
MASTERCLASS  CONTRACTVORMEN BIJ INNOVATIE  
EN BIJ ROUTINEMATIGE PROJECTEN

Een dag met inhoudelijke uitleg en een praktijkgerichte training rondom samenwerken in  
de GWW keten. De Masterclass is een vervolg op de Verkenningsronden in de 6 gebieden.

Er zullen vier trainingen in 4 groepen worden gegeven op de volgende data:
  Dinsdag 19 november 2019
  Donderdag 28 november 2019
  Donderdag 30 januari 2020
  Dinsdag 11 februari 2020

De Masterclass staat onder leiding van Rob Luiten, trainer bij opleidingsinstituut CROW en zal plaatsvinden  
bij de Belevenis Boerderij Schieveen.

In de ochtend zal de nadruk komen te liggen op de theorie, overigens met veel ruimte voor interactie.  
Aan de hand van verschillende casussen ligt het accent in de middag op de praktische uitvoering. Bij de behandeling van de 
verschillende contractvormen zal specifiek aandacht worden geschonken aan de rol van het bouwteam.

HET PROGRAMMA

In de ochtend zal de nadruk komen te liggen op de theorie, overigens met veel ruimte voor interactie. Aan de hand van  
verschillende casussen ligt het accent in de middag op de praktische uitvoering.
Bij de behandeling van de verschillende contractvormen zal specifiek aandacht worden geschonken aan de rol van het  
bouwteam.

De belangrijkste leerdoelen van deze cursus zijn:

   kennis nemen van de meest voorkomende samenwerkings- en contractvormen;
  het kunnen maken en onderbouwen van een contractkeuze, met specifieke aandacht voor het bouwteam;
   kennis van de belangrijkste termen en begrippen, de verschillende aanbestedingsstappen en de  

meest voorkomende procedures;
  het onderscheid tussen geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria; 
  inhoud en belangrijkste aandachtspunten van EMVI;
  het toepassen van duurzaamheidsaspecten bij aanbesteden en contracteren.

Samenwerkings- en contractvormen:

   traditioneel 
   bouwteam
   geïntegreerd
   BVP
   contractkeuze

De basis van aanbestedingsrecht:

   wet- en regelgeving
   aanbestedingsplicht  
   aanbestedingsprocedures
    stappen in het aanbestedingsproces. 

Koppeling met de praktijk, met de nadruk op inovatie:

   hoe duurzaamheid vormgeven in contract/aanbesteding
   uitwerking DGWW en BPKV aan de hand van verschillende casussen
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https://buitenwerk-rotterdam.nl/
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