Enkele ontwikkelingen in de markt van inrichting en beheer van de buitenruimte:
D
 oor decentralisatie en de terugtredende overheid gaat de opdrachtgever meer regie voeren, de opdrachtnemer
krijgt meer verantwoordelijkheden.
D
 oor gehele of gedeeltelijke ‘privatisering’ van uitvoeringsdiensten worden opdrachtgevers opdrachtnemers.
D
 oor meer werken en diensten uit te besteden in plaats van uitvoering in eigen beheer worden opdrachtnemers
opdrachtgevers.
D
 oor verzakelijking van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het resultaat van het uitvoeren van

Versta uw vak

bij het voorbereiden, toezicht houden op
en het aansturen van de realisatie van
inrichting en beheer van de buitenruimte!

een contract door de opdrachtnemer een ‘resultaatsverplichting’ en niet meer een ‘inspanningsverplichting’.
H
 et is noodzakelijk om efficiënter en zakelijker te werken ten behoeve van het realiseren van bezuinigingen
en/of verantwoording van budgetten en subsidies.
D
 e nieuwe aanbestedingswet vergt van de opdrachtgever meer en betere contracten/bestekken, andere
gunningscriteria (EMVI) en de noodzaak om meer potentiële opdrachtnemers te betrekken in plaats van
traditioneel veel te werken met ‘huisaannemers’. De opdrachtnemers moeten hun gecontracteerde, te realiseren
kwaliteit kunnen beschrijven in Plannen van Aanpak.
N
 ieuwe/veranderende wetgeving vraagt continue ‘praktische updates’ bij de inrichters en beheerders van
de buitenruimte.
D
 irectievoering UAV en het vaktechnisch toezicht moet professioneler: toepasbare praktische vakkennis,
toepasbare kennis van de normen, controle en bepalingen (zoals contracten, UAV en Standaard
RAW-Bepalingen) en communicatieve vaardigheden ontbreken en/of zijn gedateerd.
D
 e bezuinigingen in het onderwijs vragen van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de buitenruimte meer
investeringen voor maatwerk opleidingen voor hun medewerkers, om als opdrachtgever en opdrachtnemer
volwaardig en winstgevend te kunnen blijven acteren in het inrichten en beheren van de buitenruimte.

Toe aan een volgende stap in uw carrière, uw diensten uitbreiden
en met uw specialisme bijdragen aan een kwalitatief betere buitenruimte?

Word vaktechnisch toezichthouder!
Neem voor meer informatie contact op met Jos Kroets, adviseur IPC Groene Ruimte, 026-355 0100.

Koningsweg 35, 6816 TG Arnhem
Postbus 393, 6800 AJ Arnhem

T +31 26 35 50 100
E info@ipcgroen.nl

www.ipcgroen.nl

Word vaktechnisch toezichthouder!

De realisatie van inrichting en beheer van de buitenruimte is volop in beweging. Door tal van
ontwikkelingen in het afgelopen decennium (zie kader achterzijde) en de hierdoor groter wordende
afstand tot het vak treden meer en grotere risico’s op en worden faalkosten ook groter. Om deze
risico’s te kunnen beheersen en faalkosten te beperken is er behoefte aan het professionaliseren
van de uitvoering en directievoering: de buitenruimte vraagt om medewerkers met actuele
toepasbare vakkennis waarin de nieuwe normen en standaarden zijn verankerd.
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De directievoerder, de belangenbehartiger van
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de opdrachtgever, ziet toe op naleving van de overeenkomst

VTT Groenvoorziening

en houdt toezicht op de uitvoering van het werk.
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De toezichthouder (opzichter) staat de directievoerder bij
en bewaakt en borgt het UAV-directievoeringsproces.
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De vaktechnisch toezichthouder wordt ingeschakeld
door de dagelijks toezichthouder om toe te zien op
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onderdelen van het werk/bestek.
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Toezichthouders

de opdrachtnemer.

in de civiele techniek

Een aanbesteding is de procedure
waarbij een opdrachtgever bekend maakt
dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en

VTT Grondwerk

Opdrachtnemer/Aannemer

VTT Verhardingen

bedrijven vraagt om een offerte in te dienen.

VTT Asfalt

De projectleider is namens de opdrachtnemer/aannemer
verantwoordelijk voor de uitvoering van
de overeenkomst/het bestek.
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Bestek/Overeenkomst

De uitvoerder is degene die dagelijks op de locatie aanwezig

Dit is de beschrijving van het werk,

is om de leiding te geven aan het werk/UAV-bouwproces.

de daarbij behorende tekeningen

VTT Peilbeheer/waterkwantiteit
VTT Leidingwerk/riolering

en de voor het werk geldende

Vaktechnisch toezichthouder

voorwaarden.

De vaktechnisch toezichthouder wordt ingeschakeld

VTT Baggerwerken
VTT Kust- en oeverwerken

door de uitvoerder om de kwaliteit
van de vakspecifieke werken tijdens de uitvoerfase
te borgen conform contract.

Om aan de behoefte van professionalisering te kunnen voldoen, heeft IPC Groene Ruimte samen met de branche het aanbod van haar

Ad. 1. Vakopleiding Projecten Managen in de Buitenruimte (PMB)

trainingen en opleidingen afgestemd op de verschillende functies die aan bod komen tijdens het organiseren, realiseren en voeren van directie

In de opleiding Projecten Managen in de Buitenruimte worden cursisten opgeleid in het professioneel kunnen leiden van projecten in de buiten-

in de buitenruimte, in de vorm van vakopleidingen:

ruimte waarbij zij een evenwichtige mix van toegepaste soft- en hard skills aanleren. Dit is immers onmisbaar bij het goed kunnen leiden van
projecten.
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Ad 2. Vakopleiding Opzichter-Uitvoerder Buitenruimte (OUB)
In de opleiding Opzichter-Uitvoerder Buitenruimte worden cursisten in 1,5 jaar tijd opgeleid tot volwaardig Opzichter of Uitvoerder met focus op
het projectmatig kunnen directie voeren respectievelijk uitvoeren volgens UAV-2012. Omdat zij dagelijks bezig zijn met communicatie wordt veel
aandacht gegeven aan de direct toepasbare soft skills.

Vakopleiding Projecten Managen
in de Buitenruimte (PMB)

Vakopleiding Opzichter-Uitvoerder
in de Buitenruimte (OUB)

Vakopleiding Vaktechnisch
Toezichthouder (VTT)

Ad 3. Vakopleidingen Vaktechnisch Toezichthouder (VT)
In de opleiding Vaktechnisch Toezichthouder wordt men voorzien van vakkennis en vakvaardigheden op basis waarvan hij/zij kan toezien op,
en begeleiding van, de uitvoering van de technische onderdelen van het bestek/contract.

De vakopleidingen hebben als doel om hen die een basisopleiding hebben gehad (VMBO-MBO-HBO) te voorzien van een vakgerichte opleiding
waarmee ze direct tijdens het werk hun functie volgens de nieuwe eisen en voorwaarden kunnen uitvoeren.

Hiermee is uitvoering én directievoering volgens UAV geborgd volgens de nieuwe normen en standaarden.

