk of ongelijk heeft. Verder staat een 
inhoudelijke beoordeling van bepalingen uit de contracten buiten de context van de evaluatie. 
 
4.2 Informatie over de contracten 
 
Algemene contractinformatie over de vier contracten waarvan betrokkenen zijn geïnterviewd:  
Van de eerste drie contracten is HhRL opdrachtgever (OG), terwijl voor contract 4 de Gemeente Leiden de OG is 
waarvoor HhRL de begeleiding van het contract op zich genomen heeft. Opdrachtnemer (ON) is per contract 
aangegeven: 
1. Baggeren watergangen Roelofarendsveen, aanbestedingsvorm: Europees openbaar, ON is Zuurmond de Jong. 
2. Baggeren watergangen Rijpwetering, aanbestedingsvorm: Europees openbaar, ON is Schilder bv. 
3. Baggeren watergangen Nieuwkoop, aanbestedingsvorm: Europees openbaar, ON is Schilder bv. 
4. Baggeren NGE (niet gesprongen explosieven) Leiden, aanbestedingsvorm: Meervoudig onderhands, ON is 

Baars bv. 
 
Per contract: 

Contract 1: Contractduur Contractwaarde Bezetting (gem. fte) (OG + Adv.) 

startdatum geplande 
oplevering 

werkelijke 
oplevering 

start 
contractsom 

eind 
contractsom 

inkoopfase realisatiefase 

Jan/2012 Dec/2013 Feb./2015 (progn.) € 2,4 mio € 3,0 mio 1,2 fte 1,5 fte 

Contract 2: Contractduur Contractwaarde Bezetting (gem. fte) (OG + Adv.) 

startdatum geplande 
oplevering 

werkelijke 
oplevering 

start 
contractsom 

eind 
contractsom 

inkoopfase realisatiefase 

Jun/2012 Dec/2013 Dec/2014 € 1,6 mio € 1,6 mio 2,0 fte 2,0 fte 

Contract 3: Contractduur Contractwaarde Bezetting (gem. fte) (OG + Adv.) 

startdatum geplande 
oplevering 

werkelijke 
oplevering 

start 
contractsom 

eind 
contractsom 

inkoopfase realisatiefase 

Aug/2013 Mrt/2015 Mrt/2015 (progn.) € 1,8 mio Nog onbekend 0,7 fte (*) 0,8 fte (*) 

Contract 4: Contractduur Contractwaarde Bezetting (gem. fte) (OG + Adv.) 

Startdatum geplande 
oplevering 

werkelijke 
oplevering 

start 
contractsom 

eind 
contractsom 

inkoopfase realisatiefase 

Jun/2013 Dec/2013 Dec/2013 € 1,2 mio € 1,3 mio 2,0 fte 1,5 fte 

(*): liep direct opvolgend en samen met Contract 2 
  
4.3 Kenmerkende eigenschappen van de contracten 
 
In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op enkele kenmerken van de vier contracten die relevant 
gevonden werden als achtergrondinformatie voor de evaluatie: aanleiding van het baggerwerk, scope, 
grondconditie, onderscheidende kenmerken tussen de vier UAV-gc contracten, contractsom en andere 
contractuele voorwaarden, contractbeheersing, betalingsgrondslag, omgang omgeving, prestatiebeoordeling en 
onderscheidende kenmerken tussen contracten 1+2+3 en contract 4.  
 
Aanleiding van het baggerwerk:  
Het baggerwerk heeft tot doel om de watergangen op onderhoudsdiepte terug te brengen zodat het 
watersysteem voldoet aan de waterhuishoudkundige eisen die hieraan worden gesteld. Er is sprake van 
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achterstanden in het baggerwerk. Door HhRL is een programma opgezet om de achterstanden in te halen en te 
zorgen dat het reguliere onderhoud aan de watergangen in het vervolg wordt geborgd. De UAV-gc contracten 1,2 
en 3 maken onderdeel uit van dit programma. 
 
Scope:  
De scope is vastgesteld door OG waarbij in een geografisch gebied is gemarkeerd welke watergangen gebaggerd 
dienen te worden. Van ON wordt verlangd dat een door OG vastgesteld profiel wordt gebaggerd. De vormgeving 
van het profiel is een theoretisch profiel wat als het ware geprojecteerd wordt op de dwarsdoorsnede van de 
watergang. ON dient aan te tonen dat het te baggeren profiel is gerealiseerd en aan te geven wanneer de vaste 
bodem binnen het te baggeren profiel ligt. Hiertoe dient ON in te peilen (waar ligt de vaste bodem, klopt het te 
baggeren profiel met het theoretisch profiel?) en uit te peilen (is het theoretische profiel gerealiseerd?). 
ON is verantwoordelijk voor de afzet van de baggerspecie. De opgave is om zoveel mogelijk binnen hetzelfde 
geografische gebied de afzet van baggerspecie te verzorgen. ON dient hiertoe afspraken te maken met agrariërs en 
bevoegde gezagen. Agrariërs mogen gebruik maken van een regeling waarbij de uitvoering van de 
baggerwerkzaamheden ingepast dient te worden in de bedrijfsvoering van de agrariërs.  
 
Grondconditie:  
De grondconditie bestaat uit veen, sommige gebieden bestaan uit kleiachtige ondergrond. De te verwijderen 
baggerspecie is bezonken materiaal op een doorgaans zachte ondergrond. Het vaststellen van de bovenkant van 
de sliblaag en het vaststellen van de ligging van het gebaggerde profiel (als er geen vaste bodem binnen het profiel 
ligt) is daarom niet eenvoudig objectief vast te stellen. Indien de vaste bodem binnen het profiel ligt geldt de vaste 
bodem als grens voor het te baggeren profiel. Door OG is vooraf ingepeild en is op basis van de theoretische 
profielen vastgesteld welke hoeveelheden baggerspecie verwijderd dienen te worden. 
 
Contractsom en andere contractuele voorwaarden: 
Alle contracten zijn uitbesteed op basis van een vaste contractsom, waarbij als bindend document is meegegeven 
de door OG bepaalde hoeveelheden op grond van inpeilingen door -, en theoretische profielen van OG. Door het 
ondertekenen van het contract bindt ON zich om de theoretische profielen te realiseren binnen de door OG 
aangegeven mijlpalen tegen een vaste prijs. ON heeft hierbij het risico van de hoeveelheden baggerspecie op zich 
genomen ondanks dat de hoeveelheden door OG met de aanbesteding meegegeven zijn. De werkzaamheden 
binnen het contract dienen in werkpakketten te worden ingedeeld. Met de uitvoering van een werkpakket mag 
begonnen worden als het Uitvoeringsplan van het werkpakket is geaccepteerd door OG.  
 
Contractbeheersing:  
De wijze van contractbeheersing is gebaseerd op basis van systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Hierbij is het 
de bedoeling dat op grond van een functionerend kwaliteitsmanagementsysteem van ON door OG getoetst wordt 
(risicogestuurd) of ON voldoet aan de eisen van de Overeenkomst en zijn processen beheerst. OG heeft lopende 
de contracten de keuringen van ON overgenomen (traditionele toezichthoudende rol op zich genomen m.b.t. tot 
vaststelling kwaliteit en resultaat van het baggeren). Ondanks dat de beheersing van de overeenkomst op basis 
van SCB was, bleek de invulling tamelijk traditioneel. De contractmanager zag zich genoodzaakt om als 
directievoerder toe te zien met focus op productkwaliteit en OG-vraagstukken werden buiten het overleg 
gehouden ondanks aanwezigheid van de projectleider OG. De ON vulde blijkbaar volgens OG niet de ruimte in die 
een ON dient in te vullen bij een terugtrekkende OG onder een UAV-gc contract.  
 
Betalingsgrondslag: 
De betalingsgrondslag is gebaseerd op productie. De productie wordt bepaald door het afronden 
(afleveren/opleveren) van werkpakketten. Ieder werkpakket representeert een deel van het geografische gebied 
van het contract en bevat de volgende werkzaamheden: de voorbereiding, de uitvoering en de 
aflevering/oplevering van ieder werkpakket. Uitgangspunt is dat een werkpakket voor betaling in aanmerking komt 
als alle werkzaamheden behorende bij dat werkpakket zijn uitgevoerd en geaccepteerd.  
 
Omgang omgeving: 
In de gebieden van de vier UAV-gc contracten is jarenlang niet gebaggerd. De meeste direct betrokkenen ervaren 
de uit te voeren werkzaamheden als ongewoon wat overlast veroorzaakt en door de agrariërs als ongewenst 
ervaren wordt. In de contractsom tussen OG en ON is opgenomen een te betalen bedrag door ON aan de agrariër 
indien op het terrein van de agrariër baggerspecie wordt gedeponeerd. ON hoort met de agrariërs afspraken te 
maken over de afzet en de betaling van de gedeponeerde baggerspecie. De betaling gaat over het deponeren van 
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de baggerspecie. Dit proces gaat buiten OG om. Daarnaast is het ON vrij om baggerdepots aan te leggen (na 
goedkeuring van/door bevoegde gezagen), bij voorkeur in hetzelfde gebied, om baggerspecie te deponeren indien 
dit niet op het aangrenzend aan de watergang liggende perceel van een eigenaar/gebruiker gedeponeerd kan 
worden.  
De stemming van de agrariërs ten opzichte van HhRL is niet positief. Het baggerwerk wordt met een kritische 
houding ontvangen: “er wordt jarenlang belasting betaald, we krijgen weinig te horen en nu moet het onderhoud 
opeens uitgevoerd worden, we worden er weliswaar voor betaald maar we hebben er last van in onze 
bedrijfsvoering en –planning”.  
 
Prestatiebeoordeling: 
De prestatiebeoordeling door OG van het werk wat door ON is uitgevoerd is gebaseerd op de acceptatie van een 
Uitvoeringsplan en het indienen van Aflever-/Opleverdocumentatie van een door ON gedefinieerde werkpakket. In 
een Uitvoeringsplan dient ON aan te geven hoe het werk wordt uitgevoerd en op welke wijze er gekeurd gaat 
worden. In de Aflever-/Opleverdocumentatie dient ON aan te tonen dat het werk volgens de eisen en het 
Uitvoeringsplan is uitgevoerd, onder andere door middel van: in- en uitpeilingen van de watergangen, 
metingen/onderzoek aan de duikers en het overleggen van documentatie met betrekking tot de afzet van de 
baggerspecie. 
 
Onderscheidende kenmerken tussen contracten 1+2+3 en contract 4:  
In het vierde UAV-gc contract wordt het onderhoudsbaggerwerk voorafgegaan door het verwijderen van niet 
gesprongen explosieven (NGE). Dit is een vakgebied wat veel expertise vraagt van de uitvoerende partijen en sterk 
gereguleerd is door deregulering op veilig werken. Verder is de Gemeente Leiden de enige partij naast HhRL, die 
gesprekspartner is bij de afzet van de baggerspecie. Tenslotte is als aanbestedingsvorm bij de vierde UAV-gc 
contract gekozen voor een meervoudig onderhandse procedure terwijl bij de andere drie UAV-gc contracten 
gebruik is gemaakt van een openbare procedure zonder voorselectie. 
 
4.4 Enkele thema’s n.a.v de evaluatiegsprekken 
 
Iedere geïnterviewde heeft vanuit zijn/haar rol een specifieke bijdrage geleverd en uit een zelf gekozen invalshoek 
betekenis gegeven aan de hoeveelheid materiaal wat ter beschikking is gekomen. Het aantal door de 
geïnterviewde personen aangedragen onderwerpen uit hoofdstuk 3 leidt tot aanbevelingen zoals opgenomen in 
hoofdstuk 2 en een aantal hieronder uitgewerkte thema’s. Ondanks dat iedere individuele ervaring van belang is 
zijn enkele thema’s te benoemen en geselecteerd die van belang zijn voor het toepassen van een UAV-gc contract 
binnen organisaties die daar nog geen/niet veel ervaring mee hebben: 
1. De werking van een UAV-gc contract. 
2. De voorbereidingen binnen de opdrachtgevende organisatie.  
3. De marktsituatie en -interesse. 
4. De beheersing van het contract. 
5. De te leveren prestaties door de opdrachtnemende organisatie. 
6. De verwachtingen van OG. 
7. Mentaliteit, houding en gedrag.  

 
Deze thema’s zijn vrijwel generiek van toepassing voor ieder UAV-gc contract maar als gevolg van het specifieke 
karakter van projecten voor kleinschalig baggerwerk, specifiek aangescherpt:  
 
1. De werking van een UAV-gc contract  

 Een UAV-gc contract legt de coördinatieverantwoordelijkheid tussen voorbereiding 
(ontwerp/engineering) en uitvoering bij ON, rollen en talken verschuiven, volgens onderstaand schema:  

 ON: de positie van de aannemer (als uitvoerende partij bij een UAV-contract) verschuift min of meer 
naar de positie van de voormalige vertegenwoordiger van de opdrachtgever (de directievoerende rol 
bij een UAV-contract). 

 OG: de positie van de directievoerder verschuift naar een rol als contractmanager als gedelegeerd 
opdrachtgever (waarbij de projectleider de omgeving “regelt”, intern “opschuift” en zorgt dat het 
project alle fasen: initiatie, voorbereiding/inkoop en realisatie, succesvol doorloopt). 

 Rolinvulling: 

 OG neemt afstand en ziet toe op het functioneren van het systeem van ON. 

 ON vult de ruimte in en verantwoord zich door OG te informeren over de geleverde prestaties.  
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2. De voorbereidingen binnen de opdrachtgevende organisatie  

 Inzicht hebben in de redenen om een UAV-gc contract binnen een opdrachtgevende organisatie toe te 
passen en daarop maatregelen te treffen (zie ook paragraaf 4.5): 

 Meenemen van de stakeholders/omgeving en toelichten wat de verandering in de rolverdeling 
inhoudt. 

 Bedrijfsdoelstellingen vertalen naar concrete projectdoelstellingen. 

 Projectteamleden selecteren op de gewenste competenties. 

 Leertraject is: de persoon op de juiste plaats hebben/houden en dialoog zoeken/hebben met ON en 
tools kunnen toepassen zoals: systeemgerichte contractbeheersing (SCB), risicomanagement, 
functioneel ontwerpen, e.d.  

 Houding en gedrag aanleren en toepassen: willen ontlast raken, niet direct denken in oplossingen, 
niet alles willen controleren, durven op afstand te blijven, risicobewust denken en doen. 

 Mentaliteit bewaken en corrigeren, intern en samen met ON. 
 
3. De marktsituatie en - interesse 

 Kleinschalig baggerwerk zonder voldoende omzetvolume trekt geen partijen aan die geïntegreerd werken 
als vanzelfsprekend beschouwen/toepassen. 

 De kleinschalige baggermarkt is een traditioneel ingestelde vechtersmarkt. 

 De kleinschalige baggermarkt is primair gewend om zich te richten op de uitvoering en niet op de 
voorbereiding. 

 De aanbestedende dienst is de vragende partij, zij heeft het initiatief om de voor haar gewenste 
veranderingen in gang te zetten en marktpartijen tot participatie op te roepen.  
 

4. Het beheersen van het contract 

 Beheersen begint voor de gunning van het contract: selectiecriteria en –methodiek, risico-allocatie, de 
proceseisen weerspiegelen de wijze waarop OG het project wenst te beheersen tijdens de realisatie.  

 Als beheersing volgens SCB plaatsvindt, dan SCB-systematiek toepassen op grond van: beheerstrategie, 
contractbeheersplan, toetsmix, toetsplanning en uitwisseling van bevindingen met dito betalingsgedrag.  

 Het contract is een geschreven projectie van de gewenste werkelijkheid. Als de werkelijkheid anders is 
dan mag het contract “niet knellen” en dienen aanpassingen tijdig overwogen te worden. 

 De ruimte die door het contract aan ON gegeven wordt, dient door de OG gecreëerd en de grenzen 
bewaakt te worden: hoe meer OG de ruimte betreedt binnen de grenzen en/of hoe meer ON de ruimte 
laat of de ruimte verkleint, hoe minder effectief het beheersen van het contract op afstand gerealiseerd 
wordt.  

OG

ON

uitvoering
ontwerp

en/of 
enigneering

uav-gc contract

traditioneel contractsamenwerking adv.

Van directie 
naar OG-schap

Van aannemer 
naar ON-schap

systeem van ON

"afstand"  
houden
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5. De te leveren prestaties door de opdrachtnemende organisatie 

 Visie hebben over de eigen te leveren bijdrage en daarop maatregelen treffen: 

 Proactief handelen richting de OG en regelmatig beelden uitwisselen. 

 Coördinatietaken van OG overnemen, de geboden ruimte van het contract invullen. 

 Aanspreken van de eigen medewerkers, onderaannemers en leveranciers op kwaliteit en eigen 
verantwoordelijkheid. 

 Eigen managementsysteem op orde willen hebben: zelf afwijkingen registreren/verhelpen, 
verificaties uitvoeren. 

 Hulpvraag aan OG stellen en adviezen ter harte nemen. 

 Investeren in informatievoorziening en –omgang: informatie uit processen vastleggen, informatie 
verzamelen en gebruiken, informatie selecteren, informatiekring sluiten (voorbereiden -> uitvoeren 
-> opleveren). 

 
6. De verwachtingen van OG (en bron van uitdaging, soms frustratie/teleurstelling)  

 Flexibel leren omgaan met contractuele bepalingen als het contract niet de ruimte biedt die nodig is om 
ON te laten presteren. 

 Wantrouwen leren ombuigen in vertrouwen, problemen benoemen i.p.v. verzwijgen.  

 Inzicht krijgen dat meer controleren door OG de kwaliteit van het werk van ON niet direct beïnvloedt. 

 Leren openstaan voor andere oplossingen/ accepteren van voorstellen. 

 Verwachtingen bijstellen als de oplossing van de ON goed genoeg is voor het project. 
  

7. Mentaliteit, houding & gedrag  

 Relatie OG en ON meer “zij-aan-zij” samenspel i.p.v. “boven-onder” gedrag vertonen. 

 Wederzijds hulp bieden en hulp vragen. 

 Openheid over eigen problemen, risico’s uitwisselen en delen. 

 Goed voorbeeld doet volgen: professioneel houden. 

 Positief kritisch blijven gedragen m.b.t. relatie OG-ON, niet berusten.  
 
4.5 De impact van het besluit om met een UAV-gc contract te werken 
 
Deze paragraaf gaat in op de vraag waarom en op basis waarvan HhRL gekozen heeft voor het toepassen van UAV-
gc contracten voor kleinschalig baggerwerk. En of de impliciete gevolgen daarvan voorzien zijn.  
 
Uit verschillende gesprekken en informatiebronnen van HhRL is op te maken dat het besluit om UAV-gc toe te 
passen op bestuurlijk niveau is genomen waarbij niet te achterhalen is of de gevolgen en/of kansen op de interne 
bedrijfsvoering zijn geanalyseerd. Verder blijkt niet dat de besluitvorming geleid heeft tot een nieuwe strategische 
richting met organisatorische uitdagingen en doelstellingen voor de projecten die een UAV-contract toepassen. 
Tenslotte is wel vast te stellen dat het management betrokken is geweest bij een vorm van besluitvorming (zie 
hieronder) echter op welke wijze zij gecommitteerd werd, om het toepassen van en werken met UAV-gc 
contracten tot een succes te maken, is niet te achterhalen. 
 
Naar aanleiding van een werksessie anders aanbesteden / anders werken binnen HhRL, begin 2009, zijn een aantal 
drijfveren, gevolgen en aandachtspunten benoemd die van belang zijn bij het toepassen van UAV-gc contract voor 
kleinschalig baggerwerk:  
a) Benutten van uitvoeringsexpertise. 
b) Het is onontkoombaar. 
c) Het is een middel naar een andere houding en transparantie (kosten/prestatie verhouding). 
d) Minder eigen capaciteit (wel anders). 
e) Verkorting uitvoeringstijd. 
f) Breder palet aan contracten (lerende organisatie). 
 
Waarbij een aantal risico’s werden onderkend: 
1) Geen kosten voordeel. 
2) Vraagt andere kennis. 
3) Meer afstand (imago schade). 



Rapportage van de evaluatie van UAV-gc contracten voor kleinschalig baggerwerk bij Hoogheemraadschap Rijnland 

 

                                    Pagina 26 van 32 

  

Op grond hiervan zijn een aantal specifieke projecten gekozen, en is besproken dat er een projectgroep 
“Innovatieve Contractvormen” wordt geformeerd. E.e.a. in overleg met het MT en gewenste betrokkenheid van 
vaste medewerkers uit diverse afdelingen, onder het motto: leren van anderen. 
 
Van bovengenoemde punten zijn: c, d, 2 en 3, onderwerpen die op de weg naar het implementeren van UAV-gc 
contracten binnen een organisatie aandacht zouden moeten hebben van het management en betrokkenheid nodig 
heeft op directieniveau. 
 
Een besluit om UAV-gc toe te passen binnen de beperkte context van de productieopgave voor kleinschalig 
baggerwerk (als alternatief voor de traditionele contractvorm) is een (te) smalle basis om de toegevoegde waarde 
van een UAV-gc contract op waarde te beoordelen. Het besluit om een UAV-gc contract toe te passen is het gevolg 
van strategische besluitvorming op gebied van marktparticipatie (markt, tenzij..), HRM (met minder, meer..; de 
juiste persoon op de juiste plaats…; opleiding en competentieverschuiving..), een visie op beheer & onderhoud van 
het areaal en niet de aanleiding (omdat het bij diverse andere opdrachtgevers ook wordt toegepast) om anders te 
werken. Ter illustratie is hieronder een overzicht van. 
 
De opbrengst van het gebruik van een UAV-gc contract voor opdrachtgevende organisaties leidt tot: 

 organisatorische winst (met name voorbereiding en beheer & onderhoud). 

 het kunnen selecteren/kiezen uit verschillende oplossingen. 

 het kunnen verleggen van het risicoprofiel naar de markt (mits goede voorbereiding en reële vraagstelling) in 
de voorbereiding en de realisatie. 

 
M.b.t. de ervaringen bij het toepassen van een UAV-gc contract: 

 het maken van een contract lijkt soms makkelijker dan een contract beheersen. 

 er is inzicht nodig in de “kerntaken Opdrachtgever” als basis voor het specificeren van een UAV-gc 
Overeenkomst.  

 het “Ontzorgen” van de OG gaat niet zonder zorgen bij de OG. 
 
Gevolgen n.a.v. het contract voor en de voorbereiding bij OG: 

 een andere manier van specificeren: eisen stellen i.p.v. oplossingen geven (functioneel specificeren). 

 specifieke eisen stellen aan de verhouding/samenwerking OG-ON (door de proceseisen). 

 verwachtingen over de onderlinge samenwerking delen/uiten. 

 waarde wordt nu iets anders dan de prijs (EMVI toepassen, - beoordelen, en - bewaken tijdens realisatie). 

 de focus komt meer te liggen op eigen rol en verantwoordelijkheid om de samenwerking mogelijk te maken 
(KMS OG?). 

 
Wat naar aanleiding van de evaluatie duidelijk wordt is dat de interne visievorming, het leertraject, een 
pilotachtige benadering en een toenemende betrokkenheid van vaste medewerkers uit de HhRL–organisatie niet 
die ontwikkeling heeft doorgemaakt en resultaten heeft geboekt die nodig zijn om een omgeving te creëren 
waarbij de toepassing van een UAV-gc contract als één van de instrumenten wordt beschouwd om een andere 
vorm van bedrijfsvoering tot stand te brengen. Als niet het toepassen van een UAV-gc contract maar het 
verbeteren van de bedrijfsvoering als basis van de verandering wordt beschouwd, ligt de beoordelingsgrondslag 
anders. Tegenvallende resultaten uit de eerste ervaringen bij het werken met UAV-gc contracten worden dan op 
een ander wijze gewaardeerd en wordt op een ander wijze verantwoordelijkheid genomen voor een eventuele 
tegenslag. Het leerprogramma wordt anders doorleefd en heeft daardoor minder kans voortijdig te eindigen.  
  
Het gaat te ver om in het kader van deze evaluatie hier nader op in te gaan; ter overweging wordt meegegeven dat 
het besluit voor een eventueel vervolg met UAV-gc contracten om een bredere horizon vraagt, op een 
organisatorisch strategisch niveau. 
 
4.6 Toepassing en gebruik van de UAV-gc voor organisaties die ermee (willen) werken 
 
Het toepassen van een UAV-gc contract heeft gevolgen voor organisaties/disciplines/relatie OG-ON als de 
volgende punten worden beschouwd:  
1. de geschiktheidseisen en kwalitatieve gunningcriteria om een ON te selecteren. 
2. de contractvoorbereiding door OG. 
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3. de marktpartijen/toekomstige opdrachtnemer. 
4. de risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
5. de beheersing door OG. 
6. de projectorganisatie van OG. 
7. de taakopvatting en rolinvulling van opdrachtgever en opdrachtnemer.  
 
1. Gevolgen voor de geschiktheidseisen en kwalitatieve gunningcriteria 

OG bereidt minder voor en laat meer over aan ON. Van ON wordt meer verwacht op het gebied van eigen 
sturing, integraal denken/doen, het vertegenwoordigen van de OG naar de omgeving en de samenwerking 
tussen partijen. Bij het formuleren van geschiktheidseisen en kwalitatieve gunningcriteria dient geborgd te 
worden dat ON aantoont dat hij in staat is de verantwoordelijkheid te nemen, zijn creativiteit weet te 
benutten/zichtbaar te maken en het werk kwalitatief goed en beheerst weet uit te voeren.  

 
2. Gevolgen voor de contractvoorbereiding door OG 

Er wordt minder voorgeschreven wat ON precies moet gaan doen en meer omschreven welke prestaties ON 
dient te leveren. Er wordt geen bestek geschreven (op basis van de UAV) maar op basis van de functies die 
toegekend worden aan de diverse objecten van het watersysteem aan welke eisen de objecten moeten 
voldoen (Vraagspecificatie Eisen). Verder wordt gespecificeerd binnen welk kader (tijd, geld, informatie en 
organisatie) de realisatie en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt ingericht 
(Vraagspecificatie Proces).  

 
3. Gevolgen voor marktpartijen/toekomstig opdrachtnemer 

Kenmerkend voor de realisatie van een contract op basis van de UAV-gc is dat het initiatief voor de aanpak en 
uitvoering van het werk nadrukkelijk bij ON ligt. In vergelijking tot een traditionele contractvorm zal OG meer 
op afstand staan. Belangrijk onderdeel hiervan is de wijze waarop ON de kwaliteit weet te borgen en in staat is 
om aantoonbaar te voldoen aan de gestelde contracteisen. Dit zal hij in het begin van het project dienen op te 
pakken. Verder zal opdrachtnemer voorbereidende activiteiten moeten uitvoeren, o.a.: doen van metingen en 
vooropnames, vinden en regelen van afzetlocaties, afstemmen en communiceren met de ingelanden en het 
verzorgen van de benodigde vergunningen. 
 
Voor de organisatie van ON betekent dit dat er een houding wordt ingenomen die gericht is op het oplossen 
van de problemen van OG, uiteraard binnen het kader en de opdrachtomschrijving van de overeenkomst. ON 
als regisseur van het realisatieproces: 

 Meer oplossingsruimte ter beschikking krijgt. 

 Meer bewustzijn van eigen toegevoegde waarde heeft. 

 Meer aanspreekbaar wordt op zelf corrigerend vermogen. 

 Eerder betrokken is en toegevoegde waarde levert in het project. 

 Meer risico’s toebedeeld krijgt en deze weet te beheersen. 

 Meer behoefte heeft aan openheid en informatie-uitwisseling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 
 
4. Gevolgen voor de risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 

Door een andere taakverdeling en contractvorm vindt er een verschuiving plaats in de riscoverdeling tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer. Van belang is om het risicoprofiel tijdens de realisatiefase tijdig in kaart te 
brengen en de risico’s goed te borgen (plaatsen bij de partij die het risico het beste kan beheersen): 

 voor OG: door eisen op te nemen in het aanbestedingsdocument (door selectie- en EMVI-criteria te 
stellen) en/of op te nemen in eisen van het contract.  

 voor ON: door tijdig haar eigen beheersmaatregelen te treffen. 
Ook de keuze voor de juiste contractvorm bij het karakter van het project en de te realiseren scope hoort bij 
de risicoverdeling. 

 
5. Gevolgen voor de beheersing door OG 

Gezien het specifieke karakter van het baggerproject waar het gaat om het uitvoeren van werk om een 
situatie in een bepaalde conditie terug te brengen, biedt de overeenkomst op basis van een UAV-gc contract 
uitkomst omdat de kern van de opdracht gaat over het te behalen eindresultaat, ruimte is voor het realiseren 
van werkzaamheden waarbij ON in grote mate zelf bepaald op welke wijze het resultaat wordt bereikt.  
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Kenmerkend voor de uitvoering van een contract op basis van de UAV-gc is dat OG meer op afstand zal 
toetsen. Dit heeft enkele gevolgen: 

 ON moet in staat zijn om invulling te geven aan de realisatie van op basis van een UAV-gc contractvorm 
afgeleide eisen voor de beheersing van het contract. Zijn managementsysteem dient hiervoor in 
voldoende mate te functioneren. Een goed functionerend managementsysteem waarmee gepresteerd 
wordt zoals het contract vraagt, wekt het vertrouwen bij OG.  

 OG moet in staat zijn om het contract op basis van de UAV-gc te beheersen. Waar ON zijn 
kwaliteitsmanagement systeem (KMS) op orde houdt, hanteert OG een methodiek om met de juiste inzet 
vast te stellen dat Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voldoet. Om met beperkte inspanning vast te 
stellen dat opdrachtnemer aan de contracteisen voldoet en om te verantwoorden wat de grondslag is van 
een rechtmatige betaling, maakt dit project gebruik van de methodiek van systeem gerichte 
contractbeheersing (SCB).  

 
De consequenties om van de methodiek van SCB gebruik te maken dient op een juiste wijze te zijn 
opgenomen in de proceseisen en de annexen van de overeenkomst. Verder dient voor contractdatum OG in 
voldoende mate te zijn voorbereid om de methodiek van SCB toe te kunnen passen: 

 op basis van een dynamisch risicodossier de hoogste risico’s toetsen (op systeem-, proces- en 
productniveau). 

 steekproefsgewijs (dus niet alles toetsen). 

 vertrouwen als uitgangspunt (bij positieve bevindingen extensiveren, bij negatieve bevindingen 
intensiveren). 

 ON is leidend; de OG gaat over de afgifte van de prestatieverklaring (tekortkoming ≠ PV). 
 
6. Gevolgen voor de projectorganisatie van OG 

Het “staan op afstand” zoals weergegeven in par 2.4, heeft een diepere betekenis voor de medewerkers die 
direct bij het project betrokken zijn: zo de aannemer opdrachtnemer wordt omdat de regie en het 
coördinatierisico bij ON komt te liggen, zo verschuift de rol van de directievoerder naar opdrachtgever waarbij 
OG toezicht houdt op de wijze waarop ON het realisatieproces realiseert.  
 
Dit heeft invloed op de wijze van vragen stellen, de mate waarin controle wordt uitgeoefend en de wijze 
waarop OG borgt dat ON zijn opdracht optimaal kan uitvoeren. De vraag is niet: doet ON het goed?, maar 
wordt: werkt de kwaliteitsborging van ON? Met andere woorden: 

 van: “het toezicht houden op” door de directievoerder op kwaliteit en hoeveelheden van de aannemer. 

 naar: “het waarnemen” door OG van de werking van het kwaliteitssysteem bij/van ON. 
 
Dit heeft tevens invloed op een gewenst gedrag en houding van (of vertegenwoordigers namens) een 
opdrachtgever, die: 

 zich goed voelt met sturen op afstand (hands off mentaliteit). 

 ON fouten durft te laten maken én hem dit vervolgens ook zelf weer te laten herstellen. 

 bij vragen, afwijkingen en calamiteiten niet gaat vertellen hoe het moet maar de aannemer gaat vragen 
hoe hij het gaat oplossen. 

 die op systeem- en procesniveau de samenhang van de activiteiten kan zien. Het cirkeltje moet rond 
komen; een goed (deel)product is nog geen goed project. 

 
Als basis voor het handelen is een “opdrachtgever op afstand” die: 

 bewust niet alle kennis meer in huis heeft. 

 bewust minder toezicht uitoefent op de uitvoering van de werkzaamheden.  

 meer aandacht heeft voor de eigen kerntaken. 

 meer behoefte heeft aan het delen van informatie.  

 zich bewust is van de rol in het maatschappelijk krachtenveld. 

 ”vertrouwen dat ON het goed doet”, als voorwaarde beschouwd (eigenlijk uitgangspunt) in de 
samenwerking met ON. 
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7. Gevolgen voor de taakopvatting en rolinvulling van opdrachtgever en opdrachtnemer 
De verschuiving “naar boven” als gevolg van het toepassen van een UAV-gc contract heeft gevolgen voor de 
interactie tussen aanbesteder en aanbieder voor gunning, en tussen OG en ON tijdens de realisatie:  

 Van ON/marktpartijen wordt verwacht dat zij meer naar “zichzelf” kijken:  

 zelf willen verbeteren. 

 geen behoefte hebben om te worden gecorrigeerd. 

 verantwoordelijkheid nemen (opeisen) voor de ruimte die in het contract/uitvraag geboden wordt. 

 Van OG/aanbesteder wordt verwacht dat zij meer loslaten (en het vertrouwen geven) met als gevolg:  

 dat OG minder invloed op en minder zeggenschap heeft over het realisatieproces. 

 dat OG met de vraag zit of er geleverd wordt wat past bij de verwachting van de interne organisatie. 

 dat het imago van OG wordt beïnvloed door het handelen van ON. 
 
4.7 Gevolgen voor enkele disciplines n.a.v. de evaluatie 
 
Aan de hand van de extracten uit de evaluatiegesprekken en de gevolgen voor OG en ON bij toepassing van een 
UAV-gc contract uit hoofdstuk 3 blijkt dat de volgende rode draden herkenbaar zijn geworden: 

 (1) de mate waarop OG/ON wel of niet de ruimte biedt/inneemt binnen het speelveld van een UAV-gc 
contract, en 

 (2) de wijze waarop OG/ON het UAV-gc contract interpreteren/toepassen gegeven de gewenste beheersing, 
het risicoprofiel en het karakter van het werk. 

 
Beiden punten zijn factoren van belang geweest bij de beoordeling van betrokkenen of het contract wel of niet 
goed is verlopen en of de ene partij wel of niet levert ten opzichte wat de andere partij verwacht. Hieronder in het 
kort een overzicht waar gebrek aan “ruimte (1)” en “knellen (2)” van een UAV-gc contract voor kleinschalig 
baggerwerk betekenis hebben gekregen: 
 
Inkoopmanagement en contractvoorbereiding zijn een opgave voor OG: 

 voldoende marktinteresse creëren. 

 speelveld bepalen en inregelen voor het contract. 

 selecteren op ervaring en op waarde weten te waarderen van expertise en kunde. 
 
Contractueel: 

 een vaste prijs voor een te leveren – niet zichtbare – prestatie: hoe te beheersen? 

 karakter van een werkpakket: monodisciplinair, lineair te verdelen, eenduidig resultaat. 

 het willen controleren (doen) versus het laten regisseren (kader geven): is een bewuste keuze! 

 de toepassing van SCB: op welke wijze wordt er getoetst en wordt er afstand gehouden: verwachtingen delen!  
 
Technisch: 

 voldoende uitdaging om de expertise van een marktpartij te (h)erkennen. 

 voldoende omvang van en complexiteit binnen het project om geïntegreerd te werken. 

 gewenste oplossingen afwegen waarbij de verwachting van OG strookt met de door ON te leveren prestatie.  

 voldoende duidelijkheid om te beoordelen wanneer goed genoeg is. 
 
Omgeving: 

 voldoen aan de behoefte van de omgeving zonder in conflict te komen met de werkmethodiek van ON. 

 ON is op sommige onderdelen de vertegenwoordiger van het waterschap. 

 conditionering is voldoende speelveld/kader creëren: afspraken ingelanden en afspraken bevoegde gezagen. 

 OG schept de voorwaarden om ON de ruimte te bieden om het contract te kunnen realiseren: ON moet de 
mogelijkheid geboden krijgen, maar ON dient wel de verantwoordelijkheid te nemen. 

 
Organisatorisch – keuzes die de mate van vertrouwen weergeven: 

 controleren op kwaliteit of toezicht houden op verrichtingen en proces. 

 oplossingen bedenken of oplossingen accepteren. 

 toetsen/vragen om terecht te wijzen of om te verbeteren. 

 bewust het stuur blijven vasthouden of afstand willen nemen. 
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Organisatorisch - omgang met emoties en gevoelens: 

 het vertrouwen wordt/is geschaad. 

 geen gevoel bij wederzijdse erkenning. 

 houding en gedrag, mentaliteit. 

 durven escaleren. 
 

Bedrijfsachtergrond: de visie van OG en ON m.b.t. de toepassing van UAV-gc: 

 geen helder beeld over de reden waarom voor een UAV-gc is gekozen doet men zich afvragen of het de 
inspanning waard is. 

 OG blijft aanspreekbaar ongeacht de contractvorm: bewust van het opdrachtgeverschap, contractvorm hoort 
te passen bij de bedrijfsdoelstellingen. 

 projectdoelstellingen en -belangen: blijven bewaken en sturen. 

 betrokkenheid van management OG/ON: oprechte interesse om elkaar op te zoeken. 

 geschiktheid betrokkenen: individuele kwaliteiten, profiel van de ON, organisatie bij de OG. 

 organisatorisch aandachtspunt: juiste mentaliteit, houding en gedrag. 
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5 Bijlagen 
 
 
5.1 Werkwijze van de evaluatie  
 
De evaluatie is uitgevoerd door PBenS Solutions BV, een onafhankelijk bureau, niet betrokken geweest bij 
projecten van HhRL, noch aan opdrachtgevers-, noch aan opdrachtnemerszijde en noch aan adviseurszijde.  
 
Ter voorbereiding van de evaluatie zijn de volgende partijen onderkend: 

 OG, vertegenwoordigt het belang van HhRL (OG). 

 De opdrachtnemer, vertegenwoordigt het belang van de realiserende partij (ON). 

 De adviseur, werkend namens het belang voor opdrachtgever of opdrachtnemer: adviseert/ondersteunt 
opdrachtgever/opdrachtnemer bij de beheersing/realisatie van enkele specifieke aspecten van de UAV-gc 
overeenkomst. 

 
Er zijn evaluatiegesprekken gehouden waarbij de betrokkenen hun ervaringen hebben gedeeld met de interviewer. 
Van ieder gesprek is een verslag opgesteld. Hierbij is gesproken met 21 personen aan OG- en ON-zijde. De 
volgende functionarissen zijn onderkend: 
 

 de directeur/lijnmanager, de (interne) opdrachtgever (OG) en de (adjunct-) directeur als opdrachtnemer (ON). 

 de projectleider OG, namens opdrachtgever verantwoordelijk voor het project. 

 de contractmanager, namens opdrachtgever de contractgemachtigde. 

 de adviseur OG, namens opdrachtgever verantwoordelijk voor enkele aspecten. 

 de projectleider ON, namens opdrachtnemer verantwoordelijk voor het gehele project. 

 de uitvoerder, namens opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. 

 de adviseur ON, namens opdrachtnemer verantwoordelijk voor enkele aspecten. 
 
Van ieder interview is een gespreksverslag gemaakt. Ieder gespreksverslag is door de geïnterviewde persoon 
beoordeeld en vrijgegeven voor ten behoeve van deze rapportage. Om redenen van vertrouwelijkheid worden niet 
de namen maar de functie/rol die vervuld is/wordt en de organisatie voor wie hij/zij werkzaam is (geweest) 
genoemd bij de praktijkvoorbeelden.  
 
De verslagen van de gesprekken zijn niet opgenomen in deze rapportage. De verslagen zijn alleen bekend bij de 
geïnterviewde persoon en OG van deze evaluatie. Van de verslagen is een samenvatting gemaakt en zijn de 
resultaten uit de evaluatiegesprekken puntsgewijs gerubriceerd onder dezelfde vragen. Omdat de situatie per 
contract belicht werd vanuit OG- en ON-zijde en soms per fase, zijn de resultaten opgenomen onder 17 
paragrafen. Verder is er in de bijlagen een verschil gemaakt tussen de contracten 1+2+3 en contract 4, niet omdat 
contract 4 beter verlopen is, maar omdat er verschillen naar voren komen die er toe doen en van belang blijken te 
zijn bij het werken met een UAV-gc contract. 
 
De evaluatie is vastgelegd in deze rapportage. De rapportage gaat uit van algemene conclusies en specifieke 
aandachtspunten naar aanleiding van de gehouden interviews. Situaties uit de praktijk van het kleinschalig 
baggeren zijn aangehaald om de aandachtspunten met voorbeelden te illustreren. 
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5.2 Geïnterviewde functionarissen 

 
De gesprekken hebben plaatsgevonden in november 2014. Niet alle contracten waren toen al opgeleverd. 
In het schema hieronder zijn de rollen die meegedaan hebben met de evaluatie opgenomen. De nummers achter 
de functionarissen hebben betrekking op het contract: 

 Contract 1: Baggeren watergangen Roelofarendsveen. 

 Contract 2: Baggeren watergangen Rijpwetering. 

 Contract 3: Baggeren watergangen Nieuwkoop. 

 Contract 4: Baggeren NGE binnen de Gemeente Leiden. 

 

 

  

Functie Afspraak - datum/tijd/locatie

Concept 

verslag

Definitief 

Verslag

Opdrachtgever
Rijnland – interne OG 1 t/m 3. 13/11/2014 = 14.45 - 16.00 = Leiden 18/11/2014 19/11/2014

Rijnland – PL 1. 29/10/2014 = 11.00 - 12.15 = Leiden 2/11/2014 9/11/2014

Rijnland – PL 3 inkoop + voorbereiding. 13/11/2014 = 16.00 - 17.00 = Leiden 18/11/2014 20/11/2014

Rijnland – PL 3 uitvoering. 13/11/2014 = 16.00 - 17.00 = Leiden 18/11/2014 20/11/2014

Rijnland - PL 2 en 4. 31/10/2014 = 12.30 - 14.00 = Leiden 2/11/2014 9/11/2014

Adviseur OG
Niebeek – adviseur en contractmanager 1 t/m 4. 31/10/2014 = 16.00 - 17.00 = Leusden 3/11/2014 9/11/2014

Niebeek – technisch adviseur 1 t/m 3. 31/10/2014 = 8.30 - 9.30 = Leusden 3/11/2014 4/11/2014

Witteveen & Bos – contractadviseur 1 t/m 3. 4/11/2014 = 15.30 - 17.00 = Amsterdam 8/11/2014 18/11/2014

SEVS – communicatieadviseur 1 en 2. 7/11/2014 = 12.30 - 13.45 = Oegstgeest 9/11/2014 16/11/2014

Opdrachtnemer
Contract 1

Zuurmond de Jong – directeur ON 1. 26/11/2014 = 7.30 - 8.30 = Beesd 27/11/2014 8/12/2014

Zuurmond de Jong – contractmanager 1. 26/11/2014 = 9.30 - 10.30 = Beesd 30/11/2014 2/12/2014

Zuurmond de Jong – uitvoerder 1. 26/11/2014 = 8.30 - 9.30 = Beesd 27/11/2014 2/12/2014

Contract 1

Schilder - directeur ON 2 en 3. 19/11/2014 = 9.30 - 11.15 = Ursem 24/11/2014 27/11/2014

Schilder – (omgevings)management 2 en 3. 19/11/2014 = 9.30 - 11.15 = Ursem 24/11/2014 27/11/2014

Schilder – projectleider 2 en 3. 24/11/2014 = 14.00 - 15.00 = Hoofddorp 26/11/2014 10/12/2014

Schilder – uitvoerder 2 en 3. 21/11/2014 = 12.00 - 13.00 = Nieuwkoop 24/11/2014 4/12/2014

Contract 4

Baars - bedrijfsleider 4. 5/11/2014 = 8.00 - 9.15 = Nieuwland 9/11/2014 21/11/2014

Baars – projectleider 4. 5/11/2014 = 9.30 - 10.45 = Nieuwland 9/11/2014 26/11/2014

Adviseur ON
ANS Baggermanagement - omgevingsmanagement 1. 7/11/2014 = 10.00 - 11.15 =  Amsterdam 9/11/2014 22/11/2014

DPI Consultancy - ondersteuning 1 12/11/2014 = 11.00 -12.00 = Haarlem 16/11/2014 18/11/2014

BWZ Ingenieurs – ondersteuning 4 12/11/2014 = 8.30 - 9.30 = Culemborg 14/11/2014 16/11/2014

Geinterviewde personen evaluatie uav-gc kleinschalig baggeren HhRL



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
over PBenS Solutions:       PBenS Solutions ondersteunt bij  
“Vertrouwen geeft ruimte voor samenwerking”    en implementeert mede   
ir. Peter Rubaij Bouman    veranderingen in organisaties 
06-30339408    die geïntegreerde contracten 
solutions@pbens.nl       (willen) toepassen  
  

mailto:solutions@pbens.nl


          

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Dit rapport: “Evaluatie UAV-gc contracten t.b.v. Kleinschalig Baggerwerk” in het kort: 
 
In de periode 2010 – 2014 zijn er bij het Hoogheemraadschap van Rijnland voor kleinschalig baggerwerk een viertal 
UAV-gc contracten voorbereid en gerealiseerd. Dit type contractvorm is voor kleinschalig baggeren redelijk uniek 
in Nederland. Tijdens de voorbereiding en realisatie van de contracten is er veel ervaring opgedaan door 
Opdrachtgever (OG), Opdrachtnemers (ON’s) en daarbij betrokken adviseurs.   
 
Het doel van dit evaluatierapport is de kennis en ervaringen die binnen het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn 
opgedaan met een UAV-gc contract voor dit soort projecten te delen. Het rapport is niet alleen voor direct 
betrokkenen bestemd, maar vooral ook voor organisaties die verenigd zijn in de Unie van waterschappen en de 
Vereniging van Waterbouwers. 
 


