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Voorwoord  
 
Wetenschap en praktijk staan wat doel, aanpak en output betreft doorgaans relatief ver van elkaar af. 
Doelstelling van de postacademische technologische ontwerpersopleiding Architectural Design 
Management Systems (ADMS), onderdeel van het Stan Ackermans Institute – 3TU, is om beide 
werelden met elkaar te verbinden. De basis hiervoor wordt gevormd door kennisvalorisatie en de 
vertaling van deze kennis naar een praktische manier waarop deze ten dienste van het 
voortbrengingsproces in het bedrijfsleven kan komen te staan.  
 
Binnen dit beschreven gedachtegoed heeft HEVO B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van een 
onderzoeks- en ontwerpopdracht. In de afgelopen tien maanden heb ik mij bij HEVO beziggehouden 
met Systems Engineering in relatie tot HEVO’s dienstverlening op het gebied van Design & Build / 
Design, Build & Maintain-projecten in de utiliteitsbouw. Dit is een alles behalve eenvoudig en rechtlijnig 
proces gebleken, maar het heeft wel een resultaat opgeleverd waar ik met gepaste trots op terug kan 
kijken.   
 
Onderzoek doe je nooit alleen. Vele personen hebben op een directe of indirecte manier aan dit 
onderzoek bijgedragen. Allen ben ik dan ook zeer veel dank verschuldigd. Zonder iemand te kort te 
doen, wil ik toch een aantal mensen in het bijzonder bedanken. Op de eerste plaats mijn 
bedrijfsbegeleider Rob Kersten. Rob, jouw enorme schat aan kennis en ervaring hebben mij erg 
geholpen om de juiste weg binnen dit onderzoek te vinden. Het onderzoek verliep niet altijd even 
soepel, maar ik waardeer het geduld en vertrouwen waar ik in de wat moeilijkere periodes op kon 
rekenen. Daarnaast dank aan Dick Bouman, mijn mentor off-the-job tijdens het onderzoek, waar ik 
altijd terecht kon met al mijn vragen, voor tips of ‘gewoon’ een luisterend oor.  
 
Ook enorm veel dank aan ‘mijn’ begeleidingsteam vanuit de TU/e: Ad den Otter, Henk Jan Pels, 
Sjoerd Romme en Bauke de Vries. Ad, de aanloop richting dit onderzoek was een hele uitdaging, but 
we did it! Ook tijdens het onderzoek kon ik bij jou altijd terecht voor ondersteuning op inhoudelijk en 
procesmatig gebied. Henk Jan, ik zal onze pittige, maar constructieve discussies niet snel vergeten. 
Sjoerd, ontzettend bedankt voor het veelvuldig reviewen van stukken en je hulp bij het structureren 
van het onderzoek. En Bauke, bedankt voor je enthousiasme en je verfrissende ideeën.  
 
Niet in de laatste plaats wil ik zeker ook mijn steun en toeverlaat thuis bedanken. Puck, helaas moest 
jij het op momenten van enige frustratie in het onderzoek vaak ontgelden, maar ontzettend bedankt 
dat je me bent blijven steunen en dat je me geholpen hebt om op een ‘gezonde’ manier het traject te 
doorlopen.     
  
Rest mij te zeggen dat ik bij HEVO een ontzettend mooie en leerzame tijd heb gehad. 
 
Jeroen van Beek, 15 februari 2013    
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Managementsamenvatting  
 
Systems Engineering wordt in de utiliteitsbouw steeds vaker in één adem genoemd met projecten met 
een geïntegreerde contractvorm (zoals Design & Build of Design, Build & Maintain). Organisaties die 
op het gebied van geïntegreerde projecten hun diensten (willen) aanbieden, zien zich dan ook steeds 
vaker voor de uitdaging gesteld om zich in Systems Engineering te verdiepen en de methode in hun 
dienstverlening te implementeren.  
 
Dit onderzoeksrapport licht het praktijkgerichte onderzoek toe dat in dit kader in opdracht van HEVO is 
uitgevoerd. Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de manier waarop Systems 
Engineering HEVO’s dienstverlening op het gebied van D&B/DBM-projecten in de utiliteitsbouw kan 
verbeteren en welke organisatorische en procesmatige consequenties dit teweeg brengt. Hierbij is 
zowel ingegaan op dienstverlening richting opdrachtgevende als richting opdrachtnemende 
contractpartijen. De UAV-GC 2005 is in het onderzoek als juridisch kader gehanteerd.  
 
Data voor het onderzoek zijn verkregen uit een combinatie van literatuuronderzoek en bestudering van 
diverse projecten, waarbij bij drie projecten participatieve observaties zijn uitgevoerd. Het onderzoek 
heeft geresulteerd in het inzicht dat de huidige ‘traditionele’ procesinrichting binnen HEVO tot 
ongewenste projectrisico’s kan leiden, wanneer deze bij projecten met een geïntegreerde 
contractvorm wordt toegepast. De huidige procesinrichting blijkt niet zonder meer geschikt voor 
geïntegreerde projecten, die in de praktijk rekening moeten houden met veel strengere en striktere 
juridische kaders dan bij traditionele projecten doorgaans het geval is. Zonder verandering in 
procesaanpak kan HEVO dan ook niet borgen dat ze haar klanten (zowel aan de opdrachtgevende als 
opdrachtnemende kant van geïntegreerde projecten) succesvol kan ondersteunen bij het voldoen aan 
hun contractuele verantwoordelijkheden en verplichtingen. Hiermee komt het ‘ontzorgen’ van de klant 
– wat als de essentie van dienstverlening kan worden beschouwd – onder druk te staan.  
 
In totaal zijn in het onderzoek vier primaire aandachtspunten geïnventariseerd, op basis waarvan de 
‘traditionele’ procesinrichting van HEVO beter geschikt gemaakt kan worden voor dienstverlening op 
het gebied van D&B/DBM-projecten. Daarbij is gebleken dat Systems Engineering de handvatten kan 
bieden om HEVO’s dienstverlening op het gebied van geïntegreerde projecten te verbeteren. Systems 
Engineering is een interdisciplinaire werkwijze die ontwikkeld is voor het integraal ontwerpen, 
realiseren en in stand houden van succesvolle (huisvestings)oplossingen die aantoonbaar voldoen 
aan de volledige set van geïnventariseerde en gedocumenteerde klant- en gebruikerseisen. Systems 
Engineering helpt om huisvestingsprocessen te structureren en transparant te maken door haar 
systematische aanpak. Een kenmerkend en belangrijk controlemechanisme hierbij is het 
verificatieproces, op basis waarvan voortdurend wordt getoetst of de ontplooide activiteiten nog in lijn 
zijn met de projectuitgangspunten. Systems Engineering is er dan ook op gericht om projectrisico’s 
(zoals faalkosten en budget- en planningsoverschrijdingen) te verminderen en de kans op succesvolle 
projectresultaten te vergroten.    
 
In de dienstverlening richting opdrachtgevende contractpartijen van D&B/DBM-projecten is één primair 
aandachtspunt geïnventariseerd. Het betreft hier het kritischer en bewuster opstellen van 
Programma’s van Eisen. Dit om ervoor te zorgen dat Programma’s van Eisen in het kader van de 
integrale aanbesteding inhoudelijk kloppend en representatief zijn voor de verwachtingen van de klant. 



 

 
1550601-0050.0.1, d.d. 15 februari 2013 Pagina 5 van 76 

 

 

     
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
www.hevo.nl 

Een op Systems Engineering gebaseerd stakeholdereisen-definitieproces biedt beproefde handvatten 
om dit verbeterinitiatief te ondersteunen. 
 
Voor de dienstverlening richting opdrachtnemende contractpartijen van D&B/DBM-projecten zijn op 
drie aandachtspunten verbeteringen mogelijk gebleken. Het betreft hier meer aandacht voor een 
gedegen eisenanalyse vanaf de start van het project, meer aandacht voor het managen van (met 
name interne) raakvlakken en het expliciet borgen van een verificatieproces vanaf het begin van een 
project. Het verbeteren van deze aspecten vergroot de kans op het tijdig en binnen budget realiseren 
van een projectresultaat dat voldoet aan de kwalitatieve verwachtingen en wensen van de klant. 
Tevens zorgt dit ervoor dat wijzigingen in eisen gedurende het project traceerbaar blijven en dat 
makkelijker inzicht kan worden gekregen in de consequenties ervan. Ook voor deze verbeterpunten 
biedt Systems Engineering beproefde handvatten in de vorm van een op deze methodiek gebaseerd 
eisenanalyseproces, architectuurontwerpproces en verificatieproces.  
 
De onderzoeksresultaten zijn gebruikt voor het ontwikkelen van een projectonafhankelijk 
instrumentarium, dat medewerkers van HEVO ondersteuning biedt bij de implementatie van Systems 
Engineering in hun dienstverlening. Hiermee draagt dit onderzoek bij aan HEVO’s ambitie om naast 
haar huidige dienstverlening ook toonaangevend (adviseur) te worden op het gebied van projecten 
met een geïntegreerde contractvorm.  
 
Het instrumentarium heeft de vorm gekregen van een schriftelijke handreiking die bestaat uit een 
aantal voor HEVO ontwikkelde  basisprocesschema’s (voor zowel de dienstverlening aan de 
opdrachtgeverzijde als aan de opdrachtnemerzijde), een basisorganigram en een uitgebreide 
toelichting op deze onderdelen. Naast een toelichting op de schema’s, geeft de handreiking een 
overzicht van relevante definities en de documenten die bij D&B/DBM-projecten een rol spelen. Ook 
wordt voor beide typen dienstverlening stilgestaan bij de consequenties van de geadviseerde 
werkwijze voor de factoren tijd en geld en zijn enkele valkuilen en aandachtspunten opgenomen.  
 
De handreiking is intern gevalideerd en – voor zover dat binnen de kaders van dit onderzoek mogelijk 
was – op basis van feedback aangepast. Hiermee is geborgd dat het instrument een solide hulpmiddel 
vormt voor de daadwerkelijke implementatie van de op Systems Engineering gebaseerde werkwijze 
voor HEVO.  
 
De afronding van dit onderzoek vormt slechts het begin van een daadwerkelijke verbeterproces van 
HEVO’s dienstverlening op het gebied van projecten met een geïntegreerde contractvorm. Het 
management van HEVO wordt dan ook nadrukkelijk geadviseerd om voor het vervolgtraject capaciteit 
en middelen vrij te maken om dit verder uit te rollen. Daarbij is het essentieel voor de verdere 
ontwikkeling van de dienstverlening en procesinrichting, om vanuit het management (op basis van de 
inzichten uit dit onderzoek) een concrete en specifieke strategie te ontwikkelen over hoe men de 
komende jaren binnen HEVO met geïntegreerde projecten aan de slag wil en wat men er specifiek 
mee wil bereiken. 
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Management Summary 
 
In the non-residential sector, Systems Engineering is increasingly associated with integrated projects 
(such as Design & Build or Design, Build & Maintain). Organizations that (would like to) provide their 
services in the field of integrated projects are therefore increasingly faced with the challenge to poor 
over in Systems Engineering and implement this method in their services.  
 
This research report explains the applied research that has been performed in this context, 
commissioned by HEVO. The aim of this study was to gain insight into how Systems Engineering can 
improve HEVO’s services in the field of D&B/DBM projects in the non-residential sector, as well as the 
organizational and procedural consequences this brings about. In this research services to the client 
as well as the contractor are taken into account. The UAV-GC 2005 is applied as legal framework.  
 
Data in this research were obtained from literature combined with the analysis of several projects, 
wherein participative observations were performed in three projects. The research has resulted in the 
recognition that the current ‘traditional’ processes of HEVO can result in undesirable project risks when 
these processes are applied in projects with an integrated contract. The current processes appear not 
completely suitable for integrated projects, which in practice have to take into account much stricter 
legal frameworks than usually is the case within traditional projects. Without a process change, HEVO 
can therefore not ensure that it is able to successfully support her customers (both clients and 
contractors of integrated projects) in fulfilling their contractual responsibilities and obligations. This puts 
the ‘relieving’ service to the customer – what can be considered as the essence of the service HEVO 
supplies – under pressure.     
 
In total four primary issues are identified in the research, on basis of which the ‘traditional’ processes 
of HEVO can be suited better for services in the field of D&B/DBM projects. It has been found that 
Systems Engineering can provide the tools for the improvement of HEVO’s services in the field of 
integrated projects. Systems Engineering is an interdisciplinary method, developed for the purpose of 
integral design, construction and maintenance of successful (housing) solutions that demonstrably 
meet the full set of inventoried and documented customer and user requirements. Systems 
Engineering helps to structure housing processes and make them transparent by its systematic 
approach. The verification process is a typical and important control mechanism which supports 
constant testing whether activities are still in line with the project baselines. Therefore, Systems 
Engineering is aimed at reducing project risks (such as failure costs and budget and schedule 
overruns) and increase the probability of successful project results.  
 
Regarding the services to clients of D&B/DBM projects, one primary point of attention is inventoried. 
This is the composing of Programs of Requirements in a more critical and conscious way. This is 
important to ensure that Programs of Requirements in the context of the integrated tender, are 
substantively accurate and representative for the expectations of the customer. A stakeholder 
definition process based on Systems Engineering, provides proven tools to support this improvement 
initiative. 
 
For the service towards contractors of D&B/DBM projects, potential improvements are based on three 
points of attention. They concern more attention to a thorough requirements analysis from the start of 
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the project, more attention for managing interfaces (especially internal interfaces) and explicit 
assurance of a verification process from the beginning of a project. Improving these aspects increases 
the chance for the realization of a project within time and budget, that meets the quality expectations 
and wishes of the customer. It also ensures the traceability of changes in requirements during the 
project and an easier understanding of the consequences. Also for this improvement Systems 
Engineering provides proven tools in the form of a requirement analysis process, architecture design 
process and verification process based on this method.  
 
The research results are used to develop independent project tools that support the employees of 
HEVO with the implementation of Systems Engineering in their services. Herewith, this research 
contributes to HEVO’s ambition to also become a leading consultant in the field of projects with an 
integrated contract, besides its current services. 
 
The instrument has the form of a written guideline, which consists of a number of standard – especially 
for HEVO developed – process diagrams (both for the side of the client and the contractor), a basic 
organization chart and a detailed explanation of these components. In addition to the explanation of 
the diagrams, the guideline gives an overview of relevant definitions and all documents that play a role 
in D&B/DBM projects. For both types of services, the consequences of the recommended method  for 
the factors time and money are considered and some pitfalls and points of attention are mentioned.  
 
The guideline was validated internally and adjusted – as far as possible within the constraints of this 
research - based on the received feedback. This guarantees that the instrument is a solid basis for the 
actual implementation for the working method based on Systems Engineering within HEVO.  
 
The conclusion of this study is only the beginning of the actual improvement process of HEVO’s 
services in the field of projects with integrated contracts. The management of HEVO is therefore 
strongly advised to free up capacity and resources for a follow-up. In addition, it is essential for the 
further development of the services and process design that the management of HEVO (based on the 
findings of this research) develops a more concrete and specific strategy regarding the ambitions for 
integrated projects in the next few years and regarding what must be specifically accomplished.   
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1. Inleiding  
 
1.1. Aanleiding voor het onderzoek 
Het aantal verschillende bouworganisatiemodellen waaruit bij de realisatie van een bouwproject kan 
worden gekozen is de laatste jaren sterk toegenomen. Ten opzichte van de traditionele rolverdeling1 
zijn door zowel voorwaartse als achterwaartse integratie in de procesketen tal van nieuwe 
projectorganisatievormen ontstaan. Deze verschuivingen zijn onder andere het gevolg van de 
voortdurend toenemende complexiteit van bouwprojecten en –processen, de gewenste mate van 
betrokkenheid van opdrachtgevers bij de ontwikkeling van het project en de mate waarin 
opdrachtgevers zelf de projectrisico’s willen dragen. Design & Build (D&B), Design, Build & Maintain 
(DBM) en Design, Build, Finance, Maintain & Operate (DBFMO) zijn enkele voorbeelden van 
geïntegreerde bouworganisatievormen waar tegenwoordig voor kan worden gekozen (Geraedts, 
2010).  
 
In lijn met de grote variatie aan bouworganisatievormen is tevens een grote diversiteit aan 
contractmodellen ontstaan. Voor de geïntegreerde bouworganisatievormen voldoet het traditionele 
contractmodel met de ‘driehoeksverhouding’ tussen opdrachtgever, architect en aannemer niet meer. 
Als aanvulling hierop zijn contractvormen zoals het Design & Build-contract, het Turnkey-contract en 
het DBFMO-contract ontstaan. De diverse contractmodellen verschillen van elkaar door variatie in 
verdeling van risico’s, de contractuele relaties en rechtsverhoudingen tussen partijen, de functionele 
verhoudingen tussen partijen en het tijdstip waarop partijen binnen het bouwproces deelnemen 
(Geraedts, 2010). Geïnspireerd op buitenlandse ervaringen wordt in Nederland sinds enkele jaren ook 
steeds vaker een actieve samenwerking tussen publieke en private partijen gezocht. Een belangrijke 
drijfveer voor de overheid voor dergelijke samenwerkingen is het voordeel dat op deze manier kan 
worden verkregen: ‘Minder geld, meer prestatie’ (Ministerie van Financiën, 2010). Aanvankelijk lag de 
focus met name op projecten in de grond-, weg-, en waterbouwsector (GWW-sector), maar sinds 
enkele jaren worden er ook activiteiten ontplooid binnen de utiliteitsbouw. Het aangaan van deze 
publiek-private samenwerkingen (PPS) heeft geresulteerd in de opkomst van het PPS-contract, dat op 
verschillende manieren kan worden ingevuld. Inmiddels is door een integrale samenwerking tussen 
Rijkswaterstaat, de Rijksgebouwendienst, het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Financiën 
de Rijksbrede Modelovereenkomst DBFM(O) ontwikkeld. Voor de verschillende Rijksdiensten is deze 
overeenkomst qua opbouw, tekst en definities zo veel mogelijk geüniformeerd. Uit praktische 
overweging werkt de Rijksoverheid inmiddels met een standaard DBFM-overeenkomst Infrastructuur 
en een DBFMO-overeenkomst Huisvesting (Rijksoverheid, 2012).   
 
Bij de publiek-private samenwerkingen is de opdrachtgevende partij zich steeds meer gaan toeleggen 
op het specificeren van haar probleemstelling in de vorm van een outputspecificatie. Oplossingen op 
het gebied van ontwerp, bouw en eventueel onderhoud en beheer worden daarbij in toenemende 
mate aan de aannemende partijen overgelaten. Door deze gewijzigde verhoudingen ontstaat een 
grotere behoefte aan transparantie en klantgerichtheid in het proces. Binnen de GWW-sector is 
invulling gegeven aan deze veranderende behoefte door de introductie van een uniforme werkwijze 

                                                        
1 Traditioneel is de architect verantwoordelijk voor het ontwerp en de aannemer voor de realisatie van een 
project. 
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die gebaseerd is op de principes, methoden en technieken van Systems Engineering (ProRail en 
Rijkswaterstaat, 2009). Als basis voor de werkwijze is gekozen voor Systems Engineering, omdat 
deze methode zich in andere sectoren ruimschoots als succesvolle methode voor het ontwikkelen en 
uitvoeren van complexe integrale projecten heeft bewezen. In navolging van de GWW-sector, wordt 
inmiddels in de B&U-sector ook met deze methode ‘geëxperimenteerd’.  
 
Voor geïntegreerde projecten in de private sector is door Stichting CROW een eigen Model 
Basisovereenkomst met bijbehorende uniforme algemene voorwaarden ontwikkeld: de UAV-GC 20052 
(CROW, 2005a). Deze Model Basisovereenkomst en algemene voorwaarden zijn zowel toepasbaar in 
de GWW- als de B&U-sector. Ook bij de ontwikkeling van dit administratief/juridisch kader is uitgegaan 
van de principes, methoden en technieken van Systems Engineering. Voor zowel opdrachtgevende 
als opdrachtnemende partijen ligt het dan ook voor de hand om deze methodiek in hun processen te 
implementeren wanneer op een project de UAV-GC 2005 van toepassing is of zal worden verklaard.  
 
Door de beschreven ontwikkelingen staat Systems Engineering hoog op de agenda voor steeds meer 
ondernemingen die zich bezighouden met geïntegreerde projecten. Zeker in tijden van stagnatie van 
de bouwproductie is het voor ondernemingen essentieel om mee te bewegen met de 
marktverschuivingen. Hiermee vergroten zij de kans op het binnenhalen van projecten, waarmee de 
orderportefeuille gevuld blijft. Het up-to-date houden van het dienstenaanbod waarmee de vragen uit 
de markt beantwoord kunnen worden verdient daardoor speciale aandacht. In dit licht bekeken ziet 
ook HEVO zich voor de uitdaging gesteld om zich vertrouwd te maken met Systems Engineering.  
 
1.2. Bedrijfsprofiel HEVO B.V. 
HEVO profileert zich in de markt als een management- en adviesbureau op het gebied van 
huisvestings- en vastgoedvraagstukken. Het bedrijf is met name actief in de sectoren gezondheid, 
onderwijs, overheid en bedrijfsleven en richt zich daarbij op de Nederlandse markt. De focus van 
HEVO ligt vooral op projecten in de utiliteitsbouw. Het bureau biedt diensten aan binnen alle fasen van 
een huisvestingsvraagstuk: vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie en desgewenst tot aan de 
sloop. De verschillende diensten zijn op te delen in strategisch vastgoed- & huisvestingsadvies, 
projectmanagement, duurzaamheidsadvies en de inschakeling van het HEVO Expertisecentrum. 
HEVO is te typeren als een projectenorganisatie en heeft ongeveer 80 werknemers in dienst. 
 
HEVO onderscheidt zich met name van haar concurrenten door het aanbod van Integraal 
Projectmanagement (IPM).  Bij de IPM-formule neemt HEVO alle projectrisico’s van de opdrachtgever 
over en draagt zij vervolgens als gedelegeerd opdrachtgever zorg voor de complete ontwikkeling en  
realisatie van een huisvestingsoplossing. De opdrachtgever betaalt hiervoor een risicopercentage, 
maar krijgt hier een resultaatsgarantie voor terug. Voor de invulling van het IPM-contract wordt met de 
opdrachtgever overlegd en afgestemd of het IPM-contract alleen betrekking heeft op het ontwerp en 
de realisatie of ook op het beheer en/of het onderhoud van het vastgoed. Met de aanwezigheid van 
een eigen Expertisecentrum is de interne organisatie van HEVO volledig afgestemd op het aanbod 
van IPM. Dit Expertisecentrum bestaat uit medewerkers met specialistische kennis over de 
verschillende kennisgebieden binnen de bouw (onder andere juridische zaken, bouwkosten, 
installatietechniek, onderhoudsmanagement etc.). Oorspronkelijk is het Expertisecentrum in het leven 

                                                        
2 ‘Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten 2005’. 
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geroepen om de risico’s bij IPM-projecten voor HEVO beheersbaar te houden. Inmiddels voert het 
Expertisecentrum daarnaast ook zelfstandig projecten voor externe opdrachtgevers uit.  
 
HEVO is onderdeel van TBI Holdings B.V., maar positioneert zich richting de markt als onafhankelijke 
partij. Dit betekent dat HEVO in principe niet werkt met vaste strategische projectpartners. Voor elk 
project (indien van toepassing) selecteert HEVO de meest geschikte partij(en). Wel wordt sinds 2011 
nauw samengewerkt met TBI Concessies: een aparte bv die is opgericht om betrokken TBI-bedrijven 
te ondersteunen in tenders en bij de uitvoering van grote integrale projecten (DBFM(O)) op het gebied 
van infra en bouw. TBI Concessies voert alleen projecten uit waarvan de financiering een integraal 
onderdeel is. HEVO levert een deel van het personeel van TBI Concessies.  
 
1.3. Probleemveld 
Tot voor kort wist HEVO door het aanbod van IPM, aangevuld met traditionele advies- en 
bouwmanagementdiensten, voldoende omzet te genereren. Ook voor HEVO blijven de verschuivingen 
op de markt echter niet onopgemerkt. Door de stagnatie in de bouwsector loopt de vraag naar IPM al 
enkele jaren op rij terug en ook het binnenhalen van advies- en bouwmanagementopdrachten wordt 
steeds moeilijker.  
 
Om in de huidige marktomstandigheden toch een gezonde bedrijfsvoering te kunnen blijven 
garanderen, heeft HEVO zich ook ten doel gesteld om toonaangevend (adviseur) te worden op het 
gebied van D&B/DBM- en PPS-projecten. Op deze manier kan ook tegemoet worden gekomen aan 
klanten met andere behoeften. De ambitie is om daarbij zowel (advies)diensten richting de 
opdrachtgeverszijde als richting de opdrachtnemerszijde te gaan ontplooien.  
 
Zoals al eerder aangegeven, worden Systems Engineering en geïntegreerde projecten steeds vaker in 
één adem genoemd. HEVO heeft dan ook een toenemende vraag opgemerkt naar partijen die bekend 
zijn met deze methodiek. Bij sommige private projecten wordt het toepassen van deze methodiek zelfs 
expliciet voorgeschreven. HEVO heeft tot op heden slechts bij enkele projecten en op kleine schaal 
met Systems Engineering geëxperimenteerd. De organisatie beseft hierdoor nog over te weinig kennis 
en ervaring op het gebied van Systems Engineering te beschikken om goed op de vragen uit de markt 
in te kunnen spelen. Vandaar dat HEVO zich voor de uitdaging gesteld ziet om zich verder in dit 
onderwerp te verdiepen en de methode in haar dienstverlening op het gebied van geïntegreerde 
projecten te implementeren.  
 
Dit verdiepings- en implementatievraagstuk is onder tijdsdruk komen te staan doordat de eerste 
opdrachten waarbij Systems Engineering een rol speelt inmiddels zijn binnengekomen. Zo heeft TBI 
Concessies, die gestart is met de voorbereidingen voor enkele PPS-projecten, gevraagd om advies 
over de manier waarop binnen deze projecten een projectaanpak volgens Systems Engineering 
georganiseerd zou moeten worden. Het ontwikkelen van de dienstverlening richting de 
opdrachtnemerzijde heeft binnen HEVO daardoor de eerste prioriteit gekregen.  
 
1.4. Doelstelling en onderzoeksvraag 
HEVO heeft mogelijkheden en middelen geboden voor het uitvoeren van een oplossingsgericht 
onderzoek en verwacht dat dit belangrijke inzichten en oplossingen oplevert die bijdragen aan het 
verwezenlijken van de gestelde doelen en ambities. De postacademische technologisch 
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ontwerpersopleiding Architectural Design Management Systems (ADMS) is gecontracteerd voor de 
uitvoering van dit onderzoek.  
Als basis voor het onderzoek is een doelstelling geformuleerd die opgesplitst kan worden in het doel 
van het onderzoek en het doel in het onderzoek (Verschuren en Doorewaard, 2007):  
 

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de manier waarop Systems 
Engineering HEVO’s dienstverlening op het gebied van  geïntegreerde projecten in de 
utiliteitsbouw kan verbeteren en welke organisatori sche en procesmatige 
consequenties dit teweeg brengt. 

 
Het doel in het onderzoek is om een projectonafhanke lijk instrumentarium te 
ontwikkelen dat ondersteuning biedt bij de implemen tatie van Systems Engineering in 
HEVO’s dienstverlening op het gebied van geïntegreer de projecten in de utiliteitsbouw.   

 
In overleg met HEVO is het begrip ‘geïntegreerde projecten’ uit de doelstelling nader geconcretiseerd 
tot Design & Build- en Design, Build & Maintain-projecten. Dit om de omvang van het onderzoek af te 
stemmen op de overeengekomen onderzoeksperiode van negen maanden.  
 
Voor de verbetering van de dienstverlening van HEVO wordt de huidige procesinrichting bij HEVO als 
referentie genomen. De huidige procesinrichting (voor de IPM-, advies-, en bouwmanagement-
diensten) is afgestemd op wat in de bouwsector wordt beschouwd als een ‘traditioneel’ 
projectverloop3. Vanuit het management is aangegeven dat HEVO zich ook naar de toekomst toe 
primair als IPM-organisatie wil blijven profileren. Het primaire proces zal hier dan ook op georiënteerd 
blijven. Dienstverlening op het gebied van geïntegreerde projecten wordt beschouwd als aanvulling op 
de bestaande dienstverlening.  
 
Aansluitend op de strategische ambitie is in dit onderzoek de insteek gekozen om te onderzoeken hoe 
de huidige processen bij HEVO op basis van de Systems Engineering-methodiek beter geschikt te 
maken zijn voor het aanbieden van diensten op het gebied van geïntegreerde projecten. Enerzijds 
zorgt dit ervoor dat verschillende soorten diensten eenvoudig naast elkaar uitgevoerd kunnen blijven 
worden en anderzijds wordt verwacht dat dit voor een eenvoudigere acceptatie binnen de organisatie 
zal zorgen.  
 
Op basis van de doelstelling is de volgende hoofdvraag voor het onderzoek geformuleerd: 
 

Op welke manier kan Systems Engineering de dienstve rlening van HEVO op het gebied 
van D&B/DBM-projecten in de utiliteitsbouw verbeteren? 

 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op enkele theoretische achtergronden die relevant zijn om de 
onderzoeksvraag te kunnen behandelen. In de hoofdstukken 4 en 5 wordt het antwoord op deze vraag 
verder uitgewerkt door de theorie in verband te brengen met bevindingen uit de praktijk.  
 
 

                                                        
3 Deze kenmerkt zich door een gefaseerd projectverloop met een hierop afgestemde gefaseerde 
contractstructuur.  
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1.5. Uitgangspunten bij het onderzoek 
Bij de uitvoering van het onderzoek zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 

• Voor de invulling van de dienstverlening op het gebied van D&B/DBM-projecten en 
bijbehorende verantwoordelijkheden en verplichtingen is uitgegaan van de Model 
Basisovereenkomst en de UAV-GC 2005 van Stichting CROW. HEVO ervaart dat (private) 
opdrachtgevers veelvuldig de UAV-GC 2005 op projecten van toepassing verklaren, al is dit 
niet verplicht. Ook heeft HEVO er zelf voor gekozen om bij de aanbesteding van integrale 
projecten standaard gebruik te maken van de Model Basisovereenkomst en de UAV-GC 
20054. Op basis van deze overwegingen zijn deze standaarden als representatief voor de 
situatie bij HEVO beschouwd.  
 

• Bij de ontwikkeling van het instrumentarium binnen dit onderzoek is rekening gehouden met 
de grote mate van professionele autonomie die  kenmerkend is voor de HEVO-medewerkers. 
HEVO is te typeren als projectenorganisatie en het management verwacht en stimuleert dat 
medewerkers (zoveel mogelijk) zelfstandig zowel projecten binnenhalen als projecten 
uitvoeren. Het management heeft hierin voornamelijk een ondersteunende in plaats van een 
sturende rol. Vanuit deze optiek zijn HEVO-medewerkers op hoofdlijnen vrij om specifieke 
invulling te geven aan de aanpak van hun projecten en is het aantal voorgeschreven 
procedures beperkt.  

 
1.6. Leeswijzer 
Na dit inleidende hoofdstuk staat hoofdstuk 2 in het teken van de methodologische verantwoording 
van het onderzoek. De hoofdstukken 3 tot en met 5 vormen de kernhoofdstukken waarin inhoudelijk 
wordt ingegaan op de onderzoeksvraag die aan dit onderzoek ten grondslag ligt. Hoofdstuk 3 gaat in 
op het theoretisch (en juridisch) kader van dit onderzoek. Hierbij wordt stilgestaan bij de 
verantwoordelijkheden en verplichtingen voor zowel opdrachtgevende als opdrachtnemende 
contractpartijen die voortvloeien uit de UAV-GC 2005, de achtergronden van Systems Engineering en 
enkele basisprincipes die bij het leveren van adviesdiensten een rol spelen. De hoofdstukken 4 en 5 
gaan vervolgens specifiek in op de dienstverlening van HEVO op het gebied van D&B/DBM-projecten. 
Hoofdstuk 4 staat daarbij volledig in het teken van de dienstverlening richting opdrachtgevende 
partijen en hoofdstuk 5 staat in het teken van de dienstverlening richting opdrachtnemende partijen.  
 
De resultaten van het onderzoek vormen de basis voor de ontwikkeling van een ondersteunend 
instrumentarium voor HEVO. In hoofdstuk 6 wordt een korte toelichting gegeven op dit 
instrumentarium. In dit hoofdstuk wordt tevens stilgestaan bij de validatie van het instrument. 
Hoofdstuk 7 staat in het teken van de conclusies die naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek 
kunnen worden getrokken. Daarnaast worden in dit hoofdstuk enkele aanbevelingen voor een vervolg 
op dit onderzoek gedaan.  
 

                                                        
4 Door de juridische afdeling binnen HEVO wordt geadviseerd om op enkele specifieke onderdelen af te 
wijken van de standaard bepalingen uit de UAV-GC 2005, gericht op het reduceren van de risico’s voor 
HEVO. Deze afwijkingen hebben geen consequenties voor de algemene strekking van de rechten en 
plichten en vallen binnen de mogelijkheden die de UAV-GC 2005 hiervoor biedt. Voor een overzicht van de 
geadviseerde afwijkingen wordt gerefereerd naar het document met referentie 1000204-0177.1.0. 
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HEVO heeft besloten om alleen het kernverslag van dit onderzoek openbaar te maken. De bijlagen 
zijn alleen voor intern gebruik binnen HEVO beschikbaar. De reden hiervoor is dat de bijlagen 
bedrijfsspecifieke informatie bevatten, waardoor het niet wenselijk is deze openbaar te maken. 
Externen kunnen zich wenden tot de directie van HEVO, indien inzicht in de bijlagen gewenst is.    
 
Het instrumentarium dat in het kader van dit onderzoek voor HEVO is ontwikkeld, is de eerste drie jaar 
na de afrondingsdatum van dit onderzoek alleen voor HEVO inzichtelijk. Voor deze periode is aan dit 
document de status ‘vertrouwelijk’ toegekend. Na drie jaar zal deze status vervallen en kan door 
iedereen inzicht in het instrumentarium worden verkregen.    
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2. Methodologische verantwoording  
 
Dit hoofdstuk gaat in op de methodologische verantwoording van het onderzoek. Hiervoor wordt in 
paragraaf 2.1 een toelichting gegeven op de gehanteerde onderzoeksstrategie. Paragraaf 2.2 gaat 
inhoudelijk in op de ontwerpmethode die in het onderzoek centraal heeft gestaan.   
 
2.1. Onderzoeksstrategie 
Het probleemveld van HEVO is aanleiding voor het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek 
(Verschuren en Doorewaard, 2007). Vanwege de achterliggende commerciële doelstelling die HEVO 
met het onderzoek heeft, hecht ze veel waarde aan de praktische relevantie van het onderzoek. Dit 
vormt een voorname reden om de uitvoering van het onderzoek neer te leggen bij ADMS5. Om aan de 
doelstelling van HEVO tegemoet te komen is gekozen voor een ontwerpgericht onderzoek.  
 
Het uitvoeren van een uitgebreide probleemanalyse en diagnose vormen de basis voor dit 
ontwerpgerichte onderzoek. De reden hiervoor was dat HEVO zich bij de start van het onderzoek nog 
in een explorerende fase op het gebied van Systems Engineering bevond. Dit betekent dat er slechts 
op beperkte schaal verdieping in dit onderwerp had plaatsgevonden en dat er weinig ervaring mee 
was opgedaan in de praktijk. Deze bevindingen zijn voortgekomen uit een uitgevoerde Quickscan, die 
voorafgaand aan het onderzoek is uitgevoerd.   
 
Het ontwerpgerichte onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van een handreiking voor 
HEVO. Deze handreiking dient te worden beschouwd als een ontwerp in de aanbevelende sfeer, 
gebaseerd op de resultaten van de probleemanalyse en diagnose.  
 
In figuur 1 is de onderzoeksstrategie geschematiseerd in de vorm van een onderzoeksmodel.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Onderzoeksmodel.  

                                                        
5 ADMS richt zich met name op het uitvoeren van ontwerpgerichte onderzoeken. 
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Dit onderzoeksmodel laat zich als volgt verwoorden: 
 
Op basis van een Quickscan van de situatie bij HEVO en een oriëntatie op de verantwoordelijkheden 
en verplichtingen die bij D&B/DBM-projecten voortvloeien uit de UAV-GC 2005, kunnen de 
voornaamste verschillen in kaart gebracht worden tussen HEVO’s traditionele dienstverlening en 
‘nieuwe’ dienstverlening op het gebied van D&B/DBM-projecten (a).  Door de consequenties van deze 
verschillen vanuit zowel theoretisch perspectief (op basis van de voor dit onderzoek relevante 
literatuur) als praktisch perspectief (op basis van de bestudering van relevante (praktijk)projecten) te 
bestuderen (b), kan een diagnose worden gesteld over de verbetermogelijkheden voor HEVO’s 
dienstverlening bij D&B/DBM-projecten (c). Ondersteund door de bevindingen uit de literatuur over 
Systems Engineering en de bevindingen uit (praktijk)projecten, kan op basis van de diagnose een 
ontwerp worden gemaakt voor een instrumentarium dat de uitvoering van D&B/DBM-projecten 
ondersteunt.     
 
2.2. Ontwerpmethode  
Binnen de cultuur van HEVO is het gebruikelijk om innovaties zo veel mogelijk ‘on-the-job’  te 
ontwikkelen. Enerzijds wordt hiermee beoogd zo praktisch mogelijke resultaten te behalen. Anderzijds 
kunnen de benodigde uren voor nieuwe ontwikkelingen hiermee zo veel mogelijk op projecten worden 
geschreven. Ook voor het uitvoeren van dit onderzoek is door de opdrachtgever de wens uitgesproken 
een gelijksoortige aanpak te hanteren.  
 
Aan deze wens is tegemoetgekomen door het toepassen van een combinatie van een ‘science-based’ 
(o.a. Dunbar, Romme en Starbuck, 2007; Romme en Endenburg, 2006; Romme, 2003; Van Aken, 
2004) en een ‘human centered’ ontwerpmethode (Bate and Robert, 2007; Hatchuel, LeMasson en 
Weil, 2006, Plesk, Bibby en Whitby, 2007). Beide methodes zijn gebaseerd op het formuleren van 
‘ontwerpprincipes’. De ‘science-based’ ontwerpmethode neemt voor het formuleren van deze 
ontwerpprincipes de kennis en inzichten uit de organisatiewetenschappen als uitgangspunt. 
Praktische relevantie en toepasselijkheid worden geborgd door deze principes niet alleen 
wetenschappelijk te onderbouwen, maar ook in de praktijk te toetsen (Pascal, Thomas en Romme, 
2012). Hierbij worden de algemene bevindingen getoetst aan een specifieke context. 
De ‘human centered’ ontwerpmethode gaat uit van een sterk praktische inslag, waarbij nadrukkelijk de 
eindgebruikers in het ontwerpproces betrokken worden. Ontwerpprincipes ontstaan vanuit een 
specifieke context, doordat constant reflectie plaatsvindt op praktische ervaringen (‘reflection-in-action’ 
zoals genoemd door Schön (1987)). Hieruit voortvloeiende ontwerpoplossingen kunnen vervolgens 
getoetst worden aan de theoretische bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur. Volgens Pascal, 
Thomas en Romme (2012) kunnen beide methodes gecombineerd worden toegepast, aangezien ze in 
hoge mate complementair zijn.  
 
De gecombineerde methode zoals voorgesteld door Pascal, Thomas en Romme (2012) is sterk 
iteratief. Door de verschillende stappen meermalen te doorlopen wordt toegewerkt naar een steeds 
robuustere oplossing. De methode bestaat uit zes fasen die (iteratief) doorlopen worden. Figuur 2 
geeft dit proces schematisch weer. 
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Figuur 2: Schematisering van de methode zoals voorgesteld door Pascal, Thomas en Romme (2012).  

 
1. Creëren van probleembewustzijn 
Een goed begrip van het daadwerkelijke probleem dat opgelost dient te worden is essentieel voor 
de inventarisatie van het relevante bijbehorende kennisdomein. De door HEVO geformuleerde 
probleem- en doelstelling bij de start van het onderzoek is gedurende de oriëntatiefase van het 
onderzoek voortdurend bijgesteld door voortschrijdende inzichten uit verkennende gesprekken 
met interne en externe professionals (zie bijlage 1 voor een overzichtslijst van personen waarmee 
verkennende gespekken zijn gevoerd). Uiteindelijk heeft dit geleid tot een concrete en specifieke 
opdrachtformulering.  

 
2. Ontwikkelen van ontwerpprincipes 
Voor het formuleren van ontwerpprincipes is gebruik gemaakt van het CIMO-format, zoals 
voorgesteld door Denyer, Transfield en Van Aken (2008). Met het CIMO-format worden resultaten 
uit wetenschappelijk onderzoek contextafhankelijk gemaakt waardoor ze in de praktijk getoetst 
kunnen worden. Het CIMO-format bestaat uit de volgende vier componenten: 

 
• Context (C): de interne en externe omgevingsfactoren en de aard van de actoren die invloed 

hebben op gedragsveranderingen.  
• Intervention (I): ingreep om gedrag te beïnvloeden. Het gaat hierbij zowel om de aard van de 

ingreep, als om de manier waarop deze wordt geïmplementeerd.  
• Mechanism (M): het ‘mechanisme’ dat door een bepaalde interventie in een bepaalde context 

wordt geactiveerd.  
• Outcomes (O): uitkomst van de interventie.  

    
Dataverzameling voor deze fase heeft enerzijds plaatsgevonden door het bestuderen van enkele 
projecten (cases) en anderzijds door het uitvoeren van een literatuurstudie (Verschuren en 
Doorewaard, 2007). Hiermee is invulling gegeven aan zowel de science-based als de human-
centered-benadering. Voor de literatuurstudie is de in het kader van dit onderzoek relevante 
literatuur op het gebied van Systems Engineering en organisatiekunde bestudeerd. Verder heeft 
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een globale verkenning van de verandermanagementliteratuur plaatsgevonden. Verkenning van 
de verandermanagementliteratuur is relevant, aangezien het ontwikkelen van een 
projectondersteunend instrumentarium dat ondersteuning biedt bij het verbeteren van HEVO’s 
dienstverlening op het gebied van D&B/DBM-projecten, tot het doel in het onderzoek behoort. 
Hiermee vormt dit instrumentarium de basis van een verandertraject.  
 
Daarnaast heeft het bestuderen van diverse cases een groot deel van de relevante data voor dit 
onderzoek opgeleverd. De cases betreffen alle geïntegreerde projecten waar HEVO zelf bij 
betrokken is (geweest) en waarin (hetzij op beperkte schaal) is geëxperimenteerd met tot Systems 
Engineering behorende principes. In twee gevallen gaat het om dienstverlening aan de 
opdrachtgeverzijde en in vier gevallen gaat het om dienstverlening aan de opdrachtnemerzijde 
van een project6. Bij het bestuderen van deze cases zijn data op twee verschillende manieren 
verkregen: 
 
• Door participerende observatie. Deze intensieve methode is toegepast bij drie lopende 

projecten, waarvan twee met dienstverlening aan de opdrachtnemerzijde en één met 
dienstverlening aan de opdrachtgeverzijde. 

• Door analyse van data verkregen uit face-to-face interviews (semi-gestructureerd) met de 
betrokken projectteamleden, aangevuld met interpretatie van tekstueel materiaal. Deze 
methode is toegepast bij drie projecten, waarvan twee met dienstverlening aan de 
opdrachtnemerzijde en één met dienstverlening aan de opdrachtgeverzijde.  

 
In alle gevallen betreft het enkelvoudige cases, waarna de afzonderlijke resultaten in een latere 
fase binnen de verschillende categorieën met elkaar zijn vergeleken. Een uitgebreide toelichting 
op de bestudeerde cases is terug te vinden in bijlage 6.  

 
3. Creëren van toepassingsscenario’s 
Toepassingsscenario’s kunnen gebruikt worden om ontwerpen op verschillende detailniveaus en 
vanuit verschillende perspectieven te beschrijven. Binnen het onderzoek is hier invulling aan 
gegeven door proposities te formuleren voor de potentiële dienstverlening aan zowel de 
opdrachtgever- als opdrachtnemerzijde van D&B/DBM-projecten op basis van de UAV-GC 2005. 
De inhoud van deze proposities is aan bod gekomen tijdens een tweetal lunchpresentaties en een 
‘denktank-bijeenkomst’ bij HEVO, waarbij de aanwezigen de gelegenheid is geboden om hierop te 
reageren. Op deze manier zijn de scenario’s niet alleen binnen HEVO gecommuniceerd, maar 
ook gevalideerd. Een uitgebreide toelichting op deze interne activiteiten is terug te vinden in 
bijlage 6.  
    
 
 
 

                                                        
6 De reden voor deze niet-evenredige verdeling is vooral praktisch van aard: (1) het aantal projecten dat 
binnen deze criteria viel was binnen HEVO zeer beperkt, (2) binnen HEVO is tot op heden relatief gezien 
meer ervaring met dienstverlening aan de opdrachtnemerzijde opgedaan dan aan de opdrachtgeverzijde en 
(3) één van de projecten met dienstverlening aan de opdrachtnemerzijde waarbij participatief is 
geobserveerd, stopte eerder dan verwacht. Vervolgens is er voor gekozen op een nieuw project in te haken.   
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4. Ontwerpen en ontwikkelen van tastbare producten 
De vierde stap staat in het teken van het ontwerpen en ontwikkelen van tastbare producten. In dit 
onderzoek gaat het om het ontwikkelen van een schriftelijke handreiking die primair bedoeld is (en 
gebruiksvriendelijk is) voor gebruik door de professionals binnen HEVO. De ontwikkeling heeft 
plaatsgevonden op basis van de geformuleerde ontwerpprincipes uit stap 2 en de 
toepassingsscenario’s uit stap 3.   
 
5. Experimenteren met prototypes 
Het uitproberen en evalueren van prototypes is essentieel om te verifiëren of het prototype ook 
daadwerkelijk in praktijksituaties werkt. Sommige ideeën en inzichten kunnen namelijk alleen door 
uitproberen worden ontdekt. Tijdens de ontwerpfase van dit onderzoek is ervoor gekozen om 
onderdelen uit de handreiking regelmatig tussentijds met potentiële gebruikers binnen HEVO te 
bespreken. Daarbij is bij de ontwikkeling zo veel mogelijk ingespeeld op vragen die vanuit een 
lopend project kwamen. Op basis van de tussentijdse feedback zijn zo meerdere iteratieslagen 
gemaakt. Een drietal validatiebijeenkomsten aan het eind van de ontwerpfase heeft uiteindelijk 
inzicht gegeven in de interne validiteit7 (Verschuren en Doorewaard, 2007). De validatieresultaten 
hebben geleid tot enkele aanpassingen in de handreiking. Aanpassingen die niet binnen het kader 
van dit onderzoek doorgevoerd konden worden, zijn opgenomen in de vorm van aanbevelingen. 
Toetsing op externe validiteit van de handreiking valt buiten de scope van dit onderzoek. 
 
Het testen van de complete handreiking in de praktijk (bij concrete projecten) valt tevens buiten de 
scope van dit onderzoek. HEVO zal zelf zorg moeten dragen voor het eventueel aanpassen en 
verder door ontwikkelen van het instrument op basis van (nieuwe) praktische inzichten.   

 
6. Transformatie van de organisatie 
Het daadwerkelijk transformeren van een organisatie vindt plaats op basis van een collectief 
leerproces. Enkele interne presentaties gedurende het onderzoek hebben hiervoor een eerste 
aanzet gegeven. Het vervolg van dit transformatieproces door de implementatie van de voor 
D&B/DBM-projecten geschikte procesinrichting valt echter buiten de scope van dit onderzoek.  

 
  
 

                                                        
7 De juistheid van het ontwerp binnen het in dit onderzoek afgebakende domein.  
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3. Systems Engineering in relatie tot geïntegreerde  projecten 
op basis van de UAV-GC 2005 in de utiliteitsbouw  

 
3.1. Inleiding 
Systems Engineering wordt binnen de Nederlandse bouwsector steeds vaker in één adem genoemd 
met geïntegreerde contractvormen.  Binnen de grond-, weg-, en waterbouwsector (GWW) wordt deze 
methode al enkele jaren toegepast en beschouwd als een geschikte en beproefde methode voor het 
voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit geïntegreerde contractvormen (ProRail en 
Rijkswaterstaat, 2009). In navolging van de opgedane ervaringen in de GWW-sector, begint de 
aandacht voor deze methode ook in de utiliteitsbouw steeds meer toe te nemen.  
 
Uit observaties in dit onderzoek8 blijkt echter dat partijen in de utiliteitsbouw doorgaans nog (te) weinig 
inzicht hebben in wat Systems Engineering precies inhoudt. Gevolg is dat de term te pas en te onpas 
wordt gebruikt en dat men Systems Engineering in projecten als doel in plaats van als (hulp)middel 
beschouwt of gaat beschouwen. Het ‘verkeerd’ toepassen van Systems Engineering zorgt ervoor dat 
voorbij wordt gegaan aan de beoogde ondersteunende functie van deze methode aan het 
voortbrengingsproces.    
 
Om HEVO bij haar adviesdiensten niet in dezelfde valkuil te laten trappen, worden in dit hoofdstuk de 
voor dit onderzoek relevante (theoretische) achtergronden behandeld. In paragraaf 3.2 wordt eerst 
ingegaan op de algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden voor opdrachtgevende en 
opdrachtnemende partijen die gelden wanneer op geïntegreerde projecten de UAV-GC 2005 van 
toepassing worden verklaard. Deze verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn medebepalend voor 
de manier waarop door beide contractpartijen wordt bijgedragen aan het bereiken van het centrale 
projectdoel. In paragraaf 3.3 wordt vervolgens stilgestaan bij de methode die voor het uitvoeren van 
geïntegreerde projecten in de praktijk als succesvol wordt aangemerkt: Systems Engineering. In deze 
paragraaf staan vragen centraal als wat is Systems Engineering eigenlijk, hoe manifesteert Systems 
Engineering zich in projecten en waarom is de methode relevant voor ‘UAV-GC 2005-projecten’.  
HEVO heeft als aanleiding voor dit onderzoek aangegeven haar dienstverlening op het gebied van 
geïntegreerde projecten te willen verbeteren door de implementatie van Systems Engineering. 
Paragraaf 3.4 staat daarom in het teken van de basisprincipes die bij het verlenen van professionele 
diensten essentieel zijn.         
 
3.2. Geïntegreerde projecten in de utiliteitsbouw v olgens de UAV-GC 2005 
Binnen de Nederlandse bouwtraditie is het gebruikelijk om op contracten bepaalde standaard-
voorwaarden van toepassing te verklaren (Bouwhuijsen, 2012 en CROW, 2005b). Deze dienen ervoor 
om rechten, plichten en verantwoordelijkheden tussen de contractpartijen eenduidig vast te leggen. 
Standaardvoorwaarden zijn binnen tal van branches ontwikkeld om niet voor elk afzonderlijk contract 
weer opnieuw algemene voorwaarden op te hoeven stellen. Daarnaast is met het van toepassing 
verklaren van standaardvoorwaarden een gedegen juridische basis in elk project geborgd.  
 

                                                        
8 Voor de documentatie van de observaties wordt verwezen naar bijlage 6. 
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Speciaal voor geïntegreerde contractvormen is door Stichting CROW een Model Basisovereenkomst 
ontwikkeld met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV-GC 2005). Naast de 
verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn in de UAV-GC 2005 ook bepalingen over procedurele 
zaken opgenomen (bijvoorbeeld vergunningen, wijzigingen, kwaliteitsbeheersing etc.) (CROW, 2005a 
en CROW, 2005b).  
 
De ontwikkeling van deze documenten is in eerste instantie geïnitieerd vanuit de grond-, weg- en 
waterbouwsector. Bij het opstellen is er echter naar gestreefd om de documenten ook toepasbaar te 
maken voor de B&U-sector. Een vierjarige testperiode (2000-2004) heeft aangetoond dat dit ook 
daadwerkelijk het geval is (CROW, 2005b). De UAV-GC 2005 kan desgewenst zonder aanpassingen 
op elk type project met een geïntegreerde contractvorm van toepassing worden verklaard. Wijzigingen 
op de algemene voorwaarden zijn daarbij toegestaan, mits duidelijk vermeld. De Model 
Basisovereenkomst dient per project door de contractpartijen met projectspecifieke informatie ingevuld 
te worden.  
 
3.2.1. Verplichtingen en verantwoordelijkheden voortvloeiend uit de UAV-GC 2005 
Geïntegreerde contracten kennen in beginsel slechts twee contractpartijen: een opdrachtgevende en 
een opdrachtnemende partij. De opdrachtgevende partij vervult zoals bij de meeste contractvormen de 
rol van initiatiefnemer. De opdrachtnemende partij neemt bij geïntegreerde contracten minimaal de rol 
van ontwerper en bouwer voor haar rekening. Desgewenst kan haar rol verder uitgebreid worden 
richting meerjarig onderhoud en/of beheer (CROW, 2005a en CROW, 2005b). Vanwege de 
geïntegreerde opdrachtverstekking is de contractuele relatie tussen de opdrachtgever en 
opdrachtnemer doorgaans langer dan bij contracten die bij meer traditionele bouworganisatievormen 
worden gesloten het geval is. Het belang van het goed vastleggen van wederzijdse rechten, plichten 
en verantwoordelijkheden neemt daardoor toe.  
 
De UAV-GC 2005 kent aan beide contractpartijen eigen verantwoordelijkheden en verplichtingen toe. 
De kern van de verantwoordelijkheden en verplichtingen staat weergegeven in figuur 3.  
 
Opdrachtgevende partij Opdrachtnemende partij 
Verplicht tot het tijdig beschikbaar stellen van 
informatie, terrein en goederen.  

Verplicht tot het tijdig en deugdelijk realiseren 
van het werk conform de uit de overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

Verantwoordelijk voor alles wat van haar 
afkomstig is en de basis vormt voor de prestatie 
van de opdrachtnemer (inclusief de 
verantwoordelijkheid voor inhoudelijke 
tegenstrijdigheden in ‘de vraag’). 

Waarschuwingsplicht bij tegenstrijdigheden of 
onvolkomenheden in ‘de vraag’. 

Verantwoordelijk voor de juistheid van specifiek 
voorgeschreven ontwerp/productoplossingen. 

Verplicht tot het in stand houden van de 
huisvesting conform de uit de overeenkomst 
voortvloeiende eisen (indien van toepassing). 

Figuur 3: Verantwoordelijkheden en verplichtingen volgens de UAV-GC 2005. 
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Toelichting op de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de opdrachtgevende partij 
De opdrachtgever is verplicht om voor het project relevante informatie, terrein en goederen tijdig 
beschikbaar te stellen aan de opdrachtnemer. Daarnaast is de opdrachtgevende partij volgens de 
UAV-GC 2005 in essentie verantwoordelijk voor alle informatie (de vraagspecificatie9, wijzigingen en 
alle andere informatie) die van haar afkomstig is. Deze informatie vormt de basis voor de door de 
opdrachtnemende partij te leveren prestatie. De opdrachtgever is in lijn hiermee niet alleen 
verantwoordelijk voor inhoudelijke tegenstrijdigheden in ‘de vraag’ (zoals vastgelegd in de 
vraagspecificatie) die hij aan de markt stelt, maar ook voor de juistheid van de vraag. Indien de 
opdrachtgever in de vraagspecificatie specifieke ontwerp/productoplossingen voorschrijft, is de 
opdrachtgever er zelf verantwoordelijk voor dat deze oplossing geschikt is voor het bereiken van het 
geformuleerde projectdoel. Naast de verantwoordelijkheid over alle verstrekte informatie, draagt de 
opdrachtgever in principe ook alle verantwoordelijkheid voor de goederen die hij ten behoeve van het 
project ter beschikking stelt (CROW, 2005b). 
 
Toelichting op de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de opdrachtnemende partij 
De opdrachtnemer dient volgens de UAV-GC 2005 ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden uit te 
voeren conform de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen en er voor te zorgen dat het werk gereed 
en opgeleverd is op de contractueel vastgelegde datum. Indien meerjarig onderhoud ook tot het 
geïntegreerde contract behoort, dient de opdrachtgever het bouwwerk gedurende deze periode 
conform de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen in stand te houden. Als het werk niet voldoet 
aan de eisen, is er formeel gezien sprake van een gebrek (CROW, 2005a en CROW, 2005b). De 
aantoonplicht dat aan de contractueel vastgelegde eisen is voldaan legt de UAV-GC 2005 volledig bij 
de opdrachtnemende partij.  
Naast deze primaire verplichting kent de UAV-GC 2005 ook een zogenaamde ‘secundaire verplichting’ 
aan de opdrachtnemer toe in de vorm van een waarschuwingsplicht. Opdrachtnemende partijen 
hebben volgens de UAV-GC 2005 de plicht om de opdrachtgever te waarschuwen als ‘zijn vraag’ 
tegenstrijdigheden vertoont of als de opdrachtnemende partij het vermoeden heeft dat de gestelde 
vraag niet tot een wenselijk antwoord leidt  (CROW, 2005a). Dit betekent dat de opdrachtnemende 
partij ‘verplicht’ een review moet uitvoeren en daarmee medeverantwoordelijk wordt voor fouten die zij 
vanwege haar professionele achtergrond gesignaleerd had kunnen hebben.  
 
3.2.2. Consequenties van de Basisovereenkomst en UAV-GC 2005 voor het projectproces 
In principe is bij projecten met een geïntegreerde contractvorm na het sluiten van het contract duidelijk 
en expliciet vastgelegd wat beide partijen gedurende het hele project van elkaar (kunnen en/of mogen) 
verwachten. Tenzij door de opdrachtgever anders wordt bepaald, maken de volgende documenten 
onderdeel uit van het contract (CROW, 2005a): 
 

• De Basisovereenkomst, inclusief verstrekte nota’s van inlichtingen en het proces-verbaal van 
de gunning van het werk. 

• De vraagspecificatie (ofwel ‘het Programma van Eisen’). 
• Bij de vraagspecificatie gevoegde annexen (zie voor een overzicht van deze annexen    

bijlage 3). 

                                                        
9 In principe is vraagspecificatie een andere benaming voor het Programma van Eisen (PvE). Anders dan bij 
traditionele Programma’s van Eisen het geval is, maken ook proceseisen onderdeel uit van de 
vraagspecificatie.  
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• De algemene voorwaarden (UAV-GC 2005). 
• De aanbieding van de opdrachtnemer (het betreft hier alles wat de opdrachtnemer heeft 

ingediend aan het eind van de selectiefase (onder andere ontwerp, prijsaanbieding etc.) en 
op basis waarvan het werk gegund is). 

• Overige documenten die door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever zijn verstrekt.  
 
Aangezien slechts één contractmoment in beginsel bepalend is voor het hele verdere verloop van het 
project10, heeft dit ene contractmoment grote consequenties voor beide partijen:  
 

• Voor opdrachtgevende partijen is dit het moment waarop de kaders (in termen van tijd, geld 
en kwaliteit) voor het gewenste projectresultaat (een passende huisvestingsoplossing) 
expliciet worden vastgelegd. In principe vervalt hun directe invloed op het projectresultaat na 
dit contractmoment en kan de opdrachtgever geen zaken van de opdrachtnemer verwachten 
die niet in de contractdocumenten zijn vastgelegd. Opdrachtgevende partijen hebben er dan 
ook belang bij om in aanloop naar dit moment een proces te doorlopen dat resulteert in een 
representatieve vraag naar aanleiding van hun probleemsituatie. Toets- en 
acceptatieprocedures op basis van een door de opdrachtgever op te stellen toets- en 
acceptatieplan zorgen er voor dat de opdrachtgever de voortgang van het proces (op een 
transparante manier) kan volgen. Op basis van de verkregen inzichten kan de opdrachtgever 
vervolgens besluiten om correctieve maatregelen te nemen (indienen van een 
wijzigingsverzoek).  
 

• Voor opdrachtnemende partijen is dit het moment waarop het minimale projectresultaat dat 
bereikt dient te worden  binnen de overeengekomen kaders van tijd en geld expliciet wordt 
vastgelegd. De opdrachtnemer is ‘vrij’ in het bepalen van zijn concrete oplossing voor het 
probleem van de opdrachtgever, mits deze oplossing past binnen de kaders en de doelen die 
de opdrachtgever in het contract heeft bepaald. De aantoonplicht hiervoor ligt bij de 
opdrachtnemer zelf (CROW, 2005b). Opdrachtnemers hebben er dan ook belang bij om een 
proces te doorlopen waarbij (ontwerp)beslissingen en deelresultaten voortdurend worden 
geverifieerd ten opzichte van het contractkader. Daarnaast zijn zij gebaat bij een efficiënt 
proces, om ervoor te zorgen dat zij alle werkzaamheden in ieder geval binnen de aangeboden 
prijs kunnen uitvoeren. Vanuit dit oogpunt hebben ze belang bij een proces dat borgt dat 
alleen activiteiten worden uitgevoerd die bijdragen aan het bereiken van het contractueel 
vastgelegde projectdoel.        

 
3.3. Achtergronden van Systems Engineering 
Ondanks dat ‘projecten met een geïntegreerde contractvorm’ en ‘Systems Engineering’ steeds vaker 
in één adem genoemd worden, blijkt uit participatieve observaties in dit onderzoek dat de betekenis 
van het begrip Systems Engineering in de bouwkundige praktijk nog verre van algemeen bekend is 
(zie bijlage 6). Het gevolg hiervan is een groot risico op spraakverwarring (miscommunicatie) en 
‘problemen’ met toepassen. In deze paragraaf wordt inzicht geboden in wat Systems Engineering 

                                                        
10 Afwijkingen hierop zijn slechts mogelijk door het doorlopen van officiële wijzigingsprocedures conform de 
bepalingen uit de UAV-GC 2005 of eigen aanpassingen daarop. Geaccepteerde wijzigingen worden 
onderdeel van het contractkader. 
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precies is, wat het kan betekenen voor geïntegreerde projecten en wat de belangrijkste kenmerken 
ervan zijn.  
 
3.3.1. Betekenis, doel en toepassingsgebied van Systems Engineering 
Systems Engineering is een algemeen en veelomvattend begrip (ook wel aangeduid met 
‘containerbegrip’). Volgens de International Council on Systems Engineering (INCOSE) kan de term 
Systems Engineering zowel refereren naar een perspectief, een proces als een beroep (INCOSE, 
2011). Ook de Amerikaanse Department of Defense (DoD) hanteert een tweeledigheid van het begrip. 
Volgens de DoD bestaat Systems Engineering namelijk uit het technische kennisdomein Systems 
Engineering  en Systems Engineering Management (Department of Defense, 2001). Hieruit kan 
worden afgeleid dat de term Systems Engineering zowel een theoretische (perspectief/kennisdomein) 
als een praktische connotatie (managementproces/beroep) in zich draagt. In het kader van dit 
onderzoek zijn we met name geïnteresseerd in de manier waarop Systems Engineering 
ondersteunend kan zijn aan het uitvoeren van geïntegreerde projecten (procesmatige of praktische 
connotatie van Systems Engineering).  
 
Vanwege de diverse connotaties kan onbewust gebruik van de term Systems Engineering snel leiden 
tot misverstanden. Dit wordt nog eens versterkt doordat de betekenis en interpretatie van Systems 
Engineering namelijk per industrie, bedrijfstak of bedrijf kan verschillen (Dean, Bahill en Bentz, 1997). 
Dit biedt tevens een verklaring voor de bevinding in dit onderzoek dat Systems Engineering-adviseurs 
zonder achtergrond in de utiliteitsbouw vaak moeilijk aansluiting vinden bij de praktijk als zij bij 
projecten in de utiliteitsbouw als adviseur in een projectteam optreden (zie bijlage 6 voor een 
toelichting op de ervaringen en bevindingen). 
 
Omdat de term Systems Engineering van alles kan betekenen is het geen vreemde constatering dat in 
de literatuur geen eenduidige definitie van Systems Engineering blijkt te bestaan. Om in het kader van 
dit onderzoek toch een praktisch uitgangspunt te hebben, is een werkdefinitie voor  Systems 
Engineering opgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van voor de bouwsector herkenbare terminologie:  
 
‘Systems Engineering is een interdisciplinaire werkwijze die ontwikkeld is voor het op een integrale 
manier ontwerpen, realiseren en in stand houden van succesvolle (huisvestings)oplossingen die 
aantoonbaar voldoen aan de volledige set van geïnventariseerde en gedocumenteerde klant- en 
gebruikerseisen’.  
 
Deze werkdefinitie is gebaseerd op een synthese van de basisdefinities van de DoD en INCOSE en 
de kernbegrippen die daaruit afgeleid zijn. De definities van de DoD en INCOSE zijn hiervoor als 
representatief beschouwd, aangezien deze partijen in hun formulering uit zijn gegaan van de in hun 
ogen relevante definities uit de literatuur. Voor meer informatie en een overzicht van de basisdefinities 
van de DoD en INCOSE wordt verwezen naar bijlage 2.  
 
Om het doel van het realiseren van succesvolle integrale oplossingen te kunnen bereiken, maakt   
Systems Engineering gebruik van een eigen set instrumenten en processen (o.a. Department of 
Defense, 2001; Dean, Bahill en Bentz, 1997; Kasser, Hitchins en Huynh, 2009 en INCOSE 2011). 
Doelen, uitkomsten en activiteiten met betrekking tot deze processen zijn tevens vastgelegd in een 
internationale standaard (ISO/IEC, 2008). Systems Engineering biedt met deze processen en 
instrumenten niet alleen handvatten voor wat er voor het realiseren van succesvolle oplossingen 
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gedaan moet worden, maar ook voor hoe dit kan worden gedaan (Dean, Bahill en Bentz, 1997). Dean 
et al. geeft daarbij aan dat met het toepassen van een deugdelijk Systems Engineering-proces kosten- 
en planningsoverschrijdingen en prestatietekortkomingen kunnen worden voorkomen (Dean, Bahill en 
Bentz, 1997). Projectrisico’s kunnen hiermee dus worden gereduceerd.  
 
In principe is Systems Engineering geschikt voor alle soorten geïntegreerde projecten in elk type 
sector (Dean, Bahill en Bentz, 1997 en ISO/IEC, 2008). Zo is Systems Engineering door de jaren heen 
onder andere toegepast  in de lucht- en ruimtevaartsector en in de defensie-industrie (bijvoorbeeld 
Boeing, Lockheed, Rockwell) en in de commerciële sector (bijvoorbeeld AT&T). Sinds enkele jaren is 
ook binnen de GWW-sector ervaring opgedaan met deze methode (ProRail en Rijkswaterstaat, 2009). 
Er bestaat dan ook geen belemmering om Systems Engineering in de utiliteitsbouw toe te passen. 
Hierbij dient echter wel uitgekeken te worden met het letterlijk ‘kopiëren’ van instrumenten en 
processen uit andere sectoren. Zoals al eerder opgemerkt, verschilt de betekenis en interpretatie van 
Systems Engineering volgens Dean, Bahill en Bentz (1997) per industrie of bedrijfstak en vraagt dit 
dus om een kritische houding. Ook Kasser, Hitchins en Huynh (2009) onderschrijven dit. Zij refereren 
naar geleerde lessen bij de implementatie van andere methoden. Het letterlijk ‘kopiëren’ van 
processen die in bepaalde culturen of organisaties leken te werken naar andere organisaties, heeft 
bijvoorbeeld bij de Six Sigma-methode geresulteerd in een faalpercentage van 60% (Angel & Froelich, 
2008). 
Voor de situatie in de utiliteitsbouw is deze waarschuwing zeer relevant. Literatuur specifiek over (het 
toepassen van) Systems Engineering in de B&U-sector is namelijk nog zeer schaars. Voor zover 
inzichtelijk, beperkt dit zich tot een enkele publicatie (SIG-SEI, 2011) en enkele afstudeerverslagen 
(o.a. Plegt, 2009; Leicher, 2010 en Noordink, 2011). Deze bronnen zijn echter meer op de 
woningbouwsector georiënteerd. Voor ondersteuning bij de implementatie van Systems Engineering in 
de utiliteitsbouw wordt in de praktijk dan ook sneller teruggevallen op de ‘leidraad Systems 
Engineering in de GWW-sector’ (ProRail en Rijkswaterstaat, 2009)11.  Deze leidraad is opgesteld ter 
ondersteuning van een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, ProRail, Bouwend Nederland, 
NLingenieurs (voorheen ONRI) en in een later stadium de Vereniging van Waterbouwers. Deze 
partijen hebben afgesproken Systems Engineering bij infrastructurele publiek-private samenwerkingen 
(PPS) als standaard werkwijze te hanteren en is daardoor binnen de bouwsector ook meer algemeen 
bekend. De leidraad geeft een beknopt totaaloverzicht van de Systems Engineering-theorie, 
processen en voor de GWW-sector geschikte instrumenten. Naast deze meer generieke bron zijn er  
door diverse (grote) bouwpartijen inmiddels ook eigen handboeken/leidraden voor het toepassen van 
Systems Engineering opgesteld (o.a. BAM, 2008 en Ruijven, 2011). Deze zijn echter alle specifiek 
afgestemd op de GWW-sector12. Gebruik van deze bronnen als referentie voor de utiliteitsbouw is 
verleidelijk, maar brengt, zoals aangegeven door Kasser et al, grote risico’s met zich mee als hierbij 
geen kritische houding wordt gehanteerd.  
 

                                                        
11 Gebaseerd op de ervaringen bij HEVO. Verkennende activiteiten binnen HEVO op het gebied van 
Systems Engineering voorafgaand aan dit onderzoek waren met name gebaseerd op deze bron.  
12 Daarnaast blijkt uit gesprekken met enkele experts op het gebied van Systems Engineering (onder 
andere de heer Macke, de heer van Zanten en de heer van Ruijven) dat de projectresultaten in de GWW-
sector nog sterk wisselend zijn. Dit soort bronnen geven dan ook geen garantie op succes.  
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3.3.2. Kenmerken van Systems Engineering in projecten 
Systems Engineering kan als methode gebruikt worden om projecten tot een goed einde te brengen. 
Deze paragraaf beoogt een overzicht te geven van de kenmerken waarmee Systems Engineering zich 
in een project manifesteert. Hierbij is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van voor de bouwsector 
herkenbare terminologie. 
  

• Systeemgerichte afbakening van projecten 
Aan de basis van Systems Engineering ligt het systeemdenken (ProRail & Rijkswaterstaat, 
2009 en INCOSE, 2011). Het systeemdenken gaat ervan uit dat systemen (ook te lezen als 
producten, bijvoorbeeld huisvesting) deel uitmaken van een groter geheel en binnen deze 
(aan verandering onderhevig zijnde) context oplossingen bieden voor de gewenste doelen die 
aan het systeem/product ten grondslag liggen. Zo’n systeem of product is overigens zelf ook 
weer opgebouwd uit (samenhangende) componenten, die op zichzelf wederom als een 
systeem kunnen worden beschouwd.    
Het formuleren van de doelen die de opdrachtgever in een project wil bereiken is dan ook 
essentieel voor de juiste afbakening (scope) van het project (o.a. CROW, 2005b; ISO/IEC, 
2008; INCOSE, 2009). Door deze afbakening ontstaan altijd externe raakvlakken (interacties) 
met andere systemen (bijvoorbeeld een verkeerssysteem) en stakeholders 
(belanghebbenden) in de directe en indirecte omgeving. Voor het oplossen van een 
huisvestingsvraagstuk is de fysieke huisvesting alleen namelijk niet genoeg. Om tot een 
succesvolle oplossing te komen is altijd inspanning, inmenging en/of toestemming van andere 
partijen nodig. In huisvesting gerelateerde projecten zijn dit bijvoorbeeld omwonenden, 
gemeenten, nutsbedrijven, brandweer, belangengroepen etc. Bij de ontwikkeling van de 
huisvesting dient altijd rekening te worden gehouden met deze stakeholders, omdat deze 
medebepalend (kunnen) zijn voor het succes van de oplossing13 (Hertogh, 1997; Bryson, 
2004). Het opstellen van een stakeholdersdiagram/contextdiagram kan helpen om de externe 
stakeholders en/of externe raakvlakken van het project inzichtelijk te maken (o.a. INCOSE, 
2011; Graaf en Kloosterman-Boswinkel, 2012). Het opstellen van een macht-kracht-diagram 
(power-interest-diagram) kan helpen om te bepalen volgens welke strategie stakeholders bij 
het project betrokken zouden moeten worden (o.a. Bryson, 2004; Graaf en Kloosterman-
Boswinkel, 2012). Bijlage 4 geeft een voorbeeld van een contextdiagram en power-interest-
diagram. Raakvlak- en stakeholdersmanagement betreft een iteratief proces, aangezien de 
omgeving gedurende de levenscyclus van het project voortdurend aan veranderingen 
onderhevig is (o.a. ISO/IEC, 2008 en INCOSE, 2011).           

 
• Levenscyclusbenadering 

Een ander kenmerk van Systems Engineering is de aandacht voor de hele levenscyclus 
(verschillende fasen die een product van ontwikkeling tot sloop doormaakt) van een systeem 
of product (o.a. Dean, Bahill en Bentz, 1997; Kasser, Hitchins en Huynh, 2009; ProRail en 
Rijkswaterstaat, 2009 en INCOSE 2011). Het definiëren van levenscyclusfasen helpt om in 

                                                        
13 Stakeholders hebben altijd op enigerlei wijze belang bij een project. Afhankelijk van het type stakeholder 
en hun houding ten opzichte van het project, kunnen zij gebruik maken van bepaalde machtsmiddelen om 
ervoor te zorgen dat hun belang in het project behartigd wordt en indien dit niet het geval is het project 
frustreren. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld hun beleid als machtsmiddel gebruiken, omwonenden kunnen 
gebruik maken van inspraakprocedures om ontwikkelingen tegen te houden/te vertragen etc.  
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het project op een gestructureerde en efficiënte manier aan de stakeholderseisen te voldoen. 
De bedoeling is daarbij dat in het project pas naar de volgende levenscyclusfase wordt 
gegaan, als in een officieel beslismoment is bepaald dat met de werkzaamheden aan de 
criteria  voor die fase is voldaan (faseresultaat dat voldoet aan de stakeholderseisen) 
(ISO/IEC, 2008; INCOSE, 2011). Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen twee 
soorten acceptaties: toestemming om door te gaan naar de volgende fase en acceptatie van 
het faseresultaat zelf (bijvoorbeeld acceptatie van een outputdocument) (INCOSE, 2011).  
 
In de literatuur worden verschillende levenscyclusstappen voor een systeem of product 
onderscheiden (o.a. Dean, Bahill en Bentz, 1997; Department of Defense, 2001 en INCOSE 
2011). Benamingen voor de verschillende fasen vertonen binnen de verschillende bronnen 
enige variatie, maar de doelen per fase zijn daarbij in principe gelijk. Figuur 4 geeft een 
overzicht van de levenscyclusfasen die binnen het kader van dit onderzoek representatief zijn 
geacht (inclusief toelichting op het doel van de fase). Het overzicht is gebaseerd op INCOSE 
(2011).   
 
Levenscyclusfase Doel 
1. Verkennende onderzoeksfase • Identificeren van stakeholderswensen en -eisen 

• Verkennen van ideeën en technologieën 
2. Conceptfase 
 

• Verfijnen van stakeholderswensen en -eisen 
• Verkennen van haalbare concepten 
• Voorstellen van levensvatbare oplossingen  

3. Ontwikkelfase 
 

• Verfijnen van systeemeisen 
• Creëren van oplossingsbeschrijvingen 
• Bouwen/ontwikkelen van het systeem 
• Verifiëren en valideren van het systeem 

4. Productiefase 
 

• Produceren van het systeem 
• Inspecteren en verifiëren 

5. Ingebruiknamefase 
 

• In gebruik nemen van het systeem om aan de 
gebruikswensen en -eisen tegemoet te komen 

6. Ondersteuningsfase • In stand houden van het systeem 
7. Buitengebruikstellingsfase • Opslaan, archiveren of slopen van het systeem 

Figuur 4: Levenscyslusfasen en bijbehorende doelen. Gebaseerd op INCOSE (2011). 

 
Volgens Kasser et al start de levenscyclus met het vaststellen van de daadwerkelijke 
behoefte. Het identificeren van het daadwerkelijke probleem, het ontwikkelen van een aantal 
alternatieve conceptoplossingen en de keuze van een optimale conceptoplossing voor de 
integrale probleemsituatie is nodig om in een project tot een zo optimaal mogelijke 
oplossingsrichting te komen (Kasser, Hitchins en Huynh, 2009). Deze activiteiten zijn nodig 
voordat de stakeholders voor een project kunnen worden bepaald en vinden plaats voor of als 
onderdeel van de verkennende onderzoeksfase zoals benoemd door onder andere INCOSE.     
 
Een nieuwe fase start op het moment dat de voorgaande fase is afgesloten (na het passeren 
van de bijbehorende mijlpaal). In de praktijk kan het wel voorkomen dat activiteiten uit een 
bepaalde fase nog doorlopen in de opvolgende fase waardoor overlap ontstaat (Dean, Bahill 
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en Bentz, 1997 en INCOSE, 2011). Tijdens de productiefase kunnen bijvoorbeeld nog 
ontwerpactiviteiten plaatsvinden.  
 
Voor D&B/DBM-contracten geldt dat de buitengebruikstellingsfase (en eventueel de 
ondersteuningsfase) buiten de integrale scope van de ontwikkelende partij valt. Het doorlopen 
van alle op een project van toepassing zijnde fasen hoeft niet door één en hetzelfde 
projectteam te worden uitgevoerd. Het project kan namelijk in deelprojecten worden 
opgedeeld, waarbij verschillende projectteams (eventueel van verschillende bedrijven of 
organisaties) bepaalde delen van de levenscyclus voor hun rekening nemen (Dean, Bahill en 
Bentz, 1997). Voor deze deelprojecten geldt dan een eigen projectplan, budget en projectdoel 
(Dean, Bahill en Bentz, 1997). Deze benadering vertoont overeenkomsten met de situatie bij 
D&B/DBM-projecten in de utiliteitsbouw. Hier doorloopt een apart projectteam (aan de 
opdrachtgeverzijde) de verkennende onderzoeksfase en/of conceptfase voordat het project 
wordt aanbesteed. Na de aanbesteding gaat een ander projectteam (aan de opdrachtnemer-
zijde) verder met het doorlopen van de navolgende levenscyclusfasen.     

 
• Een Systems Engineering-proces  

Een Systems Engineering-proces14 is gericht op de transformatie van de probleemsituatie van 
de klant (opdrachtgever) naar een succesvolle oplossing. Dit transformatieproces kan vanuit 
twee verschillende perspectieven bekeken worden (Dean, Bahill en Bentz, 1997): 
 
1. Toenemend detailniveau in het project. Het project start met een algemene 

probleemomschrijving van de klant en wordt in het Systems Engineering-proces steeds 
gedetailleerder uitgewerkt totdat een concrete oplossing is bereikt.  

 
2. Systems Engineering-activiteiten die uitgevoerd dienen te worden gedurende de 

projectvoortgang. De Systems Engineering-activiteiten komen voort uit de processen die 
nodig zijn om voortgang in het project te boeken. In elke levenscyclus betreft dit in 
principe dezelfde set processen (Dean, Bahill en Bentz, 1997 en INCOSE, 2011), 
afhankelijk van wat nuttig is voor het specifieke project (Department of Defense, 2001 en 
INCOSE, 2011). De internationale standaard ISO/IEC 15288:2008 geeft een 
totaaloverzicht van deze processen (ISO/IEC, 2008). Deze komen overeen met de 
processen zoals beschreven door INCOSE (2011). Voor dit overzicht wordt verwezen 
naar bijlage 5.   

 
Het totaal aan processen dat plaatsvindt in elke fase in het project kan worden opgesplitst 
in managementprocessen en technische (Systems Engineering) processen die aan 
elkaar zijn gerelateerd (Dean, Bahill en Bentz, 1997). De managementprocessen 
ondersteunen het transformatieproces in het project: ze zorgen voor de planning van de 
activiteiten en geven richting door organisatie en coördinatie. De technische processen 
zorgen voor de daadwerkelijke transformatie in het project door het genereren van 
concrete (deel)resultaten (Dean, Bahill en Bentz, 1997).    

                                                        
14 Een proces wordt binnen dit onderzoek gedefinieerd als een set van aan elkaar gerelateerde en 
interacterende activiteiten die input transformeren naar output. Hiermee wordt aangehaakt op de definitie 
die INCOSE en de ISO/IEC hiervoor hanteert (ISO/IEC, 2008 en INCOSE, 2011). 
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De managementprocessen zoals onder andere omschreven door ISO/IEC (2008) en 
INCOSE (2011) zijn in principe toepasbaar op elk denkbaar type project. De technische 
processen daarentegen zijn specifiek en kenmerkend voor Systems Engineering. Figuur 
5 geeft een beknopte toelichting op deze processen (gebaseerd op ISO/IEC 15288 
(2008) en INCOSE (2011)).  

    
Technisch proces Toelichting 
1. Stakeholderseisen 

definitieproces 
Definiëren van de eisen voor een systeem 
(huisvestingsoplossing) dat faciliterend is aan de 
wensen en behoeften van de gebruiker en andere 
stakeholders in een bepaalde omgeving.   

2. Eisen analyseproces 
 

Transformeren van de wenselijke systeemdoelen (op 
basis van de door de stakeholders geformuleerde 
eisen) naar een vanuit technisch perspectief 
gewenste productomschrijving die tegemoet komt 
aan deze doelen.  

3. Architectuur ontwerpproces Synthetiseren van deeloplossingen tot één oplossing 
die voldoet aan de systeemeisen.  

4. Implementatieproces Realiseren (produceren) van de gespecificeerde 
systeemelementen. 

5. Integratieproces Samenstellen (assembleren) van de 
systeemelementen tot een integraal systeem dat 
consistent is met het architectonisch ontwerp. 

6. Verificatieproces Controleren dat met het systeem aan de 
gespecificeerde ontwerpcriteria wordt voldaan (is het 
systeem/de huisvesting juist ontworpen/gebouwd?) 

7. Overgangsproces Zorgen dat het systeem geschikt is om de 
operationele diensten, zoals gespecificeerd in de 
stakeholderseisen, te kunnen faciliteren.  

8. Validatieproces Voorzien van objectief bewijs dat het systeem, 
wanneer het in gebruik wordt genomen conform de 
stakeholderseisen, in de operationele omgeving ook 
daadwerkelijk de beoogde doelen faciliteert (is het 
juiste systeem/huisvesting gerealiseerd).   

9. Operationeel proces Gebruiken van het systeem om de gebruiksdoelen te 
faciliteren.  

10. Beheer- en onderhoudsproces Het in stand houden van het systeem om ervoor te 
zorgen dat het zijn faciliterende diensten kan blijven 
leveren.  

11. Buitenwerkingstellingsproces Het beëindigen van het bestaan van een 
systeementiteit.  

Figuur 5: Overzicht van de technische (Systems Engineering) processen (gebaseerd op ISO/IEC (2008) en 

INCOSE (2011)).  
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Binnen de kaders van dit onderzoek is niet elk proces uit figuur 5 relevant. Zo vallen het 
operationeel proces, het beheerproces en het buitenwerkingstellingsproces buiten de 
scope van D&B/DBM-projecten.  
 
Het systeemdenken, dat aan Systems Engineering ten grondslag ligt (ProRail & 
Rijkswaterstaat, 2009 en INCOSE, 2011), heeft ook zijn weerslag binnen projecten. Om 
de complexiteit binnen projecten terug te brengen naar beter behapbare en beheersbare 
onderdelen, maakt Systems Engineering gebruik van het principe van hiërarchisch 
decomponeren (Dean, Bahill en Bentz, 1997; Ruijven, 2011, BAM, 2008 en INCOSE, 
2011). Een product of systeem wordt daarbij op een logische wijze uitgesplitst in de 
subsystemen en/of onderdelen waaruit het bestaat. Figuur 6 geeft het principe van een 
hiërarchische decompositie weer. Figuur 7 geeft een schematisch voorbeeld van zo’n 
hiërarchische decompositie. 

 

 
 
Figuur 6: Principe van een hiërarchische decompositie. Vrij naar ISO/IEC (2008) p.8. 

 

 
 

Figuur 7: Voorbeeld van een hiërarchische decompositie. Vrij naar ISO/IEC (2008) p.9. 

 
Dit opsplitsen gaat door totdat het niveau bereikt is waarop de losse onderdelen 
bijvoorbeeld kunnen worden gemaakt of besteld (INCOSE, 2011). Onnodig ver 
opsplitsen moet daarbij voorkomen worden, aangezien hierdoor onnodige raakvlakken 
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tussen de onderdelen ontstaan. Onnodige raakvlakken leiden tevens tot onnodige eisen 
(Dean, Bahill en Bentz, 1997). Dit is niet wenselijk aangezien dit in het project extra werk 
oplevert om te zorgen dat de verschillende onderdelen goed op elkaar aansluiten.  
 
Het proces van decomponeren gebeurt stapsgewijs en manifesteert zich het meest 
nadrukkelijk tijdens het ontwerpproces in de ontwikkelfase (zie figuur 4). Omdat tijdens 
het ontwerpproces steeds beter duidelijk wordt hoe de systeem- of productoplossing 
eruit gaat zien, wordt ook wel gesproken over een proces van specificeren (o.a. BAM, 
2008, ProRail, 2009 en INCOSE, 2011). Tijdens de productie van het systeem (tevens 
onderdeel van de ontwikkelfase) vindt het omgekeerde proces plaats en worden de 
afzonderlijke onderdelen geïntegreerd tot een integrale systeem- of productoplossing die 
tegemoet komt aan de doelstelling van de opdrachtgever/klant (o.a. BAM, 2008, ProRail 
en Rijkswaterstaat, 2009 en INCOSE, 2011).  
 
De vereenvoudiging die door het decomponeren van een complex geheel (systeem) 
ontstaat, vergroot de beheersbaarheid in de management- en technische (Systems 
Engineering) processen. Dean et al. noemen een aantal specifieke functies van het 
werken met hiërarchische decomposities15 (Dean, Bahill en Bentz, 1997): 
 
1. Het helpt functies aan fysieke componenten te koppelen, waarbij gegarandeerd     

wordt  dat elke functie ook daadwerkelijk door een of meerdere fysieke onderdelen 
mogelijk gemaakt wordt. 

2. Het helpt beoogde functies van het systeem/product en systeem- of producteisen   
aan elkaar te koppelen. 

3. Het helpt inzichtelijk te maken of alle relevante functies benoemd zijn en of er geen 
onnodige functies worden gevraagd.  

4. Het helpt bij het toekennen van (afgeleide) eisen aan subsystemen of product-
onderdelen en zorgt dat inzichtelijk en traceerbaar is waar afgeleide eisen vandaan 
komen16. Door deze gestructureerde manier van werken ontstaan tevens 
overzichtelijke en samenhangende clusters van functies en eisen. 

5. De decompositie vormt de basis voor de verdeling van werkzaamheden.                   
 

De eerste drie functies  hebben met name betrekking op de verkennende 
onderzoeksfase en de conceptfase. De laatste twee zijn vooral van toepassing in de 
ontwikkelfase van een project.  
 
De gestructureerde manier van werken ondersteunt tevens het verificatie- en 
validatieproces. Enerzijds helpt het inzichtelijk te maken of oplossingsrichtingen ook 
daadwerkelijk bijdragen aan de functies en doelen die de basis vormen voor het project 
(ProRail en Rijkswaterstaat, 2009). Anderzijds helpt de werkwijze om op een 
transparante manier te kunnen controleren of de gekozen oplossingen wel passen 
binnen het eisenpakket van de opdrachtgever/klant.    

                                                        
15 Deze functies komen ook aan bod in andere bronnen (o.a. Department of Defense, 2001). 
16 Afgeleide eisen als gevolg van ontwerpbeslissingen dienen te passen binnen de speelruimte die hoger in 
de structuur gelegen eisen toestaan (ProRail en Rijkswaterstaat, 2009).   
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3.3.3. Een Systems Engineering-proces als ‘hulpmiddel’ bij ‘UAV-GC projecten’ 
Het doel en de achtergronden van Systems Engineering vertonen duidelijke overeenkomsten met de 
belangen die zowel bij opdrachtgevende als opdrachtnemende partijen spelen bij het uitvoeren van 
projecten met een geïntegreerde contractvorm. In dit licht bekeken is het Systems Engineering-proces 
interessant om als referentie of hulpmiddel te dienen voor een succesvolle procesinrichting voor 
D&B/DBM-projecten in de utiliteitsbouw. In de hoofdstukken 4 en 5 wordt hier nader op ingegaan.  
 
3.4. Enkele basisprincipes bij het leveren van advi esdiensten 
HEVO heeft als aanleiding voor dit onderzoek aangegeven toonaangevend adviseur te willen worden 
op het gebied van D&B/DBM-projecten. Vandaar dat ze haar dienstverlening met de implementatie 
van Systems Engineering wil verbeteren. Deze paragraaf gaat kort in op enkele basisprincipes die aan 
het leveren van adviesdiensten ten grondslag liggen. Bij de verbeterslag van HEVO’s dienstverlening 
zal in ieder geval met deze basisprincipes rekening gehouden moeten worden.  
 
Een van de eerste strategische vragen die elke persoon of organisatie die te maken krijgt met een 
huisvestingsvraagstuk zichzelf moet stellen, is of hij/zij al dan niet zelf de verantwoordelijkheid voor het 
oplossen van het vraagstuk kan en wil dragen. Vooral voor organisaties of bedrijven geldt dat het 
uitbesteden van dit soort opgaves aan gespecialiseerde partijen strategische voordelen op kan 
leveren (bijvoorbeeld vanwege concentratie op eigen kerncompetenties en de mogelijkheid om sneller 
met een goede (huisvestings)oplossing te reageren op veranderende technologische 
marktomstandigheden). Dit is met name het geval wanneer huisvestingsvraagstukken niet direct 
betrekking hebben op de kerncompetenties of kernactiviteiten van het bedrijf. (Quinn en Hilmer, 1994; 
Quélin en Duhamel, 2003 en McIvor, 2008). Aangezien huisvestingsvraagstukken wel tot de 
kerncompetenties van professionele huisvestingsadviseurs behoren, zijn zij de aangewezen partij om 
opdrachtgevers op dit vlak te ondersteunen.  
 
Een gelijksoortige situatie kan zich voordoen bij (tijdelijke) projectorganisaties, die als opdracht-
nemende contractpartij van een project optreden. Uit observaties binnen dit onderzoek17 en ervaringen 
binnen HEVO blijkt dat het bij projecten met een geïntegreerde contractvorm gebruikelijk is dat 
meerdere (markt)partijen een actieve samenwerking met elkaar aangaan om aan de integrale 
verplichtingen te kunnen voldoen. Als reden voor dit soort actieve samenwerkingen kan de sterke 
fragmentatie van de bouwsector worden aangedragen18. Het bijeenbrengen van de benodigde 
ontwerp- en engineeringsdisciplines in een (tijdelijke) projectorganisatie biedt echter nog geen 
garantie dat deze organisatie ook daadwerkelijk een passende oplossing voor het vraagstuk van de 
opdrachtgever van het project kan realiseren. Om tot een integraal antwoord te kunnen komen binnen 
de gestelde projectkaders is namelijk een effectieve en efficiënte samenwerking noodzakelijk. Dit 
vraagt niet alleen om een doordachte organisatie en coördinatie van alle afzonderlijke deelactiviteiten, 
maar ook om sturing op de samenhang daartussen (projectmanagement). (Groote et al, 2001 en 

                                                        
17 Voor de documentatie van de observaties wordt verwezen naar bijlage 6. 
18 De bouwsector heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een sector die bestaat uit bedrijven die zich 
gespecialiseerd hebben in een bepaald onderdeel of bepaalde onderdelen van het hele ontwerp- en 
engineeringsproces (Geraedts en Wamelink, 2010).  
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Janssen, 2007). Managen van de informatie-uitwisseling tussen projectpartners maakt hier een 
voornaam onderdeel van uit (Otter & Prins, 2002).  
Ook opdrachtnemende partijen zullen zich de (strategische) vraag moeten stellen of alle activiteiten 
die nodig zijn om aan de contractuele verplichtingen te voldoen tot hun kerncompetenties of 
kernactiviteiten behoren (Quinn en Hilmer, 1994; Quélin en Duhamel, 2003 en McIvor, 2008). Op basis 
van het strategisch afwegen van (extra) kosten en risico’s, kunnen opdrachtnemende contractpartijen 
besluiten om externe partijen ter ondersteuning van het project in te huren. De opdrachtnemende 
contractpartij treedt daarbij dan zelf als opdrachtgever voor de ingehuurde partij op. Aangezien 
(integrale) projectcoördinatie tot de kerncompetenties en kernactiviteiten van professionele 
bouwmanagementbureaus behoren, zijn zij de aangewezen partij om opdrachtnemende partijen op dit 
vlak te ondersteunen.        
 
Het uitbesteden van activiteiten is voor organisaties niet zonder risico. Daarom speelt vertrouwen in de 
aangetrokken dienstverlenende partij een belangrijke rol (Quinn en Hilmer, 1994). Dit is zeker het 
geval bij opdrachtgevers die niet zelf over de technische kennis en/of ervaring beschikken om de 
uitkomsten van de geleverde dienst kwalitatief te evalueren (Darby en Karni, 1973; Zeithaml, 1981). 
Dit type opdrachtgever19 blijkt vanwege zijn beperkte beoordelingsvermogen van de uitkomst een 
sterke behoefte te hebben aan inzicht in de manier waarop de dienst wordt geleverd (Hatfeld, 1993).  
 
Inzicht of transparantie in het proces blijkt voor adviseurs dus essentieel om het vertrouwen van hun 
opdrachtgevers te winnen en daarmee hun zorgen weg te nemen. Volgens Hatfeld  kan dit 
bewerkstelligd worden door aandacht voor interactie en een goede communicatie met de 
opdrachtgever (Hatfeld, 1993). Goede, voortdurende communicatie tussen beide partijen blijkt ook 
essentieel voor het in stand houden van een langdurig goede relatie tussen beide partijen (Hatfeld, 
1993). Dit is relevant aangezien de totale doorlooptijd van huisvestingsvraagstukken in de 
utiliteitsbouw zich ongeacht de contractvorm al snel uitstrekt over meerdere jaren. De effectiviteit van 
de dienst van de huisvestingsadviseur wordt daarbij pas echt duidelijk naarmate de tijd verstrijkt.  
 
In het hele communicatieproces spelen tal van factoren een rol en dit maakt het alles behalve 
eenvoudig. Voor huisvestings- en projectmanagementadviseurs in de bouwsector is het essentieel om 
zich hiervan bewust te zijn. Vandaar dat afsluitend kort wordt stilgestaan bij enkele belangrijke 
principes.  
 
Op de eerste plaats doen adviseurs er goed aan om expliciet aandacht te besteden aan het 
voorkomen/beperken van ‘ruis’ in het communicatieproces (Berlo, 1960). Ruis is in dit onderzoek 
opgevat als een verstoring van een boodschap tussen de zender en ontvanger. Dit kan leiden tot foute 
interpretatie van de boodschap en uiteindelijk een verkeerd eindproduct. Ruis kan daarbij optreden in 
elke stap van het communicatieproces: (1) het vergaren en overdragen van informatie door de 
zendende partij, (2) het ontvangen en interpreteren van informatie door de ontvangende partij20 en (3), 
de feedbackloop van de ontvanger terug naar de zender. Feedbackloops zijn essentieel om te 
controleren of de boodschap door de ontvanger correct geïnterpreteerd is.   
 

                                                        
19 In de bouwsector wordt in deze gevallen ook wel gesproken van niet-professionele opdrachtgevers (dit 
geldt alleen voor ‘opdrachtgevers’ die optreden als initiator van het project).  
20 De ontvangende partij kan de boodschap bijvoorbeeld anders interpreteren dan de zender bedoeld heeft. 
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Naast ruis in het communicatieproces speelt de manier waarop gecommuniceerd wordt een grote rol. 
‘Face to face’ communicatie of communicatie in fysieke bijeenkomsten is ‘rijker’ (bevat meer 
informatie) dan communicatie die op afstand plaatsvindt. Dit komt met name omdat non-verbaal 
gedrag de lading van de boodschap beïnvloedt. In lijn hiermee spelen ook communicatiemethode (al 
dan niet op basis van (statische) documenten) en het type communicatie (formeel of informeel) een 
bepalende rol (Otter en Prins, 2002 en Robbins, Judge en Campbell, 2010). Niet document-
gebaseerde en informele communicatie zijn veel ‘rijker’ van aard dan wel document gebaseerde en 
formele communicatie (Otter en Prins, 2002). Daarnaast kan informatie in een communicatieproces op 
verschillende manieren worden uitgewisseld: in één richting (lineair), in twee richtingen (duaal) en in 
meerdere richtingen tussen verschillende partijen (parallel) (Otter en Prins, 2002). Het mag duidelijk 
zijn dat parallelle informatie-uitwisseling daarbij complexer is dan lineaire. Verder spelen er allerlei 
mechanismen een rol die de communicatie kunnen verstoren. Enkele voorbeelden hiervan zijn 
ontleend aan Robbins, Judge en Campbell (2010):    
 

• Selectieve perceptie: de ontvanger van de boodschap hoort (en ziet) maar een selectie van 
de boodschap, afhankelijk van wat deze kan gebruiken, motivatie, ervaring, achtergrond etc. 
Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer een van beide partijen al een bepaalde 
oplossingsrichting in haar hoofd heeft, waardoor deze niet meer volledig open staat voor 
alternatieven. 

• Overload aan informatie: wanneer er bij de ontvangende partij meer informatie binnenkomt 
dan deze kan verwerken, zal informatie worden geselecteerd, genegeerd, gepasseerd of 
vergeten. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer er snel beslissingen moeten worden 
genomen over vele verschillende onderdelen. 

• Emotie: de gemoedstoestand van de zender of ontvanger kan van invloed zijn op hoe een 
boodschap overkomt.  

• Taal: mensen kunnen aan woorden verschillende betekenissen toekennen (definitiekwestie). 
In paragraaf 3.3 is al aan bod gekomen dat dit met betrekking tot Systems Engineering een 
relevant risico is.  

 
De omgeving waarin informatie-uitwisselingsprocessen (communicatieprocessen) plaatsvinden heeft 
tevens invloed op al deze aspecten (Davenport, 1997). Otter en Prins (2002) beschrijven specifieke 
kenmerken van de bouwkundige omgeving, waarin complexe en multidisciplinaire  ontwerpprocessen 
een belangrijke plaats innemen. Kenmerkend is bijvoorbeeld de manier waarop informatie-uitwisseling 
tussen ontwerpers plaatsvindt. Hierbij speelt informele communicatie een voorname rol (Otter, 2001). 
In principe communiceert men gedurende het ontwerpproces met schetsen en tekeningen die al dan 
niet voorzien worden van een mondelinge toelichting. Hierbij dient er rekening mee gehouden te 
worden dat ontwerpers bij het oplossen van problemen (oftewel het ontwerpproces) zowel terugvallen 
op expliciete kennis als stilzwijgende, impliciete kennis, intuïtie en reflectie.  
Om toch tot expliciete en onderbouwde ontwerpkeuzes te komen, is ook formele communicatie 
(‘communicatie die op enige wijze gestructureerd en gebaseerd is op specifieke afspraken en regels’ 
(Otter en Prins, 2002, p.4)) in het ontwerpproces essentieel (Otter en Prins, 2002 en Otter, 2001). 
Hoewel Otter en Prins naar ontwerpprocessen refereren, is een gelijksoortige situatie herkenbaar in de 
fase voorafgaand aan de ontwerpfase. Ook bij het definiëren van de vraag zijn doorgaans meerdere 
(creatieve) partijen betrokken en wordt bij de communicatie gebruik gemaakt van schetsen, 
vlekkenplannen e.d. De uiteindelijke uitvraag dient echter toch op een formele manier te worden 
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gecommuniceerd21. Al deze informatiestromen dienen door een hiervoor verantwoordelijke partij 
gemanaged te worden.    
 
Bij geïntegreerde contracten op basis van de UAV-GC 2005 speelt formele communicatie een nog 
grotere rol dan bij meer traditionele projecten het geval is. In de UAV-GC 2005 is het communicatie-
proces sterk geformaliseerd door onder andere expliciet vastgelegde wijzigingsprocedures en toets- 
en acceptatieprocedures. In toets- en acceptatieplannen kunnen tevens de documenten worden 
vastgelegd waarop deze procedures van toepassing zijn.  

                                                        
21 Dit blijkt uit de bevindingen en ervaringen die gedurende de onderzoeksperiode bij HEVO zijn opgedaan.  
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4. Dienstverlening van HEVO aan de opdrachtgeverzij de van  
D&B/DBM-projecten  

 
4.1. Inleiding 
HEVO heeft voorafgaand aan dit onderzoek al (op beperkte schaal) ervaring opgedaan met 
D&B/DBM-projecten op basis van de UAV-GC 2005. Dit onderzoek beoogt echter een kwaliteitsslag 
voor deze dienstverlening te realiseren, door een oplossing aan te reiken voor aspecten die 
momenteel de voornaamste projectrisico’s en verbeterpunten vormen. De beoogde kwaliteitsslag sluit 
aan bij de ambitie van HEVO om naast haar bestaande dienstverlening ook toonaangevend adviseur 
te willen worden op het gebied van D&B/DBM-projecten.  
 
In hoofdstuk 3 zijn de (theoretische) achtergronden toegelicht die in het kader van dit onderzoek 
centraal staan. Op basis van deze generieke achtergronden is een theoretische basis gelegd voor het 
formuleren van ontwerpprincipes op basis waarvan HEVO’s dienstverlening op het gebied van 
D&B/DBM-projecten kan worden verbeterd.  
 
In de hoofdstukken 4 en 5 wordt de ‘probleemsituatie’ van HEVO vanuit praktisch perspectief 
benaderd. Door de theoretische en praktische inzichten met elkaar in verband te brengen, worden 
beide hoofdstukken afgesloten met enkele praktisch relevante en wetenschappelijk onderbouwde 
ontwerpprincipes. Deze ontwerpprincipes zijn als input gebruikt voor de ontwerpfase van dit 
onderzoek.    
 
Dit hoofdstuk concentreert zich volledig op de dienstverlening van HEVO aan de opdrachtgeverzijde 
van D&B/DBM-projecten. In paragraaf 4.2 wordt stilgestaan bij de risico’s en verbeterpunten die in de 
huidige situatie bij HEVO zijn geïnventariseerd. Paragraaf 4.3 gaat vervolgens in op het 
ontwerpprincipe dat op basis van de inzichten uit hoofdstukken 3 en 4 voor de dienstverlening aan de 
opdrachtgeverzijde zijn opgesteld. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 4.4 afgesloten met het antwoord 
op de vraag hoe de potentiële invulling van de dienstverlening richting opdrachtgevende partijen bij 
D&B/DBM-projecten eruit ziet. Deze propositie vormt het toepassingsscenario waar bij de ontwikkeling 
van het ondersteunend instrumentarium vanuit is gegaan.  
 
4.2. Risico’s en verbeterpunten als gevolg van de ve rschillen tussen projecten volgens de 

UAV 1989/DNR 2005 en de UAV-GC 2005  
In paragraaf 4.2.2 worden de momenteel meest relevante risico’s en knelpunten met betrekking tot de 
dienstverlening op het gebied van D&B/DBM-projecten toegelicht. Deze knelpunten en risico’s zijn 
inzichtelijk gemaakt op basis van participatieve observaties bij enkele projecten en bestudering van 
enkele in het kader van dit onderzoek relevante cases. Voordat hierop wordt ingegaan, staat 
paragraaf 4.2.1 eerst stil bij de meest kenmerkende verschillen tussen geïntegreerde projecten 
volgens de UAV-GC 2005 en de meer traditionele projecten waar HEVO zich tot nu toe voornamelijk 
op heeft gericht. Deze verschillenanalyse wordt in paragraaf 4.2.2 als ‘kapstok’ gebruikt om de 
verschillende knelpunten en risico’s aan op te hangen.  
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4.2.1.  Verschillenanalyse tussen projecten volgens de UAV 1989/DNR 2005 en de UAV-GC 2005 
Voor HEVO behoren geïntegreerde projecten waarop de UAV-GC 2005 van toepassing wordt 
verklaard tot een relatief nieuw marktsegment. De organisatie heeft verreweg de meeste ervaring met 
advies- en bouwmanagementopdrachten volgens de UAV 1989 en Integraal Projectmanagement- 
projecten (IPM) volgens de DNR 2005 en UAV 1989 (afhankelijk van de projectfase)22. 
Advies/bouwmanagement- en IPM-projecten behoren dan ook tot de core business van HEVO. 
HEVO’s ‘standaard procesinrichting’ (zoals opgenomen in standaard beheersplannen en plannen van 
aanpak) is dan ook op dit type opdrachten en projecten afgestemd.  
 
D&B/DBM-projecten vragen om een andere aanpak dan de meeste werknemers binnen HEVO 
gewend zijn. Inzicht in de meest kenmerkende verschillen is verkregen door het uitvoeren van een 
procesvergelijking tussen projecten op basis van de UAV 1989/DNR 2005 en projecten op basis van 
de UAV-GC 2005. Voor verdieping in het procesverloop van D&B/DBM-projecten is de UAV-GC 2005 
grondig bestudeerd (zie hiervoor ook paragraaf 3.2). Daarnaast is hiervoor geput uit ervaringen als 
gevolg van participatieve observaties die in het kader van dit onderzoek zijn uitgevoerd. Zie voor een 
toelichting op deze observaties bijlage 6. Voor de verdieping in het procesverloop van traditionele 
advies- en IPM-projecten is enerzijds gebruik gemaakt van de standaard beheersplannen en plannen 
van aanpak die binnen HEVO voor dit soort projecten aanwezig zijn. Anderzijds is gebruik gemaakt 
van uitgebreide STB-matrices (Standaardtaakbeschrijvings-matrices) voor dienstverlening op basis 
van de UAV 1989/DNR 2005, die HEVO intern beschikbaar heeft. De STB-matrices bevatten een 
overzicht van alle taken die gedurende een projectproces voor kunnen komen en welk type partij in 
principe voor deze taken verantwoordelijk is. Tevens is gebruik gemaakt van inzichten die voort zijn 
gekomen uit (informele) gesprekken die gedurende het onderzoek met tal van werknemers van HEVO 
zijn gevoerd.   
 
De bevindingen van de binnen de kaders van dit onderzoek uitgevoerde analyse zijn vergeleken met 
resultaten van een inventarisatie die eerder intern binnen HEVO is uitgevoerd23. Deze vergelijking 
heeft geen substantiële verschillen opgeleverd en is daarom als representatief beschouwd. In figuur 8 
staan de meest kenmerkende verschillen weergegeven.      
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
22 In beide gevallen gaat het om algemene voorwaarden die geschikt zijn voor traditioneel ingerichte 
projecten. De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005) bevat algemene voorwaarden voor opdrachtgevers en -
nemers bedoeld voor het eenduidig ontwerpen, adviseren en organiseren van projecten in de gebouwde 
omgeving.  De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) 
regelt de contractverhoudingen tussen opdrachtgever en aannemer van een werk.  
23 Deze inventarisatie was erop gericht de verschillen tussen IPM- en D&B-projecten in kaart te brengen en 
heeft geresulteerd in een interne presentatie. De beschikbaarheid van deze resultaten kwam pas aan het 
licht nadat in het kader van dit onderzoek al een eigen analyse was uitgevoerd.   
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Verschilaspect  Situatie advies/BM/IPM-project Situatie D&B/DBM-project 
PvE (1) Het PvE evolueert gedurende de 

voortgang van het project door 
voortschrijdend inzicht (voortdurend  
herijken van het PvE). 

Strikte deadline relatief vroeg in het 
proces (doorgaans voordat het Definitief 
Ontwerp gereed is) waarop het PvE 
definitief en representatief moet zijn.  

PvE (2) Het definitieve PvE is vooral 
‘oplossingsgeoriënteerd’ (concrete 
basis voor het bestek). 

Definitief PvE is een mix van ‘oplossings-
georiënteerde en ‘prestatiegerichte’ eisen 
(door geheel of gedeeltelijk 
prestatiegericht specificeren heeft het PvE 
doorgaans een hoger abstractieniveau). 

Invloed op 
ontwerpfase 

De opdrachtgever heeft de 
mogelijkheid om ‘proactief’ invloed uit 
te kunnen oefenen op de 
ontwerpfase.  

De invloed van de opdrachtgever op de 
ontwerpfase is met name reactief 
(toetsen/accepteren). 

Communicatie-
proces 

Intensieve communicatie met 
opdrachtnemende partijen gedurende 
de voortgang van het proces is 
mogelijk. 

Meer gereguleerd en geformaliseerd 
communicatieproces. 

Figuur 8: Voornaamste verschillen tussen advies/BM/IPM projecten en D&B/DBM-projecten.  

 
De verschillen worden nader toegelicht en verder inzichtelijk gemaakt aan de hand van globale 
processchema’s. Voor de verschillen die betrekking hebben op het Programma van Eisen (PvE) in een 
project (verschillen 1 en 2 uit figuur 8) wordt verwezen naar figuur 9.   
 
 

 
 
Figuur 9: Schematisering van de verschillen die betrekking hebben op het Programma van Eisen.  

 
Bij ‘traditioneel’ ingerichte projecten is het gebruikelijk de definitiefase af te sluiten met een globaal 
Programma van Eisen (PvE). Dit PvE vormt de input voor de werkzaamheden van partijen in de 



 

 
1550601-0050.0.1, d.d. 15 februari 2013 Pagina 40 van 76 

 

 

     
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
www.hevo.nl 

volgende fasen van het project. HEVO biedt hulp bij het opstellen van PvE’s aan als dienst richting 
opdrachtgevers (als adviesopdracht of als onderdeel van een IPM-opdracht).  
 
In de initiatief/definitiefase van een project ligt de nadruk met name op het helder krijgen van de eisen 
op ruimtelijk en functioneel niveau. Met het opstellen van een technisch PvE wordt eveneens een start 
gemaakt. Dit technisch PvE wordt doorgaans gedurende het ontwerpproces verder uitgewerkt en 
geconcretiseerd. Een belangrijke reden die hier aan ten grondslag ligt is dat HEVO veel projecten 
uitvoert voor ‘niet-professionele opdrachtgevers’. Kenmerk van dit type opdrachtgevers is dat het 
oplossen van een huisvestingsvraagstuk voor hen niet tot de kerncompetenties behoort (vaak een  
‘once-in-a-lifetime experience’). Technische aspecten  blijken in de praktijk vaak moeilijk tot de 
verbeelding te spreken, waardoor concrete beslissingen op dit niveau doorgaans op basis van 
voortschrijdend inzicht van de opdrachtgever worden genomen. Voortschrijdend inzicht kan overigens 
ook leiden tot aanpassingen in het ruimtelijk en functioneel PvE. De gefaseerde manier waarop 
verschillende adviseurs (bijvoorbeeld architecten, constructeurs, installatieadviseurs) bij het project 
worden betrokken en gecontracteerd, kan er voor zorgen dat de (financiële) consequenties van dit 
soort aanpassingen beperkt kunnen blijven (bijvoorbeeld een aanpassing heeft betrekking op een 
installatieonderdeel, maar aangezien de installatieadviseur nog geselecteerd moet worden, leidt dit 
niet tot dubbel werk en hoeft dit niet per definitie financiële consequenties te hebben).  
 
HEVO houdt hier bij haar procesinrichting rekening mee door aan het eind van elke project- of 
deelfase een verschillenanalyse uit te voeren. De wijzigingen/afwijkingen die gedurende het proces 
ten opzichte van de uitgangssituatie van de fase zijn ontstaan worden daarbij in kaart gebracht en 
vastgelegd in een faserapportage. Een herijkt PvE vormt hiervan een vast onderdeel. In principe is dit 
een reactieve exercitie. In theorie levert dit aan het eind van de ontwerpfase een set eisen op die 
exact weergeeft wat de uitvoerende partijen dienen te realiseren. Deze eisen zijn dan ook vooral 
‘oplossingsgeoriënteerd’ en vormen directe input voor het opstellen van een bestek voor het project. 
Op basis van dit bestek wordt het werk doorgaans aanbesteed aan een bouwkundig aannemer.     
 
Bij projecten met een geïntegreerde contractvorm is herijken van het PvE na start van het 
aanbestedingstraject (dat leidt tot gunning van het werk) sterk geformaliseerd. Vanaf het moment dat 
partijen die geselecteerd zijn om deel te nemen aan de gunningsprocedure met hun werkzaamheden 
aan de slag gaan, zijn aanpassingen op het Programma van Eisen enkel mogelijk nadat deze formeel 
via een nota van inlichtingen aan de partijen zijn verstrekt. Na gunning van het werk (en tekenen van 
het contract) zijn wijzigingen zelfs enkel mogelijk na het doorlopen van een officiële 
wijzigingsprocedure (conform bepalingen in de UAV-GC 2005). 
 
Formele aanpassingen op het contractueel overeengekomen eisenpakket blijven voor de 
opdrachtgever doorgaans niet zonder directe consequenties op het gebied van tijd, geld en/of 
kwaliteit. Het is dan ook in het belang van de opdrachtgever om het aanbestedingsproces te starten 
met een Programma van Eisen dat representatief is voor zijn vraag. Dit geldt zowel op ruimtelijk, 
functioneel, technisch als ‘procesmatig’ niveau. Dit betekent dat relatief vroeg in het proces op 
verschillende vlakken kaderstellende beslissingen genomen moeten worden, zonder dat hier een 
concreet ontwerp aan ten grondslag ligt. Dit is in veel gevallen enkel mogelijk door eisen meer 
prestatiegericht te omschrijven in plaats van oplossingsgericht. Prestatiegerichte eisen geven 
opdrachtnemende partijen sturing in het vinden van een geschikte oplossingsrichting. Rekening 
houdend met deze randvoorwaarden is het essentieel dat adviseurs ten opzichte van traditionele 
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processen meer aandacht besteden aan de kwaliteit en representativiteit van het PvE voordat de 
gunningsprocedure voor de opdrachtnemende partijen start.  
 
Een ander kenmerkend verschil tussen beide typen projecten bouwt voort op de verschillen die 
betrekking hebben op het PvE. In het traditionele proces kan de opdrachtgever/klant het ontwerp-
proces relatief eenvoudig beïnvloeden door de directe en intensieve betrokkenheid bij de ontwerpfase. 
Dit zorgt ervoor dat de opdrachtgever proactief invloed uit kan blijven oefenen op het eindresultaat van 
het project.   
 
Bij projecten met een geïntegreerde contractvorm is de opdrachtgever in principe niet direct bij het 
ontwerpproces betrokken en hij heeft in principe dan ook geen directe invloed op het projectresultaat. 
Dit is het gevolg van een van de voordelen van geïntegreerde contractvormen. Door ontwerp en 
uitvoering (en eventueel ook andere diensten die een rol spelen verderop in de levenscyclus van het 
project) in een contract aan te besteden, kunnen opdrachtnemende partijen hun ontwerp- en 
uitvoeringstraject slim en efficiënt op elkaar afstemmen. Dit werkt kwaliteitsverhogend en/of innovatie 
stimulerend (Geraedts, 2010). Om deze hogere kwaliteit en/of innovatieve oplossingen te kunnen 
realiseren, moeten opdrachtnemende partijen wel exact weten welk projectresultaat minimaal bereikt 
moet worden. Dit om in te kunnen schatten welke inspanningen daar voor nodig zijn. Hier is de 
vraagspecificatie (het Programma van Eisen) voor bedoeld. Betrokkenheid van de opdrachtgever bij 
het realisatietraject is hierdoor niet alleen overbodig, maar voor de opdrachtnemende partij ook niet 
wenselijk. Het kan haar afstemmingsproces namelijk alleen maar verstoren.  Aanpassingen op de 
vraagspecificatie kunnen voor de prestatieverplichting van de opdrachtnemende partij dan ook 
ingrijpende consequenties betekenen. Vandaar dat de UAV-GC 2005 de invloed van de 
opdrachtgever aan banden legt door resultaten slechts te mogen toetsen en eventueel accepteren 
(afhankelijk van wat de opdrachtgever hierover in het toets- en acceptatieplan heeft vastgelegd). 
Aanpassingen op het ontwerp kan de opdrachtgever in principe alleen bewerkstelligen door het 
eisenpakket aan te passen. Hiervoor dient dan een officiële wijzigingsprocedure te worden doorlopen. 
Figuur 10 toont de geschematiseerde weergave van dit verschil.    
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Figuur 10: Verschillen met betrekking tot de invloed van de opdrachtgever op de ontwerpfase. 

 
Een laatste kenmerkend verschil heeft betrekking op het communicatieproces tussen de 
opdrachtgever en opdrachtnemer in het project. De UAV 1989 en de DNR 2005 bieden 
opdrachtgevers de mogelijkheid om zelf de mate van betrokkenheid bij het proces te bepalen. De 
intensiteit van de communicatie met opdrachtnemende partijen is daardoor sterk afhankelijk van hun 
eigen behoefte en/of verloop van het project. Inrichting en organisatie van contact- en 
overlegmomenten kunnen per projectfase worden bepaald en zonodig tussentijds worden bijgesteld. 
 
Bij projecten volgens de UAV-GC 2005 is de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
veel strikter gereguleerd. Communicatieafspraken voor de gunnings-/aanbestedingsfase dienen vooraf 
te worden vastgelegd in de gunningsleidraad. Dit om oneerlijke concurrentie tussen de verschillende 
deelnemende partijen te voorkomen. Oneerlijke concurrentie kan ontstaan als bepaalde aan de 
gunningsprocedure deelnemende partijen over meer of andere informatie beschikken dan andere 
partijen. Dit kan namelijk van invloed zijn op de aanbieding die ze als basis voor de gunning inleveren. 
  
Na gunning van het project vormen het contractueel vastgelegde toets- en acceptatieplan en de 
vastgelegde wijzigingsprocedure een belangrijke juridische basis voor de communicatie tussen de 
opdrachtgevende en opdrachtnemende partij. Opdrachtnemers hebben daarnaast doorgaans geen 
belang bij intensieve informele communicatie met de opdrachtnemer, aangezien hun 
resultaatverplichting in principe contractueel is vastgelegd. Figuur 11 toont van dit laatste 
kenmerkende verschil de geschematiseerde weergave.        
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Figuur 11: Verschillen met betrekking tot het communicatieproces. 

 
Op basis van deze analyse kan geconcludeerd worden dat geïntegreerde projecten een veel formeler 
verloop kennen. Het is daarbij in het belang van de (adviseur van de) opdrachtgever om ten opzichte 
van traditioneel ingerichte projecten meer aandacht aan de voorkant van het project te besteden. De 
periode voordat het contract getekend wordt is namelijk het moment dat de (gedelegeerd) 
opdrachtgever nog direct invloed kan uitoefenen op het projectresultaat, zonder dat dit direct 
consequenties heeft op het gebied van tijd, geld en/of kwaliteit.  
 
4.2.2. Verbeterpunten dienstverlening richting de opdrachtgeverzijde 
Voor HEVO behoort dienstverlening op het gebied van projecten met een geïntegreerde contractvorm 
tot een relatief nieuw marktsegment. De dienstverlening op het gebied van D&B/DBM-projecten 
betekent echter geen wereld van verschil met de traditionele dienstverlening. Ieder project, ongeacht 
de contractvorm, bestaat op hoofdlijnen uit dezelfde activiteiten die moeten worden uitgevoerd om het 
project tot een goed einde te kunnen brengen (Groote et al, 2001 en Janssen, 2007). Het merendeel 
van de activiteiten die bij D&B/DBM-projecten moeten gebeuren is men bij HEVO dan ook al gewend 
om te doen, hetzij in een iets andere vorm en/of op een iets andere manier. Deze overlap blijkt ook uit 
ervaringen en bevindingen op basis van uitgevoerde casestudy’s en participatieve observaties tijdens 
dit onderzoek. Bijlage 8 geeft hiervan enkele voorbeelden.  
 
De huidige basis voor de dienstverlening aan de opdrachtgeverzijde bij D&B/DBM-projecten bestaat 
uit enkele inhoudelijke hulpdocumenten (beschikbaar via het kennismanagementsysteem) en een 
beperkte hoeveelheid praktijkervaring uit projecten. Deze basis biedt echter nog ruimte voor 
verbetering. Dit blijkt uit bevindingen uit een casestudy en bevindingen uit participatieve observaties bij 
een project waar HEVO tijdens de looptijd van het onderzoek als adviseur van de opdrachtgever heeft 
opgetreden. Projectomschrijvingen en bevindingen staan toegelicht in bijlage 6. Figuur 12 geeft een 
overzicht van de geïnventariseerde verbeterpunten en de daaraan gerelateerde risico’s. Deze zijn  
tevens in verband gebracht met de verschillen die in paragraaf 4.2.1 zijn geïnventariseerd. 
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Verschilaspect  Verbeterpunt Risico(’s) 
PvE (1) en  
PvE (2) 

Kritischer en bewuster opstellen van 
Programma’s van Eisen, om ervoor 
te zorgen dat deze inhoudelijk 
kloppend en  representatief zijn voor 
de verwachtingen van klanten (zie 
paragraaf 2.1.3 van bijlage 6).      

Een PvE dat niet representatief genoeg is 
voor de vraag van de klant, kan grote 
negatieve financiële consequenties voor 
de opdrachtgevende partij opleveren (zie 
paragraaf 3.1 van bijlage 6).  
 
Het te gedetailleerd willen specificeren 
en/of ‘te dicht willen timmeren’ van PvE’s 
is erg tijdrovend. Dit vormt een risico voor 
het projectbudget (zie paragraaf 3.3 van 
bijlage 6).  

Invloed op 
ontwerpfase 

‘Los leren laten’ van de directe 
invloed op het project na de 
aanbesteding (zie paragraaf 3.3 van 
bijlage 6).   

Het na de aanbesteding te direct 
betrokken willen blijven bij de uitwerking 
van het project, kan leiden tot  
aansprakelijkheden die niet noodzakelijk 
zijn (zie paragraaf 3.3 van bijlage 6).  

Figuur 12: Verbeterpunten en risico’s op basis van de huidige dienstverlening aan de opdrachtgeverzijde. 

 
Binnen dit onderzoek wordt aangenomen dat het tweede verbeterpunt in principe te maken heeft met 
de risico’s als gevolg van het eerste verbeterpunt. Anders geformuleerd is de verwachting dat het 
belang van het tweede verbeterpunt afneemt als het eerste verbeterpunt wordt gerealiseerd. Deze 
hypothese is binnen de kaders van dit onderzoek niet getoetst kunnen worden. Aanbevolen wordt om 
dit in een vervolgonderzoek mee te nemen.  
 
4.3. Ontwerpprincipe opdrachtgeverzijde 
HEVO is in staat om richting opdrachtgevers van D&B/DBM-projecten een kwalitatief betere dienst 
aan te bieden, indien zij invulling kan geven aan de geïnventariseerde verbeterpunten en daarmee 
ook de risico’s voor het succes van het projectresultaat kunnen verlagen. Systems Engineering kan 
hierbij als referentie worden gebruikt, aangezien het opstellen van een representatief eisenpakket als 
basis voor een integrale projectontwikkeling centraal staat in de eerste fase van een Systems 
Engineering-proces. Door uit te gaan van de verbeterpunten kan de focus bij de implementatie van 
een Systems Engineering-proces op de gewenste onderdelen worden gelegd. Hiermee wordt 
voorkomen dat Systems Engineering als doel in plaats van als middel wordt beschouwd. 
 
Op basis van de theoretische en praktische inzichten uit de hoofdstukken 3 en 4 is een generiek, maar 
op de situatie van HEVO toepasbaar, ontwerpprincipe geformuleerd. Dit vormt naast een kernachtige 
samenvatting tevens een bruikbaar uitgangspunt voor de ontwikkeling van de handreiking die in het 
kader van dit onderzoek is gemaakt. Het ontwerpprincipe is geformuleerd volgens het CIMO-format, 
zoals toegelicht in hoofdstuk 2.   
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4.4. Propositie voor HEVO’s dienstverlening aan de o pdrachtgeverzijde van D&B/DBM-

projecten 
De inzichten zoals toegelicht in dit hoofdstuk hebben aanleiding gegeven voor het ontwikkelen van 
een instrumentarium dat HEVO kan helpen bij de daadwerkelijke verbetering van haar dienstverlening. 
Een totaaloverzicht van de potentiële activiteiten die HEVO als professionele organisatie als dienst 
aan de opdrachtgeverzijde van D&B/DBM-projecten kan aanbieden ontbreekt echter nog. In deze 
paragraaf wordt de potentiële dienstverlening geconcretiseerd in de vorm van een propositie. Deze 
propositie is in een tweetal interne presentaties en een denktank-bijeenkomst bij HEVO op relevantie 
getoetst (zie voor een toelichting op deze interne activiteiten paragraaf 2.2 van bijlage 6). De 
propositie kan dan ook als kader (toepassingsscenario) voor het ontwerp worden beschouwd.  
    
Als huisvestingsadviseur kan HEVO de zorg voor de verantwoordelijkheden en verplichtingen die de 
UAV-GC 2005 aan de opdrachtgevende contractpartij toedeelt (geheel of gedeeltelijk) bij de 
opdrachtgever wegnemen24. Dit resulteert in een mogelijke dienstverlening voor en na de 
daadwerkelijke aanbesteding van het project. 
 
In essentie komt de dienstverlening tot en met de aanbesteding van het project neer op het volgende: 
 
Het ontzorgen van de opdrachtgever door op een transparante manier zijn verwachtingen (in de vorm 
van aan de huisvesting gerelateerde behoeften en wensen) te borgen in een boodschap die in het 
kader van de aanbesteding communiceerbaar is.  
 

                                                        
24 Afhankelijk van de invulling van de dienstverlening die wordt afgesproken.   

Ontwerpprincipe 1:  

Context:  Huisvestingsadviseurs die het opstellen van vraagspecificaties (nog) niet als 
kerncompetentie hebben, maar die wel de ambitie hebben hun diensten ook richting 
opdrachtgevers van huisvestingsprojecten met een geïntegreerde contractvorm aan 
te willen bieden.   

Interventie:  Implementeren van een op Systems Engineering gebaseerd stakeholderseisen- 
definitieproces.  

Mechanisme:  Een beproefde systeemgerichte procesaanpak die bij uitstek helpt om de vraag van 
de klant op adequate wijze te definiëren en conceptualiseren.        

Output:   Het opstellen van een voor de probleemsituatie van de opdrachtgever 
representatieve vraagspecificatie (PvE), waarmee de kans op een succesvolle 
dienstverlening (integrale aanbesteding van het huisvestingsvraagstuk) zo groot 
mogelijk is.  
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Concreet betekent dit dat HEVO opdrachtgevende partijen kan helpen met: 
 

• Het concretiseren van de vraag van de opdrachtgever. 
• Het adviseren over (een) passende conceptoplossing(en). 
• Het vertalen van de vraag naar een representatief Programma van Eisen (passend binnen het 

gewenste risicoprofiel van de opdrachtgever). 
• Begeleiden van de selectie- en aanbestedingsprocedure (onder andere opstellen van de 

selectieleidraad, gunningsleidraad, vraagspecificatie en overeenkomst).  
 
Met het aanbieden van deze diensten kan HEVO zorgen voor een voorbereidingstraject met een zo 
groot mogelijke kans op een succesvolle integrale aanbesteding. Hiermee voegt HEVO waarde toe 
aan het proces.  
 
De dienstverlening na de aanbesteding komt in essentie neer op: 
 
Het ontzorgen van de opdrachtgever door zowel tussentijdse als de uiteindelijke output van de 
opdrachtnemende partij te toetsen aan de verwachtingen van de opdrachtgever en indien nodig, 
middels advies over het doorvoeren van wijzigingen, zo bij te sturen dat de kans op een succesvol 
projectresultaat vergroot wordt.  
 
Concreet betekent dit dat HEVO opdrachtgevende partijen kan helpen met: 
 

• Het verzorgen en coördineren van de communicatie met opdrachtnemende partijen 
gedurende de doorlooptijd van het project. 

• Het coördineren van toets- en acceptatiemomenten en de inhoudelijke beoordeling van de 
daarbij aangeleverde stukken. 

• Het coördineren van wijzigingsprocedures25. 
 
Met het aanbieden van deze diensten kan HEVO zorgen voor een realisatietraject met een zo groot 
mogelijke kans dat de opdrachtgever daadwerkelijk krijgt waar hij om gevraagd heeft. Hiermee voegt 
HEVO waarde toe aan het proces.  

                                                        
25 In de fase na aanbesteding kunnen namelijk nog wijzigingen in de contractstukken worden aangebracht. 
Dit laat onverlet dat de opdrachtgever erbij gebaat is om voor het starten van de selectie- en 
gunningsprocedure een zo concreet mogelijke vraag (Programma van Eisen) te formuleren. Aanpassingen 
op het eisenpakket na de start van deze procedures blijven doorgaans niet zonder consequenties op het 
gebied van tijd, geld en/of kwaliteit. 
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5. Dienstverlening van HEVO aan de opdrachtnemerzij de van 
D&B/DBM-projecten  

 
5.1. Inleiding 
Net als in hoofdstuk 4 wordt in hoofdstuk 5 de ‘probleemsituatie’ van HEVO vanuit praktisch 
perspectief benaderd en is daarmee complementair aan de meer theoretische benadering uit 
hoofdstuk 3. Door de theoretische en praktische inzichten met elkaar in verband te brengen, wordt ook 
dit hoofdstuk afgesloten met enkele praktisch relevante en wetenschappelijk onderbouwde 
ontwerpprincipes. Deze ontwerpprincipes zijn als input gebruikt voor de ontwerpfase van dit 
onderzoek.    
 
Hoofdstuk 5 kent dezelfde structuur en opzet als hoofdstuk 4, maar staat ditmaal volledig in het teken 
van HEVO’s dienstverlening aan de opdrachtnemerzijde van D&B/DBM-projecten. In paragraaf 5.2 
wordt stilgestaan bij de risico’s en verbeterpunten die in de huidige situatie bij HEVO zijn 
geïnventariseerd. Paragraaf 5.3 gaat vervolgens in op de ontwerpprincipes die op basis van de 
inzichten uit hoofdstukken 3 en 5 voor de dienstverlening aan de opdrachtgeverzijde zijn opgesteld. 
Het hoofdstuk wordt in paragraaf 5.4 afgesloten met het antwoord op de vraag hoe de potentiële 
invulling van de dienstverlening richting opdrachtnemende partijen bij D&B/DBM-projecten eruit ziet. 
Deze propositie vormt het toepassingsscenario waar bij de ontwikkeling van het ondersteunend 
instrumentarium vanuit is gegaan. 
 
5.2. Risico’s en verbeterpunten als gevolg van de ve rschillen tussen projecten volgens de 

UAV 1989/DNR 2005 en de UAV-GC 2005  
HEVO heeft in de periode voor dit onderzoek al bij enkele projecten ervaring opgedaan met 
adviesdiensten aan de opdrachtnemerzijde van D&B projecten. Deze paragraaf gaat in op de 
voornaamste projectrisico’s en verbeterpunten die aan de huidige ervaringen binnen HEVO zijn 
ontleend. Door voor deze risico’s en knelpunten een oplossing aan te dragen, wordt binnen dit 
onderzoek beoogd een kwaliteitsslag voor deze dienstverlening mogelijk te maken.  
 
In paragraaf 5.2.2 worden de momenteel meest relevante risico’s en knelpunten met betrekking tot 
dienstverlening aan de opdrachtnemerzijde van D&B/DBM-projecten toegelicht. Deze knelpunten en 
risico’s zijn inzichtelijk gemaakt op basis van participatieve observaties bij enkele projecten en 
bestudering van enkele in het kader van dit onderzoek relevante cases. Voordat hierop wordt 
ingegaan, staat paragraaf 5.2.1 eerst stil bij de meest kenmerkende verschillen tussen geïntegreerde 
projecten volgens de UAV-GC 2005 en de meer traditionele projecten waar HEVO zich tot nu toe 
voornamelijk op heeft gericht. Deze verschillenanalyse wordt in paragraaf 5.2.2 als ‘kapstok’ gebruikt 
om de verschillende knelpunten en risico’s aan op te hangen.  
 
5.2.1. Verschillenanalyse tussen projecten volgens de UAV 1989/DNR 2005 en de UAV-GC 2005 
In paragraaf 4.2.1 zijn enkele relevante verschillen tussen advies/BM/IPM-projecten en D&B/DBM-
projecten voor de dienstverlenging aan de kant van de opdrachtgever besproken. Ook voor de 
dienstverlening richting opdrachtnemende partijen zijn ten opzichte van HEVO’s ‘standaard’ 
procesinrichting enkele kenmerkende verschillen te onderkennen. Deze worden toegelicht in deze 
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paragraaf. De aanpak van de verschillenanalyse is overeenkomstig met de aanpak zoals beschreven 
in paragraaf 4.2.1.  
 
In figuur 13 staan de belangrijkste verschillen weergegeven.  
 
Verschilaspect  Situatie advies/BM/IPM-project Situatie D&B/DBM-project 
Status PvE Het PvE evolueert in de praktijk mede 

op basis van faseresultaten 
gedurende de ontwerpfase.  

Voor de faseresultaten is het contractueel 
vastgelegde PvE juridisch gezien altijd 
leidend. De opdrachtnemende partij dient 
haar ontwerpactiviteiten strikt binnen de 
ontwerpkaders van de vraagspecificatie 
te ontplooien. 

Aanbesteding De bouwkundig aannemer bepaalt zijn 
prijs bij de aanbesteding op basis van 
een Definitief Ontwerp en bestek. 

Een prijsaanbieding voor het werk wordt 
door de opdrachtnemende partij 
ingediend als onderdeel van de 
gunningsprocedure. De 
opdrachtnemende partij kan de prijs 
daarbij slechts baseren op de eisen uit de 
vraagspecificatie en een (uitgewerkt) 
Schetsontwerp of Voorlopig Ontwerp.  

Toetsverant-
woordelijkheid 
projectresultaat 

De opdrachtgever is zelf 
verantwoordelijk om op de kwaliteit 
van het project toe te zien. De 
opdrachtgever dient hiervoor zelf 
controleactiviteiten uit te (laten) 
voeren. 

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van het projectresultaat ligt primair bij de 
opdrachtnemende partij. De 
opdrachtnemende partij dient zelf 
proactief aan te tonen dat het resultaat 
aan de contractueel vastgelegde eisen 
voldoet.  

Figuur 13: Voornaamste verschillen tussen advies/BM/IPM-projecten en D&B/DBM-projecten.  

 
Aan de hand van globale processchema’s worden de verschillen tussen de beide typen projecten 
nader toegelicht en inzichtelijk gemaakt. Voor het eerste verschil, dat betrekking heeft op het 
Programma van Eisen in de ontwerpfase van een project, wordt verwezen naar figuur 14.   
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Figuur 14: Verschillen met betrekking tot de status van het Programma van Eisen. 

 
Wijzigingen op het Programma van Eisen kunnen gedurende de verschillende procesfasen 
voortkomen uit nieuwe ideeën of voortschrijdend inzicht van zowel de opdrachtgever als de 
ontwerpende partijen. In principe is het de bedoeling dat afwijkingen ten opzichte van het Programma 
van Eisen tijdens de projectvoortgang onderling worden besproken en pas worden doorgevoerd nadat 
ze zijn goedgekeurd. Bij traditioneel ingerichte projecten komt het echter nog wel eens voor dat bij het 
herijken van het PvE blijkt dat er bewust of onbewust toch ook andere afwijkingen gedurende het 
proces zijn ontstaan. Afhankelijk van de aard van de afwijking kan besloten worden om ook deze 
afwijkingen door te voeren in het PvE.  
 
Bij projecten volgens de UAV-GC 2005 is het contractueel vastgelegde PvE juridisch gezien altijd 
leidend voor alle faseresultaten. De mogelijkheid van opdrachtnemers om invloed uit te oefenen op 
het PvE beperkt zich in principe tot de mogelijkheid om een officieel wijzigingsvoorstel in te dienen. 
Daadwerkelijke aanpassing van de contractueel vastgelegde eisen is dan afhankelijk van de 
bereidheid van de opdrachtgever om deze te accepteren. Buiten deze wijzigingsmogelijkheden heeft 
de opdrachtnemende partij bij het vertalen van de vraag naar een antwoord slechts ontwerpvrijheid 
binnen de kaders die de opdrachtgever in zijn eisenpakket biedt.  
 
Een tweede kenmerkend verschil heeft betrekking op het prijsvormingsproces als onderdeel van de 
aanbestedingsprocedure. Bij ‘traditioneel’ ingerichte projecten vindt prijsvorming van de te realiseren 
huisvestingsoplossing plaats aan het begin van de realisatiefase. Kostenramingen worden hierbij 
gebaseerd op een (oplossinggeoriënteerd) projectbestek, waarin exact staat aangegeven wat er 
geleverd dient te worden. Aannemende partijen kunnen op deze manier een nauwkeurige inschatting 
van kosten maken.  
 
Bij D&B/DBM-projecten maakt het indienen van een prijsaanbieding vast onderdeel uit van de 
gunningsprocedure. Deze procedure vindt bij D&B/DBM-projecten aan het begin van de ontwerpfase 
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plaats. Aangezien de prijsvorming bij D&B/DBM-projecten zo vroeg in het voortbrengingsproces 
plaatsvindt, kan deze niet worden gebaseerd op een concrete ontwerpoplossing voorzien van 
technische specificering. Bij dit soort projecten wordt de prijsaanbieding dan ook voornamelijk 
gebaseerd op inschattingen en aannames. Aannemende partijen hebben er belang bij vroeg in het 
proces een representatieve inschatting te kunnen maken van alle kosten die ze verwachten in de 
ontwerp-, realisatie- en eventueel onderhoudsfase te gaan maken. Dit omdat de aangeboden prijs na 
gunning onderdeel wordt van het contract. Figuur 15 toont de geschematiseerde weergave van het 
tweede kenmerkende verschil. 
 

 
 

Figuur 15: Verschillen met betrekking tot de prijsvorming ten behoeve van de aanbesteding. 

 
Het derde en laatste kenmerkende verschil heeft betrekking op het proces van toezicht houden op de 
kwaliteit van het projectresultaat. Bij traditioneel ingerichte projecten ligt de eindverantwoordelijkheid 
hiervoor primair bij de opdrachtgever. Het periodiek uit (laten) voeren van controleactiviteiten geeft 
tussentijds inzicht in de vraag of de beoogde kwaliteit in het project gehaald wordt. Indien nodig, 
kunnen op basis van deze inzichten maatregelen worden genomen. Als uit controle blijkt dat er fouten 
zijn gemaakt, betreft het vaak reactieve/corrigerende maatregelen.  
 
Bij projecten volgens de UAV-GC 2005 ligt de eindverantwoordelijkheid voor het projectresultaat 
primair bij de opdrachtnemende partij. Van de opdrachtnemer wordt gevraagd aan te tonen dat 
voldaan is aan de specificaties zoals vastgelegd in het contract. Uitzondering hierop vormen de 
documenten/deelresultaten die de opdrachtgever opneemt in zijn acceptatieplan. Deze 
documenten/deelresultaten dienen door de opdrachtnemer formeel ter acceptatie aan de 
opdrachtgever voorgelegd te worden. Na acceptatie neemt de opdrachtgever in principe de 
verantwoordelijkheid voor deze onderdelen over.   
 
Bij D&B/DBM-projecten doen opdrachtnemende partijen er verstandig aan om tussentijdse 
projectresultaten zelf proactief te verifiëren ten opzichte van de eisen die onderdeel uitmaken van het 
contract. Zorgvuldige documentatie van deze verificatieresultaten in een projectdossier kan door de 
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opdrachtgever worden gebruikt als bewijsvoering. De opdrachtnemer is gebaat bij deze proactieve 
houding om te voorkomen dat deze bij oplevering van het projectresultaat door de opdrachtgever in 
gebreke wordt gesteld.  
 
Buiten de resultaten die ter acceptatie aan de opdrachtgever worden voorgelegd, staat de UAV-GC 
2005 de opdrachtgever ook toe een toetsingsplan op te stellen. De opdrachtnemer dient 
projectresultaten die onderdeel uitmaken van dit toetsingsplan tijdig (conform het toetsingsplan) ter 
informatie aan de opdrachtgever te overleggen. Deze informatie biedt de opdrachtgever inzicht in de 
projectvoortgang en prestaties van de opdrachtnemer en mag door de opdrachtgever worden getoetst 
aan de contractuele uitgangspunten. Als de toetsresultaten daar aanleiding voor geven mag de 
opdrachtgever volgens de UAV-GC 2005 de opdrachtnemer waarschuwen en wijzen op zijn 
verplichtingen, maar dit is niet verplicht. Daarnaast kan de opdrachtgever op basis van de tussentijdse 
resultaten besluiten om een wijzigingsvoorstel in te dienen. De invloed van de opdrachtgever op het 
proces is hiermee in principe altijd reactief van aard. Figuur 16 toont de geschematiseerde weergave 
van dit verschil. 
 

 
 
Figuur 16: Verschillen met betrekking tot de toetsverantwoordelijkheid van het projectresultaat. 
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5.2.2. Verbeterpunten dienstverlening richting de opdrachtnemerzijde 
Net als bij de dienstverlening richting de opdrachtgeverzijde het geval is (zie hiervoor paragraaf 4.2.2), 
is binnen HEVO ook nog maar op beperkte schaal ervaring opgedaan met dienstverlening aan de 
opdrachtnemerzijde van D&B/DBM-projecten. Ook hier geldt echter dat de dienstverlening op het 
gebied van D&B/DBM-projecten geen wereld van verschil betekent met de traditionele dienstverlening 
van HEVO (zie ook bijlage 8).     
 
De huidige basis voor de dienstverlening aan de opdrachtnemerzijde bij D&B/DBM-projecten wordt 
met name gevormd door een beperkte hoeveelheid praktijkervaring die is opgedaan in enkele 
projecten. Binnen de cultuur van HEVO is het gebruikelijk om bij nieuwe projecten lering te trekken uit 
eerder opgedane ervaringen. De huidige aanpak biedt echter nog ruimte voor verbetering. Dit blijkt uit 
bevindingen uit een tweetal casestudies en bevindingen uit participatieve observaties bij een tweetal 
projecten waar HEVO tijdens de looptijd van het onderzoek als adviseur van opdrachtnemende 
consortia heeft opgetreden. Projectomschrijvingen en bevindingen staan toegelicht in bijlage 6. Figuur 
17 geeft een overzicht van de geïnventariseerde verbeterpunten en de daaraan gerelateerde risico’s. 
Deze zijn  tevens in verband gebracht met de verschillen die in paragraaf 5.2.1 zijn geïnventariseerd. 
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Verschilaspect  Verbeterpunt Risico(’s) 
Status PvE 
 

Meer aandacht voor een gedegen 
eisenanalyse vanaf de start van een 
project (zie paragraaf 3.1 van bijlage 
6). 
 
 
 
 
 
Explicieter aandacht besteden aan 
het managen van (met name interne) 
raakvlakken (zie paragraaf 3.2 van 
bijlage 6). 

Onvoldoende aandacht voor de vraag of 
alle eisen van de opdrachtgever duidelijk 
en realistisch zijn kan gedurende het 
proces leiden tot subjectieve discussies 
over de geschiktheid en haalbaarheid van 
de oplossingsrichting. Dit kan leiden tot 
een risico voor de oplevering (zie 
paragraaf 3.1 van bijlage 6).   
 
Onvoldoende aandacht voor het managen 
van raakvlakken kan er toe leiden dat 
deeloplossingen in het integrale 
eindresultaat niet goed op elkaar 
aansluiten. Dit heeft negatieve 
consequenties voor de functionaliteit van 
de oplossing (zie bijlage 3.2 van bijlage 6).  

Aanbesteding Meer aandacht voor een gedegen 
eisenanalyse bij aanvang van een 
project (zie paragraaf 3.2 van bijlage 
6). 

Onvoldoende aandacht voor het 
analyseren van eisen bij de start van het 
project kan resulteren in een aanbieding in 
het kader van de aanbesteding die ofwel 
niet volledig is, ofwel (onbewust) meer 
aanbiedt dan gevraagd. In beide gevallen 
kan dit serieuze financiële consequenties 
tot gevolg hebben (zie paragraaf 3.2 van 
bijlage 6).  

Toetsverant- 
woordelijkheid 
projectresultaat 

Verificatieproces vanaf het begin van 
een project inzetten (zie paragraaf 
2.2.1 van bijlage 6). 
 
 
 
 
 

Het niet vanaf het begin borgen van een 
gedegen verificatieproces resulteert in een 
toename van het risico dat 
oplossingsrichtingen niet voldoen aan de 
vraagspecificatie/contractueel vastgelegde 
uitgangspunten. Dit verlaagt de kans op 
gunning van een project en/of een 
succesvol projectresultaat bij de 
oplevering (zie paragraaf 2.1.1 van bijlage 
6). 

Figuur 17: Geïnventariseerde verbeterpunten voor HEVO’s dienstverlening richting de opdrachtnemerzijde van 

D&B/DBM-projecten. 

 
5.3. Ontwerpprincipes opdrachtnemerzijde 
HEVO is in staat om richting opdrachtnemers van D&B/DBM-projecten een kwalitatief betere dienst 
aan te kunnen bieden, indien zij invulling kunnen geven aan de geïnventariseerde verbeterpunten. 
Daarmee kunnen ze tevens de aanverwante projectrisico’s verlagen. Systems Engineering kan hier de 
handvatten voor bieden, aangezien alle geïnventariseerde verbeterpunten (het beter analyseren van 
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eisen, meer aandacht besteden aan het managen van raakvlakken en het vanaf het begin van het 
project borgen van een degelijk verificatieproces) over onderwerpen gaan die expliciet in een Systems 
Engineering-proces worden geborgd. Door uit te gaan van de verbeterpunten kan de focus bij de 
implementatie van een Systems Engineering-proces op de gewenste onderdelen worden gelegd. 
Hiermee wordt voorkomen dat Systems Engineering als doel in plaats van als middel wordt 
beschouwd. 
 
Op basis van de theoretische en praktische inzichten uit de hoofdstukken 3 en 5 zijn drie generieke, 
maar op de situatie van HEVO toepasbare, ontwerpprincipes geformuleerd. Deze vormen, naast een 
kernachtige samenvatting, tevens een bruikbaar uitgangspunt voor het ontwerp van de handreiking die 
in het kader van dit onderzoek is gemaakt. De ontwerpprincipes zijn geformuleerd volgens het CIMO- 
format, zoals toegelicht in hoofdstuk 2.   
 

 

 

Ontwerpprincipe 2:  

Context:  Bouwmanagementadviseurs die het managen van projecten met een geïntegreerde 
contractvorm op basis van de UAV-GC 2005 (nog) niet tot hun kerncompetenties 
rekenen, maar wel de ambitie hebben op dit vlak hun diensten richting 
opdrachtnemende contractpartners aan te bieden.   

Interventie:  Implementeren van een op Systems Engineering gebaseerd eisenanalyseproces.   
Mechanisme:  Het voorkomen van ruis in de communicatie over wat de klant wil en hoe de 

opdrachtnemer dat interpreteert.  
Output:   Bouwmanagementadviseurs zijn in staat ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen 

van een passende aanbieding in het kader van de aanbesteding en helpen op basis 
hiervan de vraag van de klant te vertalen naar een representatief antwoord.   

Ontwerpprincipe 3:  

Context:  Bouwmanagementadviseurs die het managen van projecten met een geïntegreerde 
contractvorm op basis van de UAV-GC 2005 (nog) niet tot hun kerncompetenties 
rekenen, maar wel de ambitie hebben op dit vlak hun diensten richting 
opdrachtnemende contractpartners aan te bieden.   

Interventie:  Implementeren van een op Systems Engineering gebaseerd architectuur 
ontwerpproces (en daaruit voortvloeiend implementatie- en integratieproces).  

Mechanisme:  Bij de vertaling van de vraag van de klant naar een passend antwoord, houdt men 
expliciet rekening met het benoemen en managen van raakvlakken binnen het 
project.  

Output:   Zo groot mogelijke kans op een succesvolle integratie van deeloplossingen tot een 
functioneel eindresultaat (passend bij de vraag van de klant).   
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5.4. Propositie voor HEVO’s dienstverlening aan de o pdrachtnemerzijde van D&B/DBM- 

projecten 
De inzichten zoals toegelicht in dit hoofdstuk hebben aanleiding gegeven voor het ontwikkelen van 
een instrumentarium dat HEVO kan helpen bij de daadwerkelijke verbetering van haar dienstverlening. 
Een totaaloverzicht van de potentiële activiteiten die HEVO als professionele organisatie als dienst 
aan de opdrachtnemerzijde van D&B/DBM-projecten kan aanbieden ontbreekt echter nog. In deze 
paragraaf wordt de potentiële dienstverlening geconcretiseerd in de vorm van een propositie. Deze 
propositie is in een tweetal interne presentaties en een denktank-bijeenkomst bij HEVO op relevantie 
getoetst (zie voor een toelichting op deze interne activiteiten paragraaf 2.2 van bijlage 6). De 
propositie kan samen met de proposities uit paragraaf 4.4, als kader (toepassingsscenario) voor het 
ontwerp worden beschouwd.  
    
Als professioneel bouwmanagementbureau kan HEVO opdrachtnemende contractpartijen 
ondersteunen in het proces bij het vertalen van de contractueel vastgelegde vraag van de 
opdrachtgever naar een passend integraal antwoord. Met deze dienstverlening kan HEVO 
opdrachtnemende contractpartners van projecten met een geïntegreerde contractvorm gedeeltelijk 
ontzorgen.  
 
In essentie komt de potentiële dienstverlening neer op het volgende: 
 
Het ontzorgen van de opdrachtnemende partij door het op een transparante manier organiseren en 
beheersen van een proces waarbij de projectteamleden zich primair op hun eigen 
ontwerp/engineeringsactiviteiten kunnen concentreren en de integrale kwaliteit conform de 
contractuele uitgangspunten geborgd blijft.  
 

Ontwerpprincipe 4:  

Context:  Bouwmanagementadviseurs die het managen van projecten met een geïntegreerde 
contractvorm op basis van de UAV-GC 2005 (nog) niet tot hun kerncompetenties 
rekenen, maar wel de ambitie hebben op dit vlak hun diensten richting 
opdrachtnemende contractpartners aan te bieden.   

Interventie:  Implementeren van een op Systems Engineering gebaseerd verificatieproces.  
Mechanisme:  Het proactief toetsen/keuren van deeloplossingen aan de vraag van de 

opdrachtgever (gedurende de ontwerp- en uitvoeringsfase).        
Output:   De bouwmanagementadviseurs kunnen een succesvolle vertaling van de vraag van 

de klant naar een passende oplossing borgen en aantonen.  
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Concreet betekent dit dat HEVO opdrachtnemende projectteams kan helpen met: 
 

• Het verzorgen en coördineren van de communicatie met de (gedelegeerd) opdrachtgever. 
• Het organiseren en coördineren van de vraaganalyse. 
• Verzorgen van het projectmanagement. 
• Het organiseren en coördineren van integrale afstemmingsprocessen (inclusief inhoudelijke 

beoordeling). 
• De begeleiding en/of uitvoering van bijvoorbeeld het verificatieproces, kwaliteitsmanagement, 

etc.  
 
Met inbreng van hun kennis en expertise over verschillende onderdelen van het ontwikkel- en 
bouwproces, is HEVO in staat om de benodigde deelactiviteiten in relatie tot het integrale einddoel te 
overzien. Het vertalen van dit inzicht in een effectieve processturing leidt tot afname van het risico dat 
het ontwikkelde antwoord van de opdrachtnemende partij(en) niet past binnen de kaders zoals de 
opdrachtgever die heeft vastgelegd in de gesloten overeenkomst. Hiermee voegt HEVO waarde toe 
aan het proces.  
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6. Ontwikkeling van het instrumentarium  
 
6.1. Inleiding 
De bevindingen uit de hoofdstukken 4 en 5 hebben een directe aanleiding geboden voor het 
ontwikkelen van een instrumentarium dat HEVO ondersteuning biedt bij het verbeteren van haar 
dienstverlening op het gebied van D&B/DBM-projecten. Dit zesde hoofdstuk staat volledig in het teken 
van dit instrumentarium, dat de vorm heeft gekregen van een schriftelijke handreiking.  
 
In paragraaf 6.2 wordt stilgestaan bij de uitgangspunten en ontwerpcriteria die aan de ontwikkeling 
van de handreiking ten grondslag hebben gelegen. De ontwerpprincipes uit de hoofdstukken 4 en 5 
zijn hierbij als richtinggevend voor de inhoud van de handreiking beschouwd. Aan het ontwerp is 
onder andere verder invulling gegeven op basis van inzichten uit praktijkervaringen en wensen vanuit 
HEVO. In paragraaf 6.3 wordt toegelicht hoe de handreiking tot stand is gekomen en wordt kort 
stilgestaan bij de hoofdstructuur. De handreiking is voor HEVO pas relevant als haar praktisch nut 
bewezen is. Vandaar dat de handreiking binnen HEVO gevalideerd is. Paragraaf 6.4.1 gaat in op de 
validatiemethode en paragraaf 6.4.2 sluit dit hoofdstuk af met de resultaten van de validatie.  
 
6.2. Uitgangspunten en ontwerpcriteria 
Uit de vanuit de theorie en praktijk onderbouwde ontwerpprincipes uit de hoofdstukken 4 en 5 blijkt dat 
het implementeren van enkele op Systems Engineering gebaseerde processen HEVO kan helpen bij 
het verbeteren van haar dienstverlening op het gebied van D&B/DBM-projecten. Voor de 
dienstverlening richting de opdrachtgeverzijde is de implementatie van een op System Engineering 
gebaseerd stakeholderseisen-definitieproces relevant gebleken. Voor de dienstverlening richting de 
opdrachtnemerzijde gaat de aandacht uit naar de implementatie van een op Systems Engineering 
gebaseerd eisenanalyseproces, architectuur ontwerpproces (en daaruit voortvloeiend implementatie- 
en integratieproces) en verificatieproces. Al met al betreft het hier in principe alle technische Systems 
Engineering-processen die een centrale rol innemen bij het doorlopen van de verkennende 
onderzoeksfase tot en met de ingebruiknamefase26. Op basis van deze conclusie is de inhoudelijke 
focus voor het instrumentarium gedefinieerd.  
 
Voor de verdere uitwerking van het instrumentarium zijn aanvullende uitgangspunten en 
ontwerpcriteria opgesteld. De uitgangspunten komen met name voort uit praktijkervaringen en  
-bevindingen die tijdens de onderzoeksperiode zijn opgedaan. Hier wordt dieper op ingegaan in 
paragraaf 6.2.1. Daarnaast zijn vanuit HEVO een aantal ontwerpcriteria voor het instrumentarium 
opgelegd. Deze worden kort behandeld in paragraaf 6.2.2. 
 
6.2.1. Uitgangspunten naar aanleiding van praktijkervaringen en –bevindingen    
Gedurende de looptijd van het onderzoek is bij een drietal projecten (in wisselende mate) met het 
toepassen van Systems Engineering en daaraan ondersteunend instrumentarium geëxperimenteerd. 

                                                        
26 Ook het overgangsproces (als voorbereiding op de oplevering) en het validatieproces (in verband met de 
waarschuwingsplicht conform de UAV-GC 2005) zijn voor D&B/DBM-projecten relevant. Uit het onderzoek 
zijn echter geen resultaten voortgekomen die aanleiding bieden om hier in de huidige ontwerpactiviteiten 
specifiek aandacht aan te besteden.    
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Hoewel de reden voor dit experimenteren afwijkt van de insteek die in dit onderzoek is gekozen27, zijn 
door participatieve observaties bij deze projecten wel enkele relevante inzichten opgedaan met 
betrekking tot de implementatie van Systems Engineering. Voor een toelichting op deze participatieve 
observaties wordt verwezen naar bijlage 6.  
 
Met betrekking tot de dienstverlening aan de opdrachtgeverzijde van D&B/DBM-projecten is bij één 
project tijdens de looptijd van het onderzoek geëxperimenteerd met het toepassen van een instrument 
(Briefbuilder) als hulpmiddel bij het verbeteren van het proces om tot een representatieve 
vraagspecificatie (PvE) te komen. Briefbuilder is een op Relatics-software gebaseerde web-based 
applicatie die ontwikkeld is door ICOP. In de bouwpraktijk wordt deze applicatie beschouwd als een 
professioneel hulpmiddel voor het opstellen van hoogwaardige Programma’s van Eisen voor bouw- en 
huisvestingsprojecten. Dergelijke systemen blijken ook bij projecten waar volgens de Systems 
Engineering-methodiek wordt gewerkt een praktisch hulpmiddel28. In het project is de tool vooral 
ingezet voor het aanscherpen van het globale Programma van Eisen dat voor dit project reeds was 
opgesteld. Het aanscherpen van het globale PvE is echter slechts een onderdeel van het totale proces 
om tot een representatieve vraagspecificatie te komen.  
 
In paragraaf 2.1.3 van bijlage 6 worden de bevindingen en ervaringen over het gebruik van 
Briefbuilder bij dit project toegelicht. Op basis hiervan is een aantal conclusies getrokken die als 
uitgangspunt voor de verbetering van HEVO’s dienstverlening aan de opdrachtgeverzijde dienen. Dit 
heeft geleid tot het volgende uitgangspunt dat bij de ontwikkeling van het instrumentarium is 
meegenomen: 
 

• Gebruik van een web-based PvE-tool stimuleert het bewuster en kritischer opstellen van 
Programma’s van Eisen. Dit helpt de kwaliteit ervan te verhogen (borgen van de werkelijke 
vraag van de opdrachtgever op een representatieve manier). Het inzetten van een web-based 
PvE-tool levert echter nog te veel onbeantwoorde (praktische) vragen op in relatie tot het 
proces, om op dit moment voor HEVO al voor een brede inzet ervan bij D&B/DBM-projecten 
te pleiten. 

 
Met betrekking tot de dienstverlening aan de opdrachtnemerzijde van projecten met een 
geïntegreerde contractvorm is uitgebreider met de Systems Engineering-methodiek 
geëxperimenteerd. Gedurende de looptijd van het onderzoek zijn participatieve observaties uitgevoerd 
bij twee projecten waarbij Systems Engineering in het proces een bepalende rol heeft gespeeld. Voor 
een toelichting op deze projecten wordt verwezen naar paragraaf 2.1.1 en paragraaf 2.1.2 van bijlage 
6. Bij beide projecten is naast de ambitie om een gedegen Systems Engineering-proces in te richten 
ook gekozen voor het inzetten van een ondersteunend web-based model (‘SE-model’). Zo’n model 
biedt onder andere ondersteuning bij het beheren en beheersen van alle relevante projectinformatie. 
In beide gevallen is gebruik gemaakt van een model op basis van Relatics, de software die ook ten 

                                                        
27 Bij dit experimenteren hebben de projectteams zich voornamelijk laten leiden door actuele ontwikkelingen 
en geluiden uit de markt en/of wensen van de klant en niet primair door de potentie die Systems 
Engineering als referentie voor het verbeteren van de eigen dienstverlening heeft.   
28 Dit blijkt onder andere uit gesprekken met leveranciers van dit soort ‘pakketten’ (ICOP, Inventiondesign en 
SEMMTECH), die in de oriëntatiefase van dit onderzoek zijn gevoerd naar aanleiding van reeds door HEVO 
ingezette verkennende activiteiten op het gebied van Systems Engineering.  
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grondslag ligt aan Briefbuilder (waarmee geëxperimenteerd is bij de dienstverlening aan de 
opdrachtgeverzijde). Naast een ondersteunend model zijn in beide projecten (externe) adviseurs op 
het gebied van Systems Engineering ingeschakeld.  
 
Op basis van de ervaringen en bevindingen bij deze projecten zijn conclusies getrokken die als 
uitgangspunt voor de verbetering van HEVO’s dienstverlening aan de opdrachtnemerzijde dienen. 
Ook zijn enkele relevante aanbevelingen uit bestudeerde cases voortgekomen (zie paragraaf 3.1 en 
paragraaf 3.2 uit bijlage 6). Dit heeft geleid tot de volgende uitgangspunten die bij de ontwikkeling van 
het instrumentarium zijn meegenomen: 
 

• Structurering en visualisatie van basisprocessen op het gebied van Systems Engineering en 
een bijpassende organisatiestructuur kunnen projectmanagers van HEVO ondersteunen bij 
het succesvol organiseren van projecten met een geïntegreerde contractvorm. Dit is relevant 
aangezien het on-the-job uitwerken (en implementeren) van een projectspecifiek Systems 
Engineering-proces tijdrovend en riskant blijkt. Dit risico zit hem met name in het te laat 
implementeren van bijvoorbeeld eisenanalyse- en/of verificatieprocessen, in de 
afhankelijkheid van externe adviseurs en in het niet vanaf het begin richting andere 
projectpartners duidelijkheid kunnen bieden over wat van hen verwacht wordt met betrekking 
tot de op Systems Engineering gebaseerde aanpak. Beschikbaarheid van basisprocessen en 
een bijpassende organisatiestructuur kunnen de benodigde organisatie- en implementatietijd 
en risico’s reduceren.  
 

• Gebruik maken van een instrumentarium dat ondersteuning biedt bij het beheren en 
beheersen van alle relevante projectinformatie is noodzakelijk bij projecten waarbij de 
resultaatverantwoordelijkheid bij de opdrachtnemende partij ligt. Een SE-model op basis van 
Relatics kan deze ondersteuning bieden. Een dergelijk model maakt het beheren en 
beheersen van grote hoeveelheden informatie eenvoudiger, doordat informatie geclusterd en 
aan elkaar gekoppeld kan worden. Dit helpt een overkill aan informatie te voorkomen (zie 
hiervoor ook paragraaf 3.4). Bij het uitvoeren van het verificatiemanagement kan in plaats van 
een web-based model eventueel ook gebruik worden gemaakt van tabellen in Excel, maar dit 
is geen ideaal hulpmiddel gebleken.  
 

• Het up-to-date houden van het projectdossier klinkt voor de hand liggend, maar het expliciet 
aandacht hieraan besteden helpt om niet noodzakelijke kostenposten in projecten te 
voorkomen. Een fout met betrekking tot het bijhouden van het projectdossier is snel gemaakt, 
maar kan bij projecten op basis van de UAV-GC 2005 grote (financiële) risico’s tot gevolg 
hebben.   

 
6.2.2. Ontwerpcriteria vanuit HEVO 
De ontwerpprincipes en uitgangspunten geven voornamelijk op inhoudelijk vlak richting aan het 
instrumentarium. Bij het ontwerp is echter ook rekening gehouden met enkele ontwerpcriteria die 
vanuit de opdrachtgever zijn opgelegd. Deze hebben meer betrekking op de verschijningsvorm en het 
gebruiksgemak van het instrument: 
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• Het instrumentarium moet vooral eenvoudig en laagdrempelig zijn. Meer concreet betekent dit 
dat theoretische verhalen en analytische beschouwingen zoveel mogelijk achterwege gelaten 
moeten worden (‘SMART’ en kernachtig formuleren).  
 

• Het instrumentarium moet praktisch toepasbaar zijn voor alle adviseurs en projectmanagers 
van HEVO. Praktisch toepasbaar is hier geconcretiseerd tot herkenbaar voor de situatie bij 
HEVO en voorzien van praktische voorbeelden en herkenbare definities.   
 

• Het instrument moet inzicht bieden in de consequenties op projectniveau (met name op het 
gebied van tijd en kosten) van de op Systems Engineering gebaseerde procesinrichting ten 
opzichte van de huidige procesinrichtig.  

 
6.3. Toelichting op het  instrumentarium 
Deze paragraaf geeft een toelichting op het ontwikkelde instrumentarium. In paragraaf 6.3.1. wordt 
ingegaan op de keuze voor een schriftelijke handreiking als vorm voor het instrument. Paragraaf 6.3.2. 
gaat kort in op de manier waarop het instrument ontwikkeld is. Paragraaf 6.3.3. staat in het teken van 
de hoofdstructuur van de handreiking en geeft achtergrondinformatie over de procesdiagrammen die 
een onderdeel van het instrument vormen. De paragraaf wordt afgesloten met een korte toelichting op 
het toepassingsgebied van de handreiking in paragraaf 6.3.4. 
 
6.3.1. Handreiking als instrumentvorm 
De keuze voor een geschikte instrumentvorm heeft aan de basis gestaan van de ontwikkeling van een 
instrumentarium dat HEVO kan ondersteunen bij het verbeteren van haar dienstverlening op het 
gebied van D&B/DBM-projecten. De keuze is uiteindelijk gevallen op een schriftelijke handreiking. Bij 
het maken van deze keuze is rekening gehouden met de structuur, cultuur en huidige situatie bij 
HEVO in relatie tot Systems Engineering. Inzicht in deze zaken is met name ontleend aan de 
participatieve observaties die in het kader van dit onderzoek zijn uitgevoerd en een tweetal interne 
presentaties.    
 

• Structuur. HEVO laat zich naar de inzichten van Mintzberg het beste typeren als een 
‘professional bureau/adhocracy’ (Mintzberg, 1983). Zoals de naam al doet vermoeden, betreft 
dit een hybride vorm. In de basis vertoont HEVO vooral kenmerken van een professional 
bureaucracy: de nadruk ligt bij de organisatie op de operationele kern die bestaat uit vooral 
autonoom opererende professionals. Werkprocessen zijn voor deze professionals niet in 
detail uitgewerkt en er wordt met name gestuurd op output (targets). Conform de inzichten 
van Mintzberg zijn vaardigheden bij HEVO grotendeels gestandaardiseerd. HEVO neemt in 
principe alleen hoog opgeleide mensen aan en vult nog niet optimaal ontwikkelde 
competenties aan met uitgebreide trainings/opleidingsprogramma’s, mogelijkheden voor ‘on-
the-job’ leertrajecten (traineeships) en interne cursussen. Daarnaast beschikt HEVO over een 
in omvang beperkte ondersteunende staf, die ervoor zorgt dat de autonome professionals zo 
optimaal mogelijk worden gefaciliteerd bij hun werkzaamheden (financiële administratie, 
serviceafdeling, reproafdeling etc.). Ten slotte kenmerkt HEVO zich door een in de basis 
stabiele structuur van duidelijk gedefinieerde diensten die zij richting haar klanten aanbiedt. 
 
Toch vertoont HEVO naast deze stabiele basis ook kenmerken van een adhocratische 
structuur die als het ware als een schil om de stabiele kern heen ligt. HEVO vindt het 
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belangrijk om op strategische punten innovatief (vernieuwend) te zijn. Wanneer binnen de 
organisatie marktkansen worden geïnventariseerd, worden mensen en middelen vrijgemaakt 
om hier in ‘ad hoc’ projectteams invulling aan te geven. Hiervoor worden (sectoroverstijgende) 
‘teams’ gevormd van  medewerkers met de benodigde expertise. Het HEVO 
Expertisecentrum (HEC) vervult hier een voorname rol in. Naast autonome opdrachten 
kunnen professionals van het HEC ook ingeschakeld worden om specialistische kennis in (ad 
hoc) projectteams in te brengen.  

 
• Cultuur. binnen HEVO bestaat een cultuur waarbij het gebruikelijk is dat medewerkers leren 

van en terugvallen op elkaars ervaringen en expertise. Dit is volgens Mintzberg kenmerkend 
voor de werkwijze van autonome professionals (Mintzberg, 1983). Bij nieuwe projecten wordt 
doorgaans eerst geïnventariseerd of een collega al ervaring op het betreffende gebied heeft 
opgedaan en of bepaalde onderdelen van dat project ook voor het nieuwe project gebruikt 
kunnen worden (bijvoorbeeld onderdelen van Programma’s van Eisen, beheersplannen etc.). 
De medewerkers werken vooral autonoom, maar gelijktijdig bestaat er een cultuur van ‘het 
wiel niet opnieuw uitvinden als dat niet noodzakelijk is’. In lijn hiermee vervult het uitgebreide 
kennismanagementsysteem van HEVO een belangrijke rol. Dit kennismanagementsysteem 
biedt niet alleen ondersteuning in het makkelijk vinden van referentieprojecten en collega’s 
die daarbij betrokken zijn geweest, maar voorziet ook in allerhande referentiedocumenten en 
ondersteunende instrumenten.     

 
• Huidige situatie. HEVO bevindt zich momenteel in een verkennende fase als het gaat om 

projecten met een geïntegreerde contractvorm. Uit vele informele gesprekken met 
medewerkers blijkt dat er grote verschillen bestaan in de manier waarop medewerkers over 
geïntegreerde projecten (en de bijbehorende dienstverlening) denken. Een duidelijke 
‘collectieve’ ontwikkelvisie binnen de organisatie ontbreekt dan ook nog. Ditzelfde geldt 
overigens voor Systems Engineering. Uit de reacties op een tweetal interne presentaties blijkt 
dat dit onderwerp nog overwegend onbekend is en dat het beeld over deze methode nog 
grote verschillen vertoont (zie paragraaf 2.2 van bijlage 6). Kortom, de algemene tendens is 
dat men binnen HEVO nog niet precies weet wat men er mee aan moet.  
 
Er bestaat echter een kleine groep early adopters binnen HEVO die het nut en de noodzaak 
van Systems Engineering in relatie tot projecten met een geïntegreerde contractvorm inziet 
en zich hier (op beperkte schaal) in heeft verdiept. Vanwege de huidige marktomstandig-
heden, waarin het voor organisaties moeilijk is om voldoende projecten binnen te halen, kan 
het echter voorkomen dat ook medewerkers die niet tot deze groep behoren op projecten 
worden ingezet waar dit onderwerp een rol speelt of idealiter een rol zou moeten spelen. Dit 
heeft te maken met het zoveel mogelijk aan het werk houden van alle medewerkers. De 
verwachting is dat dit de komende periode zo zal blijven.  
 

Rekening houdend met de bovenstaande randvoorwaarden is een schriftelijke handreiking als 
geschikte instrumentvorm beoordeeld. Op de eerste plaats is een handreiking geschikt om als 
‘algemeen naslagwerk’ te dienen. Hiermee houdt het rekening met de voorlopig onzekere ontwikkeling 
van de dienstverlening op het gebied van D&B/DBM-projecten. Daarnaast kan zo’n naslagwerk 
makkelijk worden opgenomen in het reeds aanwezig kennismanagementsysteem en kan het op elk 
moment door elke collega worden geraadpleegd. Dit komt tegemoet aan de cultuuraspecten bij HEVO 
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en de huidige onzekerheden over welke medewerkers de komende tijd met geïntegreerde projecten 
aan de slag gaan.    
 
Een handreiking is verkozen boven een handleiding of handboek. Reden hiervoor is dat autonome 
professionals een handleiding of handboek als veel te ‘definitief’ of ‘dwingend’ kunnen beschouwen 
(Mintzberg, 1983 en Weggeman, 2007). Hierdoor ontstaat het risico dat het averechtse effect wordt 
bereikt dan dat met de ontwikkeling van het instrument voor ogen stond: adviseurs en 
projectmanagers bij HEVO houvast bieden en op weg helpen bij het op een succesvolle manier 
verlenen van diensten bij projecten met een (beoogd) D&B/DBM-contract. De onderdelen uit de 
handreiking dienen hierbij te worden beschouwd als onderbouwde richtlijnen en adviezen en niet als 
strikt voorgeschreven procedures (of dogma’s).       
 
6.3.2. Ontwikkeling van de handreiking 
De handreiking is ontwikkeld als een raamwerk voor de volledige potentiële dienstverlening van HEVO 
op het gebied van D&B/DBM-projecten. Het voorziet in een algemene basisstructuur en 
basisprocesinrichting voor D&B/DBM-projecten waarin relevante terminologie, relevante documenten 
en in het onderzoek opgedane relevante inzichten op een overzichtelijke manier in relatie tot elkaar 
een plaats hebben gekregen. Al deze onderdelen worden daarbij in de handreiking kort toegelicht. Het 
raamwerk biedt zowel houvast bij dienstverlening aan de opdrachtgeverzijde als aan de 
opdrachtnemerzijde van D&B/DBM-projecten en is bedoeld als hulpmiddel om bij dit type projecten 
snel tot een gedegen procesinrichting te kunnen komen. Daarbij biedt het raamwerk de gebruiker 
nadrukkelijk alle ruimte om, afhankelijk van de projectomstandigheden en/of persoonlijke 
voorkeuren/inzichten, hier van af te wijken.    
 
De op Systems Engineering gebaseerde processen, die op basis van het onderzoek als relevante 
referentie zijn aangemerkt voor de verbetering van HEVO’s dienstverlening, zijn alle geborgd in de 
basisprocesinrichting. Dit is bewerkstelligd door de basisprocesinrichting te baseren op enkele 
(standaard) SE-processen uit de literatuur. Deze processen zijn vervolgens op basis van de 
ervaringen en inzichten uit dit onderzoek volledig op maat gemaakt voor de situatie bij HEVO 
(D&B/DBM-projecten in de utiliteitsbouw). Op deze manier is een set van basisprocessen ontwikkeld 
die betrekking heeft op de levenscyclus van huisvestingssystemen tot en met de onderhoudsfase.  
 
De gebruikte SE-processen uit de literatuur zijn ontleend aan Dean, Bahill en Bentz (1997) en zijn 
terug te vinden in bijlage 7. Om twee redenen zijn de processen van Dean, Bahill en Bentz (1997) als 
uitgangspunt genomen: 
 

1. De processen van Dean, Bahill en Bentz zijn ontwikkeld als onderdeel van een ‘leidraad’ voor 
de (projectspecifieke) implementatie van Systems Engineering. Dit perspectief vertoont 
directe overeenkomsten met het doel in dit onderzoek. Vanuit die optiek zijn de processen 
van Dean, Bahill en Bentz zeer bruikbaar geacht.   

2. Dean, Bahill en Bentz maken in hun processen de samenhang tussen management-
processen en technische processen heel expliciet (met uitzondering van het eisen 
inventarisatie proces). Dit komt overeen met de situatie waarin HEVO acteert: HEVO houdt 
zich in haar dienstverlening voornamelijk bezig met managementactiviteiten, terwijl 
projectpartners zorg dragen voor de meer technisch-inhoudelijke activiteiten.   
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Bij het ‘op maat maken’ van de procesinrichting voor de situatie bij HEVO is, naast de bevindingen uit 
het onderzoek, ook geput uit de toelichting op de processen van Dean, Bahill en Bentz (1997) en 
inzichten uit andere bronnen over Systems Engineering, zoals Department of Defense (2001), BAM 
(2008), ProRail en Rijkswaterstaat (2009) en INCOSE (2011). Daarnaast zijn er ten opzichte van de 
processchema’s van Dean, Bahill en Bentz (1997) aanpassingen doorgevoerd op het gebied van 
procesmodellering. Bij het modelleren van de processen voor HEVO is structureel gebruik gemaakt 
van de IDEF0-methode. Hiermee is beoogd de leesbaarheid en consistentie van de processchema’s 
te vergroten.    
 
IDEF staat voor Integration Definition en bestaat uit een reeks methoden die in de jaren ’80 zijn 
ontwikkeld om specifieke bedrijfsprocessen te beschrijven. De IDEF0-methode (Integration Definition 
for Function Modeling) is daarbij geschikt voor het modelleren van activiteiten of functionaliteiten 
(Whitman, Huff & Presley, 1997 en Kim & Jang, 2002). Deze methode is erop gericht om datastromen, 
systeem- of projectbeheersing en functionele stromen van levenscyclusprocessen inzichtelijk te 
maken (Department of Defense, 2001). De methode gaat uit van twee primaire componenten die aan 
elkaar worden gerelateerd: (1) functies/activiteiten en (2) data en objecten die invloed uitoefenen op 
die functies. Figuur 18 geeft weer hoe deze componenten volgens de methode grafisch worden 
weergegeven. 
 

 
 
Figuur 18: Basisprincipe IDEF0 (vrij naar Kim en Jang (2002)). 
 
Deze componenten kunnen gebruikt worden bij het schematiseren/modelleren van processen (door 
middel van een hiërarchische keten van functies) (Department of Defense, 2001). De 
standaardafspraken over de compositie van de procesdiagrammen borgen een duidelijke en 
eenduidige leeswijze.      
 
6.3.3. Structuur van de handreiking 
De ontwikkelde handreiking bestaat uit zes hoofdstukken en een set met bijlagen. Deze set met 
bijlagen bestaat uit een tweetal basisstructuurschema’s (voor het transformatieproces en het 
verificatieproces bij D&B/DBM-projecten), basisprocesschema’s voor elke projectfase, een 
basisorganigram voor de projectinrichting aan de opdrachtnemerzijde en enkele voorbeeld-
documenten. In principe zijn dit de fysieke instrumenten die medewerkers van HEVO in hun projecten 
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kunnen gebruiken en die er op gericht zijn om de kans op een succesvol projectresultaat zo groot 
mogelijk maken. De basishoofdstukken uit de handreiking hebben in principe een ondersteunende 
functie en zijn primair bedoeld voor medewerkers die behoefte hebben aan meer 
achtergrondinformatie en/of een toelichting op de schema’s.   
 
Het volgende overzicht geeft beknopt de structuur en inhoud van de handreiking weer.  
 
 Hoofdstuk: Toelichting: 
1. Inleiding Inleidend hoofdstuk met toelichting op het doel van de 

handreiking en het toepassingsgebied. De inleiding wordt 
afgesloten met een leeswijzer.  

  
2. Wat en waarom van deze 

procesaanpak 
Hoofdstuk dat ingaat op waarom een andere procesinrichting 
voor D&B/DBM projecten (op basis van de UAV-GC 2005) 
nodig is en op welke punten de in de handreiking voorgestelde 
processen afwijken van HEVO’s ‘traditionele’ procesinrichting. 
Daarnaast wordt in dit hoofdstuk kort stilgestaan bij wat 
Systems Engineering precies is. 

  
3. Definities Hoofdstuk waarin eenvoudige definities van enkele relevante 

begrippen uit de leidraad staan opgenomen. De begrippen 
komen ofwel voort uit de UAV-GC 2005, of zijn ontleend aan 
de Systems Engineering-methodiek. Het doel van dit 
begrippenkader is spraakverwarring of miscommunicatie 
(zowel binnen projecten als bij het gebruik van de leidraad) zo 
veel mogelijk te voorkomen.   

  
4. Overzicht basisdocumenten 

(refereert naar bijlage H) 
Hoofdstuk met een toelichting op het doel en de inhoud van de 
basisdocumenten voor projecten met een geïntegreerde 
contractvorm. 

  
5. Basisprincipes voor ieder 

D&B/DBM-project 
(refereert naar bijlage A1 en 
A2) 

Hoofdstuk dat ingaat op de basisprincipes voor de 
procesinrichting bij D&B/DBM-projecten. In het hoofdstuk wordt 
stilgestaan bij de in het instrumentarium gehanteerde 
standaard procesfasering, het op Systems Engineering 
gebaseerde transformatieproces en het werken met 
decomposities, dat de basis vormt voor elke processtap. 

  
6. Dienstverlening aan de 

opdrachtgeverzijde 
(refereert naar bijlagen B en C 
en bijlage K) 

Hoofdstuk dat een toelichting geeft op de standaardprocessen 
voor de dienstverlening aan de opdrachtgeverzijde van 
D&B/DBM-projecten. Aan het eind van het hoofdstuk wordt 
(beknopt) inzicht geboden in de consequenties op het gebied 
van tijd, geld en kwaliteit van de voorgestelde procesinrichting 
ten opzichte van de huidige procesinrichting bij HEVO en wordt 
stilgestaan bij enkele valkuilen en aandachtspunten bij 
D&B/DBM-projecten.  
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7. Dienstverlening aan de 

opdrachtnemerzijde 
(refereert naar bijlagen D t/m 
G) 

Hoofdstuk dat een toelichting geeft op de standaardprocessen 
voor de dienstverlening aan de opdrachtnemerzijde van 
D&B/DBM-projecten. Daarnaast geeft het een toelichting op 
een bijbehorend basisorganigram. Aan het eind van het 
hoofdstuk wordt (beknopt) inzicht geboden in de consequenties 
op het gebied van tijd, geld en kwaliteit van de voorgestelde 
procesinrichting ten opzichte van de huidige procesinrichting bij 
HEVO en wordt stilgestaan bij enkele valkuilen en 
aandachtspunten bij D&B/DBM-projecten.    

 
 Bijlage: Toelichting: 
A. (A1) Basisstructuur 

transformatieproces  
(A2) Basisstructuur 
verificatieproces (inclusief 
contractkader) 

Bijlage A1 geeft inzicht in de basisstructuur voor het 
transformatieproces van D&B/DBM-projecten in de 
utiliteitsbouw. Bijlage A2 geeft inzicht in de basisstructuur voor 
het verificatieproces en het bijbehorende contractkader. Dit 
contractkader bestaat uit de documenten op basis waarvan de 
faseresultaten geverifieerd dienen te worden.    

  
B. Basisproces voor het 

opstellen van een 
vraagspecificatie   

Deze bijlage geeft inzicht in het basisproces voor het opstellen 
van een vraagspecificatie.  

  
C. Basisproces voor de 

adviesdienst in 
voorbereiding op en tijdens 
de ontwerp- en 
uitvoeringsfase 
(opdrachtgeverzijde) 

Deze bijlage geeft inzicht in het basisproces voor de 
dienstverlening aan de opdrachtgeverzijde in aanloop naar en 
tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase van het project. 

  
D. Basisproces voor de 

onderhoudsfase 
(opdrachtgeverzijde) 

Deze bijlage geeft inzicht in het basisproces voor de 
dienstverlening aan de opdrachtgeverzijde tijdens de 
onderhoudsfase van het project. 

  
E. Basisproces voor de 

ontwerpfase 
(opdrachtnemerzijde) 

Deze bijlage geeft inzicht in het basisproces dat geschikt is 
voor elke subfase in de ontwerpfase. De bijlage geeft zowel 
inzicht in de activiteiten die relevant zijn voor HEVO, als in de 
activiteiten die aan de overige projectpartners toebedeeld 
dienen te worden.  

  
F. Basisproces voor de 

uitvoeringsfase 
(opdrachtnemerzijde) 

Deze bijlage geeft inzicht in het basisproces dat geschikt is 
voor elke subfase in de uitvoeringsfase. De bijlage geeft zowel 
inzicht in de activiteiten die relevant zijn voor HEVO, als in de 
activiteiten die aan de overige projectpartners toebedeeld 
dienen te worden. 
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G. Basisproces voor de 
onderhoudsfase 
(opdrachtnemerzijde) 

Deze bijlage geeft inzicht in het basisproces dat geschikt is 
voor de onderhoudsfase. De bijlage geeft zowel inzicht in de 
activiteiten die relevant zijn voor HEVO, als in de activiteiten 
die aan de overige projectpartners toebedeeld dienen te 
worden. 

  
H. Voorbeeld verificatieplan en 

verificatierapport 
Deze bijlage bevat een voorbeeld document van een 
verificatieplan en een verificatierapport.  

  
I. Screenshots web-based 

PvE 
Deze bijlage toont een aantal screenshots (inclusief toelichting) 
van een Programma van Eisen dat binnen HEVO is opgesteld 
met behulp van een web-based PvE tool.  

  
J. Voorbeeld contextdiagram 

& power-interest-diagram 
Deze bijlage geeft een voorbeeld van een contextdiagram, 
stakeholdersdiagram en power-interest-diagram (inclusief 
toelichting).  

  
K. Voorbeeldcase voor het 

opstellen van een 
vraagspecificatie 

Deze bijlage bevat de uitwerking van een eenvoudige (fictieve) 
case, waarin het opstellen van een vraagspecificatie centraal 
staat.  

 
6.3.4. Toepassingsgebied handreiking 
In lijn met de doelstelling van dit onderzoek is de handreiking primair afgestemd op gebruik bij 
D&B/DBM-projecten waarop de UAV-GC 2005 van toepassing is verklaard. De handreiking kan 
daarbij worden gebruikt als hulpmiddel bij dienstverlening aan zowel de opdrachtgeverszijde als aan 
de opdrachtnemerzijde. In principe is de handreiking bedoeld voor ‘intern’ gebruik binnen HEVO. 
Onderdelen uit de handreiking kunnen echter ook gebruikt worden in de communicatie richting 
projectpartners over wat van hen verwacht wordt wanneer voor een projectaanpak op basis van 
Systems Engineering wordt gekozen (extern gebruik).   
 
Projecten met een andere contractvorm (bijvoorbeeld een meer traditionele contractvorm of IPM-
contract) bestaan in principe uit dezelfde (basis)activiteiten. Vandaar dat er in principe niets in de weg 
staat om onderdelen uit de handreiking ook als basis voor andere soorten projecten binnen HEVO te 
gebruiken. De vraag of de handreiking ook kan bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van de 
dienstverlening bij andere typen projecten, valt buiten de scope van dit onderzoek en zal uit 
experimenten in de praktijk moeten blijken.    
  
6.4. Validatie van het instrument 
Het doel van de handreiking is om de HEVO-medewerkers te ondersteunen bij de verbetering van hun 
dienstverlening op het gebied van D&B/DBM-projecten. Om te controleren of de handreiking geschikt 
is om aan deze doelstelling tegemoet te (kunnen) komen, is deze binnen HEVO gevalideerd. In 
paragraaf 6.4.1 wordt de validatiemethode toegelicht die is gehanteerd bij de validatie van het 
instrument. Paragraaf 6.4.2. staat stil bij de validatieresultaten.    
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6.4.1. Validatiemethode 
Voor de bepaling van de validiteit van het instrument is deze beoordeeld door een vijftal HEVO-
medewerkers met al enige ervaring op het gebied van D&B/DBM-projecten en/of Systems 
Engineering. In principe is voor de selectie van deze medewerkers geput uit de groep medewerkers 
die betrokken zijn (geweest) bij de binnen dit onderzoek beschreven referentieprojecten. Deze 
medewerkers hebben ruim anderhalve week voorafgaand aan een validatiebijeenkomst de 
handreiking toegestuurd gekregen met de vraag deze voorafgaand aan de bijeenkomst kritisch door te 
nemen. Voor deze voorbereiding is gevraagd om specifiek te letten op de aandachtsgebieden/vragen 
die ook tijdens de validatiebijeenkomst zelf centraal hebben gestaan: 
 

1. Eerste indruk/reactie. Hebben ze het idee dat de handreiking collega’s zonder ervaring kan 
ondersteunen?  

2. Is de inhoud van de handreiking duidelijk of zijn er nog zaken die aangepast/verduidelijkt 
dienen te worden?  

3. Zijn de voorgestelde processen herkenbaar?   
4. Wat zijn de bevindingen met betrekking tot het gebruiksgemak?  
5. Ontbreken er nog zaken of staan er overbodige zaken in? 

 
De validatie van de handreiking heeft plaatsgevonden in drie bijeenkomsten. De eerste 
validatiebijeenkomst bestond uit een collectieve sessie met drie medewerkers. Tijdens de bijeenkomst 
zijn bovenstaande vragen besproken en is geprobeerd om zo veel mogelijk tot een consensus te 
komen over wat goed is en waar nog verbeterpunten zitten. Hier zijn conclusies uit getrokken die 
tijdens een tweede en derde validatiesessie met twee andere medewerker nogmaals getoetst zijn. Op 
basis van de resultaten van de drie bijeenkomsten is geïnventariseerd welke verbeterpunten in de 
afrondende fase van het onderzoek nog aangepast konden worden. De overige verbeterpunten zijn 
geformuleerd als aanbeveling voor vervolgactiviteiten na het onderzoek. Deze aanbevelingen zijn 
tijdens een aantal overdrachtsmomenten overgedragen aan de medewerkers van HEVO die als 
kennisdragers voor dit onderwerp zijn aangewezen.  
 
6.4.2. Validatieresultaten 
De eerste validatiebijeenkomst heeft tal van op- en aanmerkingen op het instrument opgeleverd. De 
belangrijkste – daar waar tijdens de bijeenkomst (op hoofdlijnen) consensus over bestond of werd 
bereikt – staan onderstaand kort toegelicht. De opmerkingen zijn daarbij zo veel mogelijk gekoppeld 
aan de vijf aandachtsgebieden die bij de validatie centraal hebben gestaan (zie paragraaf 6.4.1.). 
 

1. Eerste indruk/reactie. Hebben ze het idee dat de handreiking collega’s zonder ervaring kan 
ondersteunen?  
Door iedereen werd de inhoud van de handreiking als een compleet verhaal ervaren. Het is 
echter wel een instrument waar de gebruiker echt voor moet gaan zitten en de tijd voor moet 
nemen om het te bestuderen, maar deze diepgang in de handreiking wordt wel als 
noodzakelijk beschouwd. Om daadwerkelijk haar ondersteunende functie te kunnen vervullen 
is wel aangegeven dat nog een praktijkgerichte concretiseringsslag nodig is (bijvoorbeeld 
door het toevoegen van praktijkvoorbeelden). Dit om er voor te zorgen dat gebruikers van de 
handleiding makkelijker aansluiting vinden bij de materie.      

 



 

 
1550601-0050.0.1, d.d. 15 februari 2013 Pagina 68 van 76 

 

 

     
 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
www.hevo.nl 

2. Is de inhoud van de handreiking duidelijk of zijn er nog zaken die aangepast/verduidelijkt 
dienen te worden?  
De inhoud werd op onderdelen als erg theoretisch beschouwd, waardoor het gevaar bestaat 
dat mensen tijdens het lezen afhaken. Het toevoegen van concrete en praktische voorbeelden 
uit reeds uitgevoerde projecten kan zorgen voor verduidelijking van principes (zoals het 
werken met een System Breakdown Structure) en procedures (wie doet wat). Daarnaast is 
aangegeven dat niet duidelijk is of de handreiking als ‘checklist’ kan worden beschouwd. Hier 
blijkt wel behoefte aan.  
 

3. Zijn de voorgestelde processen herkenbaar?   
Hier zijn geen concrete opmerkingen over gemaakt.  
 

4. Wat zijn de bevindingen met betrekking tot het gebruiksgemak?  
Het toevoegen van praktische voorbeelden kan het gebruiksgemak verder vergroten. 
Daarnaast kan de leesbaarheid van zowel de toelichtende tekst als enkele processchema’s 
nog worden verbeterd. Zo wordt het door eenieder als onprettig ervaren dat processchema’s 
alleen in de bijlagen staan. Aangegeven is dat het bij het lezen van de toelichting prettig is als 
er in de tekst ook een (vereenvoudigd) processchema is opgenomen. Het gebruiksgemak van 
enkele processchema’s in de bijlage kan worden vergroot door minder informatie in één 
schema te stoppen en ze daardoor te vereenvoudigen. Zonder aanpassing bestaat het risico 
dat de schema’s als te complex worden ervaren.       

 
5. Ontbreken er nog zaken of staan er overbodige zaken in? 

Uit de terugkoppeling is niet gebleken dat de handreiking overbodige onderdelen bevat. Wel 
zijn er drie nog ontbrekende onderdelen aan het licht gekomen: 
i. Een managementsamenvatting of inleidend hoofdstuk waarin kort wordt ingegaan op het 

‘wat en waarom’ van Systems Engineering, de reden voor de in de handreiking 
geadviseerde procesinrichting en de voornaamste verschillen met de huidige gang van 
zaken.  

ii. Een schema of overzicht waarin de activiteiten uit de ‘nieuwe’ procesinrichting worden 
gekoppeld aan de huidige werkzaamheden. Lang niet alles in de werkwijze uit de 
handreiking  is nieuw en een overzicht geeft de gebruiker handvatten om makkelijker op 
de nieuwe werkwijze aan te kunnen haken.   

iii. De handreiking gaat enkel in op de processen die plaatsvinden als het project al loopt. Er 
bestaat ook behoefte aan inzicht in wat er voorafgaand of helemaal aan de start van een 
project gedaan en georganiseerd moet worden om daadwerkelijk te kunnen starten 
(bijvoorbeeld zaken met betrekking tot de inrichting van de projectorganisatie).  

 
Op basis van de feedback uit de eerste validatiebijeenkomst is geconcludeerd dat de basis van de 
handreiking goed is, maar dat er nog een praktijkgerichte concretiseringsslag nodig is om de beoogde 
projectondersteunende functie te kunnen borgen.  
 
De aandachtspunten die tijdens de tweede en derde validatiebijeenkomst aan bod zijn gekomen, 
komen grotendeels overeen met de bevindingen uit de eerste bijeenkomst. Ook tijdens de tweede en 
derde bijeenkomst werd de volledigheid van het stuk benadrukt en werd beaamd dat het wel een 
instrument is waar de gebruiker echt even voor moet gaan zitten. Daarnaast is geadviseerd om een 
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aantal onderdelen toe te voegen. Deze komen overeen met de ontbrekende onderdelen die in de 
eerste validatiebijeenkomst aan bod zijn gekomen.  
Een relevante aanvulling op de bevindingen uit de eerste bijeenkomst is het advies om de soms wat 
vrijblijvende/suggestieve formuleringswijze te vervangen door een meer stelligere formuleringswijze. 
Hierdoor kan de handreiking meer als ‘checklist’ gaan fungeren.  
 
Aangezien de resultaten uit de tweede en derde validatiebijeenkomst grotendeels overeenkomen met 
de resultaten uit de eerste, is er geen reden gezien om de conclusie naar aanleiding van de eerste 
validatiebijeenkomst aan te passen. In de afrondingsfase van het onderzoek is een begin gemaakt 
met het verwerken van de op- en aanmerkingen uit de validatiebijeenkomsten. Hierbij zijn de 
ontbrekende onderdelen geprioriteerd boven de aanbevelingen die betrekking hebben op 
verduidelijking en gebruiksgemak. 
 
In de afrondende fase van het onderzoek was geen ruimte om alle op- en aanmerkingen op de 
handreiking te verwerken. Richting HEVO wordt geadviseerd om de volgende onderdelen na de 
afronding van dit onderzoek op te pakken in het kader van de doorontwikkeling van het instrument:  
 

• Toevoegen van een voorbeeldcase bij elk basisproces uit de handreiking. In de huidige versie 
van de handreiking is ter illustratie van het basisproces voor het opstellen van een 
vraagspecificatie een voorbeeldcase uitgewerkt. Aanbevolen wordt om dit op een 
gelijkwaardige manier ook voor de overige processen te doen.        
 

• Opnemen van (vereenvoudigde) processchema’s in de tekst van de toelichtende 
hoofdstukken. In de huidige versie van de handreiking zijn de processchema’s enkel als 
bijlage opgenomen. Geadviseerd wordt om (vereenvoudigde) versies van deze 
processchema’s ook als onderdeel van de toelichtende tekst in de handreiking op te nemen. 
Dit zorgt ervoor dat de toelichtende tekst bij de processchema’s makkelijker te volgen wordt.   

 
• Verder uitwerken van de onderdelen/aspecten die in de opstartfase van D&B/DBM-projecten 

geregeld/georganiseerd moeten worden. Met deze aandachtspunten is in de huidige versie 
van de handreiking een start gemaakt. Deze aandachtspunten vragen nog om een verdere 
uitwerking.  
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7. Conclusies en aanbevelingen  
 
7.1. Conclusies 
De vraag die in dit onderzoek centraal heeft gestaan luidde als volgt: 
 
Op welke manier kan Systems Engineering de dienstve rlening van HEVO op het gebied van 
D&B/DBM-projecten in de utiliteitsbouw verbeteren? 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat HEVO met het implementeren 
van een op Systems Engineering gebaseerde werkwijze in haar dienstverlening, projectrisico’s bij 
D&B/DBM-projecten kan verlagen en daarmee de kans op een succesvol projectresultaat kan 
vergroten. Door de vergrote kans op een succesvol projectresultaat is HEVO beter in staat om haar 
klanten te ondersteunen bij het voldoen aan hun contractuele verantwoordelijkheden en verplichtingen 
en daarmee (gedeeltelijk) te ontzorgen. Dit geldt zowel voor haar dienstverlening richting 
opdrachtgevende contractpartijen van D&B/DBM-projecten als richting opdrachtnemende 
contractpartijen.  
 
Uit het onderzoek zijn in totaal vier primaire aandachtspunten naar voren gekomen, op basis waarvan 
de ‘traditionele’ procesinrichting van HEVO beter geschikt gemaakt kan worden voor dienstverlening 
op het gebied van D&B/DBM-projecten (op basis van de UAV-GC 2005). Voor de dienstverlening 
richting opdrachtgevende contractpartijen van D&B/DBM-projecten betreft het hier het kritischer en 
bewuster opstellen van Programma’s van Eisen. Dit om ervoor te zorgen dat Programma’s van Eisen 
in het kader van de integrale aanbesteding inhoudelijk kloppend en representatief zijn voor de 
verwachtingen van de klant. Een op Systems Engineering gebaseerd stakeholderseisen-
definitieproces biedt beproefde handvatten om dit verbeterinitiatief te ondersteunen. 
 
Voor de dienstverlening richting opdrachtnemende contractpartijen van D&B/DBM-projecten, zijn op 
drie aandachtspunten verbeteringen mogelijk gebleken. Het betreft hier meer aandacht voor een 
gedegen eisenanalyse vanaf de start van het project, meer aandacht voor het managen van (met 
name interne) raakvlakken en het expliciet borgen van een verificatieproces vanaf het begin van een 
project. Het verbeteren van deze aspecten vergroot de kans op het tijdig en binnen budget realiseren 
van een projectresultaat dat voldoet aan de kwalitatieve verwachtingen en wensen van de klant. Ook 
voor deze verbeterpunten biedt Systems Engineering beproefde handvatten in de vorm van een op 
deze methodiek gebaseerd eisenanalyseproces, architectuur ontwerpproces en verificatieproces.  
 
Samenvattend zijn onderdelen van het Systems Engineering-proces geschikt gebleken om HEVO te 
helpen bij het inrichten van een gestructureerde en systematische werkwijze, die geschikt is om  
– rekening houdend met de strenge en strikte juridische kaders van D&B/DBM-projecten – succesvolle 
diensten te verlenen.  
Als hulpmiddel voor deze potentiële verbeterslag is op basis van de onderzoeksresultaten een 
projectonafhankelijke handreiking voor de medewerkers van HEVO ontwikkeld. Deze schriftelijke 
handreiking biedt ondersteuning bij het inrichten van een proces dat de kans op een succesvol 
projectresultaat bij D&B/DBM-projecten vergroot. De handreiking geeft daarbij inzicht in de 
organisatorische en procesmatige consequenties van een op Systems Engineering gebaseerde 
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werkwijze. Op basis van de resultaten van een tweetal validatiesessies is geconcludeerd dat deze 
handreiking een solide basis/uitgangspunt biedt om deze verbeteringen ook daadwerkelijk binnen 
HEVO te implementeren. HEVO kan hier dan ook direct mee aan de slag.  
 
Aan dit onderzoek lag een duidelijke doelstelling ten grondslag. Deze was opgesplitst in het doel van 
het onderzoek en het doel in het onderzoek: 
 
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de manier waarop Systems Engineering 
HEVO’s dienstverlening op het gebied van geïntegreer de projecten in de utiliteitsbouw kan 
verbeteren en welke organisatorische en procesmatig e consequenties dit teweeg brengt. 
 
Het doel in het onderzoek is om een projectonafhanke lijk instrumentarium te ontwikkelen dat 
ondersteuning biedt bij de implementatie van System s Engineering in HEVO’s dienstverlening 
op het gebied van geïntegreerde projecten in de uti liteitsbouw.  
 
Geconcludeerd kan worden dat met de onderzoeksresultaten en het ontwikkelde instrumentarium 
zowel aan het doel van als het doel in het onderzoek tegemoet is gekomen.  
 
7.2. Aanbevelingen 
Met de resultaten van het onderzoek is een solide en onderbouwde basis gelegd voor de 
daadwerkelijke verbetering van HEVO’s dienstverlening op het gebied van geïntegreerde projecten. 
De daadwerkelijke implementatie van de ‘nieuwe’ procesinrichting valt echter buiten de scope van dit 
onderzoek en zal naar verwachting de komende jaren nog om een grote en langdurige inspanning 
vragen. Richting HEVO wordt dan ook aanbevolen om hier de benodigde capaciteit voor vrij te maken.  
 
Aanbevolen wordt om aansluitend op het onderzoek diverse activiteiten op te pakken. Nu voor HEVO 
duidelijk is wat Systems Engineering inhoudt en wat het voor haar dienstverlening kan betekenen, is 
het zaak een organisatiebrede strategie te ontwikkelen over hoe HEVO hier de komende jaren 
concreet mee aan de slag wil en wat ze er specifiek mee wil bereiken. Hiervoor wordt mede een 
beroep gedaan op het directieteam van HEVO. De huidige geformuleerde ambitie (die de aanleiding 
heeft gevormd voor dit onderzoek) is hiervoor nog niet SMART29 genoeg. Op basis van een 
geconcretiseerde doelstelling kunnen de in de handreiking voorgestelde processen nog verder worden 
aangescherpt en afgestemd op de beoogde organisatiedoelen.     
 
Daarnaast wordt aanbevolen om zo snel mogelijk tot een standaard binnen HEVO te komen op het 
gebied van ondersteunende software/web-based applicaties voor projecten met een geïntegreerde 
contractvorm. Uit het onderzoek is gebleken dat ondersteunende software/applicaties bij het opstellen 
van Programma’s van Eisen, het uitvoeren van het verificatieproces en het beheren en beheersen van 
alle projectinformatie in het algemeen, niet alleen nuttig is, maar zeker voor complexe projecten ook 
als noodzakelijk kan worden beschouwd. Gedurende het onderzoek is in beperkte mate ervaring met 
potentiële software/applicaties opgedaan (Relatics/Briefbuilder). Voordat op dit gebied een geschikte 
standaard voor HEVO kan worden gekozen, zullen echter eerst nog een aantal fundamentele vragen 
en knelpunten beantwoord en opgelost moeten worden. In ieder geval wordt aanbevolen om aan het 
uitgevoerde pilotproject aan de opdrachtgeverzijde zo snel mogelijk een vervolg te geven. De 

                                                        
29 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 
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evaluatieresultaten van deze pilot hebben voor dit vervolg concrete aanknopingspunten en 
aandachtspunten opgeleverd. Daarnaast is gewezen op de kansen en mogelijkheden die binnen TBI 
Holdings B.V. aanwezig zijn.    
 
Verder is uit de validatiesessies van de handreiking gebleken dat deze nog op diverse punten kan 
worden verbeterd en aangescherpt. De op basis van dit onderzoek ontwikkelde handreiking dient dan 
ook beschouwd te worden als een eerste versie. Aanbevolen wordt om naast het verwerken van de 
reeds aangegeven verbeterpunten (onder andere het toevoegen van meer praktische voorbeelden en 
lay-out technische aanpassingen ter vergroting van de leesbaarheid) de inhoud en de bruikbaarheid 
van de handreiking voorlopig ook consequent te evalueren na elk gebruik in de praktijk. Alleen zo kan 
de inhoud steeds meer representatief  en op maat worden gemaakt voor de situatie bij HEVO en de 
behoeftes van de medewerkers.  
 
Een laatste aanbeveling heeft betrekking op het toepassingsgebied van de in de handreiking 
geadviseerde procesinrichting. De handreiking is specifiek afgestemd voor gebruik bij D&B/DBM-
projecten waarop de UAV-GC 2005 van toepassing is verklaard. Dit betekent echter niet dat 
onderdelen uit de handreiking niet ook geschikt kunnen zijn om toe te passen bij andere typen 
projecten. Verwacht wordt dat de gestructureerde en systematische werkwijze uit de handreiking ook 
bij andere typen projecten, zoals IPM-projecten, tot een kwaliteitsverbetering kan leiden. Aanbevolen 
wordt om deze potentieel bredere inzet binnen HEVO nader te onderzoeken.  
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