
OPLEIDING
in één keer goed samenwerken in geïntegreerde contracten

– Focus op uitvoering trajecten –
– Door praktijkexperts –

24-uurssessie: middag, avond en ochtend inclusief overnachting
12 en 13 maart 2019

Hotel Bergse Bossen - Driebergen

Aanmelden

Wegens succes 

herhaald

https://goo.gl/forms/l3DmoIbY9yobXLsk2
https://goo.gl/forms/Mlt52h7b1fWKpqDz2


Onder druk van maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen is de wens bij zowel opdracht-

gevers als opdrachtnemers ontstaan om ontwerp- en uitvoeringsactiviteiten integraal uit te voeren. Men is op 

zoek gegaan naar nieuwe vormen van samenwerking. Kenmerkend voor deze geïntegreerde contractvorm is dat 

de verantwoordelijkheden in het bouwproces worden samengevoegd. De opdrachtgever blijft de rol van initi-

atiefnemer van het project vervullen en opdrachtnemer realiseert integraal door invulling te geven aan ontwerp- 

en uitvoeringswerkzaamheden. Het is de uitdaging om de samenhang in rollen en werkzaamheden te organiseren. 

In de praktijk blijkt dit lastig te zijn, omdat opdrachtgevers en opdrachtnemers nog moeten wennen aan hun 

nieuwe rollen in de samenwerking. 

Ook de intrede van geïntegreerde/ prestatiecontracten als UAV-gc, DB en DBM heeft de verhoudingen tussen 

opdrachtgevers en opdrachtnemers behoorlijk opgeschud. De intrede van deze contractvormen verandert immers 

de manier waarop men gewend is om samen te werken. Het borgen van de integraliteit in elke fase en constant in 

een goede dialoog de risico’s ordelijk weten te managen is lastig voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers; 

welke rol dienen zij aan te nemen? Samenwerken in geïntegreerde contracten blijkt dus niet zo makkelijk te zijn als 

dat op het eerste gezicht lijkt. Samenwerken vraagt vertrouwen, kennis, ervaring en vaardigheden van professio-

nals die een rol hebben in deze contracten. Tijdens deze opleiding leert u hoe u de juiste balans creëert tussen 
de opgave, het contract en de relatie. 

Deze contractvormen vragen van alle betrokkenen de juiste balans te 

zoeken in de opgave tussen het contract en de relatie. Samenwerkin-

gen waar deze balans tussen het contract en de relatie niet worden 

gevonden zijn gedoemd te mislukken! Er zou partijen dan ook alles aan 

gelegen moeten zijn om deze balans vanaf dag 1 te borgen zodat men 

‘in één keer goed’ kan samenwerken.

Gedurende deze 2-daagse opleiding wordt u op de hoogte gebracht van 

relevante aspecten om de samenwerking in een geïntegreerd contract 

adequaat in te richten en te managen op een manier die alle belangen 

van betrokken veiligstelt. 

Is voortgekomen uit de wereld van publiek-private samenwerkingen waarin bleek dat, nadat partijen vol goede 

moed waren begonnen met projecten, deze in de praktijk te maken kregen met onvoorziene ‘vastlopers’.

Nadat duidelijk werd waardoor deze problemen optraden, is in de loop der jaren veel ervaring met het ‘repare-

ren’ (en voorkomen) van deze vastlopers opgedaan. Als docenten treden specialisten met aantoonbare praktijk-

ervaring op. Begonnen in de wereld van de bouw en infra, breiden de activiteiten van de Academie zich inmid-

dels uit naar andere segmenten: de problematiek (en het oplossingsrepertoire) blijkt universeel.

Voor wie bedoeld?
Het programma is bedoeld 
voor professionals die hun 

organisatie in complexe 
samenwerkingsverbanden 
vertegenwoordigen zoals:

- Contractmanagers
- Procesmanagers

- IPM Teammanagers
- Techniekmanagers

- Et cetera.  

Inleiding en Achtergrond

In geïntegreerde contrac-
ten opdrachtgevers en op-
drachtnemers samen laten  
werken met optimaal vertrouwen 
en in perfecte loyaliteit

Academie voor Samenwerken

Samenwerken is balanceren tus-
sen opgave, contract en relatie.



Dinsdag 12 maart 2019

Intro
 ■ 12:00 Ontvangst, kennismaken  

en gezonde lunch   

 ■ 12:45 Introductie ‘in  
1x goed samenwerken’ 

Juridisch
 ■ 13:45 Blok 1: Juridisch handelings-

kader voor samenwerken in  
UAV-gc  
door Arno Moret  (Jurist)

Psychologie
 ■ 16:30 Blok 2: De psychologie van 

het samenwerken in UAV-gc  
door Jaap Schaveling  
(Organisatiepsycholoog) 

 ■ 20:00 Diner 

Woensdag 13 maart 2019 

 ■ 07:30 Ontbijt 

 ■ 08:00 Inspiratiewandeling  
(afronding blok 2) 

 

 ■ 09:00 blok 3: Inrichten en vorm-
geven van de samenwerking in 
houding en gedrag  
door André Salomonson  
(Samenwerkingsarchitect) 
 
 

 ■ 12:30 Afsluiting & Lunchpakket

• Setting the scene: om de samenwerking te optimaliseren is het van belang dat u de 

historie en de bedoeling van prestatiecontracten als UAV-gc kent. 

Juridische aspecten van prestatiecontracten i.c.m. het inrichten en vormgeven van 

samenwerking 

• Historie en bedoeling van prestatiecontracten als UAV-gc, DB en DBM

• De opzet van deze contractvormen en de grootste verschillen met traditionele 

overeenkomsten

• Bedrijfsvoerings- en samenwerkingsverbeteringen in contracten opnemen

• Waar rekening mee te houden bij het correct aanbesteden van zo’n contract

• Nieuwe rollen in de samenwerking

Samenwerken is mensenwerk. Maar hoe werkt samenwerken bij mensen? 

Wat hebben zij nodig om in complexe verhouding zoals UAV-cg te kunnen werken? 

• Hoe functioneert het menselijk brein in/bij samenwerken?

• Wat hebben mensen nodig om goed samen te kunnen werken?

• Welke competities/ vaardigheden voor een goede samenwerking?

• Hoe teams te managen in een prestatiecontract?

• Hoe met praktische instrumenten de verbinding in teams te versterken?

Samenwerken in prestatiecontracten is naast een juridisch en psychologisch 
vraagstuk ook een proces- en organisatievraagstuk. U leert nu hoe u een samen-
werkingsverband vorm geeft. Er wordt aandacht gegeven aan hoe u een omge-
ving creëert waar de bedoeling van de opgave in balans wordt gebracht met het 
contract en de relatie. 

• Samenwerken analyseren op samenwerkingsrisico’s en kansen 
• Welke kritische succesfactoren voor implementeren/ borgen? 
• Hoe omgaan met conflicten en dilemma’s in de samenwerking?
• Rollen inrichten en sturing geven voor gewenste samenwerkingsgedrag

Het Programma

Houding en gedrag/ operationalisatie

“Samenwerkingsprincipes op een 
pragmatische manier uitgelegd”

“Juridisch, psychologisch en 
operationeel onderdeel voor 

compleet beeld van samenwerken”



 ■ Aanmelden geschiedt door het inschrijfformulier in te vullen (klik hier). Na aanmelding ontvangt u van ons 

een schriftelijke bevestiging.

 ■ Kosten voor de 24 uurssessie bedragen € 1.395,- (ex 21% btw). Alle kosten, inclusief dineren en overnach-

ten, zijn hierbij inbegrepen.

 ■ Tot 4 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst kunt u kosteloos annuleren. Daarna brengen wij het 

volledige bedrag in rekening, maar kunt u uiteraard wel een collega/representant van uw organisatie in 

uw plaats laten deelnemen.

 ■ De maximale groepsgrootte bedraagt 12 personen. Er geldt een ‘first come-first served’ principe. 

Aanmelden en Kosten

Mr. Arno Moret LL.M.

Arno is advocaat en sinds 1998 in dienst bij CMS. Arno is 
advocaat partner binnen de Praktijkgroep Real Estate & 
Construction, gespecialiseerd in het civiele bouwrecht (ad-
vies, contracten, procederen) en projectontwikkeling.

Arno richt zich op de branches vastgoed (bouwers, overhe-
den, projectontwikkelaars) en energie (windmolenparken, 
biomassa installaties) en publiceert regelmatig op het ge-
bied van bouwrecht en is vaak spreker op seminars. 

Dr. Jaap Schaveling 

Jaap is werkzaam bij Nyenrode Business Universiteit als 
associate professor Leadership & Cooperation. Vakge-
bied: samenwerken/ leiderschap op team, organisatie- en 
inter-organisatieniveau. Onderzoek: multiparty situaties, 
inter-team processen en higher order skills. Publicist van 
vele artikelen en boeken zoals: Systeemdenken, Tijdelijk 
Leiderschap, Succesvol organisaties ontwikkelen, Succes-
vol Interim-management. 

Academie voor Samenwerken
PPS Netwerk Nederland
‘De Kosmos’, Driebergseweg 2, 3703 JB ZEIST
Tel. 030- 30 39 760
info@ppsnetwerk.nl
www.ppsnetwerk.nl

André Salomonson MCIM

André is Managing Partner van ResetManagement. Hij 
richt zich op het operationaliseren en vormgeven van com-
plexe samenwerkingsverbanden. Naast zijn adviespraktijk 
is hij programma manager Professionals in PPS en kerndo-
cent bij de Academie voor Samenwerken.

Over de Docenten/ Sprekers

Secretariaat

https://goo.gl/forms/Mlt52h7b1fWKpqDz2

