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Op zoek naar een werkbare relatie 
 
Themadag Baggernet op 12 maart 2009 
 
In samenwerking met Vereniging van Waterbouwers VBKO,  
en met bijdragen van ONRI en Unie van Waterschappen 
 

Locatie: Het Vechthuis, Jagerskade 13-15, 3552 TL  Utrecht, www.vechthuis.nl 

 

 

 
Wordt het niet hoog tijd dat opdrachtgever, opdrachtnemer en adviseur goede afspraken gaan maken die ook 
nageleefd worden, zodat baggerwerkzaamheden tot ieders tevredenheid uitgevoerd kunnen worden?  
Op de themadag van Baggernet op 12 maart 2009 in Utrecht gaan we op zoek naar een werkbare relatie. 
 
Tijdens het ochtendprogramma nemen enkele inspirerende sprekers u mee in de wereld van de inkoop en 
uitvoering van diensten van adviseurs en aannemers. U hoort hoe de Vereniging van Waterbouwers VBKO en 
de ONRI aanbesteding en uitvoering beleven, en van de kant van de opdrachtgevers hoort u hoe zij om 
(moeten) gaan met aanbestedingen. Het gaat hierbij niet alleen om het naleven van contractuele eisen maar 
ook hoe we met elkaar omgaan. In het middagdeel is er een discussiemarkt: u wandelt langs een tiental 
stands en bij elke stand kunt u meedoen aan een discussie over een specifiek onderwerp, zoals arbo, flora en 
fauna, vergunning, transparantie in afspraken, aanbestedings- en contractvormen, hoeveelheid bepalen, 
deskundigheid, kwalibo, omgangsvormen, de aanbestedingskalender van waterschappen 
We willen de dag afsluiten met een samenvatting van de discussiemarkt in de vorm van een drietal stellingen. 
 
 

Programma  

 

09.30-09.45   Ontvangst  
 

09.45-09.55 Opening door dagvoorzitter Wim Drossaert, coördinator Baggernet 
 

09.55-10.05 Woord van welkom door Arie Struijk, voorzitter Vereniging van Waterbouwers VBKO 
 

10.05-10.30 Professioneel inkopen door overheden 
Wouter Stolwijk, directeur PIANOo – Expertisecentrum Aanbesteden 
 

10.30-10.55 Presentatie van de Inventarisatie knelpunten  
Frank de Groot, Vereniging van Waterbouwers VBKO  
 

10.55-11.20 Pauze 
 

11.20-11.45 Ervaringen van de Unie in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer 
Fred de Haan, Unie van Waterschappen  
 

11.45-12.10 Standpunten vanuit de branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus  
Egbert Teunissen, ONRI 
 

12.10-12.35 
 
 

Partnering in baggerprojecten – optimale samenwerking tussen klant en baggerbedrijf  
Stephanie Janssen, Deltares 

12.35-12.45 Uitreiking van Top 10 Knelpunten aan de Unie van Waterschappen  
 

12.45-13.45 Lunch 
 

13.45-15.15 Discussiemarkt  
 

15.15-15.45 Plenaire terugkoppeling van de discussiemarkt; formuleren stellingen 
 

15.45-16.30 Afsluiting en borrel 
 


