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In het verleden werden projecten ‘traditioneel’ uitgevoerd op basis van de UAV.  

De afkorting UAV staat voor Uniforme Administratieve Voorwaarden. Het zijn de 

voorwaarden die van toepassing zijn op de aanneming van werk en de uitvoering door de 

aannemer van het door de opdrachtgever aangeleverde ontwerp. De toevoeging -GC staat 

voor geïntegreerde contracten. Dit houdt in dat een aannemer (of zijn ontwerpteam) het 

ontwerp creëert en vervolgens ook de uitvoeringswerkzaamheden voor zijn/haar rekening 

neemt. Het is belangrijk om te weten dat bij de UAV-GC de opdrachtnemer een deel van 

het risico draagt, voornamelijk het ontwerprisico. In tegenstelling tot de UAV waar de 

opdrachtgever vaak een groot gedeelte van het ontwerprisico draagt. Daarnaast is het 

verschil met de UAV dat de vraag van de opdrachtgever en de uitwerking ervan meer 

functioneel wordt beschreven in plaats van gedetailleerd. De opdrachtgever beschrijft 

hierbij de verwachtingen. De opdrachtnemer bepaalt hoe deze gerealiseerd zullen worden.

Een ander groot verschil is dat de opdrachtgever bij UAV-GC veel minder betrokken is bij 

de handhaving. De opdrachtgever heeft meer afstandelijke rol, veelal gericht op toetsing 

en acceptatie. Het grootste verschil zit in de rol die de opdrachtgever heeft en zijn 

verantwoordelijkheden. 

In onze cursussen op de niveaus BRONS, ZILVER EN GOUD is aandacht besteed aan de 

verschillende contractvormen en bijbehorende algemene voorwaarden. 

Coaching op niveau DIAMANT bied je de ultieme gelegenheid om vanuit de UAV-GC 

2005 in jouw project, als individu en/of als team te groeien en het optimale eruit te 

halen. DIAMANT betreft een coaching traject op maat waarin een projectteamlid of het 

projectteam binnen een project begeleiding krijgt!

Wat wordt er behandeld?
De coaching betreft leren in het werk. Alle aspecten die bij een project komen kijken 

worden behandeld op de momenten dat deze zich voordoen. Denk bijvoorbeeld aan: 

• Wijze van organiseren van een project;

• Strategie bij afwijkingen en wijzigingen;

• Feedback op overleggen;

• Tips voor verhogen persoonlijke effectiviteit;

• Optimalisering samenwerking van eigen team;

• Feedback voor optimaliseren samenwerking van opdrachtgever en opdrachtnemer.
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Hoe wordt het behandeld?
Het betreft een intensief traject volledig op maat gemaakt. In een 

kennismakingsgesprek wordt gezamenlijk geïnventariseerd wat het project inhoudt, 

welke mensen er werkzaam zijn en aan welke coaching behoefte is. Daarna stellen we 

gezamenlijk de verdere afspraken over duur en intensiteit van de coaching op schrift. 

Tijdens het coaching traject kan zowel het individu als het projectteam op verschillende 

manieren begeleid worden. Bijvoorbeeld door middel van:

• Individuele gesprekken (intervisie/supervisie)

• Groepsgesprekken

• Klankborden

• Geven van Feedback

• Delen van praktijkvoorbeelden

• Adviseren in strategieën

Welke kennis heb je na dit traject?
• Als individu: vergaande kennis van de inhoud van de UAV-GC 2005;

• Als projectteam: kennis om goed samen te werken binnen de UAV GC 2005;

• Handvatten om strategisch te handelen binnen de kaders van de UAV-GC 2005;

• Verrijking van de praktijkervaring opgedaan tijdens het project en aangevuld met

de praktijkkennis van de coach.

Voor wie is deze cursus?
Deze cursus is voor individuen en of projectteams die werkzaam zijn in een project 

onder UAV-GC 2005. 

Wie organiseert deze cursus? 
Coaching DIAMANT wordt georganiseerd door Idraulicon B.V. en Waterland Projecten 

B.V. Beide organisaties zijn expert op het gebied van werken via UAV-GC 2005.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en/of aanmelden: neem vrijblijvend contact op via 

info@waterland-projecten.nl

Idraulicon B.V. 
Nieuwe Fluitersmaatscheweg 14, 
6871JX  RENKUM

Waterland Projecten B.V. 
Stationspark 30,  
4462 DZ Goes



Voor meer informatie en/of aanmelden:  
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