Het Open
MKB-convenant
GWW
Spoorboekje voor
professionalisering van de
ketensamenwerking

Baanbrekende impuls voor
opdrachtgevers en opdrachtnemers

MKB Convenant GWW
AANLEIDING EN VOORGESCHIEDENIS
In 2003 startten de gemeente Rotterdam en een aantal lokale en regionale mkb-bedrijven in de grond-, weg-, en waterbouw
een dialoog met als doel te komen tot een betere, efficiëntere en meer duurzame samenwerking dan destijds gebruikelijk
was. Door deze gesprekken wilden beide partijen een beter inzicht krijgen in elkaars inhoudelijke kwaliteiten en hoe deze zijn
in te zetten bij gebieds(her)ontwikkeling en ook bij routinematige werkzaamheden.
Die intensieve gesprekken leidden in 2011 tot het Convenant Rotterdam-MKB Rijnmond; een open convenant waaraan ieder
bedrijf mee kan doen en dat marktwerking, integriteit en transparantie waarborgt.

Synergie

Open dialoog en iedere
keer opnieuw aandacht
voor alle treden
van de trap!

Samenwerken

Vertrouwen

Waarderen

Begrijpen

  

Kennen

één plus één is drie

Samen een beter resultaat
behalen en werkplezier beleven!

Durven over te
laten aan de ander

Hechten aan de inbreng en
mening van de ander

Weten hoe de ander denkt
en tegen zaken aankijkt

Weten wat de
ander doet

Belangrijke doelen van Convenant Rotterdam-MKB Rijnmond:

• faalkosten vermijden en dus verspilling van openbare middelen tegengaan door het verbeteren van elkaars processen (lean
en mean);

• sneller dan voorheen en op respectvolle wijze inpassen van ideeën en innovaties in de projecten en verminderen van
hinder voor burgers en bedrijven;

• de leerervaringen die ambtenaren en bedrijven opdoen bij de werken delen en ervan leren bij de volgende projecten.

WAAROM EEN SPOORBOEKJE MKB-CONVENANT GWW?
De gemeente Rotterdam en mkb-gww-opdrachtnemers uit de regio hebben een procesaanpak ontwikkeld, waardoor er voor
beide partijen substantiële voordelen te behalen zijn. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Ook elders blijkt het enthousiasme
voor de convenantaanpak groot. MKB Infra heeft inmiddels ervaring opgedaan in een aantal gemeenten en regio’s met ‘open
convenanten’ naar Rotterdams voorbeeld, waarbij opdrachtgevers (veelal gemeenten) en opdrachtnemers (mkb-bedrijven in
de gww-sector en ingenieursbureaus) intensief hebben samengewerkt.
Maar het is niet altijd helder hoe je tot een werkbaar convenant kunt komen. Vandaar dit spoorboekje voor een MKB-convenant GWW dat gebaseerd is op de opgedane ervaringen.
De doelstellingen bij het MKB-Convenant GWW en het Rotterdamse convenant zijn in grote lijnen dezelfde. En dat komt
doordat in wezen overal dezelfde thema’s van belang zijn. De samenleving verwacht van opdrachtgevers en opdrachtnemers
een betere kwaliteit, meer duurzaamheid, verantwoord uitgeven van gemeenschappelijke gelden, de betrokkenheid van de
burger en minder overlast voor diezelfde burger. Beide partijen, de opdrachtgevende en de opdrachtnemende, zien in dat je
die uitdagingen het beste gezamenlijk kunt aangaan door van elkaar te leren.

Het MKB-Convenant GWW geeft een wederkerige leerimpuls aan de processen bij de ontwikkeling en de uitvoering van
publieke werken en daar plukt uiteindelijk de burger de vruchten van. Want door inzet van de convenanten verbeteren de
betrokken partijen de kwaliteit van de dienstverlening tegen een lagere prijs.

CONTINUE PENDELEN TUSSEN VORMGEVEN EN IMPLEMENTEREN

  

UITGANGSPUNTEN VOORAF BENOEMEN
Bij ieder nieuw te sluiten convenant is het essentieel dat beide partijen, opdrachtgever en opdrachtnemers, vooraf benoemen
wat ze met het convenant beogen. Uitgangspunten daarbij zijn, dat:
• men kennis en ervaring onderling deelt, met als doel bestaande kennis, technieken en processen om te vormen tot nieuwe
en verbeterde varianten;
• solistisch werken aan innovatie plaatsmaakt voor gezamenlijke integrale en innovatieve gebiedsgerichte oplossingen;
• afschermen van kennis overgaat in delen van kennis, waarbij men competenties beter benut;
• de processen volledig transparant verlopen;
• sprake is van echte samenwerking, waardoor het aantal juridische procedures afneemt en faalkosten worden teruggedrongen.

CONCRETE VOORDELEN MKB-CONVENANT GWW
De convenanten bieden convenantpartijen significante voordelen. De belangrijkste zijn:
• sneller en op respectvolle wijze toepassen van innovaties bij projecten;
• sterke verbetering van werkprocessen bij opdrachtgevers en opdrachtnemers;
• vermindering van hinder voor burgers en bedrijven;
• terugdringing van verspilling door routinematig inkopen;
• toename creativiteit en verantwoordelijkheid van opdrachtnemers;
• maximaal maatschappelijk rendement bij ontwikkeling, aanleg en onderhoud van de openbare ruimte.

WEDERKERIGHEID
MKB Infra en de gemeente Rotterdam hebben de convenantaanpak geïnitieerd. Onder medeverantwoordelijkheid van MKB
Infra is het concept geboren en doorontwikkeld. Hoewel het gaat om open convenanten die niet exclusief zijn voorbehouden
aan leden van MKB Infra, wenst de brancheorganisatie er wel haar stempel op te drukken. Dat vloeit voort uit de behoefte

  van kleine en middelgrote gww-bedrijven aan hechte en duurzame relaties met hun lokale en regionale opdrachtgevers.

Verder komt die wens voort uit de bemoeienis van de branchevereniging om de doelstellingen en intenties van de nieuwe
Aanbestedingswet voor een gelijk speelveld op de gww-markt voor alle typen gww-bedrijven dichterbij te brengen. Ten
slotte wil MKB Infra graag de kwaliteit van de convenanten bewaken.
MKB Infra hecht veel waarde aan de convenantaanpak in gemeenten en regio’s. Ze kunnen worden gesloten met gemeenten,
provincies en waterschappen. Het is wel van belang strikt vast te houden aan de intenties, doelstellingen en invulling zoals
bovenstaand zijn omschreven. Convenanten moeten ‘rijpen’. Dat heeft de ervaring in Rotterdam geleerd. Ze ontstaan niet van
de ene dag op de andere. Convenanten vergen een grondige voorbereiding door teams samengesteld uit vertegenwoordigers
van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Wederkerigheid is cruciaal.

PLAN VAN AANPAK MKB INFRA
Om wildgroei en verwatering te voorkomen, heeft het bestuur van MKB Infra besloten potentiële convenanten en aanvragen/
plannen daartoe op hun merites te beoordelen alvorens een bindend advies af te geven. Wanneer het advies positief is, mag
een convenant het logo van MKB Infra dragen. Bij de beoordeling en toetsing van de convenanten maakt het bestuur onder
andere gebruik van het plan van aanpak dat z’n waarde inmiddels heeft bewezen en dat voor een belangrijk deel is gebaseerd op de ervaringen die in de afgelopen jaren zijn opgedaan. Open communicatie vormt de hoeksteen van het slagen van
elk convenant, richting de leden, de opdrachtgevende overheden en vice versa. De leden moeten in principe in elk denkbaar
convenant kunnen participeren, mits ze de doelstellingen en uitgangspunten ten volle onderschrijven.
In principe wordt voor elk MKB-Convenant GWW één aanjager/ondernemer aangewezen, die samen met een vertegenwoordiger van de opdrachtgever het te volgen traject uitzet en de mogelijkheden en eventuele belemmeringen in kaart brengt.
MKB Infra biedt gedurende die oriëntatiefase professionele ondersteuning aan. Na afloop van deze fase zal MKB Infra uitsluitend nog bij tijd en wijle betrokken zijn, maar niet in organisatorische of financiële zin.

MONITOREN EN EVALUEREN

De betrokken partijen dienen zich te realiseren dat convenanten geen vrijblijvend karakter hebben. Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten beiden bereid zijn erin te investeren, zowel in tijd als in kosten. Partijen moeten zich ervan bewust zijn,
dat het welslagen van een convenant een kwestie is van de lange adem. Ook dienen opdrachtnemers te weten, dat er geen
garanties zijn op het verwerven van opdrachten. Dat zou in strijd zijn met de intenties en het open karakter.
MKB Infra acht het van groot belang dat partijen de resultaten periodiek monitoren en evalueren. Door de groeiende belangstelling voor het MKB-Convenant GWW, zowel van de zijde van opdrachtgevers als opdrachtnemers, zal de kennis snel
toenemen en die kennis zal – waar mogelijk en nodig – breed worden gedeeld. Hier ziet MKB Infra voor zichzelf, als direct
betrokken brancheorganisatie, een belangrijke rol weggelegd.
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