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Het UAV-spel bewijst zich als leerzame en verrassende UAV-cursus
Een klein jaar na de introductie van het UAV-spel door Petersen Civiele Techniek
hebben ruim 300 deelnemers werkzaam bij aannemers en directievoerende partijen
(gemeentelijke opdrachtgevers en als directievoerders) hun kennis over de UAV, in
spelvorm, uitgebreid of opgefrist. Alle deelnemers zijn van mening dat deze wijze van
kennisoverdracht over de UAV en RAW-systematiek leuk en leerzaam is. Dit najaar
wordt als extra spelonderdeel (naast de UAV-1989,) een RAW-bestek aan het UAVspel toegevoegd.

“Wij hebben met ons team een opfriscursus UAV gedaan bij Petersen Civiele Techniek,” vertelt
Kattelijn Bont, teamleider Directievoering, Ingenieursbureau gemeente Groningen. “De spelvorm
vonden wij een erg aantrekkelijke manier om met de materie bezig te zijn. Wie buiten aan het werk is,
moet regelmatig zijn kennis opfrissen, is onze ervaring. Het UAV-spel is voor praktische mensen als
directievoerders erg geschikt. Aan het einde van de dag had iedereen nog energie over. Door de
maquette in groepjes te bouwen op basis van de gegeven antwoorden ontstond een spannend
competitie-element. Een leuke ervaring en voor ons een heel dynamische dag.”
Leerzaam en leuk
Na circa 20 bijeenkomsten in 2010 blijkt unaniem dat de deelnemers het spel leerzaam vinden en
verrassend om mee te spelen. Men ziet het als een uitstekende ondersteuning bij het vergaren en
opfrissen van kennis over de UAV en aanverwante zaken. Ook past de spelmaquette goed bij de uit te
werken opdrachten.
De deelnemers beoordelen de vragen als leuk en praktisch; ze verwoorden (betreffen) veel
voorkomende alledaagse problematiek. Gemengde groepen van opdrachtgevers en opdrachtnemers
tijdens de cursus bewijzen bovendien dat de samenwerking tijdens de cursus de samenwerking van
contractpartners in de praktijk bevordert. Zodra de nieuwe UAV in 2010 verschijnt, zal het UAV-spel
hier direct op inspelen. Dit najaar wordt een RAW-bestek aan het UAV-spel toegevoegd, hiermee zal
dan ook de rol van het bestek in het contract tijdens de cursus belicht worden.
Traditionele bouwcontracten
UAV-1989 staat voor Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken, herzien
in 1989. Het zijn dé algemene voorwaarden die bij traditionele bouwcontracten (veel) in de bouw

toegepast worden. De UAV-1989 zorgt ervoor dat niet steeds opnieuw dezelfde administratieve regels
uitgevonden hoeven te worden.
Tijdens een cursus met het UAV-spel doen de deelnemers op een praktische manier kennis op van de
UAV-1989 én ook van daaraan gerelateerde onderwerpen zoals de RAW-systematiek, omgaan met
conflicten, verkeersmaatregelen, directievoeren/toezichthouden, aanbesteden, enzovoort. Indien
gewenst kan op eenvoudige wijze een ‘eigen’ bestek als module aan het UAV-spel worden
toegevoegd, als men bijvoorbeeld juist meer kennis van het eigen bestek wil laten verkrijgen.
Maquette en modules
Een cursusgroep bestaat uit maximaal 16 deelnemers die verdeeld over een aantal groepen tegen
elkaar spelen. Iedere groep voert in (met) zijn eigen UAV-maquette werkzaamheden uit die pas 'zijn
verdiend' (mogen worden uitgevoerd) nadat vragen en opdrachten goed zijn uitgewerkt. Voorbeelden
van uit te voeren werkzaamheden in de maquette zijn het aanbrengen van: wegfunderingen,
asfaltverhardingen, rotondes, geluidschermen, divers grondwerk, watergangen, bruggen, sporthallen,
bomen en gebouwen. Ook is het mogelijk om bonussen te verdienen of dat kortingen worden
opgelegd. Winnaar is de ploeg die het snelst aan de gestelde opdracht heeft voldaan.
Het spel bestaat uit dertien modules, per dagdeel wordt één module gespeeld. Er zijn verschillende
soorten vragen; meerkeuzevragen, doe-vragen, cases, snelheidsvragen en risicovragen. Diverse
vragen worden gesteld op basis van foto’s. Er kan voor de basiscursus van zes modules worden
gekozen of men kiest modules voor een cursus op maat. Alle modules zijn ook afzonderlijk te kiezen
als mogelijke herhalings- of opfriscursus of als kennismakingsoefening bij een kick-off bijeenkomst.
Kijk op www.hetuavspel.nl voor meer informatie.
Petersen Civiele Techniek
Sinds 1996 adviseert Petersen Civiele Techniek op het gebied van RAW/UAV-contracten, tijdelijke
verkeersmaatregelen en aanbestedingen. Petersen Civiele Techniek verzorgt vooral in-company
cursussen. Iedere cursus kan daardoor heel direct inspelen op eigen werksituaties en eigen projecten.
Eigenaar Rende Petersen begeleidt in principe de UAV-spel cursussen zelf. Al zijn ervaring van het
ruim vijftien jaar uitvoeren van UAV-cursussen, advisering bij geschillen, maar ook zijn expertise bij de
uitvoering van wegenbouwprojecten komen daarbij aan bod.
Fotobijschrift: Een groep met het UAV-spel aan de slag.

Noot voor de redactie:
Neem voor meer informatie contact op met Rende Petersen van Petersen Civiele Techniek,
(0344) 62 64 69, info@petersen.nl.

de UAV-spelmodules waaruit gekozen kan worden:
1.

Verplichtingen van partijen

2.

Administratie

3.

Meer- en minderwerk

4.

Betalingen en schade

5.

Opleveren

6.

RAW

7.

Directievoeren en toezichthouden

8.

Verkeersmaatregelen

9.

UAV-ti

10.

Aanbesteden

11.

Kwaliteitsborging

12.

Onderhandelen en omgaan met conflicten

13.

UAV-gc

