HANDBOEK ONLINE
Vrijwel elke gemeente in Nederland beschikt over een handboek, programma van eisen (PvE) of
leidraad voor de inrichting en beheer van de openbare ruimte (Lior). Hiermee worden de eisen,
richtlijnen en (proces)afspraken voor de inrichting van de openbare ruimte binnen een gemeente
vastgelegd en gecommuniceerd.

Gemeentes stellen hiermee een basiskwaliteit vast waaraan de uitstraling en beheerbaarheid van de
openbare ruimte moet voldoen. Afhankelijk van het type werk dient deze algemene set eisen voor een
project specifiek gemaakt te worden door de relevante delen, aangevuld met projectspecifieke afspraken
en eisen van derden over te hevelen naar een projectspecifiek programma van eisen. Gebiedsmanagers
heeft hiervoor een uniek Handboek Online ontwikkeld, met voordelen voor beheerders, initiatiefnemers/
opdrachtgevers en opdrachtnemers.

VEEL GEHOORDE PROBLEMEN
Menig gemeente kampt echter met de praktische toepasbaarheid van het handboek, waardoor de
volgende problemen voorkomen:
• Het is niet gebruiksvriendelijk of onoverzichtelijk en wordt daarom weinig gebruikt.
• Het raakt verouderd.
• Het maakt geen duidelijk onderscheid tussen technisch inhoudelijke eisen en procesmatige afspraken
• Het sluit niet goed aan op de beheersystematiek.
• Het is te gedetailleerd en belemmert daardoor mogelijke innovaties.
• Het is moeilijk toepasbaar in bestekken en/of geïntegreerde
contracten.
Bovengenoemde constateringen zijn voor Gebiedsmanagers
BV aanleiding geweest om haar eigen moderne en
dynamische webapplicatie te ontwikkelen, waarmee
het beheer en het gebruik van een handboek aanzienlijk
wordt vereenvoudigd.

VOORDELEN HANDBOEK ONLINE
Met Handboek Online is het mogelijk de fasen ‘ontwerp en uitvoering’ beter beheersbaar te maken, door
het sturend vermogen van gemeenten te vergroten. Handboek Online is een online applicatie, gebaseerd op
Relatics.
De vertaalslag van het handboek van een statisch document naar een dynamische online omgeving levert
de volgende voordelen en verbeteringen op:
•	De actuele eisen zijn altijd en overal beschikbaar.
•	Eisen zijn eenvoudig terug te vinden en snel te actualiseren.
•	Eisen kunnen eenvoudig worden gesorteerd, gefilterd en doorzocht.
•	Voor elk object kunnen eisen snel worden opgevraagd.
•	Eisen kunnen overzichtelijk worden gepresenteerd al naar gelang de wensen van de gebruiker.
•	Projectspecifieke eisen kunnen eenvoudig worden gecombineerd met de algemene eisen uit het
handboek, waarmee een projectspecifiek Programma van Eisen ontstaat.
•	Het projectspecifieke PvE vereenvoudigt de communicatie bij uitvraag van ingenieursdiensten.
•	Het projectspecifieke PvE is toepasbaar in de contractvorming en kan worden ingezet ten behoeve van
de contractbeheersing.

GEBRUIK HANDBOEK ONLINE IN PROJECTEN
Handboek Online kan worden toegepast in elk project, waarbij de eisen uit het Handboek dienen als basis.
Door deze basisset van eisen eenmalig goed op te stellen, blijft er in projecten meer ruimte over voor het
formuleren van projectspecifieke eisen en de benodigde discussie daarover. Hierdoor wordt de doorlooptijd
van projecten korter en de kans op falen verkleind.
Het Handboek Online kan gedurende het gehele project van voorbereiding tot aanbesteding en realisatie
worden gebruikt voor het beheren van alle eisen. Voor elk project worden de eisen uit het Handboek als basis
gebruikt.
Tijdens de uitwerking van het project in
de ontwerpfase kunnen projectspecifieke
eisen worden toegevoegd die bijvoorbeeld
voortkomen uit stakeholderanalyses,
eisen van vergunningverleners, kabel en
leidingbeheerders etc.
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Ook bij het opstellen van contracten kan
Handboek Online uitstekend worden gebruikt.
Indien gekozen wordt voor een traditioneel
RAW-contract (UAV), worden alle eisen volledig
uitgewerkt in de ontwerptekeningen en het
bestek. Handboek Online vormt hier een goed
hulpmiddel om te verifiëren dat in het bestek
aan alle eisen is gedacht.
Wanneer gekozen wordt voor een geïntegreerde
contractvorm (UAV-GC) worden niet alle eisen
uitgewerkt in het ontwerp of in het contract.
Handboek Online is hierbij een uitstekend
hulpmiddel om in de contractvormingsfase de
eisen op een overzichtelijke wijze te beheren
en te presenteren in de vraagspecificatie.
Daarnaast kan hiermee ook in de
uitvoeringsfase geborgd worden, dat met het
uiteindelijke resultaat aan alle eisen wordt
voldaan.
Op basis van Handboek Online worden zowel
de technische inhoudelijke eisen alsmede de
procesmatige eisen dusdanig gestructureerd
‘neergezet’ dat de vraagspecificaties per project
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AFNAME PLANKOSTEN
Het gebruik van Handboek Online leidt op de langere termijn tot een significante afname van de plankosten.
Zoals in onderstaande figuur is weergegeven, vergt de vertaalslag van een statisch naar een dynamisch
handboek voor een eerste project enige extra inspanning, maar betaalt deze investering zich voor latere
projecten ruimschoots uit door een afname van de benodigde inspanning voor de nieuwe projecten.
Daarnaast is er nu per project een prima vertrekpunt geformuleerd waar alle eisen kunnen worden beheerd.
Wij zijn ervan overtuigd dat elke gemeente in Nederland op deze wijze haar huidige HOR, LIOR of PvE een
geweldige verbeterslag kan geven. Wij zijn dan ook graag bereid samen met u te kijken waar voor u de
verbeterslag te maken is. Wij kunnen direct met uw handboek en uw eigen lokale eisen aan de slag. Uw
handboek kunnen wij importeren naar het standaard template van Handboek Online. Desgewenst analyseren
wij uw handboek op discrepanties en onvolledigheden en natuurlijk helpen wij u graag om uw handboek
inhoudelijk weer helemaal up-to-date te krijgen.
Wilt u ook dat alle inrichters van uw openbare ruimte op een efficiënte wijze geïnformeerd worden over uw
beheer- en ontwerpeisen? De kosten voor deze vertaalslag zullen u meevallen en bij elk nieuw project kan
iedereen aan de slag met uw Handboek Online. De projectbeheersing wordt hierdoor voor al uw projecten
aantoonbaar vergemakkelijkt.

INSPANNING PER PROJECT
Project specifiek
Bijwerken handboek
Gebruik handboek
Vullen handboek
Handboek maken
Huidige inspanning
1e project

2e project

3e project

4e project

5e project

Inspanning met gebruik
handboek

Indicatie afname projectkosten met structureel gebruik van het Handboek Online.

Wilt u meer informatie over Handboek Online en de mogelijkheden voor u als gemeente?
Kijk op onze website voor meer informatie of neem contact met ons op.
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