
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Prestatiecontracten en ondernemend samenwerken
uitbesteding van onderhoud aan natte infrastructuur door middel van prestatiecontracten

Bosland, J.C.

Award date:
2012

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/52b20f0d-f57e-41ff-894b-aa7d82572cf9


  
 

 

 
 

PRESTATIECONTRACTEN EN 
ONDERNEMEND SAMENWERKEN 

 
 
 

UITBESTEDING VAN ONDERHOUD AAN NATTE 

INFRASTRUCTUUR DOOR MIDDEL VAN 

PRESTATIECONTRACTEN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Eindhoven, Augustus 2012 
Afstudeerscriptie 
 





  
 

 

 

Prestatiecontracten en ondernemend samenwerken 
 

 
 
Uitbesteding van onderhoud aan natte infrastructuur door middel van 

prestatiecontracten 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Naam student:  Ir. J. C. Bosland BASc 
Studentnummer:  s011832 / 517 591 
Master:  Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS) 
   Technische Universiteit Eindhoven 
Specialisatie:  Technology, Innovation & Society 
 
Begeleiders:  Prof. dr. Ir. H.W. Lintsen 
   Dr. Ir. E.L.C. van Egmond - de Wilde De Ligny Phd, MSc 
 
Organisatie:  Rijkswaterstaat (Middelburg) 
Dienst:  Zeeland 
Begeleiders:  Ir. L.P.I.M Hombergen 
   Drs. B.E. Spiering 

 
 

Versie:   Definitief 
 
 



  
 



  
 

Voorwoord 

Middelburg, 10 augustus 2012. 
 
Met enige trots presenteer ik u mijn scriptie, waarmee ik de studie Industrial 
Engineering & Innovation Sciences aan de Technische Universiteit Eindhoven 
afrond. Voorheen heette deze studie 'Techniek & Maatschappij'. Het betreft een 
specialisatie waar aspecten van Psychologie, Sociologie, Economie, Recht en 
Techniek ineengevlochten worden tot een veelzijdige studie. De studie richt zich 
ondermeer op alle activiteiten die nodig zijn om uit technologische ontwikkelingen 
maximaal rendement te halen op maatschappelijk verantwoorde wijze. Alleen op 
die manier zijn technologische ontwikkelingen immers ook op lange termijn 
rendabel. Deels komen deze aspecten terug in mijn scriptie. 
 
In 1995 heb ik de Omloop van Goeree-Overflakkee gelopen. Voor wie het niet kent; 
het is een prestatiewandeltocht van 110 kilometer rondom het eiland Goeree-
Overflakkee, af te leggen binnen 24 uur. Onderweg loop je over dijken, duinen, 
strand, door natuurgebieden, over slikken, de Braderie van Oude Tonge en als 
laatst over eindeloze bitumendijken in de brandende zon. 
Gedurende die tocht ben je afhankelijk van je conditie, je doorzettingsvermogen, 
het weer, eb of vloed, de organisatie, het publiek, maar vooral van de steun van je 
familie. 
 
Het afronden van deze studie met een scriptie, vertoont grote overeenkomsten met 
deze tocht. Je moet het binnen een bepaalde tijd halen… Je bent afhankelijk van 
invloeden uit de omgeving, soms heb je tegenwind, je moet volhouden en zonder 
de steun van je familie zal het niet lukken. 
 
Daarom wil ik in dit voorwoord van de mogelijkheid gebruik maken om een aantal 
mensen te bedanken. De belangrijkste zijn mijn gezin die, door hun hulp en 
ondersteuning, mij het mogelijk hebben gemaakt deze studie af te ronden. Zij 
waren het – en met name Ingrid – die mij op tijd een duw in de rug gaven of de 
benodigde ruimte, wanneer dat nodig was. Mijn schoonouders wil ik bedanken, 
omdat ze altijd belangstellend waren en ons op verschillende manieren 
ondersteunen waar dat nodig is. Mijn vader en mijn zus, omdat ze steeds interesse 
toonden in de voortgang. Helaas kan mijn moeder de afronding niet meer 
meemaken. Mocht er een hemel zijn, dan zit ze daar vast apetrots te wezen. 
 
Mijn werkgever, die immers centraal staat in dit onderzoek, wil ik bedanken voor 
de ruimte en middelen die beschikbaar waren gedurende de studie. Natuurlijk 
moet ik alle collega’s bedanken die altijd geïnteresseerd waren. Het zijn er alleen te 
veel om op te noemen… Enkelen liepen een parallel pad: proficiat met jullie 
afronding! Ik vond het aangenaam om af en toe met jullie te kunnen sparren.  
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Herbert Geernaart, bedankt voor het organiseren dat ik met de opleiding kon 
beginnen. Hans: bedankt dat je me op het goede moment in contact bracht met de 
juiste mensen, toen ik dat nodig had. Mart: gelukkig had je tijd om ABN van mijn 
schrijfsels te maken. Ben en Leon: bedankt voor jullie goede raad en de 
begeleiding. 
 
Tot slot wil ik de begeleiders van de TU/e noemen. Harry en Emilia: bedankt dat 
jullie me de weg wezen waar dat nodig was. Ik heb beter leren focussen, zie nu 
beter wat hoofd- en bijzaken zijn. De avondcolleges waren een wederzijds 
genoegen.  
Maar bovenal zijn jullie mensen waar het aangenaam is met om te gaan.  
Harry: ik hoor graag van je hoe het is om Europa te verkennen met een camper (en 
een hondje), Emilia: wanneer ik nog eens een leuk huisje zie in Frankrijk, dan zal 
ik je om bouwkundig advies vragen.  
Maar ik wens jullie vooral veel plezier en gezondheid, in de jaren die voor jullie 
liggen. 
 
 
 
Veel leesplezier toegewenst, 
 
Jan  
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Introductie 

Er zal weinig discussie ontstaan over de bewering dat alle organisaties onderhevig 
zijn aan verandering. Om maar een voorbeeld uit eigen ervaring te geven: in de 14 
jaar dat ik werkzaam ben bij Rijkswaterstaat heb ik drie keer een reorganisatie 
meegemaakt en heb ik gewerkt bij afdelingen met vijf verschillende namen. In de 
tussentijd is het vertrouwde Ministerie van Verkeer en Waterstaat samengegaan 
met onderdelen van VROM, onder de naam: Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu (IenM). Dat deze veranderingen soms een positief effect op de carrière 
hebben, geeft aan dat veranderingen voor individuen niet altijd slecht hoeven uit te 
pakken. 
 
Op dit moment staat Rijkswaterstaat weer voor een verandering: deze keer onder de 
naam ‘Onderneming Plan 2015’. Als gevolg van de bezuinigingen van het 
(inmiddels demissionaire) kabinet-Rutte moet de organisatie effectiever en 
efficiënter gaan werken. Het zal resulteren in 10% minder interne kosten en de 
organisatie moet in 2015 met 1500 fte minder werken. De organisatie telt 
momenteel ongeveer 9000 fte;. toen ik begon, werkten er zo’n 13.500…  
Wanneer je als medewerker dergelijke veranderingen op je af ziet komen, zijn er 
diverse mogelijkheden, variërend van bukken en wachten tot het overgaat (dit is de 
algemene opinie over wat ambtenaren meestal doen) tot actief participeren in 
project- en adviesgroepen, waardoor je het gevoel hebt dat je nog enigszins kan 
bijsturen. Maar er zijn nog andere mogelijkheden… 
 
Toen Rijkswaterstaat in 2004 kwam met het Ondernemingsplan 2004, werd 
daarin de term ‘Markt, tenzij…’ gebruikt om aan te geven dat de markt nog meer 
gebruikt zou gaan worden dan voorheen. Maar wat dat precies betekende, was nog 
niet helemaal helder. 
Bij de regionale dienst Zeeland is er toen voor gekozen om dit fenomeen te 
verkennen met behulp van proefprojecten op het gebied van onderhoud, de 
zogenaamde ‘PIM-pilots’. Door deelname aan deze pilots groeide het inzicht dat er 
met de nieuwe contractvormen ‘iets’ niet helemaal lekker liep tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer. Wat dat ‘iets’ was, bleek – zeker in het begin – moeilijk tastbaar 
te zijn. 
 
Dit was de aanleiding voor de voorliggende scriptie; kan op wetenschappelijke 
wijze aangetoond worden dat het relatief vage principe ‘Markt, tenzij…’ leidt tot een 
marktbenadering waar tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een professionele 
relatie ontstaat.  
Als dat zo is, wat zijn dan de kenmerken van een dergelijk relatie? Dat wordt 
onderzocht in het voorliggende onderzoek. 
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Samenvatting 

Sinds een aantal jaren hanteert Rijkswaterstaat voor onderhoud aan zijn 
infrastructuur het principe ‘Markt, tenzij…’. Als gevolg worden projecten in een 
steeds vroeger stadium op de markt gezet. Rijkswaterstaat werkte altijd al samen 
met marktpartijen, maar door de uitvoering van de acties uit de diverse 
ondernemingsplannen gaat de organisatie nog een paar stappen verder. Het 
onderhoud aan zijn netwerken wordt alleen nog maar in prestatiecontracten op de 
markt gezet. Dit zorgt ervoor dat zowel Rijkswaterstaat als de markt veel werk moet 
verzetten. 
 
Uit de historische context blijkt dat de ontwikkelingen niet uitsluitend bij 
Rijkswaterstaat hebben plaatsgevonden, maar dat ze te plaatsen zijn binnen de 
technische ontwikkeling, de sociale veranderingen en de verzakelijking die de 
afgelopen decennia in de maatschappij plaatsgevonden hebben.  
Deze ontwikkelingen hadden invloed op de visie op welke processen tot de 
kerntaak van de organisatie behoorden. De voor dit onderzoek meest relevante 
verandering is de verschuiving van traditionele bestekken naar prestatiegestuurde 
contracten. 
 
Wanneer gewerkt gaat worden met prestatiecontracten, zijn er zowel bij de 
opdrachtgever als bij de opdrachtnemer behoorlijke veranderingen in de 
organisatie nodig. Steeds blijkt dat deze veranderingen onderschat worden en dat 
de relatie tussen beiden onder druk komt te staan. In dit onderzoek is een kader 
gevonden waarmee deze relatie tijdig beoordeeld en bijgestuurd kan worden, 
gebruikmakend van de basiscondities van ‘ondernemend samenwerken’. Dit 
vergroot de kans op een succesvol verloop van de contractperiode.  
 
In dit onderzoek is met behulp van cases bij een viertal overheidorganisaties het 
‘ondernemend samenwerken’ geanalyseerd. Het inkoopportfolio van Kraljic is 
gebruikt en de basiscondities van ‘ondernemend samenwerken’ zijn aangepast, 
zodat deze beter aansluiten op de kenmerken van overheidsorganisaties. 
Vervolgens is een methodologie beschreven om organisaties op gestructureerde 
wijze te kunnen beoordelen of ze voldoen aan deze voorwaarden. Het is daarmee 
ook mogelijk om de organisatie te vergelijken met anderen. 
  
De conclusie van het onderzoek is, dat met behulp van de Kraljic-matrix en het 
inkoopportfolio bepaald kan worden of het in te kopen onderhoud aan 
infrastructuur zich in het strategische kwadrant bevindt. 
Wanneer dat zo is en de opdrachtgever wil controle houden over het 
toeleveringsrisico, maar wil bovendien regie kunnen voeren over de te leveren 
maatschappelijke waarde, dan is ondernemend samenwerken een goede strategie. 
Een opdrachtgever die ondernemend wil samenwerken, zal er naar moeten streven 
de kenmerken of de aspecten van bij ondernemend samenwerken behorende 
basiscondities, zo optimaal mogelijk in te vullen. 
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Met behulp van de in dit onderzoek voorgestelde methodologie, kan een 
opdrachtgever relatief snel beoordelen welke zijn veranderingen in zijn organisatie 
nog doorgevoerd moeten worden, om te gaan werken met prestatiecontracten. 
 
De belangrijkste aanbevelingen die gedaan worden zijn:  

• Pas de gevonden aspecten nog beter aan voor het gebruik binnen 
overheidsorganisaties. 

• De methodologie ook opzetten voor de opdrachtnemer, zodat een completer 
beeld verkregen wordt. 

• De verdere ontwikkeling van het instrument zou door opdrachtgevers en 
opdrachtnemers gezamenlijk opgepakt moeten worden, bijvoorbeeld via 
brancheorganisaties. 
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Summary 

 
For a number of years Rijkswaterstaat has been using the principle ‘Market, 
unless... (Markt, tenzij…)’ for contracting out maintenance and the supporting 
tasks. As a result projects are being put on the market in an earlier stage. 
Rijkswaterstaat has always cooperated with market parties, but due to the execution 
of several business plans the organisation continues to move ahead. The 
maintenance of the networks is only being put to the market in the form of 
performance contracts. As a result of this Rijkswaterstaat and the market party, 
have a lot of work to do. 
 
The maintenance of civil works is being put in a historical context in this research. 
It turns out that the developments are not exclusively found in government 
institutions or Rijkswaterstaat, but that they are part of the technical progress of 
society, in which social changes took place as well as professionalization and 
commercialisation of society during the last couple of decades. Of course these 
developments also influenced the thinking about the government, about 
management and about what processes belong to the main task.  
For this research the most relevant change is the shifting from the traditional 
contract form to performance contracts.  
 
When working with performance contracts considerable changes are needed in the 
organisation for both the contractor and the supplier. It turns out that these 
changes are being underestimated time and again, and the relationship between 
the contractor and supplier comes under pressure. In this research a frame work 
has been developed that helps to judge and adjust the relationship in time, making 
use of basic conditions of ‘enterprising teamwork’. This increases the likelihood of 
a successful course of the contract period.  
 
By means of case studies, four government organisations have been researched. 
The purchase portfolio of Kraljic was used and the basic conditions of the 
‘enterprising teamwork’ have been adapted for government organisations. With 
this a contractor can decide relatively quickly whether or not his organisation is 
taking the right steps to work with performance contracts.  
 
The conclusion of the study is that with the use of the Kraljic matrix and the 
purchasing portfolio the maintenance of infrastructure can be placed in the 
strategic quadrant, when performance contracting is used. If so, and the outsourcer 
wants to retain control over the supply risk, but also directed to carry on delivering 
social value, ‘enterprising teamwork (ondernemend samenwerken)’ is a good strategy. 
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Using the methodology proposed in this study, an outsourcer relatively quickly 
assess what organizational changes are yet to be implemented, to work with 
performance contracting. 
The main recommendations made are: 

• Adjust the aspects found even better for use within government 
organizations. 

• Adjust the methodology for the contractor, so that a more complete picture 
can be given. 

• The further development of the instrument would jointly by outsourcer and 
contractors should be arrested, for example through trade associations. 
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HOOFDSTUK  1 Prestat iecontracten, 
tenzij… een introductie 

Dit hoofdstuk heeft tot doel een introductie te geven in het principe ‘Markt, 
tenzij…’ wat Rijkswaterstaat gebruikt voor het uitbesteden van aanleg en 
onderhoud. Tevens geeft het een introductie in het begrip inkoop. 
 
In §1.1 wordt de verandering met betrekking tot het inkopen van onderhoud binnen 
Rijkswaterstaat beschreven. In §1.2 wat de invloed is van de politiek op die 
verandering en worden enige kanttekeningen geplaatst. Vervolgens wordt de vraag 
gesteld op welke wijze de organisatie om zou moeten gaan met de veranderende 
relatie met de markt.  
Dit leidt tot de doel- en vraagstelling van dit onderzoek. 
 
In §1.4 en §1.5 wordt het inkoopproces beschouwd. De ontwikkeling en het belang 
daarvan komen aan de orde, evenals het inkoopportfolio. 
Het hoofdstuk sluit af met de te volgen onderzoeksstrategie (§1.6) en een leeswijzer 
(§1.7). Als laatst is een korte samenvatting en de grafische weergave van het 
onderzoeksmodel te vinden in §1.8. 
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1.1 VERANDERING VAN KOERS 

Sinds een aantal jaren hanteert Rijkswaterstaat (RWS) voor aanleg, onderhoud en 
de uitvoerende beheertaken het principe ‘Markt, tenzij…’, en worden projecten in 
een steeds vroeger stadium op de markt gezet. Rijkswaterstaat werkte altijd al 
samen met marktpartijen (van der Ham, 1999), maar door de uitvoering van de 
acties uit het ‘Ondernemingsplan 2004 – 2008’ gaat de organisatie nog een paar 
stappen verder. In principe betekent dit dat alle taken van Rijkswaterstaat bij 
leveranciers en aannemers (‘de markt’) worden ondergebracht, tenzij er redenen 
zijn om dat niet te doen. De invoering van dit besluit had (en heeft) veel effect op 
de organisatie. Medewerkers moeten nieuwe vaardigheden aanleren. Taken zoals 
het ontwerpen en het lopen van storingsdiensten moeten aan de markt worden 
overlaten. 
 
Rijkswaterstaat is voortdurend aan het veranderen. In 2001 stelde het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat de brief ‘Professioneel Opdrachtgeverschap 21e eeuw’ (P-
OG 21) op. Dat document fungeerde als ‘paraplu’ om het RWS-brede 
veranderingsproces praktisch en slagvaardig aan te pakken. P-OG 21 onderstreepte 
de doelstelling van het ministerie dat het inkoopproces een fundamenteel andere 
aanpak moest krijgen. Rijkswaterstaat heeft naar aanleiding van deze doelstelling 
zijn inkoopstrategie aangepast, waarbij geïntegreerde contractvormen de boventoon 
gingen voeren. Design & constructcontracten (D&C) en turnkeycontracten vallen 
onder de verzamelnaam ‘geïntegreerde contracten’ (SBR, 2000; CROW 2004).  
Rijkswaterstaat is vanaf 2006 meer op afstand van het ministerie komen te staan 
en de organisatie begon te functioneren als een agentschap. In 2008 werden voor 
tachtig procent1 van alle (onderhouds)werkzaamheden geïntegreerde 
contractvormen gebruikt (PIM, 2010). Bij geïntegreerde contractvormen is er 
sprake van een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden. Daarbij worden 
risico’s door de markt overgenomen. Bovendien worden contracten niet meer per 
discipline (elektro, werktuigbouw, civiel, groenonderhoud, etc.) aanbesteed, maar 
worden verschillende disciplines per contract gecombineerd (Rijkswaterstaat, 
2005). In de loop van 2011 en 2012 wordt de hand gelegd aan de contouren van een 
nieuw ondernemingsplan: OP2015.  
Omdat de veranderingen niet op zichzelf staan is in hoofdstuk 2 met het oog op de 
historische ontwikkelingen en met behulp van de achterliggende theorie, een beeld 
geschetst van de verschuiving van traditionele bestekken naar nieuwe 
contractvormen. 
 
Nu is het zo dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk blijft voor de beschikbaarheid en 
de veiligheid van de weg, watersystemen en de vaarwegen. Dit betekent dat 
Rijkswaterstaat over de juiste vaardigheden en instrumenten moet beschikken om 
de nieuwe werkwijzen en contracten op correcte wijze te kunnen aanbesteden, 
beoordelen en begeleiden.  

                                                 
1 Er kan gediscussieerd worden over de juistheid van dit getal. De uitkomst kan afhankelijk zijn van de definitie, 

is aanleg toch meegenomen of gaat het alleen over beheer en onderhoud, enzovoorts. Het was in ieder geval de 

opdracht vanuit het Ondernemingsplan 2004 – 2008. Daarnaast is de literatuur niet eenduidig in definities 

met betrekking tot geïntegreerde contractvormen en prestatiecontracten. 
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Anderzijds moeten de marktpartijen er ook klaar voor zijn om de nieuwe en 
veranderde verantwoordelijkheden op zich te nemen. Wanneer er werk richting de 
markt verschuift, moeten beide partijen goed weten welke gevolgen dat heeft. Ook 
moeten ze in staat zijn die verandering organisatorisch en met de juiste 
vaardigheden vorm te geven.  

1.2 INVLOED VAN POLITIEKE STURING 

De aanleidingen voor al deze veranderingsprocessen zijn divers. De belangrijkste 
reden is het kabinetsbeleid. Het kabinet heeft de ambitie de overheid te 
moderniseren. De overheid moet zich gaan beperken tot haar kerntaken en moet 
die taken beter uitvoeren: eenvoudiger, efficiënter, effectiever en veel meer 
publieksgericht (V&W, 2004, Rijkswaterstaat, 2011). De overheid wil dat 
Rijkswaterstaat zijn diensten tegen lagere kosten en zonder kwaliteitsverlies ten 
uitvoer brengt. Door deze manier van werken moeten de bijbehorende risico’s goed 
in beeld worden gebracht en moet tevens de kwaliteit van de diensten worden 
verbeterd.  
 
Binnen de regionale dienst van Rijkswaterstaat, dienst Zeeland wordt er actief 
gezocht naar manieren om de nieuwe wijze van werken in te voeren, bijvoorbeeld 
door het uitvoeren van pilots op het gebied van onderhoud voor natte en droge 
infrastructuur. Een van deze pilots wordt in dit onderzoek als casus beschouwd en 
staat bekend als NHK – Netwerkgericht inkopen Hansweert-Krammersluizen. 
 
Het op meer afstand van de politiek zetten van Rijkswaterstaat door middel van de 
agentschapvorming en de roep om overheidsdiensten efficiënter en effectiever te 
laten werken zijn geen typisch Nederlandse ontwikkelingen. Feitelijk is het een 
gevolg van de verzakelijking van de overheid in de jaren 80 en 90 van de vorige 
eeuw. Deze verzakelijking vond haar oorsprong in de Angelsaksische wereld, 
voornamelijk in landen als Nieuw-Zeeland, Australië, de Verenigde Staten en, 
dichter bij huis, Engeland. Die ontwikkeling is bekend onder de naam New Public 
Management (Pakkala en de Jong, 2007). Met New Public Management (NPM) 
wordt het geheel aan, vaak ingrijpende, wijzigingen bedoeld die zich in de 
afgelopen jaren hebben voorgedaan bij overheidsorganisaties met betrekking tot de 
interne en externe aansturing, de organisatiewijze en de wijze waarop 
verantwoording afgelegd moest worden. Begrippen als ‘bedrijfsmatig werken’, 
‘klantgericht zijn’ en ‘meer concurrentie’ vormen het centrale thema (Bovens, 
2001). Veel van deze wijzigingen zijn tot stand gekomen door het introduceren van 
managementtechnieken uit het bedrijfsleven. De politie werkt bijvoorbeeld met 
prestatie-indicatoren (het aantal uitgeschreven bonnen) en veel overheden plaatsen 
ondersteunende diensten in ‘shared service-centra’. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan 
op wat dit voor Rijkswaterstaat en het in stand houden van infrastructuur betekent. 
 
NPM lijkt overigens enigszins aan populariteit in te boeten, bijvoorbeeld door de 
maatschappelijke druk om de invloed van managers, zoals in de zorg, terug te 
dringen en inhoudelijke professionals meer ruimte te geven. Het jaarlijks halen 
van in managementcontracten opgelegde doelen staat bij de politie inmiddels ter 
discussie (www.politieenwetenschap.nl ).  
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Volgens prof. dr. P.H.P. Frissen, een van de auteurs van het rapport ‘’Tegenkracht 
organiseren – lessen uit de kredietcrisis’, (RMO, 2011) is het inzicht gegroeid, dat het 
onverstandig is de overheid als markt te behandelen, met geld en efficiency als de 
maat der dingen;  

‘dat zorgt bijvoorbeeld in de collectieve sector voor dezelfde excessen die de financiële 
sector in de bankencrisis hebben gestort’.  

 
Als voorbeeld waar de marktwerking zijn doel voorbij schiet, haalt de heer Frissen 
het basisonderwijs en de Cito-toets aan. Het is begonnen als een instrument om te 
meten of een school aan zijn taak had voldaan en zijn leerlingen de basisbeginselen 
had bijgebracht. Nu richten de scholen zich op het behalen van een zo hoog 
mogelijke score, want dat is goed voor de reputatie. Daarnaast is een hele industrie 
ontstaan om ouders hun kinderen zo goed mogelijk op de Cito-toets te laten 
voorbereiden.  
 
Over de effecten van NPM bestaan ook onbeantwoorde vragen, getuige het citaat 
van Budding en Groot (2003): 

Een vraag die binnen het NPM-onderzoek tot nu toe nog niet duidelijk beantwoord is, 
betreft de mate waarin het implementeren van NPM-hervormingen in de praktijk 
daadwerkelijk tot verbeterd functioneren van overheidsorganisaties heeft geleid. 
Gezien de grote schaal waarop NPM-maatregelen zijn ingevoerd, is het verbazend hoe 
weinig er bekend is over het succes van NPM-hervormingen. 
Een mogelijke verklaring hiervan kan worden gevonden in het meetprobleem. Veel 
NPM-hervormingen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten op het 
terrein van efficiëntie en effectiviteit. Nieuwe metingen geven geen mogelijkheid om 
veranderingen op de nieuwe meetdimensie ten opzichte van voorgaande perioden in 
kaart te brengen. Daarnaast richten veel onderzoekingen zich slechts op een beperkt 
aantal prestatiedimensies, waardoor compenserende reacties niet goed zichtbaar 
worden. Zo is het mogelijk dat kostenreducties bij overheidsorganisaties ten koste zijn 
gegaan van de kwaliteit. 

In het voorliggende onderzoek wordt een eerste stap(je) gezet om de effecten en de 
problemen van deze nieuwe werkwijze, in ieder geval bij het uitbesteden van 
onderhoud aan infrastructuur, beter inzichtelijk te maken. 
 
Vraagtekens over de ingeslagen weg van Rijkswaterstaat worden ook geplaatst door 
de vicepresident van de Raad van State, mr. H.D. Tjeenk Willink, in de Algemene 
beschouwingen van 2005. Tijdens een bijeenkomst met Rijkswaterstaat waarin hij 
zijn uitspraken toelicht, zegt Tjeenk Willink: 

(…..) Door verzelfstandiging en privatisering van uitvoerende diensten en door het 
uitbesteden van steeds meer taken is inhoudelijke deskundigheid binnen 
departementen sterk verminderd. Rijkswaterstaat, vroeger door zijn grote 
deskundigheid als staat in de Staat beschouwd, kan thans slechts met grote moeite als 
zelfbewust en deskundig opdrachtgever optreden. Dat is niet zonder risico bij een zo 
cruciale overheidstaak als de natte én de droge waterstaat (…..) 

Onderzoeksjournalist Marcel Metze maakt in zijn boek ‘Veranderend Getij’ 
(2009/2010) ook melding van de invoering van NPM bij Rijkswaterstaat;  
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In plaats van hun plannen te onderbouwen, zochten de betrokken bestuurders hun 
toevlucht tot ideologische uitgangspunten met betrekking tot ‘New Public Managent’ 
en ‘de terugtredende overheid’, die verder niet ter discussie werden gesteld.  

Waar de ideologie overheerst en de analyse ontbreekt, is het moeilijk om de juiste 
balans te vinden. Die balans, zo constateert Metze in zijn boek, werd dan ook 
regelmatig verstoord (Metze, 2009/2010). 
Dat Rijkswaterstaat moeite had met het vinden van die balans constateert ook M. 
van den Brink in haar proefschrift ‘Rijkswaterstaat on the horns of a dilemma’ (2010). 
Daar waar het ministerie van Verkeer en Waterstaat koos voor een 
veranderingsproces met meer invloed van de democratie en meer luisteren naar de 
buitenwereld, koos Rijkswaterstaat ervoor meer bedrijfsmatig te gaan werken als 
effectieve en efficiënte publiekgerichte netwerkmanager (Van den Brink, 2010). 
Dat dit spanning gaf tussen beide partijen mag duidelijk zijn. 
 
Nu hebben de vaarweggebruiker en de automobilist over het algemeen weinig 
boodschap aan wat er zich afspeelt achter de muren van de kantoren van 
Rijkswaterstaat. 
Om te kunnen waarborgen dat ‘de winkel openblijft, terwijl er verbouwd wordt’, 
zorgen de medewerkers ervoor dat de processen zoals aanleg en onderhoud 
doorgaan. 
Zoals in het begin is aangegeven, worden bij deze processen wel steeds meer 
marktpartijen ingeschakeld en wordt dit gedaan in een vroeger stadium. Dat werpt 
onder andere de volgende vragen op: welke activiteiten besteedt Rijkswaterstaat uit 
en wat doet Rijkswaterstaat zelf? Welke kennis en vaardigheden moeten 
medewerkers van Rijkswaterstaat behouden of ontwikkelen en wat kan er op dat 
gebied van de marktpartijen verwacht worden? Welke risico’s ontstaan er en hoe 
worden die beheerst? Welke informatie is er voor beide partijen nodig? 
 
Rijkswaterstaat maakt bij aanleg en in het beheer van het areaal onderscheid in nat 
en droog areaal. Het droge areaal omvat het geheel van infrastructuur ten behoeve 
van de rijkswegen, inclusief asfalt, viaducten, geleiderail, verkeersignalering, 
verkeerscentrales, enzovoorts. Het natte areaal omvat alles wat nodig is voor een 
vlotte en veilige scheepvaart, dus sluizen, kanalen, bruggen, inclusief de grote 
oppervlaktewateren, zoals het IJsselmeer of de wateren in de Zeeuwse Delta.  
Omdat de veranderingen op het gebied van integraal inkopen en aanbesteden van 
beheer en onderhoud elkaar snel opvolgen vinden bij dienst Zeeland twee 
experimenten (‘pilots’) met netwerkcontracten plaats.  
Voor het droge netwerk gaat het om een innovatief wegencontract voor het 
onderhoud van alle rijkswegen in de regionale dienst Zeeland. Dit contract is op 1 
mei 2007 gegund aan Heijmans Infra en heeft een doorlooptijd van vijf jaar.  
Voor ‘nat’ wordt gewerkt met een netwerkcontract voor de gehele vaarroute vanaf 
de sluizen van Hansweert tot en met de Krammersluizen. Dat contract is in 
oktober 2008 gegund aan de firma Cofely en loopt nog tot 2012. 
 
Gedurende de looptijd van deze pilots bleek uit evaluaties (UT, 2008; Ernst 
&Young, 2008; KPMG 2011) dat er nog een kader ontbrak om de veranderende 
relatie tussen Rijkswaterstaat en de marktpartijen goed te kunnen beschrijven en te 
beoordelen. Rijkswaterstaat bleek zich bij het inkopen van onderhoud te 



 

Prestatiecontracten en ondernemend samenwerken 20 

 
 

concentreren op de relatie met de hoofdaannemer. Voor bepaalde producten en 
diensten (zoals de besturingsystemen van bruggen en sluizen en de bijbehorende 
storingsdienst, of specialistische systemen zoals marifoon en hijsinstallaties) 
schakelt de hoofdaannemer onderaannemers in. In het contract dat Rijkswaterstaat 
heeft met de hoofdaannemer wordt niet expliciet ingegaan op de relatie tussen 
onderaannemers en de hoofdaannemer. Deze relatie is in de pilotcontracten 
onderbelicht en kán, afhankelijk van de machtsverhouding tussen de aannemers, 
effect hebben op de geleverde producten en diensten.  
Daarnaast bleek uit deze evaluaties dat in de aanlooptijd naar en in het begin van 
de pilots er geen duidelijke visie was aan HRM2-zijde en dat het effect op de 
betrokken organisatieonderdelen was onderschat.  
 
Dit alles roept de vraag op of er een kader is of voorwaarden waarmee de relatie 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf beschreven en beoordeeld kan 
worden, om bij nieuwe contracten tijdig bij te kunnen sturen. 

1.3 DOEL- EN VRAAGSTELLING 

Het doel van het voorliggende onderzoek is om inzicht te verwerven met 
betrekking tot de kenmerken van de relatie tussen Rijkswaterstaat en uitvoerende 
partijen in de nieuwe contractvormen. Het doel is tevens om in de aspecten die een 
rol spelen bij het optimaliseren en professionaliseren van deze 
samenwerkingsrelatie in beeld te krijgen. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen 
in de relatie tussen inkoop en de aanbieders van diensten op het gebied van 
onderhoud. Vervolgens kan door dit inzicht door de uitbestedende organisatie een 
passende inkoopsstrategie gezocht worden. 
 
Om deze doelstelling te kunnen behalen wordt de vraagstelling voor dit onderzoek 
als volgt geformuleerd: 
 
 
 
 
 
 
 
Deelvragen daar bij zijn: 
1 Wat wordt bedoeld met onderhoud aan civiele kunstwerken? 
2 Welke veranderingen hebben in het onderhoud de afgelopen jaren geleid tot 

de overgang naar prestatiecontracten?  
3 Met welke methodiek kan de relatie tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer beschreven worden? 
4 Kan uit de gevonden methodiek of strategieën een kader beschreven worden 

om de relatie tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen verder te 
professionaliseren?  

                                                 
2 HRM: Humanresourcesmanagement, vaak wordt bedoeld personeelsbeleid of in dit geval ‘strategisch 

personeelsmanagement’ of, hoe zetten we de beschikbare mensen zo optimaal mogelijk in. 

Welke kenmerken heeft een succesvolle samenwerkingsrelatie tussen Rijkswaterstaat 
en opdrachtnemers bij de inkoop van onderhoud aan civiele kunstwerken door 
middel van prestatiecontracten? 
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1.4 INKOOP 

Voordat de onderzoeksaanpak uiteengezet zal worden, moet het inkopen van 
onderhoud nader beschreven worden. Er zijn namelijk – zeker in de 
Angelsaksische wereld – veel verschillende termen in gebruik voor het begrip 
‘inkoop’. Uit literatuur blijkt succesvolle samenwerking op het gebied van inkoop te 
voldoen aan een aantal voorwaarden. In dit rapport wordt voor inkoop gebruik 
gemaakt van de definitie welke Gelderman en van Weele (2002) hanteren: 

Het van externe bronnen verkrijgen van alle goederen, diensten, capaciteiten en 
kennis benodigd voor het uitvoeren, onderhouden en beheren van de onderneming 
en die primaire activiteiten ondersteund onder de meest gunstige voorwaarden. 

Ontwikkeling van inkoop 
Na de Tweede Wereldoorlog (de periode van de Wederopbouw) werd het steeds 
duidelijker dat voor het inkopen van goederen meer aandacht nodig was, omdat in 
die sector winst te behalen viel. De grote drijvende kracht was de oliecrisis van 
1973. Door deze crisis werden het inkoopproces en de toelevering van goederen 
steeds meer onderzocht en kreeg inkoop de aandacht van het topmanagement 
(Leenders en Fearon, 1997). De rol van de inkoper verschoof van een 
bureaucratische, administratieve functie naar die van een strategische functie, die 
een bijdrage levert aan de voorsprong op de concurrentie. 
Chapman en Dempsey (1997) geven aan dat een onderneming meer op het inkoop- 
en toeleveranciersproces moet sturen, dan op de laagste prijs. Hierdoor kan het 
inkoopproces gebruikt worden als een strategisch middel (Gelderman, 2003; Van 
Weele en Rozemeijer, 1999). De hedendaagse inzichten over het inkoopproces 
concentreren zich op meer samenwerking tussen klant en leverancier en hebben 
een focus op de lange termijn (Gelderman en Van Weele, 2002). Oog hebben voor 
de relaties in het netwerk, alert zijn op veranderingen en daar tijdig op inspelen 
zijn daarvoor slechts enkele elementen. 

Het belang van juiste inkoop 
Bedrijven gaan op verschillende wijzen om met strategisch inkopen. Het gaat 
bijvoorbeeld om inkoop van grondstoffen en productiemiddelen en het kan ook de 
distributie van eindproducten en het leveren van service aan eindgebruikers 
omvatten. Meer dan 50% van de uitgaven gaat op aan goederen en diensten 
benodigd voor de productie van eindproducten en bij behorende diensten (William 
en Presutti, 2003). Het lijdt dan ook geen twijfel dat wanneer de inkoop effectief 
ingezet wordt, dit voordelen geeft op de concurrentie die hier minder goed in is. 
Dat is de reden van de groeiende aandacht van het management voor dit 
onderwerp. Een gevolg is eveneens dat de traditionele houding van de inkoop om 
de toeleverancier op een gepaste, zakelijke, afstand te houden, verschuift naar een 
meer innige verkoper-inkoperrelatie. Inkooprelaties bestaan tegenwoordig uit 
partnerschappen of verbanden waarin samengewerkt wordt, tot zelfs het vormen 
van allianties (Webster, 1992, Metcalf, 1992). Omdat door de onderzoeker 
geconstateerd wordt dat deze verschuiving ook bij Rijkswaterstaat plaatsvindt, 
worden in dit onderzoek inkooprelaties van enkele bedrijven vergeleken met die 
van Rijkswaterstaat. Overigens sluit dit aan bij het eerder genoemde 
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Ondernemingsplan 2015, waarin samenwerking en de mogelijkheid van 
alliantievorming uitdrukkelijk benoemd wordt. 
Volgens Persson en Virum (1999) zijn er drie indicatoren te benoemen waarmee 
het belang van inkoop onderzocht kan worden: het bedrag van inkoop, de 
verhouding tussen de ingekochte materialen en de totale kosten en het strategisch 
belang van de ingekochte materialen. In dit onderzoek zal de focus overigens meer 
liggen op het inkopen van diensten en wordt de verantwoording voor het inkopen 
van materialen bij de marktpartijen en hun onderaannemers gelegd. Bij veel 
bedrijven wordt 50 – 80 procent van de totale kosten bepaald door de inkoop van 
materialen en onderdelen (Jahnukainen en Lahti, 1999; Van Weele, 2002; 
Gelderman, 2003). Hoewel bij de overheid de nadruk bij inkoop meer op het 
inkopen van adviezen en diensten3 ligt, kan voor het inkopen van onderhoud de 
vergelijking met het bedrijfsleven zeker gemaakt worden.  
Wanneer de inkoopkosten verminderd zouden kunnen worden, zou dit dus een 
behoorlijke verbetering van het bedrijfsrendement betekenen en de 
aandeelhouders (of de belastingbetaler) meer waarde voor hun geld kunnen geven 
(Chapman en Dempsey, 1997). Op de juiste wijze omgaan met toeleveranciers 
wordt hiermee een onderdeel van het strategisch handelen van het management 
(Dubois en Pedersen, 2002).  
 
Webster (1992) beschreef dat voor het aanschaffen van ‘standaardgoederen’ 
(‘commodity’) geen speciale vorm van samenwerken nodig was, maar dat er voor 
het hele spectrum van inkoop bekeken moet worden welke relatie voor dat 
betreffende onderwerp het best is. Door verschillende onderzoekers wordt 
aanbevolen dat het portfolio van aanbieders van producten van een bedrijf zodanig 
beheerd wordt, dat er een relatie is met de afhankelijkheid van die producten 
(Kraljic, 1983; Petroni en Panciroli, 2002). Onderzoek toont verder aan dat er 
inderdaad competitieve voordelen te halen zijn wanneer bedrijven de inkooprelaties 
goed beheren (Chen et al., 2004; Mol, 2002; Dyer, 1996). Of anders gezegd: 
wanneer de juiste aandacht besteedt wordt aan specifieke inkoop, heeft dat een 
positief effect op het bedrijfsresultaat. Het management zal dit moeten opnemen in 
de te maken strategische keuzes voor de ontwikkeling van de organisatie. 
 
De meest bekende manier van beheer van het inkoopportfolio werd door Kraljic 
geïntroduceerd in 1983. Kraljic stelde een matrix op met vier kwadranten. Voor 
ieder kwadrant geldt een andere wijze van omgaan met de marktpartij. Veel 
onderzoekers hebben varianten beschreven, maar de basis is steeds dezelfde. 
Er zijn sinds 1983 veel aanpassingen gedaan aan het model dat Kraljic 
presenteerde. Wanneer er gezocht wordt naar een kwantitatieve onderbouwing van 
het model, valt het resultaat tegen. Er zijn wel onderzoeken te vinden in de 
productie en in de industrie, maar op het gebied van beheer en onderhoud – en 
zeker wanneer dat gaat over infrastructuur – tuurt de onderzoeker in een mistig 
gebied. 

                                                 
3 Het betreft voornamelijk uitgaven in de categorieën inhuur personeel, GWW, facilitair en ICT, maar ook uitgaven in het 

sociale domein. In 2001 bedroeg de gezamenlijke inkoop van de overheid in Nederland meer dan € 23 Miljard (J.R.Telgen, in 

‘De overheid op weg naar professionele inkoop; zoekend, maar niet verdwaald’, 2001). 
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Door middel van een kwalitatief onderzoek, zoals met een casestudy, zou een stap 
verder gemaakt kunnen worden hoe in dit specifieke gebied een passende 
inkoopstrategie gekoppeld kan worden aan het beheer van inkooprelaties voor de 
verschillende productgroepen of soorten van dienstverlening. 

1.5 PORTFOLIOMODEL 

In dit onderzoek wordt om vast te stellen wat een portfoliomodel is, 
gebruikgemaakt van de definitie van Gelderman en Van Weele (2000). Het is dan 
een:  

‘middel om een complex probleem te vereenvoudigen, door onderwerpen van 
onderzoek in een matrix te classificeren’ en tevens ‘voor iedere cel in de matrix 
strategische aanbevelingen te geven’. 

 
Veel grote bedrijven zoals Alcatel, Philips en Shell maken gebruik van een 
inkoopportfolio (Van Weele, 2000). In het onderzoek van Boodie (1999) bleek dat 
ongeveer de helft van de managers die betrokken zijn bij dat onderzoek, bij hun 
inkoopstrategie en beslissingen over inkoop gebruikmaakten van Kraljic’s portfolio 
(Gelderman en Van Weele, 2002; Boodie, 1999).  
Overigens werd bij de in het voorliggende onderzoek betrokken organisaties, 
Kraljic’s portfolio niet bewust gebruikt, maar hadden sommige geïnterviewden wel 
kennis van de methodiek. Ook binnen Rijkswaterstaat wordt het inkoopportfolio 
nog maar mondjesmaat toegepast (Koole, 2005; Rijkswaterstaat, 2008).  
 
Hieronder zal eerst zal de te volgen onderzoeksaanpak beschreven worden. 

1.6 ONDERZOEKSSTRATEGIE 

Dit onderzoek zal een beschrijvend onderzoek zijn, met beleidsaanbevelingen als 
uitkomst. 
Het beschrijvende deel is noodzakelijk om inzicht te krijgen in juridische, 
economische, technologische en marktinvloeden op de instandhouding van de 
kunstwerken in beheer bij Rijkswaterstaat. Hierdoor zal meer inzicht in het 
werkveld en begrip voor de ontwikkelingen met betrekking tot het onderhoud bij 
Rijkswaterstaat verkregen worden. 
Omdat het totale werkveld van Rijkswaterstaat erg breed is, zal de focus in dit 
onderzoek liggen op civiele kunstwerken in het ‘natte’ (lees: vaarwegen). Voor 
zover bekend bij de onderzoeker is er weinig onderzoek gedaan naar de relatie 
tussen inkoopstrategie en onderhoud aan natte infrastructuur.  
Hoewel beperkt, is er incidenteel onderzoek bekend naar de resultaten van 
prestatiecontracten in het ‘droge’ (Pollitt, 2000; Pakkala en de Jong, 2002; Wynia, 
2006; Schoenmaker, 2011). Voor zover bekend zijn er geen vergelijkbare 
onderzoeken voor vaarwegen.  
Het bezoek van de onderzoeker (J. Bosland) aan de British Waterways in 2007 en 
de gesprekken met de Franse waterstaat (VNF) over dit onderwerp in 2009 
bevestigden dit. Om die leemte in te vullen, zullen in dit onderzoek de resultaten 
en aanbevelingen gekoppeld worden aan het ‘natte’ werkveld.  
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Na het beschrijvende deel, wordt verder ingegaan op de toepassing van Kraljic’s 
inkoopportfolio, de bijbehorende matrix en de toepassing daarvan op de inkoop van 
onderhoud bij Rijkswaterstaat.  
Voor de voorwaarden voor goede samenwerking zullen de zogenaamde 
basiscondities van Van Weele en Rozemeijer (1999) voor ‘ondernemend 
samenwerken’ worden gebruikt.  
Met behulp van casestudy’s zal bij een aantal organisaties onderzocht worden of en 
in welke mate deze basiscondities bij de geïnterviewde organisaties van toepassing 
zijn.  
 
Een casestudy kan toegepast worden om de dynamiek te beschrijven van een 
systeem waarin één parameter onderzocht wordt. Deze parameter is in dit 
onderzoek de relatie tussen inkoop en  de effecten op de dienstverlening van 
Rijkswaterstaat aan zijn gebruikers. 
Door een analyse uit te voeren op de resultaten van de casestudy’s kan beoordeeld 
worden of de basiscondities en de bijbehorende aspecten daadwerkelijk bijdragen 
aan een professionele relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.  
De beleidsaanbevelingen die dit onderzoek kan opleveren, zou Rijkswaterstaat 
kunnen gebruiken in het verbeteren van nog te ontwikkelen contractvormen. 

1.7 LEESWIJZER 

Na de introductie in de materie in dit hoofdstuk, worden in hoofdstuk 2 de 
ontwikkelingen van de maatschappij in een historische context geplaatst. Er wordt 
beschreven wat het effect van deze ontwikkelingen is op de organisatie van 
Rijkswaterstaat. Deelvragen 1 en 2 worden in dat hoofdstuk beantwoord. 
 
In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van het inkoopportfolio en wat de te volgen 
inkoopstrategie is, wanneer producten en diensten ingekocht worden die in het 
strategische kwadrant te plaatsen zijn. Met behulp van de basiscondities voor 
ondernemend samenwerken, kan beschouwd worden of organisaties voldoen aan 
deze condities. Dit geeft dan een antwoord op deelvraag 3. 
 
Hoofdstuk 4 beschouwt de casestudy’s van de organisaties; hier komen de 
resultaten en worden conclusies getrokken. Deelvraag 4 wordt daar beantwoord. 
 
Vervolgens komt in hoofdstuk 5 een analyse over het onderzoek als geheel, wordt 
de onderzoeksvraag beantwoord en volgen de conclusies en de aanbevelingen. Hier 
zullen de bevindingen van de Kraljic-matrix, het inkoopportfolio en de casestudy 
besproken worden in relatie tot de vraagstelling van dit onderzoek. Dan wordt 
duidelijk of de methodologie inderdaad leidt tot een kader om de relatie van 
opdrachtgever en opdrachtnemer te beschrijven. 
 
Na dat hoofdstuk volgt een overzicht van de geraadpleegde literatuur, referenties, 
artikelen, documentatie en internetsites. 
 
De uitgewerkte interviews zijn te vinden bij de cases en daarna volgen de bijlagen. 
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1.8 SAMENVATTING 

 
In onderstaand model is de beschreven opzet grafisch weergegeven. In de figuur is 
de achtergrond van politieke invloed die bij een overheidsorganisatie altijd sterk 
meespeelt, opgenomen, evenals de historische achtergrond, de ontwikkeling van 
het onderhoud bij Rijkswaterstaat en de invloed van de markt. 
 

 
Figuur 1 Onderzoeksopzet 
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HOOFDSTUK  2  Historische context 
In het voorgaande hoofdstuk wordt beschreven dat Rijkswaterstaat steeds meer de 
markt benut wanneer het gaat om beheer en onderhoud. Om te begrijpen hoe en 
waarom Rijkswaterstaat dat doet, is het verstandig om terug te blikken naar wat 
geleid heeft tot die ontwikkeling. 
 
Om die terugblik binnen de context van dit onderzoek te houden, wordt in dit 
hoofdstuk van de meer dan 200-jarige geschiedenis van Rijkswaterstaat, alleen de 
periode vanaf de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Het is niet de bedoeling deze 
geschiedenis uitputtend te behandelen. Daarvoor wordt verwezen naar de serie ‘De 
geschiedenis van de techniek in Nederland’ onder redactie van H. Lintsen of naar 
Willem van der Ham, 1999, ‘Heersen en Beheersen. Rijkswaterstaat in de 
twintigste eeuw’.  
 
De focus in dit hoofdstuk ligt vooral op de meest recente periode en relevante 
ontwikkelingen met betrekking tot inkoop en de relatie met de markt en beheer en 
onderhoud.  
 
In §2.1 wordt de positie van Rijkswaterstaat in en vlak na de Tweede Wereldoorlog 
beschreven; in §2.2 de culturele omslag van de zeventiger jaren en welke effecten 
dit had op de overheid en in §2.3 wordt behandeld welk effect de terugtredende 
overheid had op de organisatie van Rijkswaterstaat. De marktwerking en het falen 
daarvan wordt besproken in §2.4. Hierin aandacht voor het beleid van de diverse 
kabinetten en het effect van de Parlementaire Enquête Bouwfraude. 
Wat de begrippen beheer, instandhouding en onderhoud nu eigenlijk omvatten, 
wordt besproken in §2.5. Dit is nodig om in §2.6 prestatiegericht onderhoud te 
kunnen behandelen. In §2.7 wordt een vergelijk gemaakt tussen traditionele 
contracten en prestatiecontracten. 
Het hoofdstuk besluit met een samenvatting (§2.8) en beantwoording van de 
deelvragen 1(Wat wordt bedoeld met onderhoud aan civiele kunstwerken?) en 2 (Welke 
veranderingen in het onderhoud hebben de afgelopen jaren geleid tot de overgang naar 
prestatiecontracten?). 
 

2.1 WEDEROPBOUW EN RIJKSWATERSTAAT  

Rijkswaterstaat was gedurende de Tweede Wereldoorlog al betrokken bij de 
wederopbouw van bijvoorbeeld Rotterdam. Na de oorlog was de dienst niet alleen 
betrokken bij het herstel van de vele vernielde infrastructurele werken, maar ook bij 
werken voor Defensie (IJssellinie) en ruimtelijke inrichtingsvraagstukken 
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(IJsselmeerpolders, uitbreiding Rotterdamse haven). In de jaren vijftig kon daar als 
het ware een vervolg aan gegeven worden door middel van de Deltawerken (van der 
Ham, 1999).  

Het beeld dat de maatschappij van 
Rijkswaterstaat had, was 
overwegend positief. De 
organisatie had in oorlogstijd laten 
zien met veranderende 
omstandigheden om te kunnen 
gaan om daarna goed voorbereid 
aan de wederopbouw te beginnen. 
Ook op het gebied van onderzoek 
en vernieuwing genoot de dienst 
een bepaalde status. Een kritische 
noot die klonk, was dat  

Rijkswaterstaat zich regelmatig gedroeg als een ‘staat in de staat’ en als een 
technocratische overheidsinstelling, die zijn plannen doordrukte, ongeacht de 
effecten (Lintsen, Disco en Geels, 2003). 
 
Ondanks deze kanttekening kon Rijkswaterstaat eind jaren zestig terugkijken op 
een vruchtbare periode waarin de dienst zich op tal van terreinen bewezen had. De 
organisatie heeft een grote invloed gehad op de wijze waarop het land na de 
Tweede Wereldoorlog weer opgebouwd werd. Het RWS-personeel verrichtte veel 
werkzaamheden in eigen werkplaatsen4. In Zeeland had Rijkswaterstaat 
bijvoorbeeld eigen smederijen in Hansweert en Vlissingen. Daar werden 
onderdelen voor de sluizen van Hansweert, Wemeldinge en Vlissingen en bruggen 
over het Kanaal door Walcheren op maat gemaakt. Dat waren in die tijd vooral 
mechanische onderdelen, aangezien de grote doorbraak van elektronica nog moest 
beginnen.  
Onderhoudswerk werd overigens deels door of in samenwerking met de markt 
gedaan. Die markt bestond uit lokale aannemers die vaak op regie werkten of met 
eenvoudige contracten. Eenmalige opdrachten werden vaak door middel van een 
opdrachtbon geregeld. Deze lokale aannemers waren door de langdurige relaties 
vaak net zo goed bekend met de objecten als het Rijkswaterstaatpersoneel zelf. Het 
gebeurde dan ook vaak dat personeel van aannemers na een bepaalde tijd 
overstapte naar Rijkswaterstaat5. Het uitvoerend werk gebeurde echter wel onder 
strikte aansturing en toezicht van Rijkswaterstaat. Bij de regionale afdelingen van 
Rijkswaterstaat, zoals Zeeland, lag de focus vooral op het in stand houden van het 
areaal. Aanleg van nieuwe infrastructuur werd uitgevoerd door de Bouwdienst. Den 
Haag hield de touwtjes strak in handen; voor alles moesten regionale diensten 

                                                 
4 Bron: gesprekken met (oud)medewerkers van Werktuigkundige Dienst en Dienstkringen van Zeeland. Daar 

komt ook een deel van het fotomateriaal vandaan. 
5 Mijn ex-collega C. Wisse, die bij een lokale installateur werkte, maar vaak werkzaamheden voor 

Rijkswaterstaat verrichte, kreeg in 1968 van het hoofd van de Werktuigkundige Dienst op vrijdag te horen: ‘Ik 

heb gezien dat je goed bent voor je werk, je kunt op maandag bij ons beginnen, het is al met je baas geregeld’. 

Er werd dan ook niet verwacht dat je ‘nee’ zou zeggen. 

Figuur 2 Herstel van de Waalbruggen, 1943  
(Bron: Rijkswaterstaat) 
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financiële goedkeuring vragen van de hoofddirectie in Den Haag (Geel!, 2011, p23). 
De regio had wel de vrijheid om te kiezen met welke bedrijven ze zaken deed. 

2.2 CULTURELE OMSLAG 

De dienst ging vol zelfvertrouwen de zeventiger jaren in (Verbong, 2001). Dat paste 
in het geloof in technologische vooruitgang, dat toen heerste in de westerse wereld. 
Denk daarbij aan de ‘New-Frontier’-rede van J.F. Kennedy waarin hij aankondigde 
voor het eind van het decennium een mens op de maan te zetten. In 1969 werd dit 
werkelijkheid. In Nederland kwam dit bijvoorbeeld tot uiting in een reeks 
‘futurologische toekomstverkenningen’ (Morgen is vandaag begonnen) die in 1967 
verschenen en in diverse plannen voor uitbreiding van industriegebieden 
(Europoort, Vlissingen-Oost), waar Rijkswaterstaat ook een rol in speelde. 
 
Maar in kleine kring groeide de kritiek op deze ontwikkelingen. Dit uitte zich 
internationaal in ontwikkelingen in jongerencultuur met bewegingen als de 
‘Underground’- en ‘hippiecultuur’, maar ook in het groeiende verzet tegen de 
oorlog in Vietnam. In Nederland kwamen bewegingen op als ‘Provo’ en ‘Kabouter’. 
In studentenkringen kregen de maatschappelijke veranderingen vorm door de 
bezetting van ‘Het Maagdenhuis’, toen het in mei 1969 vijf dagen lang werd bezet 
door studenten die inspraak eisten in het universiteitsbestuur. 
Geleidelijk ontstond ook in wetenschappelijke en industriële kringen twijfel over de 
ongetemde groei. Het Rapport van Rome dat in 1972 verscheen, leek de 
wetenschappelijke bevestiging voor deze kentering. Het werd duidelijk dat de 
ingeslagen weg niet verder gevolgd kon worden. Thema’s in het Rapport als 
milieuverontreiniging, uitputting van grondstoffen en overbevolking maakten dit 
inzichtelijk. Toen in 1973 de olieproducerende landen van de OPEC een olieboycot 
afkondigden, leken de voorspellingen van de Club van Rome eerder uit te komen 
dan gedacht werd. 
 
Dat Rijkswaterstaat niet ongevoelig was voor deze ontwikkelingen bleek uit het 
verschil in de nieuwjaarsredes van Directeur-Generaal J. van der Kerk in 1970 en 
1973. Stond de eerste nog in het teken van ‘openen en sluiten’, wat zowel verwees 
naar de oplevering van de diverse Deltawerken en de wegenaanleg als naar de 
opening van de ‘Koningskade’, het nieuwe hoofdkantoor Rijkswaterstaat.  
De toon van de rede in 1973 was heel anders. Deze stond enerzijds in het teken van 
de veranderde financiële situatie, maar nog meer in het teken van de toenemende 
maatschappelijke weerstand tegen de vanzelfsprekendheid waarmee de dienst met 
waterstaatswerken het land vorm gaf. Van der Kerk liet duidelijk blijken dat de 
dienst moeite met deze kritische houding had. 
Ook binnen de overheid kondigden zich de veranderingen aan. In de troonrede van 
1969 kondigde de koningin aan dat de regering niet alleen meer aandacht aan 
openheid bij de overheid en regering zou besteden; ze wees ook op de 
medeverantwoordelijkheid van de burger (van der Ham, 1999).  
 
Voor Rijkswaterstaat brak een moeilijke periode aan. De protesten rond de 
afsluiting van de Oosterschelde (de Schipper, 2008) en het verzet tegen de aanleg 
van Rijksweg A27 door Amelisweerd waren belangrijke katalysatoren in dit proces 
(van der Eng, 2007). Zij waren het begin van een neergaande spiraal in de jaren 
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zeventig van kritiek, inkrimpingen en verval, nog versterkt door de krimpende 
economie. 
Er waren ook kansen voor de dienst, maar het duurde een aantal jaren voor dat 
deze waren ingebed in de organisatie. Het integraal waterbeheer kwam op gang 
door kanalisatie van de Nederrijn. De stuw van Driel werd de waterkraan van 
Nederland. In 1968 verscheen de eerste Nota Waterhuishouding en in 1970 de Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewater. Daarnaast spelen er nog diverse thema’s zoals 
de veranderende rol van de waterschappen, de moeizame relatie tussen 
Rijkswaterstaat en het Nationale Plan van de Ruimtelijke Ordening (Verbong, 
2001).  
 
In de jaren tachtig zette het kabinet in op een vergaand hervormingsbeleid 
vanwege de uit de hand gelopen overheidsfinanciën en de achteruitgang van de 
sociaaleconomische situatie. De onderstaande grafiek (Figuur 3) maakt dit 
duidelijk. Daarin wordt de collectieve lastendruk weergegeven als percentage van 
het bruto binnenlands product. Tot begin jaren negentig vertoont deze een 
stijgende trend. Omstreeks 1993 beginnen de ombuigingen effect te krijgen. 

  
Figuur 3 Collectieve lastendruk. Bron: Onderzoek Marktwerkingbeleid, EZ, februari 2008 

Nadat de overheid een lange tijd qua omvang en takenpakket een groeiperiode 
doormaakt, wordt deze groei begin jaren tachtig afgeremd. Er komt steeds meer 
kritiek op het succes van de verzorgingsstaat en op het idee van de maakbare 
samenleving. Er ontstaat een roep om een kleinere overheid en initiatieven 
verschuiven van de overheid naar de markt en het particulier initiatief (Grit, 2007). 
Het idee van centrale sturing wordt steeds meer verlaten: verzelfstandiging en 
decentralisatie wordt het nieuwe adagium. De term ‘overheid op afstand’ wordt 
voor het eerst gehoord. 

2.3 OVERHEID TREEDT TERUG 

Lubbers III kwam begin jaren negentig met de Grote Efficiency Operatie, waarin 
een aantal rijkstaken werd afgestoten. Rijkswaterstaat kreeg hier volop mee te 
maken. Daarnaast ontkwam de organisatie ook niet aan privatiseringsdoeleinden, 
zoals die al vanaf de jaren 80 werden opgelegd. In 1990 werd de ICT-afdeling 
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Dienst Informatieverwerking (de ‘DIV’) geprivatiseerd; het personeel werd door 
een marktpartij overgenomen. De resterende ICT-taken werden verspreid over de 
hele organisatie, maar de Meetkundige Dienst / AGI ontwikkelde zich wel tot ICT-
zwaartepunt.  
Daarnaast vond er decentralisatie van taken plaats, ‘Brokx-nat en droog’ (1992 – 
1994) genaamd, waarbij een grote hoeveelheid infrastructuur die niet behoorde tot 
de hoofdinfrastructuur, werd overgeheveld naar lagere overheden. In Zeeland werd 
het beheer van het Kanaal door Walcheren overgedragen aan de Provincie Zeeland. 
Het RWS-personeel ging eveneens over naar de provincie. Het sinds de jaren 
negentig geldende principe van scheiding van beleid, uitvoering en inspectie had 
een ontvlechting van taken bij het Ministerie van V&W tot gevolg. In 1992 werd het 
verkeer- en vervoerbeleid overgeheveld naar het Directoraat Generaal Vervoer 
(Toussaint, 2007). Een directoraat valt rechtstreeks onder de minister. Het 
onderdeel viel dus niet meer onder de verantwoording van Rijkswaterstaat. 
 
DG6 Blom onderzocht de mogelijkheden om voor Rijkswaterstaat de 
agentschapstatus aan te vragen, om zo een efficiënter en flexibeler budgetregime 
mogelijk te maken. Halverwege de jaren negentig bleek dit nog een brug te ver. In 
2001 kwam DG Prins met een tweede poging; RWS zou de natte beleidstaken van 
de Directie Water buiten Rijkswaterstaat plaatsen - deze dienst zou als DG Water 
onderdeel van de beleidskern worden. Gelijktijdig zou Rijkswaterstaat als 
uitvoerende organisatie in een agentschap worden ondergebracht. In 2005 ging de 
Tweede Kamer akkoord met het voorstel en vanaf 2006 is RWS een agentschap7. 
 
Een belangrijk onderdeel van het beleid was het dynamischer maken van de 
economie door het voeren van een marktwerkingsbeleid. Bij de kabinetten-Lubbers 
(1982-1994) was het beleid vooral gericht op het beheersbaar maken van de 
omvang en rol van de collectieve sector en het op orde krijgen van de 
overheidsfinanciën. Lubbers legde de rijksoverheid krimpdoelstellingen op van 
jaarlijks 2%. In deze periode drong door dat de overheid zich verantwoordelijk had 
gemaakt voor zaken die de samenleving wellicht beter zelf kon regelen. Bedrijven 
als DSM en de Postbank waren nog in publieke handen, zonder dat ze een 
duidelijke publieke taak hadden.  
Wat op de maatschappij een groot effect had was de RSV-enquête8. Ondanks 
overheidssteun van € 2,2 miljard was het bedrijf in 1983 ten onder gegaan. Het 
besef ontstond dat dit soort overheidsingrijpen gepaard ging met grote kosten. 
Hierdoor werd aandacht gevestigd op overheidsfalen. 
De terugtredende overheid, de ontwikkeling van het marktdenken, bezuinigingen 
en meer mondige en onvoorspelbare burgers, was de omgeving waarin 
Rijkswaterstaat zich staande moest zien te houden. Hoe de dienst zich ging 
opstellen in de maatschappij en welke rol de organisatie voor zich zag in die 
maatschappij kwam tot uiting in een aantal visie- en scenariodocumenten. 

                                                 
6 Directeur-Generaal, de hoogste leidinggevende ambtenaar van Rijkswaterstaat. 
7 Rijkswaterstaat is een agentschap geworden, maar zonder een balans waar de assets (het areaal) opstaan. 

Geen ‘asset based accountancy’. Wellicht dat het perspectief van Rijkswaterstaat daardoor minder op de assets 

en meer op de gebruiker gericht is (B. Spiering)  
8 De overheidsbemoeienis met de scheepsbouwer Rijn-Schelde-Verolme. 
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In 1983 werd door de top van Rijkswaterstaat ‘Toekomst RWS’ gepresenteerd. 
Uitbesteding werd als oplossing gezien om de effecten van de personeelskrimp te 
compenseren. De kerntaken maakten het op peil houden van de eigen 
deskundigheid noodzakelijk. Een stap verder was het rapport ‘Oriënterend 
onderzoek met betrekking tot de privatisering van RWS-ingenieursdiensten’ uit 
1985.  

Dit rapport ademde de geest van het 
nieuwe marktdenken. Het rapport 
beschreef een slankere, effectievere 
en efficiëntere organisatie, met meer 
ruimte voor de regionale diensten. 
Ook werd ingezet op verdergaande 
uitbesteding, maar dan vooral in de 
uitvoering van projecten (aanleg). 
Dit resulteerde in verdergaande 
uitbesteding naar de markt. Een 
meer decentrale sturing van de 
organisatie, werd toen ingezet.  

 
Regionale diensten kregen eigen budgetbeheer en meer bevoegdheden. Er moest 
wel jaarlijks verantwoording worden afgelegd aan Den Haag. 
DG Blom zette met het document Koers 200+ (1993) een visie voor de jaren 
negentig uit. RWS moest verantwoordelijk blijven voor de uitvoering van de 
kerntaken: veiligheid tegen hoogwater, zorg voor de infrastructuur en mobiliteit en 
zorg voor waterkwaliteit. Behoud van eigen kennis en ervaring was nodig om 
deskundig opdrachtgever te blijven. Uitbesteding moest vooral doelmatiger, 
flexibeler en beheersbaarder werken mogelijk maken voor Rijkswaterstaat. De 
organisatie moest meer de kansen benutten van het innovatief potentieel van het 
bedrijfsleven. Activiteiten die beter door de markt uitgevoerd konden worden, 
moesten daar ook worden uitgevoerd. Het lijkt er echter op dat deze visie vooral 
werd ingegeven vanuit politieke wenselijkheid en dat ze niet echt werd omarmd 
door Rijkswaterstaat.  
 
Door DG Prins werd een nieuwe strategische visie geschetst in het Visietraject 
(1998-2001). In een achttal thema’s werd de koers voor de middellange termijn 
beschreven. Het ging om het ontwikkelen van omgevingsgerichtheid, sturen op 
kosten, communiceren met politiek en burgers, functioneel specificeren en 
ontwerpen door de markt (innovatief aanbesteden), het beter benutten van 
innovaties en het ontwikkelen van strategische competenties om dit alles in het 
gedrag te verankeren. 
Dit laatste was een nieuw element; het besef was groeiend dat een nieuwe koers 
alleen kon werken wanneer medewerkers zich de bijbehorende competenties eigen 
hadden gemaakt. Dit thema was in het verleden vaak onderbelicht gebleven en was 
een van de redenen dat de gewenste veranderingen wel door het management, 
maar niet altijd door de werkvloer gedragen werden (Metse, 2009/1010). Een 
aantal thema’s, zoals grotere marktbenutting en het aanleren van de gewenste 
competenties, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van het nieuwe 
Ondernemingsplan 2004 – 2008.  

Figuur 4 RWS werkplaats in Hansweert (Bron: B. 
Verijzer, 1986) 
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De visiedocumenten gaven een antwoord op de tendens naar meer marktwerking 
en de bezuinigingen. Ze waren ook het begin van een zoekproces. Welke taken 
konden afgestoten worden? Welke werkzaamheden leenden zich voor 
uitbesteding? Hoe moest dan de kwaliteit worden geborgd? 
Begin jaren 90 besloot de toenmalige Hoofddirectie verscheidene taken op 
uitbestedingsmogelijkheden te onderzoeken. Niet alleen de uitvoering van nieuwe 
werken (‘aanleg’ in RWS-jargon) werd kritisch beschouwd, van de taakvelden 
onderzoek, beheer en onderhoud (instandhouding), bediening en meetactiviteiten 
werd bekeken of deze in meer of mindere mate aan de markt overgelaten konden 
worden. Overigens werden onderzoeksactiviteiten van de  specialistische diensten 
al vanaf de jaren tachtig in toenemende mate op de markt gezet. Er werden proeven 
genomen met privaat beheer en onderhoud in dienstkringen in Overijssel en Zuid-
Holland. Deze waren geen succes; zo bleek bijvoorbeeld dat de betrokken 
aannemers waren niet toegerust op typische beheerstaken zoals 
vergunningverlening9 (van der Ham, 1999). 

2.4 MARKTWERKING EN KARTELS 

Halverwege de jaren negentig begon Rijkswaterstaat voorzichtig de relatie met de 
markt te herijken. Tijdens de bouw van de kering in de Oosterschelde was het 
deelnemende marktconsortium ‘DOS-Bouw’ zeer actief betrokken tijdens de 
ontwerpfase. Deze vorm van publiekprivate samenwerking (PPS10) kreeg een 
vervolg in ontwerp en aanleg voor de Maeslantkering. Een aantal marktpartijen 
ontwierpen deze kering, waarbij RWS de ontwerpen toetste aan een aantal 
kwaliteitscriteria. De winnende combinatie mocht het ontwerp vervolgens ook 
uitvoeren op basis van een strak budget en tijdschema.  
RWS bezag dit alles met gemengde gevoelens. Vooral binnen de Bouwdienst, die 
het project moest begeleiden, had men moeite de ontwerprol los te laten. Nadat de 
Maeslantkering succesvol was opgeleverd, kreeg ook RWS meer vertrouwen in de 
ontwerpcapaciteiten van de marktsector (Toussaint, 2007) en wilde dit vertalen 
naar het beheer en onderhoud. 
 
Bij de kabinetten-Kok (ook bekend als ‘Paars’) kwam meer aandacht voor de 
werking van markten waarbij de nadruk niet volledig lag op het beheersbaar maken 
van de collectieve sector, maar waarbij het accent verschoof naar marktwerking en 
de kwaliteit van wet- en regelgeving. De overheid moest zich concentreren op de 
werkelijk publieke belangen zoals veiligheid, het toegankelijk houden van 
collectieve voorzieningen en gezondheid. Bovendien bestond het idee dat de 
overheid zich beter kan onthouden van bedrijfseconomische afwegingen. Denk 
daarbij aan vaststelling van bedrijfstijden, prijs- en capaciteitregulering. 
 
Nederland stond in die tijd binnen Europa bekend als kartelparadijs. Dat werd 
langzaam maar zeker afgebroken. De Mededingingswet werd van kracht in 1998 

                                                 
9 Dit waren bijvoorbeeld vergunningen aan bedrijven om een bepaalde (wettelijk toegestane) mate van 

verontreiniging van oppervlakte water toe te staan. 
10 PPS:  Publiek Private Samenwerking. Een samenwerkingsvorm tussen de overheid en een of meer private 

ondernemingen. 
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en de Nederlandse Mededingingsautoriteit werd opgericht. Hieruit sprak de 
nieuwe rol van de overheid in de economie: die van marktmeester die voor eerlijke 
concurrentieverhoudingen moet zorgen. In deze periode werd – onder andere 
vanuit Europa – marktwerking bevorderd in de voormalige nuts- en semipublieke 
sectoren. De introductie van marktwerking in luchtvaart, telecom, spoor en energie 
werd ingezet door Europese richtlijnen. Ook het openbaar vervoer werd deels 
aanbesteed (1999, 2001). 
 
Onder de kabinetten-Balkenende is sprake van voortborduren op het beleid zoals 
dat door de vorige kabinetten was ingezet. Het geloof in marktwerking wordt 
bepalend voor de rol van de overheid als marktmeester en voor de rol die 
consumenten spelen. Markten werken alleen goed als consumenten zich bewust 
worden van hun rechten en mogelijkheden (denk dan aan de keuze voor 
ziektekostenverzekeraar). Daarnaast hebben consumenten meer inspraak gekregen 
en is de Consumentenautoriteit opgericht (Min. EZ, 2008). 
 
Onder de vlag van ‘Innovatief Aanbesteden’ werden bij Rijkswaterstaat vanaf 2000 
proeven gedaan met uitbesteding van ontwerpen en functioneel specificeren 
richting markt. Met ‘innovatief’ werd in dit verband bedoeld: ‘anders dan de 
traditionele wijze’. In 2001 kreeg een aantal van deze ontwikkelingen een nieuwe 
inbedding in het traject Professioneel Opdrachtgeverschap P-OG21 (Min. V&W, 
2001). P-OG21 was een programma dat een aantal andere projecten bundelde, die 
waren gericht op meer efficiëntie, kostenbesparing, innovatieve contractvorming en 
PPS. Een van de belangrijkste onderdelen in het P-OG21-programma was het 
ontwikkelen van prestatiebestekken, waarin het te leveren product of dienst en de 
eisen voor een bepaalde prestatie waren omschreven. De wijze van uitvoering werd 
verder aan de markt overgelaten. Hierdoor ontstond een voorzichtige verschuiving 
naar meer onderhoudswerkzaamheden naar de markt. In 2003 werden 
prestatiebestekken of beter: ‘prestatiegerichte contracten’ voor het vast onderhoud 
Rijkswaterstaat breed ingevoerd. P-OG21 was tevens gericht op gedragsverandering 
van de medewerkers door het opzetten van leertrajecten. Dit was een duidelijk 
verschil met eerdere vernieuwingsoperaties binnen Rijkswaterstaat, waarbij de 
invoering zich doorgaans beperkte tot veelvuldig topdown communiceren. 
 
Het in 2003 door DG Keijts gepresenteerde Ondernemingsplan 2004 - 2008 met 
als thema’s HRM, Huis op Orde en Publieksgericht Netwerkmanagement, toonde 
nog de sporen van de strategische visies uit de jaren negentig. Maar het waren 
enkele actuele aanleidingen die daartoe een extra aanzet gaven. Het kabinet-
Balkenende II gaf bij monde van minister Zalm aan dat RWS te groot en te duur 
was en te veel zelf deed11. Daarnaast bestond de mening dat door de houding van 
Rijkswaterstaat de innovatieve kracht van de markt onvoldoende benut werd. De 
organisatie moest dus krimpen, taken afstoten en meer aan de markt overlaten. 
Het kabinet kwam daarnaast met het programma ‘Andere Overheid’, waarin 
minder regels, betere dienstverlening aan de burger en decentralisatie centraal 
stonden.  

                                                 
11 Telefonisch gesprek met Luc Kosiek plv DG, 16 april 2008 
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De aanbevelingen van de Parlementaire Enquête Bouwfraude12 (2002) toonde 
bovendien aan dat de relaties met de markt dringend aan vernieuwing toe waren. 
Overigens was de ontwikkeling van het verschuiven van taken niet uniek voor 
Rijkswaterstaat of de overheid. Gedurende de jaren 60 en 70 werden al in 
toenemende mate onderdelen van bedrijven naar het buitenland verplaatst, vooral 
in sectoren zoals kleding, textiel, en elektronica (BM, 2004). In de chemische en 
petrochemische industrie was een vergelijkbare trend waar te nemen: bedrijven 
werden in businessunits gesplitst en veel van wat niet tot de kerntaken behoorde, 
werd uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven of verkocht (Bernard et al, 2004).  
In het Ondernemingsplan (Rijkswaterstaat, 2004; Metze, 2009/2010) werd een 
krimpscenario beschreven; vooral in aanlegtaken, onderhoudstaken en 
bedrijfsvoeringstaken zou fors worden gesneden. Onder het motto ‘Markt, tenzij ...’ 
gingen veel ontwerptaken naar de markt en ging RWS de markt meer op 
hoofdlijnen, op basis van functioneel omschreven prestaties, aansturen. Er kwam 
een groot aantal reorganisatieoperaties op gang. De gebruiker mocht daar geen last 
van ondervinden, sterker nog, het zou voor de belastingbetaler goedkoper moeten 
worden. Bovendien wil Rijkswaterstaat een publieksgerichte dienstverlener 
worden, waarin de gebruikers centraal stonden en er veel meer met de partners en 
belanghebbenden werd samengewerkt. Dat vergde voor de medewerkers een 
ingrijpende cultuuromslag: denken vanuit de gebruiker. 

2.5 BEHEER, INSTANDHOUDING EN 
ONDERHOUD 

Voordat verdergegaan wordt met de uitleg wat de relevantie is van onderhoud aan 
het areaal van Rijkswaterstaat en hoe dit de afgelopen jaren veranderd is, zullen de 
begrippen ‘beheer’, ‘instandhouding’, ‘nieuwbouw’ en ‘onderhoud’ toegelicht 
worden. De begrippen worden zowel in de literatuur als in het dagelijks gebruik 
door elkaar gebruikt, terwijl soms hetzelfde bedoeld wordt. Daarnaast heeft het 
woord ‘beheer’ twee betekenissen, wat de duidelijkheid niet ten goede komt. 
Bovendien gebruikt RWS voor nieuwbouw vaak de term ‘aanleg’. 
Overheden of andere organisaties die belast zijn met het beheer van die 
infrastructuur zijn verantwoordelijk voor aanpassen, verbeteren, onderhouden en 
uitbreiden. In deze context is beheer het begrip dat de totale zorg omvat voor de 
infrastructuur (Beheer infra). Binnen dit begrip zijn twee verschillende 
hoofdactiviteiten te onderscheiden, namelijk instandhouding en nieuwbouw. In 
Figuur 5 is dit weergegeven. Om de figuur leesbaar te houden zijn ondersteunende 
processen, zoals administratie en archivering, weggelaten. 
 

                                                 
12 www.overheid.nl, Eindrapport Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid, december 2002 
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Figuur 5 Procesindeling instandhouding (Bron: Bouwdienst Rijkswaterstaat, 1998; 2005) 

Instandhouding is onder te verdelen in processen als beleid, vernieuwing, 
onderhoud en (opnieuw) beheer. Beheer is dan een proces binnen instandhouding. 
Vernieuwing is in deze context het  een-op-een vervangen van onderdelen of zelfs 
het hele object (Rijkswaterstaat, 1998). 
De functie van ‘beleid’ is richting geven en een kader scheppen voor 
vervolgstappen in de onderliggende processen, gerelateerd aan de doelstellingen 
van de organisatie. Het omvat dus primair de doelstelling van instandhouding 
(waarom doen we het?). Het bevat ook de strategie (hoe willen we het doel bereiken?), 
de uitgangspunten en de voorwaarden (het kader) en de benodigde middelen is de 
vorm van mensen en kosten. De doelstellingen worden zoveel mogelijk in 
meetbare grootheden weergegeven. De mate waarin dit lukt, is bepalend voor de 
kwaliteit waarmee het beleidproces gestuurd kan worden. 
Het doel van in stand houden heeft uiteraard een nauwe relatie met de functie van 
de infrastructuur. Aan de functie zijn de eisen en wensen van gebruikers en 
geldverstrekkers gekoppeld. Deze eisen concreet maken in termen van bijvoorbeeld 
beschikbaarheid, betrouwbaarheid, kosten, comfort en veiligheid maakt het 
mogelijk om op die eisen te sturen, tenminste wanneer bereikte resultaten 
vergeleken worden met de in het beleid opgenomen doelen. Evaluatie van de 
gegevens en het eventueel bijstellen van het beleid maakt het geheel tot een 
dynamisch proces (Rijkswaterstaat, 1998; 2005) 
 
Het in stand houden van functies van civiele kunstwerken13 betekent het op 
bepaalde tijden onderhouden en vervangen aan het eind van de levensduur. 
Relatief kleine aanpassingen van de functie (zoals het ophogen van een sluisdeur 
met 1 meter, in verband met zeespiegelstijging), waarbij strikt genomen geen 

                                                 
13 Met een civiel kunstwerk wordt hier bedoeld: een door mensenhanden gemaakt bouwwerk niet bestemd voor 

bewoning. vandaar ook wel civiel kunstwerk geheten. De term voorbehouden aan onderdelen van de 

infrastructuur, zoals bruggen, viaducten, sluizen, tunnels, enzovoorts. Binnen Rijkswaterstaat wordt verder nog 

onderscheid gemaakt in ‘natte’ en ‘droge’ kunstwerken, afhankelijk van tot welk netwerk het kunstwerk 

behoort. 
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sprake is van in stand houden, worden vaak geïnitieerd en uitgevoerd vanuit de 
instandhouding, omdat de werkzaamheden een ingreep betreffen aan de al 
bestaande infrastructuur.  
Een totale vervanging, welke voortkomt uit de behoefte aan andere functies 
(schepen nemen in omvang of aantallen toe en de sluis wordt te klein voor de 
scheepvaart), is een uitbreiding en hoort thuis onder het proces nieuwbouw.  
 
Nieuwbouw wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten; de focus ligt 
immers op instandhouding en het uitbestedingsproces daarvan. 
Binnen het blokje ‘onderhoud’ zijn verschillende activiteiten te onderscheiden; 
plannen, inspecteren, calculeren, aanbesteden, herstellen van storing en dagelijks 
onderhoud, zoals regelmatig smeren en instellingen van installaties controleren. 
Afhankelijk van de visie van de organisatie kan een deel van deze activiteiten ook 
buiten de eigen organisatie plaatsvinden. Vaak ligt de uitvoering van grote 
onderhoudswerkzaamheden bij gespecialiseerde aannemers, denk aan het reinigen 
van tanks voor opslag van chemische producten of zandstralen en het behandelen 
tegen corrosie (in de chemische industrie vindt dit vaak plaats bij ‘stops’, welke 
soms enkele weken kunnen duren). De eigen organisatie zal dan de bijbehorende 
contracten managen, de geleverde prestaties controleren en de gegevens van 
inspectie- en storingsrapporten verwerken. 
Ontwikkeling is een activiteit welke voortkomt uit het onderhoudproces. Trends in 
storingen en schades of de mate van onderhoudbaarheid van installaties en 
constructies kan aanleiding zijn voor verbetervoorstellen.  
 
In Figuur 5 wordt met het blokje ‘beheer’ het proces bedoeld dat, onder de paraplu 
van het beleid, sturend optreed voor de operationele (dagelijkse, uitvoerende) 
processen. Vandaar dat het in de figuur vóór de andere processen is weergegeven. 
Het doel van beheer is voorwaarden scheppen en keuzes maken aan de hand van 
het beleid om de uitkomst (output) van de operationele processen te verbeteren. 
Feitelijk komt het er op neer dat de gebruikelijke onderhoudscycli, 
onderhoudsmethodieken en vervangingen niet automatisch uitgevoerd worden, 
maar dat er alert gereageerd wordt op effecten van technische en economische 
veranderingen en er tijdig ingespeeld wordt op toekomstige veranderingen (denk 
bijvoorbeeld aan duurzaamheid of CO2-uitstoot). Bijbehorende activiteiten zijn: life-
cycle-management, kostenmanagement, risicomanagement, het analyseren en 
evalueren van storings- en kwaliteitsgegevens, het maken van strategische keuzes 
maken op het gebied van efficiëntie en effectiviteit, enzovoort. Tegenwoordig wordt 
dit geheel vaak aangeduid als assetmanagement. 
Ten behoeve van het beheer zijn gegevens nodig en gegevens zullen beheerd 
moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn: de omvang van de infrastructuur, de 
‘vertaling’ van organisatiedoelstellingen in normen voor kwaliteit en kentallen voor 
onderhoudsactiviteiten. Voor een goede sturing van de processen zijn de resultaten 
met betrekking tot de kwaliteit en de werkelijke instandhoudingskosten 
noodzakelijk. 
 
Tot slot omvat beheer nog de zorg voor het juridische en technische beheer, 
bijvoorbeeld: 

• technische documentatie (tekeningen, bestekken, berekeningen); 
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• vergunningen en overeenkomsten; 
• normen, procedures en voorschriften; 
• inspectie- en storingsgegevens; 
• financiële gegevens. 

Rijkswaterstaat en instandhouding 
Voor Rijkswaterstaat betekent instandhouding van het areaal, het werken aan de 
vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, aan een veilig, schoon en 
gebruikersgericht landelijk watersysteem14 en aan de bescherming van het land 
tegen overstromingen.  
 
Daartoe beheert Rijkswaterstaat een drietal netwerken; het nationale 
rijkswegennetwerk (5.695km, waarvan ruim 1000 km met verkeerssignalering), 
het rijksvaarwegennetwerk (1.686 km kanalen, rivieren en 6.165 km vaarweg in 
open water) en het landelijke hoofdwatersysteem (65.250 km2) met ruim 3000 km 
oever, honderden beweegbare en vaste bruggen, zo’n 150 sluizen, 17 stuwen en 4 
stormvloedkeringen. 
Er werken momenteel ongeveer 9000 mensen bij Rijkswaterstaat, verspreid over 
240 locaties. De organisatie is opgebouwd uit een hoofdkantoor waar het bestuur 
en de staf gevestigd zijn, tien regionale diensten, zesendertig districten, vijf 
landelijke diensten en een projectdirectie. De regionale diensten en de districten 
dragen zorg voor het functioneren van de infrastructuur in hun regio. De landelijke 
diensten ontwikkelen de kennis die nodig is voor het uitvoeren van alle taken15. 

Traditioneel onderhoud 
In de periode tot 2002 was Rijkswaterstaat, net als veel andere bedrijven en 
organisaties, een traditionele opdrachtgever. Dat betekende dat Rijkswaterstaat op 
basis van de zogenaamde traditionele of RAW-bestekken16 heel gedetailleerd 
voorschreef wat er onderhouden moest worden en hoe dat gedaan moest worden. 
Rijkswaterstaat hield bij het in stand houden van infrastructuur de controle en 
regie volledig in eigen hand. Onderhoud werd disciplinegericht onderverdeeld in 
verschillende marktsectoren. Elke technische discipline (bijvoorbeeld civiele bouw, 
staalbouw, werktuigbouw of elektrotechniek) kende een ‘eigen‘ methode van 
contracteren en aanbesteden, omdat iedere discipline zijn eigen kenmerken heeft. 
Bij civiele constructies kan vaak volstaan worden met een visuele inspectie en is de 
levensduur in het algemeen meer dan 30 jaar. Bij werktuigkundige constructies 
moeten er soms op regelmatige basis smeerolie monsters genomen worden om 
eventuele slijtage aan te kunnen tonen. Computers voor besturing worden vaak 
tussen de 5 en 10 jaar vervangen, omdat anders onderdelen niet meer verkrijgbaar 
zijn. 
 
Rijkswaterstaat had in de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW-sector) op basis 
van de destijds vigerende algemene voorschriften en reglementen volledige 
ontwerpverantwoordelijkheid. Als gevolg hiervan schreef Rijkswaterstaat tot op de 
                                                 
14 De grote rivieren, kanalen, IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta, Noordzee en Waddenzee 
15 Informatie van de intranetsite van Rijkswaterstaat: www.rws.nl (juli 2012). Hier is verder alle relevante 

informatie over de organisatie te vinden. Deze zal dan ook niet in deze scriptie worden opgenomen. 
16 Stichtingen Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw (RAW), zie verder www.crow.nl  
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kleinste details het ontwerp en daarmee ook het onderhoud volledig voor. Als 
juridisch kader maakte Rijkswaterstaat gebruik van de Uniforme Administratieve 
Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV ’89) en het Uniform 
Aanbestedingsreglement (UAR ’86 en UAR-EG ’91). Volgens deze voorschriften 
was er een strikte scheiding tussen ontwerp en uitvoering. 
In de GWW-sector was aan het einde van de jaren zeventig een beweging op gang 
gekomen om ‘het bestek’ met behulp van de (toen opkomende) automatisering een 
vaste vorm te geven, met eenduidige en uniforme teksten en geactualiseerde 
administratieve, juridische en technische bepalingen. In een 
samenwerkingsverband tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers werd de RAW-
systematiek ontwikkeld.  
Standaardwerkwijze in de periode tot 2002 was dat Rijkswaterstaat voor de GWW-
sector uitsluitend aanbesteedde op basis van de RAW-systematiek. De 
marktbenadering gebeurde meestal via een openbare aanbesteding. De opdracht 
werd verleend op basis van de laagste prijs. Wel moest de opdrachtnemer aan 
bepaalde minimumeisen voldoen, die in het bestek werden aangegeven.  
 
De civiele discipline maakte tot 2002 nog gebruik van de traditionele bestekken. De 
disciplines elektrotechniek, werktuigbouwkunde en industriële automatisering 
hebben al begin jaren 90 een start gemaakt met de geleidelijke overgang naar 
prestatiegericht onderhoud. Verrekenbare hoeveelheden17 werden in die contracten 
zoveel mogelijk uitgebannen en resultaatverplichtingen werden steeds meer in de 
contracten opgenomen. De verwachting van Rijkswaterstaat was ook dat de markt 
een deel van het integreren van werkzaamheden op zich zou nemen. Voor die tijd 
nam Rijkswaterstaat die taak opzich. 

Veranderende werkwijze Rijkswaterstaat 
In de periode 1994 – 2002 veranderden de werkprocessen en werkwijzen bij 
Rijkswaterstaat. Oorzaken waren, zoals hiervoor aangegeven, de conclusies van de 
Parlementaire Enquête Bouwnijverheid, het beleid ‘Andere Overheid’ en de krimp 
van het overheidsapparaat door de taakstelling van het kabinet-Balkenende I en II.  
Deze ontwikkelingen leidden ertoe dat de overheid aan het einde van deze periode 
zich genoodzaakt voelde de markt op een andere wijze in te schakelen. Nieuwe, 
innovatieve contractvormen en meerdere vormen van aanbesteden gingen een 
belangrijke rol spelen bij de nieuwe werkwijze van Rijkswaterstaat. Zo werd in deze 
periode bijvoorbeeld het Project Ramingen Infrastructuur opgezet. Doel van dat 
project was om projectbeheersing vanaf de eerste besluitvorming (dus ruim vóór 
contractering) te verbeteren, vooral waar het ging om compleetheid, actualiteit, 
uniformiteit en traceerbaarheid. Men wilde de projectbeheersing meetbaar maken 
om de instandhouding te kunnen verbeteren. 

Risicoregeling voor de grond-, weg- en waterbouw 
In 1939 stelde de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat een Commissie 
van Standaard Prijzen en Lonen in; ‘(…) tot vermindering van het abnormaal 
risico van aannemers als gevolg van oorlog (…) een commissie benoemd 
tot vaststellen van standaardprijzen en standaardloonen’.  

                                                 
17 Bijvoorbeeld aantallen m2 grond of staal per meter. 
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Het uitgangspunt van deze risicoregeling was en is: beperken van de omvang van 
risico’s die na datum van aanbesteden ontstaan door loon- en prijswijzigingen en 
volgens een eenvoudige methode te verrekenen. 
Tot 1995 werd het werk van de Commissie Standaard Prijzen en Lonen uitgevoerd 
onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. In 1995 zijn deze werkzaamheden 
overgedragen aan CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, 
verkeer, vervoer en openbare ruimte. Nu worden deze werkzaamheden 
aangestuurd door de Raadscommissie Risicoregeling GWW 1995. 
De risicoregeling maakt deel uit van de RAW-systematiek en onderscheidt drie 
groepen met indexen: loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van 
bouwstofgroepen. De verrekening van bouwstoffen kan een groot scala van 
bouwstoffen omvatten. Om verrekening eenvoudig te houden, worden in de 
risicoregeling slechts twaalf verschillende bouwstofgroepen genoemd. Gezamenlijk 
zijn deze representatief voor de gehele sector grond-, weg- en waterbouw (CROW 
2002; 2006). 
Bij alle veranderingen in de contractering is het belangrijk om duidelijk te maken 
over welke risico’s gesproken wordt en waar de verantwoording ligt. Bij 
Rijkswaterstaat wil men steeds meer risico bij de markt leggen. 

De beoordeling van de aanbieding 
Rijkswaterstaat beoordeelde bij de traditionele bestekken de aanbiedingen van de 
inschrijvers op basis van de inschrijvingsstaat. Van de laagste inschrijver 
beoordeelde Rijkswaterstaat het verschil tussen het eindbedrag van de 
Rijkswaterstaat-raming en het eindbedrag van de inschrijving van de aannemer. 
Van de laagste inschrijver beoordeelde Rijkswaterstaat ook de prijzen per eenheid. 
Pas daarna verleende Rijkswaterstaat de opdracht. Deze eenheidsprijzen werden op 
grond van de systematiek geacht reëel te zijn. Zo nodig werd hiertoe met de 
aannemer onderhandeld en werden afwijkingen gecorrigeerd. 

Voor- en nadelen van traditionele bestekken 
Rijkswaterstaat kent een decennialange traditie van traditioneel uit- en 
aanbesteden. Met de invoering van de RAW-systematiek in de 70’er jaren werd een 
standaard geïntroduceerd die tot op de dag van vandaag binnen lagere overheden 
nog wordt gebruikt. Bij traditionele bestekken worden de activiteiten die moeten 
leiden tot het verlangde product, tot in detail beschreven. De omvang is veelal 
verrekenbaar, hoewel de laatste jaren in een aantal gevallen de hoeveelheden bij de 
aanvang van het werk tussen opdrachtgever en aannemer op basis van theoretische 
berekeningen worden geaccordeerd (productgerichte bestekken). 
De RAW-systematiek heeft voor uniforme contracten en prijsconcurrentie gezorgd 
en daarmee aan opdrachtgevers en opdrachtnemers een eenduidig kader gegeven 
waarbinnen ze kunnen opereren. De opdrachtgever geeft precies aan wat hij wil en 
de opdrachtnemer hoeft alleen maar de prijs te bepalen. Dat schept duidelijkheid 
en het is transparant voor alle betrokkenen. 
 
Tegenover deze positieve kanten kent de standaard met de vele gedetailleerde 
regels en technische specificaties ook een aantal negatieve effecten. Het 
concurreren op prijs is een van de oorzaken voor het ontstaan van de bouwfraude 
(Enquête Bouwnijverheid, 2002). De ruimte voor marktpartijen om eigen 
oplossingen in te brengen of met alternatieven te komen is beperkt en gaf voor 
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marktpartijen de mogelijkheid om onderlinge prijsafspraken te maken. De nadruk 
op prijsconcurrentie is er in belangrijke mate verantwoordelijk voor dat de bouw 
niet bekend staat als een ‘dynamische’ markt waar, onder druk van 
marktpartijen/concurrenten, doorlopend nieuwe producten worden ontwikkeld c.q. 
bestaande producten (moeten) worden verbeterd. 
Deze focus op laagste prijs creëert een mechanisme dat op minimaal gevraagde 
kwaliteit stuurt. Iets vergeten te vragen als opdrachtgever betekent automatisch iets 
niet krijgen, tenzij de opdrachtgever bereid is (fors) bij te betalen. Dit fenomeen 
staat bekend als ‘meerwerk’.  
Vooral bij openbare aanbestedingen is dit mechanisme zichtbaar. Bij het ramen 
wordt daar rekening mee gehouden door voldoende ruimte in het budget in te 
bouwen (bijvoorbeeld door een post ‘onvoorzien’ op te nemen, ook wel stelpost 
geheten) om zodoende de gang naar de politiek voor extra geld te voorkomen. 
‘Beter geld teruggeven, dan vragen’ luidt het adagium. 

2.6 PRESTATIEGERICHT ONDERHOUD 

De overgang naar het agentschap heeft bij Rijkswaterstaat geleid tot een andere 
manier van werken. Het heeft gevolgen voor de manier waarop Rijkswaterstaat zijn 
werken en dus ook instandhouding in de markt zet. ‘Markt, tenzij...’ is het 
uitgangspunt. Eenvoudig gezegd betekent dit een toenemende uitbesteding van 
taken en een verschuiving van verantwoordelijkheden richting de markt, zodat 
Rijkswaterstaat zich met minder mensen op zijn kerntaken kan richten. Medio 
2001 worden prestatiecontracten als nieuwe bestekvorm geïntroduceerd om 
tegemoet te komen aan de gewenste verandering binnen Rijkswaterstaat. Het is 
een contractvorm die, met een totaal andere wijze van werken, andere eisen stelt 
aan een organisatie die op dat moment al ruim 20 jaar gewend is om te werken 
met traditionele bestekken. 
Bij prestatiecontracten is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de in het contract 
beschreven constructie en de prestatie-eisen. Vooraf niet in te schatten risico’s 
mogen niet in een prestatiecontract worden opgenomen. Aan de eenduidigheid en 
de betrouwbaarheid van de verstrekte basisinformatie worden hoge eisen gesteld. 
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Figuur 6 Aan basisinformatie wordt hoge eisen gesteld (cartoon beschikbaar gesteld door Margreet 
de Heer) 

De aannemer bepaalt zélf welke activiteiten moeten worden uitgevoerd of welke 
bouwstoffen gebruikt moeten worden. Hierdoor krijgt de aannemer meer ruimte 
voor procesinnovaties, zoals goede afstemming op eigen bedrijfsmogelijkheden en 
optimale benutting van inzet personeel, middelen en materieel. 
De aannemer zal inzicht moeten hebben in de essentie van het betreffende 
prestatiecontract. Hij zal activiteiten goed op elkaar moeten afstemmen, 
bijvoorbeeld ter beperking van verkeershinder en ter voorkoming van functieverlies 
van installaties. Het inzicht van de aannemer zal moeten blijken uit een door hem 
bij zijn inschrijving in te dienen plan van aanpak. 
Wanneer een prestatiecontract wordt toegepast bij onderhoudswerkzaamheden, 
heeft de ‘eindsituatie’ een bepaald instandhoudingniveau. Dit betekent dat de 
aannemer gedurende de looptijd van het bestek permanent aan de daarin 
beschreven prestatie-eisen moet voldoen (bijvoorbeeld het in stand houden van de 
functionaliteit, dan wel het permanent in goede staat houden van in het contract 
omschreven installaties). De aannemer moet zelf bepalen welke activiteiten moeten 
worden verricht en met welke frequentie dat moet gebeuren, om voortdurend aan 
die eisen te kunnen blijven voldoen.  
Om een prestatiecontract voor onderhoud te kunnen uitvoeren, moet de aannemer 
een onderhoudsstrategie ontwikkelen en een beheersorganisatie opzetten om 
continu te blijven voldoen aan de prestatie-eisen. De door de aannemer voor het 
werk ontwikkelde strategie zal slechts tot zijn recht kunnen komen wanneer er 
gedurende langere termijn continuïteit in de uitvoering is. De noodzakelijke 
investeringen met betrekking tot strategieontwikkeling, organisatieopbouw en 
dergelijke zullen voor de aannemer slechts rendabel zijn wanneer er sprake is van 
een redelijke terugverdienperiode. 
Uitgangspunt is dat er in een prestatiecontract voor onderhoud geen activiteiten 
worden voorgeschreven en dat er geen verrekening (van hoeveelheden) plaatsvindt. 
In een prestatiecontract voor onderhoud dient evenmin een stelpost te worden 
opgenomen. Dat betreft immers een verrekenbare hoeveelheid voor onvoorziene 
werkzaamheden en leveringen en is daarmee een regeling met een open einde, die 
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geen prestatie omschrijft. De aannemer is, zolang hij voldoet aan de prestatie-eisen, 
vrij in zijn keuze voor wat betreft: 

• het in te zetten personeel en materieel; 
• de frequentie waarmee hij onderhoudswerkzaamheden uitvoert; 
• de werkvolgorde of het combineren van werkzaamheden. 

 
Door het ontbreken van hoeveelheden, frequenties en werkomschrijvingen is het 
noodzakelijk om voor een raming van kosten een andere benadering te kiezen dan 
tot nu toe gebruikelijk. Voor het ramen van een prestatiecontract voor onderhoud is 
het noodzakelijk om een optimale uitvoeringswijze te beredeneren, wat een creatief 
en inventief denkproces vergt. Daarnaast is een goede kennis van de te 
onderhouden installaties en van de mogelijke uitvoeringswijzen (inclusief de 
kosten van personeel, materieel en bouwstoffen) onontbeerlijk; kennis die vooral 
bij Rijkswaterstaat aanwezig is. 
Bij een prestatiecontract wordt niet alleen op de prijs beoordeeld; de zienswijze van 
de aannemer op het verlangde onderhoud wordt in de beoordeling mee genomen. 
Om dit te kunnen vaststellen, wordt van elke inschrijver bij zijn inschrijving een 
plan van aanpak verlangd, waaruit moet blijken of hij de opzet en de consequenties 
van het bestek doorziet dan wel begrepen heeft.  
Om erop toe te zien dat door de aannemer wordt voldaan aan de in het 
prestatiecontract gestelde eisen, dient door de opdrachtgever toezicht te worden 
gehouden. De wijze waarop dit toezicht plaatsvindt, wijkt wezenlijk af van 
traditioneel onderhoud. Waar bij traditioneel onderhoud nog grotendeels door de 
opdrachtgever continu toezicht gehouden werd, wordt bij prestatiegerichte 
contracten op basis van een kwaliteitssysteem18 het contract beheerst. Dit betekent 
dat de aannemer zélf aan moet tonen dat hij aan de prestatie-eisen voldoet en recht 
heeft op betaling. Rijkswaterstaat kijkt of de aannemer kan aantonen dat hij 
volgens het afgesproken kwaliteitssysteem heeft gewerkt. 

2.7 TRADITIONEEL VERSUS 
PRESTATIECONTRACT 

Een traditioneel bestek is gebaseerd op uit te voeren activiteiten en geeft daar 
duidelijke omschrijvingen voor. Een prestatiecontract is gebaseerd op de prestatie 
die uiteindelijk geleverd moet worden. Hoe deze prestatie tot stand komt wordt 
overgelaten aan de (deskundige) opdrachtnemer. Vaak wordt de vergelijking 
gemaakt met een product dat we kopen, zoals een motor. Kopers bemoeien zich 
niet met het productieproces, maar met het uiteindelijke product zelf. Wel worden 
er eisen aan comfort, bedieningsgemak of snelheid gesteld. De integratie van 
onderdelen wordt aan de markt overgelaten. 

Voor de aanbieders in de branche van nieuwbouw en onderhoud is dit nogal 
wennen. Er is door opdrachtgevers en deskundigen jarenlang via bestekken 
aangegeven hoe de nieuwbouw en onderhoud tot stand moest komen. 
Opdrachtgevers zijn voortdurend bezig met de kwaliteit in relatie tot de kosten. 
Investeringen moeten aantoonbaar rendement opleveren. 
Onderhoudsverwachtingen en kosten worden steeds beter vastgelegd in 

                                                 
18 bij Rijkswaterstaat, Systeemgerichte Contract Beheersing of SCB (zie ook pagina 139) 
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meerjarenplannen en kostenramingen. Opdrachtgevers willen beter grip krijgen op 
de onderhoudsactiviteiten en de daaruit volgende kosten op korte termijn, maar 
zeker ook op lange termijn. 

In plaats van intensief te controleren of een opdrachtnemer zijn werkzaamheden 
op de juiste wijze verricht, is de opdrachtgever er bij prestatiegerichte contracten op 
gericht om de levering van een overeengekomen prestatie te toetsen bij oplevering 
en op lange termijn. Voordeel hierbij is dat door periodieke metingen een 
conditiebewakingssysteem ontstaat, waardoor projecten goed gevolgd kunnen 
worden en (kostbare) verrassingen worden voorkomen. Het voordeel van een 
prestatiecontract kan bijvoorbeeld een eenvoudigere directievoering zijn, wat weer 
leidt tot minder kosten en meer focus op het doel. Prestatiecontracten zijn relatief 
nieuw en ze vragen om een andere benadering dan het werken met traditionele 
bestekken. In onderstaande tabel zijn enkele kenmerken van beide besteksvormen 
weergegeven. 

Traditioneel bestek Prestatiegericht contract 

Inspanningsgericht Resultaat gericht 

Ontwerp en uitvoering gescheiden Ontwerp en uitvoering in één hand 

Opdrachtgever bepaalt proces Opdrachtnemer bepaalt proces 

Vragen impliciet Vragen expliciet 

Functionele eisen onbekend Functionele eisen bekend 

Risico’s verrekenen  Risico’s overdraagbaar maken 

Tabel 1 Verschillen traditionele bestekken en prestatiegerichte contracten (J.C. Bosland) 

 
In de Leidraad voor de uitwerking voor Prestatiecontracten is een afbeelding 
opgenomen waarin wordt weergegeven hoe de verantwoording geregeld is bij 
traditionele contracten en bij prestatiegerichte samenwerkingsvormen. Deze is hier 
als Figuur 7 opgenomen. In deze figuur is goed de verschuiving van de 
verantwoording van opdrachtgever naar opdrachtnemer te zien. Hoe donkerder de 
kleur, hoe meer fases er door de markt uitgevoerd worden. Ook is te zien in welke 
stap in de bouwfase de verschuiving plaats vindt. Uiteraard zijn de eerste drie 
stappen (Initiatief, Onderzoek, Definitie) in dit onderzoek minder relevant. Het 
Programma van Eisen is wel van belang, omdat dáár de uitgangspunten voor 
instandhouding bepaald worden. 
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Figuur 7 Samenwerkingsmodel en kaders (Bron: Leidraad prestatiecontracten, 2002) 

2.8 SAMENVATTING EN DEELVRAGEN 

De periode vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu, was en is voor Rijkswaterstaat 
een periode met grote veranderingen. Gestuurd door veranderingen in de 
maatschappij, zoals de toenemende mobiliteit, maar ook het groeiende verzet tegen 
de ongeremde groei, het verzet tegen de grote invloed van de overheid door meer 
mondige burgers, de oliecrisis en de opkomst van het anders denken over 
duurzaamheid, nam de organisatie steeds meer van deze veranderingen in zich op. 
Soms versterkten de interne en externe ontwikkelingen elkaar. De oude 
ingenieurscultuur veranderde langzaam door de komst van biologen, economen en 
managers, die niet per se technisch onderlegd waren, wat weer zorgde voor meer 
zakelijkheid in de aansturing. 
De invloeden kwamen vaak van buiten, maar na enige tijd zorgen deze invloeden 
toch voor veranderingen ín de organisatie: onder invloed van de bezuinigingen in 
de jaren 80, werd Rijkswaterstaat meer decentraal aangestuurd en gingen sommige 
taken zelfs over naar andere overheden. Andere taken – zoals integraal waterbeheer 
– kwamen er weer bij.  
De verhoudingen tussen Rijkswaterstaat en de markt zijn veranderd onder invloed 
van regelgeving vanuit Europa en de gevolgen van de Parlementaire Enquête. Dit 
komt onder meer tot uiting in de overgang van traditionele bestekken naar 
prestatiegestuurde contracten. Die overgang heeft geleid tot een organisatie waarin 
andere competenties dan voorheen van de medewerkers gevraagd wordt. Lag in het 
verleden de nadruk vooral op technische competenties, nu is de vraag meer naar 
competenties als onderhandelen en samenwerken en ligt de focus meer op de 
gebruiker.  
Bovendien zijn diverse bedrijfsmatige processen veranderd (zoals de administratie, 
het inkoopproces en het onderhoudsproces). Organisaties acteren tegenwoordig in 
een netwerkeconomie. Dat wil zeggen dat de prestaties van de individuele 
onderneming worden bepaald door de kwaliteit van de partners in het netwerk en 
de manier waarop deze met elkaar omgaan. 
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De deelvragen 1 en 2 kunnen nu beantwoord worden;  
 
1 - Wat wordt bedoeld met onderhoud aan civiele kunstwerken? 
Met onderhoud aan civiele kunstwerken bedoeld het geheel aan activiteiten die 
nodig zijn voor het in stand houden van de vereiste functie(s) op het in het contract 
afgesproken niveau.  
Er zijn verschillende manieren om een deel van deze activiteiten door de markt te 
laten uitvoeren. Organisaties met een eigen technische dienst zullen vrijwel alles 
zelf doen. Met traditionele bestekken wordt veel in de eigen organisatie gedaan en 
wordt een beperkt deel aan de markt overgelaten. Via diverse contractvormen 
kunnen steeds meer werkzaamheden naar de markt verschoven worden. 
Rijkswaterstaat zit momenteel in de overgangsfase naar prestatiegerichte 
contractvormen. In deze overgangsfase worden steeds meer taken en 
verantwoordelijkheden bij de markt gelegd. Rijkswaterstaat zelf neemt een steeds 
meer regisserende rol op zich. Rijkswaterstaat werkt met geïntegreerde contracten. 
In deze contracten zijn meerdere disciplines opgenomen (zoals groenbeheer, 
werktuigbouw, elektrotechniek) en daarmee beperken deze taken zich niet tot 
alleen de civiele discipline. 
 
2 -Welke veranderingen hebben in het onderhoud (instandhouding) de afgelopen jaren 
geleid tot de overgang naar prestatiecontracten? 
Uit het voorgaande blijkt dat de ontwikkelingen niet uitsluitend bij de overheid of 
bij Rijkswaterstaat hebben plaatsgevonden, maar dat de ontwikkelingen te plaatsen 
zijn binnen de sociale veranderingen, de technische ontwikkeling, en 
verzakelijking welke de afgelopen decennia in de maatschappij plaatsvonden. 
Uiteraard hadden deze ontwikkelingen ook invloed op het denken bij de overheid 
over bedrijfsvoering en welke processen tot de kerntaak behoren.  
De voor dit onderzoek meest relevante verschuiving is de verschuiving van 
traditionele bestekken naar prestatiegestuurde contracten. Daarmee hangt de 
veranderde relatie met de markt samen. 

2.9 TOT SLOT 

Wanneer de verschuiving van traditionele bestekken naar prestatiegestuurde 
contracten gezien wordt als een voldongen feit, dan komt de vraag op hoe geborgd 
kan worden dat Rijkswaterstaat aan het publiek de gewenste kwaliteit levert. En hoe 
borgt Rijkswaterstaat de relatie met de markt en zorgt het dat het de juiste 
producten en diensten van deze markt betrekt? Kunnen de medewerkers wel 
meegaan in de veranderingen? Zijn er handvatten om de vernieuwde relatie met de 
markt te beoordelen? Hoe beoordeel en borg je de kwaliteit van je partner? En hoe 
gaan andere organisaties met deze veranderingen om? 
In het volgende hoofdstuk wordt aan de hand van het inkoopportfolio van Kraljic 
en de reflectie daarop door Gelderman, Van Weele en Rozemeijer, een aantal van 
de deze vragen beantwoord. 
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HOOFDSTUK  3  Methodologie 

In hoofdstuk 1 wordt besproken dat in het Ondernemingsplan 2004 – 2008 van 
Rijkswaterstaat wordt uitgegaan van 'maximale' uitbesteding volgens het principe: 
"De markt tenzij …". Dit gegeven vraagt van Rijkswaterstaat een veranderend 
inkoopbeleid voor het aanbesteden van beheer, onderhoud of een deel van de 
instandhoudingsprocessen van zijn infrastructuur.  
 
In hoofdstuk 2 is deze verschuiving geplaatst in een maatschappelijke en 
historische context, waardoor de achtergronden van deze verandering duidelijk 
worden. De voor dit onderzoek meest relevante verschuiving is de verschuiving van 
traditionele bestekken naar prestatiegestuurde contracten. Daarmee hangt de 
veranderde relatie met de markt samen. Een van de conclusies is dat de relatie met 
opdrachtnemers zal gaan veranderen: er zal meer samengewerkt moeten worden 
en er zullen soms zelfs allianties aangegaan worden. 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het toegepaste theoretische kader voor het onderzoek. Dit 
kader is oorspronkelijk ontworpen om de relaties tussen uitbesteder en 
toeleverancier te beschrijven in de maakindustrie, wanneer deze ondernemend 
willen samenwerken. Omdat dit kader niet een-op-een over te zetten is naar de 
praktijk van Rijkswaterstaat en het onderhoud aan infrastructuur zal in dit 
hoofdstuk beschreven worden welke aanpassingen dat vergt. 
 
Het inkoopportfolio wordt in §3.1 beschreven als een managementtool van waaruit 
de juiste bedrijfsstrategie en het bijbehorende inkoopbeleid bepaald kan worden. In 
§3.2 wordt aandacht besteed aan kiezen van de juiste samenwerkingstrategie. Ook 
wordt daar besproken hoe de prestatiecontracten in de Kraljic-matrix 
gepositioneerd kunnen worden. 
In §3.3 worden de basiscondities van ondernemend samenwerken behandeld. Deze 
vorm van samenwerken past namelijk goed, wanneer ingekocht wordt in het 
strategisch kwadrant. Door deze basiscondities en de bijbehorende aspecten aan te 
passen voor het uitbesteden of inkopen binnen Rijkswaterstaat ontstaat een kader 
voor de interviews van de cases (§3.4). In §3.5 wordt dieper ingegaan op de 
onderzoeksaanpak door middel van casestudy’s en interviews.  
Het hoofdstuk rond in §3.6 af met een samenvatting en beantwoording van 
deelvraag 3 (Met welke methodiek kan de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
beschreven worden?). 
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3.1 INKOOPPORTFOLIO 

In het eerste hoofdstuk is eveneens benadrukt dat de juiste strategische keuzes 
voor de inkoop van specifieke producten en diensten, een positief effect zal hebben 
op het bedrijfsresultaat. Deze strategische keuzes moeten uiteraard onderschreven 
en uitgedragen worden door alle niveaus in de organisatie. 
Dat begint met het goed in beeld hebben van welke toeleveranciers producten en 
diensten leveren aan de organisatie, bijvoorbeeld met behulp van een 
inkoopportfolio. Dit is aan te bevelen, aangezien de kwaliteit van je toeleverancier 
in een bepaalde mate bijdraagt aan de prestaties van de eigen onderneming. 
 
Door de verschuiving van traditionele inkoopcontracten naar prestatiecontracten 
worden middelen en activiteiten op een andere wijze verdeeld over deelnemende 
organisaties. Dit zal ongetwijfeld effect hebben op de relatie tussen de inkopende 
organisatie en de toeleveranciers. Hiermee is tevens relatiemanagement een 
belangrijk element geworden in de bedrijfsstrategie. De inkooporganisatie zal alert 
moeten zijn op wat er in het netwerk gebeurt en welke veranderingen er bij 
toeleveranciers plaatsvinden. Die veranderingen moet een inkooporganisatie 
kunnen plaatsen in de veranderende behoefte van de eigen klanten. Van de 
inkooporganisatie wordt dus steeds meer een proactieve houding verwacht.  
 
Een managementtool dat voor de bepaling van het inkoopportfolio, van waaruit de 
juiste bedrijfsstrategie en het bijbehorende inkoopbeleid bepaald kan worden, is de 
Kraljic-matrix. Met de Kraljic-matrix kunnen de voor een organisatie noodzakelijke 
in te kopen producten en diensten gecategoriseerd worden. Dit categoriseren 
gebeurt op basis van de te verwachten invloed op het bedrijfsresultaat en de 
mogelijke toeleveringsrisico’s. 
Door gebruik te maken van deze twee variabelen ontstaat een matrix met vier 
kwadranten – zie Figuur 8. In ieder kwadrant hebben leveranciers en hun 
producten bepaalde kenmerken. Voor ieder kwadrant geldt daarom een andere 
wijze van omgaan, of strategie, met de betreffende marktpartijen.  
 

 
Figuur 8 Inkoopportfolio (bron: Van Weele 1997) 
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Veel onderzoekers hebben varianten beschreven, maar de basis is steeds dezelfde.  
Kraljic (1983) zelf beschouwde vooral producten, services en markteigenschappen, 
Carter (1997) beschreef de doelstellingen en strategie voor de opdrachtgever. Steel 
en Court (1996), maar ook Gelderman en Van Weele (2002) beschreven de 
inkooptactiek per kwadrant en dit zijn nog maar enkele voorbeelden.  
 
De kwadranten van de matrix kunnen vanuit verschillende invalshoeken bekeken 
worden: 

• Producten en services 
• Markteigenschappen 
• Doelstellingen en strategie voor de opdrachtgever 
• Inkooptactiek 

 
Producten en diensten met een lage waarde voor het financiële resultaat en lage 
kwetsbaarheid voor wat betreft het toeleveringsrisico worden routineproducten 
genoemd. Indien de producten en diensten een hoge waarde en een lage 
kwetsbaarheid hebben, worden ze hefboomproducten genoemd, omdat ze ondanks 
de lage waarde een groot effect op het bedrijfsresultaat hebben.  
Lage waarde en hoge kwetsbaarheid is kenmerkend voor de knelpunt- of 
bottleneckproducten. Hoge kwetsbaarheid en hoge waarde is representatief voor 
strategische producten. Deze eigenschappen geven uiteraard de namen aan de 
kwadranten in de bovenstaande figuur: 

• Routineproducten 
• Hefboomproducten 
• Knelpuntproducten 
• Strategische producten 

 
Hieronder zullen kort de vier kwadranten besproken worden met aantal specifieke 
kenmerken. Per kwadrant is ter verduidelijking een illustratie opgenomen, maar 
iedere illustratie verwijst naar de besproken invalshoeken en kenmerken van alle 
vier onderstaande alinea’s. 

Routineproducten 
Dit zijn producten en diensten met een lage kwetsbaarheid voor het 
toeleveringsrisico een lage waarde, zoals kantoorartikelen, meubilair, voertuigen, 
onderhoud van gebouwen, dus voornamelijk facilitaire producten en diensten. 
De markt voor deze producten en diensten kenmerkt zich doordat de producten en 
diensten en opdrachtnemers in overvloed aanwezig zijn. Aan deze producten en 
diensten worden alleen algemene eisen gesteld met betrekking tot beschikbaarheid, 
kwaliteit, veiligheid of betrouwbaarheid. Wat levering betreft, zijn er alternatieven 
voorhanden.  
Routineproducten leveren in de regel meestal weinig inkooptechnische problemen 
op. De strategie van de opdrachtgever richt zich op het vereenvoudigen van het 
logistieke proces en het terugdringen administratieve lasten en hiermee 
vermindering van kosten. Hierin past het verzamelen van orders tot een bepaalde 
hoeveelheid, standaardiseren van producten en diensten en het reduceren van het 
aantal opdrachtnemers. Inkooptactieken hierbij zijn meerjarige standaard- en/of 
raamcontracten en elektronisch bestellingen. Onderhandelingen zijn gericht op het 
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verkrijgen van de beste voorwaarden; er zijn namelijk voldoende alternatieven en 
de leverancier weet dit. Voorbeelden bij Rijkswaterstaat zijn het verzorgen van 
drukwerk, schoonmaak, beveiliging en de bedrijfswagens. Voorbeelden in dit 
kwadrant van met behulp van traditionele bestekken ingekochte producten zijn: 
hijs- en transportinstallaties en inbraakinstallaties. 
 

 
Figuur 9 Producten en diensten 

Hefboomproducten 
In dit segment is de waarde van het product of de dienst groot, evenals het aantal 
opdrachtnemers. De markt voor hefboomproducten komt overeen met die van de 
routineproducten. Ook aan deze producten en diensten worden geen bijzondere 
eisen gesteld met betrekking tot beschikbaarheid, kwaliteit, veiligheid of 
betrouwbaarheid.  
Het marktprofiel voor deze producten is een markt met veel concurrentie. De 
producten en diensten zijn niet complex. Het zijn standaardproducten en/of 
diensten of ze zijn gemakkelijk te specificeren. Er is een hoge mate van 
uitwisselbaarheid van leveranciers. Wel zijn deze producten of diensten 
prijsgevoelig.  
De strategie van de opdrachtgever richt zich op de concurrentie tegen elkaar 
uitspelen. Hierin past het kopen tegen de laagste prijs met behoud van kwaliteit en 
leveringszekerheid, leveringscontracten voor de korte termijn (12-24 maanden), 
omdat leverancier en producten uitwisselbaar zijn, het afwisselen van 
inkoopvolumes over meerdere leveranciers (verdeel en heers) en het continu 
uitvoeren van markt- en leveranciersonderzoek.  
Om de positie van huisleveranciers te doorbreken, dienen er bij inschrijvingen 
regelmatig nieuwe bedrijven uitgenodigd te worden om mogelijke prijsafspraken 
(kartelvorming) te doorbreken. De opdrachtgever onderhandelt hard en competitief 
op de prijs om de concurrentie tussen de leveranciers maximaal haar werk te laten 
doen. Het inhuren van uitzendkrachten voor de bediening van bruggen en sluizen, 
het leasen van hardware en kopieerapparatuur en kantoorautomatiseringsdiensten 
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zijn enkele voorbeelden uit de praktijk van Rijkswaterstaat. Een deel van de met 
behulp van traditionele bestekken ingekochte producten bevinden zich in dit 
kwadrant, zoals aandrijvings- en bewegingswerken. 
 

 
Figuur 10 Markteigenschappen 

Bottleneckproducten 
Ook: knelpuntproducten. Dit zijn producten met een lage waarde maar met een 
hoog toeleveringsrisico. Aan deze producten worden wel specifieke eisen gesteld. 
De concurrentie in dit segment is niet groot. Hoewel de effecten op het 
bedrijfsresultaat in dit segment laag zijn, stelt het niet beschikbaar zijn van 
producten of diensten uit dit segment de opdrachtgever voor grote problemen. De 
strategie is dan ook gericht op het zekerstellen van de levering op korte en lange 
termijn, zo nodig tegen meerkosten. 
Typerend voor deze markt is het gebruik van meerjarige contracten om de 
leverancier te binden. Tegelijkertijd dienen afbreukrisico’s tot een minimum te 
worden beperkt. Er dient actief gezocht te worden naar mogelijkheden om in een 
minder afhankelijke positie te komen, hetzij door andere leveranciers zich te laten 
ontwikkelen, hetzij door de specificaties minder leveranciersspecifiek te maken. De 
inkoper kan zich alleen hard opstellen wanneer hij een alternatieve leverancier 
heeft. Prijs is niet het belangrijkste criterium, maar het product op tijd geleverd 
hebben kan een veel belangrijker criterium zijn. Voorbeelden zijn levering van 
energie, gas en water, accountantsdiensten en vakliteratuur. 
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Figuur 11 Doelstellingen en strategie (vrij naar Carter, 1999) 

Strategische producten  
Strategische producten zijn producten en diensten met een hoge waarde en hoge 
kwetsbaarheid. Er worden specifieke eisen gesteld aan de producten of diensten 
(zoals kwaliteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, technologische eisen).  
Specificatie van de te leveren producten en diensten is complex; aanbieders op deze 
markt zijn schaars en vervanging van leveranciers is erg moeilijk. Vaak worden 
deze producten van slechts één opdrachtnemer betrokken en is er een wederzijdse 
afhankelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.  
Duurzame samenwerking tussen beide partners ligt voor de hand, bijvoorbeeld in 
de vorm van een partnerschap of zelfs een alliantie. Het doel van deze tactiek is het 
creëren van wederzijdse betrokkenheid bij gezamenlijke verbeteringsprojecten, 
zoals integrale kostenverlaging, kwaliteitsverbetering, procesverbetering of 
productontwikkeling. 
Bij dit segment passen meerjarige prestatiecontracten. 
Voorbeelden bij Rijkswaterstaat zijn het leveren en onderhouden van 
besturingsystemen van stormvloedkeringen, het V&W-netwerk, licenties voor 
kantoorautomatisering, systemen voor verkeersbegeleiding (radar en marifoon19). 

                                                 
19 Hoewel deze ook in het knelpunt kwadrant geplaatst kunnen worden. 
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Figuur 12 Inkooptactiek (vrij naar Steele & Court, 1996) 

Gekozen assen 
Omdat Rijkswaterstaat geen private partij is, maar een overheidsorganisatie met 
publieke taken, is niet direct sprake van winstgevendheid of financieel resultaat. 
Uiteraard werkt Rijkswaterstaat binnen het hem toegewezen budget. Wanneer de 
belastingbetalers als aandeelhouders beschouwd worden, is een van de taken die 
Rijkswaterstaat heeft het bieden van een veilige en beschikbare infrastructuur aan 
die ‘aandeelhouders’. Omdat dit een bepaalde maatschappelijke waarde 
vertegenwoordigt, is er in dit onderzoek voor gekozen om op de y-as van het 
inkoopportfolio het effect op die maatschappelijke waarde te projecteren.  
Op de x-as wordt dan de afhankelijkheid van de toeleverancier of opdrachtnemer 
geplaatst.  

3.2 SAMENWERKINGSTRATEGIEËN 

In de relatie tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer speelt continu het 
vraagstuk: ‘Hoe kan het maximale uit de transactie worden behaald, rekening 
houdend met de krachten van en tussen beide partijen’. Echter, Kraljic (1983) is 
niet expliciet ten aanzien van macht, afhankelijkheid en het daarmee 
samenhangende relatiemanagement.  
Gelderman en Van Weele (2002) geven op basis van de machtsafhankelijkheid van 
de partijen handvatten voor het stellen van eisen aan de organisatie in relatie tot de 
kwadranten van het Kraljic-inkoopportfolio. Ze beschrijven dat de relatieve 
machtspositie of de mate van onderlinge afhankelijkheid in de praktijk grote 
consequenties heeft voor de inkoop- of marketingstrategie die door opdrachtgever 
en opdrachtnemer wordt nagestreefd. Ze projecteren in het inkoopportfolio drie 
machtssituaties waarin de opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen verkeren: 

• de opdrachtgever is dominant 
• de opdrachtnemer is dominant 
• een evenwichtige relatie 
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Deze relaties zijn in bijgaande figuur geplaatst in het inkoopportfolio. Voor de te 
bepalen samenwerkingstrategie bij prestatiecontracten zal deze figuur kort 
besproken worden. 
 

 
Figuur 13 Samenwerkingsstrategieën (bron: Gelderman en Van Weele, 2002) 

Opdrachtgever domineert 
De situatie waarin de opdrachtgever domineert ten opzichte van zijn 
opdrachtnemer, doet zich overwegend voor in het hefboomkwadrant. 
Vaak verplicht de opdrachtgever zijn opdrachtnemers deel te nemen aan 
zogenoemde ‘supplier-partnership-programma’s’ – bijvoorbeeld in de 
automobielindustrie. Maar deze worden door de opdrachtnemers als redelijk 
eenzijdig ervaren. Eisen worden in de regel aan opdrachtnemers opgelegd; men 
heeft hieraan te voldoen, anders wordt men uitgesloten of gaat het op z’n minst ten 
koste van de omzet. Van een evenwichtige relatie tussen opdrachtgevers en 
opdrachtnemers is dus geen sprake.  

Opdrachtnemer domineert 
In het knelpunt- of bottlenecksegment doet zich de situatie voor waarin de 
opdrachtnemer domineert over zijn opdrachtgever. Een voorbeeld is de 
informaticasector (Windows, SAP). Organisaties die hun systeemhardware en 
software bij één fabrikant hebben gekocht, komen later tot de ontdekking dat de 
opdrachtnemer zeer hoge prijzen rekent voor zijn producten en dienstverlening. 
Uitwijkmogelijkheden zijn er niet, omdat de opdrachtnemer contractueel heeft 
vastgelegd dat hij de werking van zijn systemen alleen garandeert als met 
producten van zijn fabricaat wordt gewerkt. 

Evenwichtige relatie 
Er is sprake van een evenwichtige machtsrelatie als zowel opdrachtgever als de 
opdrachtnemer niet domineren in de relatie. Dit is zowel mogelijk bij 
routineproducten als bij strategische producten. Beiden hechten evenveel waarde 
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aan de relatie die niet exact dezelfde behoeft te zijn. Beide partijen zijn gemotiveerd 
om de relatie in stand te houden en te werken aan de ontwikkeling ervan. Hoewel 
een evenwichtige relatie mogelijk is, kan er ook sprake zijn van een ongelijke 
machtspositie. Evenwicht is niet vanzelfsprekend. De aard van de producten en 
diensten, de professionaliteit van de organisaties en de cultuur binnen een 
organisatie zijn – zoals in Hoofdstuk 3 besproken wordt – eveneens van belang.  

Positionering prestatiecontracten 
Voorafgaand aan deze scriptie is in 2006 en 2007 een vooronderzoek uitgevoerd 
door inkoopspecialisten van dienst Zeeland, contractbeheerders en 
onderhoudsspecialisten van de toenmalige Werktuigkundige en Elektrotechnische 
Dienst. Het doel van dat onderzoek was te bepalen in welk kwadrant de 
pilotcontracten en de (toen) toekomstige model prestatiecontracten (MPC) 
gepositioneerd konden worden. De resultaten van dit vooronderzoek zijn terug te 
vinden in de bijlagen. De resultaten dienden ook als basis voor de inkoopstrategie 
van dienst Zeeland (2008). 
De conclusie was dat er niet veel marktpartijen waren die dergelijke contracten aan 
zouden kunnen. Aangezien er bij falen een aanzienlijk effect zou kunnen zijn op 
de beschikbaarheid van de infrastructuur is dit prestatiecontract logischerwijze in 
het strategisch kwadrant te plaatsen zijn. Feitelijk is dit een gevolg van het 
verschuiven van de integratie van taken en disciplines die Rijkswaterstaat eerst zelf 
deed en nu aan de markt overlaat. 
 
Onderstaande figuur is een afbeelding uit dat onderzoek. Vanwege het formaat van 
de figuur (A2) is het niet goed leesbaar, maar de blokjes stellen diverse producten 
en diensten voor die ingekocht werden met de traditionele RAW-bestekken. Te 
denken valt aan het onderhoud aan elektrische installaties, aandrijving- en 
bewegingswerken, hijs- en transportinstallaties, adviesdiensten en uiteraard de 
prestatiecontracten, die ik hieronder in Figuur 14 heb weergegeven.  
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Figuur 14 MPC in strategisch kwadrant (bron: vooronderzoek) 

Omdat in dit onderzoek het vinden van een inkoopkader voor prestatiecontracten 
centraal staat, ligt de focus van het inkoopportfolio op het kwadrant met de 
strategische producten en worden de andere kwadranten verder buiten 
beschouwing gelaten. Dat levert de volgende afbeelding op: 
 

 
Figuur 15 Focus van onderzoek 

Enkele kenmerken van dit kwadrant is dat er een hoge mate van afhankelijkheid 
van de toeleverancier is, maar dat de ingekochte producten en diensten een groot 
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effect hebben op het bedrijfsresultaat. Er zijn weinig capabele leveranciers. De 
ingekochte producten zijn complex van aard. Om het risico te verminderen kan een 
organisatie proberen de leveranciers zich samen met de opdrachtgever te laten 
ontwikkelen, bijvoorbeeld door partnerschappen aan te gaan. 
 
De vraag is nu onder welke voorwaarden het best samengewerkt kan worden. Daar 
geeft de volgende paragraaf antwoord op. 
 

3.3 SAMENWERKEN EN BASISCONDITIES 

Zoals uit het vooronderzoek bleek en hiervoor besproken is, worden 
prestatiecontracten conform het inkoopfolio in het strategische kwadrant 
gepositioneerd. Uit het literatuuronderzoek komt inkoopstrategie volgens Van 
Weele en Rozemeijer (1999, p.32) als geschikte samenwerkingsvorm naar voren. 
Dit is een vorm van samenwerken die – voor bedrijven – ondernemend 
samenwerken wordt genoemd. Hiermee wordt een wijze van samenwerken 
aangeduid, waarin zakelijkheid de boventoon voert. Bij ondernemend 
samenwerken ligt de focus op het behalen van concrete doelstellingen, zoals 
kostenverlaging, betrouwbare levering of kwaliteitsverhoging. 
Het zakelijke perspectief houdt ook in dat wanneer risico’s en inkomsten uit de 
samenwerking vooraf niet duidelijk in beeld gebracht kunnen worden, het resultaat 
vervolgens zal afhangen van de energie die de partners in de relatie steken. 
Ondernemend samenwerken doe je dus in goede tijden, maar ook in slechte tijden. 
Er is sprake van ondernemend samenwerken wanneer er sprake is van grote 
risico’s, waar beide partijen op een inventieve en innovatieve wijze mee om moeten 
gaan. Dit gaat het best wanneer beide partijen een ondernemende en zakelijke 
houding ten opzichte van elkaar aannemen.  
 
In hun onderzoek naar ondernemend samenwerken bij een tiental uitbesteders en 
toeleveranciers in de regio Oost-Brabant. wordt de volgende definitie gehanteerd: 

Ondernemend samenwerken is het vanuit een zakelijk en resultaatgericht 
perspectief met een beperkt aantal toeleveranciers opbouwen en het proactief 
blijven onderhouden van een samenwerkingsrelatie. Deze relatie is gebaseerd 
op wederzijds vertrouwen en op de intentie van uitbesteder en toeleverancier 
om voor langere tijd met elkaar samen te werken aan continue optimalisatie 
van processen en producten in de gehele voortbrengingsketen (Sie; Van 
Weele; Rozemeijer, 1996) 

 
Een aantal van de hierboven genoemde aspecten (resultaatgericht, continu 
verbeteren, samenwerken) vindt Rijkswaterstaat belangrijk.  
Ze worden nadrukkelijk genoemd in het nieuwe OndernemingsPlan 2015 
(OP2015). In het landelijke programma assetmanagement van Rijkswaterstaat 
wordt veel aandacht besteed aan de optimalisatie van onderhoudsprocessen. 
Daarom kan de door Van Weele en Rozemeijer voorgestelde wijze van 
ondernemend samenwerken – met de juiste aandacht en inspanning – ook 
toegepast worden bij de prestatiecontracten voor het inkopen voor onderhoud zoals 
Rijkswaterstaat dat voor ogen heeft. 
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Van Weele en Rozemeijer hebben als resultaat van hun onderzoek een aantal 
basiscondities beschreven, waar aan naar hun mening voldaan moet worden wil 
ondernemend samenwerken succesvol zijn.  
Deze basiscondities zijn de uitgangspunten voor het voorliggende onderzoek. In dit 
onderzoek wordt gekeken in welke mate een aantal geïnterviewde organisaties in 
een uitbestedende rol met natte infrastructuur óf daaraan gerelateerde activiteiten 
voldoet aan deze basiscondities.  
Vervolgens wordt bij Rijkswaterstaat dienst Zeeland (pilot NHK) het onderzoek 
uitgevoerd bij de uitbesteding van instandhoudingactiviteiten aan natte 
infrastructuur. Door de uitkomsten van de cases te vergelijken kan bepaald worden 
of – althans volgens de literatuur – juiste inkoopstrategie en wijze van 
samenwerken toegepast worden en hoe Rijkswaterstaat dit doet ten opzichte van 
vergelijkbare organisaties. 
Dit onderzoek wil dus geen nieuwe methodiek of kader ontwikkelen, maar bezien 
of de bestaande methodologie wordt toegepast en in welke mate. 
 
In het onderzoek van Van Weele en Rozemeijer wordt overigens zowel de rol van 
de uitbesteder als die van de toeleverancier beschouwd. Vanwege de omvang van 
een dergelijk onderzoek valt dit buiten de scope van het voorliggende onderzoek en 
wordt alleen de rol van de uitbesteder beschouwd.  
Overigens gebruiken Van Weele en Rozemeijer in hun onderzoek de termen 
uitbesteder en toeleverancier. In de maakindustrie waar hun onderzoek over gaat is 
dat gebruikelijk. Bij Rijkswaterstaat zijn de termen opdrachtgever en 
opdrachtnemer meer gebruikelijk en zijn in het gebruik van de UAV-gc 
vastgestelde termen. Waar mogelijk zullen termen die bij Rijkswaterstaat gangbaar 
zijn gebruikt worden, maar dit is niet consequent toegepast. Soms vanwege de 
leesbaarheid en soms omdat de termen dan niet van toepassing zijn. 
 
Hieronder worden eerst de basiscondities besproken; vervolgens worden deze 
gebruikt als kader voor de interviews. 

Basiscondities voor ondernemend samenwerken. 
Uit het onderzoek van Van Weele en Rozemeijer (1999, p.82), blijkt dat deze 
basiscondities geclusterd kunnen worden tot een vijftal onderwerpen: 

• Visie en strategie 
• Commerciële organisatie 
• Mensen 
• Informatie en kennis 
• Relatiemanagement 

 
Per basisconditie volgt nu een beschrijving van de bijbehorende aspecten. Deze 
beschrijving is de basis voor de op te stellen vragenlijst. Deze vragenlijst geeft een 
kader voor de interviews. 

Visie en strategie 
Het is belangrijk dat de visie van de opdrachtgever helder is voor wat betreft de 
kerntaken. Dan is ook duidelijk wat uitbesteed kan worden en wat tot eigen 
activiteiten behoort. Wanneer dit vastligt in visiedocumenten, kunnen afdelingen 
in hun strategie bepalen hoe zij kunnen bijdragen aan de doelen van de 
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organisatie. Wanneer dit onvoldoende geborgd is, kan een inkooporganisatie 
bijvoorbeeld blijven inkopen op laagste prijs, terwijl de koers van de top van het 
bedrijf erop gericht was om meer op kwaliteit en samenwerking te focussen. 
Organisaties waarbij de visie vastligt, gaan steeds bewuster activiteiten uitbesteden 
en concentreren zich in toenemende mate op de eigen kernactiviteiten (Van Weele 
en Rozemeijer (1999, p.83).  
Belangrijk hierbij is dat de opdrachtgever heel goed – in termen van functionele 
specificaties – weet te omschrijven wat er verwacht wordt van de opdrachtnemer. 
Voor de opdrachtnemer is het van belang dat bepaald wordt op welke wijze hieraan 
voldaan kan worden. Dit kan door bijvoorbeeld in plaats van afzonderlijke 
producten of diensten ook totaaloplossingen aan te gaan bieden. 
 
Een ander aspect dat hierbij van belang is, is dat de opdrachtnemer zich kan 
inleven in wat de klanten van de opdrachtgever belangrijk vinden, zeker wanneer er 
taken overgeheveld worden naar de opdrachtnemer. ‘Ontzorgen van de 
opdrachtgever’ en ‘een proactieve houding hebben’ zijn veel gehoorde termen in dit 
verband. Hiermee wordt bedoeld dat de opdrachtnemer zich kan inleven in de 
behoeften van de opdrachtgever, zonder dat dit in harde eisen beschreven is. Een 
opdrachtnemer kan dan bijvoorbeeld op basis van zijn eigen ervaring oordelen dat 
het nodig is een inspectie te uitvoeren of een oliemonster nemen van een 
tandwielkast, terwijl dat volgens het onderhoudsplan nog niet nodig is. Wanneer 
vervolgens blijkt dat er inderdaad maatregelen genomen moeten om bijvoorbeeld 
verdere slijtage te voorkomen, kan gesproken worden van een proactieve 
opdrachtnemer en heeft hij de opdrachtgever ontzorgd. Wanneer de 
opdrachtnemer dit onvoldoende beseft, zal de samenwerkingsrelatie op den duur 
onder spanning komen te staan.  

Commerciële organisatie of Inkoop en organisatie 
Van Weele en Rozemeijer (1999) gebruiken de term ‘commerciële organisatie voor 
deze basisconditie. Voor een overheidsorganisatie dekt deze term niet de lading, 
aangezien er voor de opdrachtgever niet commerciële maar maatschappelijke 
belangen belangrijker zijn. Daarom is hier de term ‘commercieel’ vervangen door 
‘inkoop’.  
 
Om de strategie van ondernemend samenwerken te laten slagen moet de gehele 
organisatie van de opdrachtgever daar voor ingericht zijn. Wanneer de 
opdrachtgever bijvoorbeeld van medewerkers activiteiten verwacht, waar deze niet 
achter staan of waar de competenties voor ontbreken, dan zal de beoogde 
samenwerking niet of onvoldoende succesvol zijn. Vaak zijn er bij opdrachtgever 
(maar ook bij de opdrachtnemer) aanpassingen nodig aan structuur en cultuur om 
de gewenste samenwerking te realiseren. 
 
Uit het onderzoek van Van Weele en Rozemeijer (1999) kwam naar voren dat door 
opdrachtnemers een inkooporganisatie met een traditionele oriëntatie (lees: onder 
andere inkopen op laagste prijs) als belangrijkste blokkade gezien werd voor een 
goede samenwerking. Dit uit zich bijvoorbeeld in een gebrekkige afstemming 
tussen de afdeling Ontwikkeling en Inkoop. Op managementniveau bij de 
opdrachtgever wordt dan de voorkeur voor ondernemend samenwerken 
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uitgesproken, maar op operationeel niveau kan dit vervolgens niet waargemaakt 
worden. Dat kan gebeuren omdat bijvoorbeeld de inkopers jarenlang op laagste 
prijs hebben ingekocht en ze niet in staat zijn hun gedrag te veranderen. Wanneer 
de opdrachtgever wel hoge eisen stelt aan kwaliteit en service, maar de 
opdrachtnemer uiteindelijk afrekent op de laagste prijs motiveert hij 
laatstgenoemde niet echt. Het is beter hoge eisen op het gebied van ontwikkeling, 
service en kwaliteit te stellen en de opdrachtnemer te ondersteunen bij het 
realiseren van de doelen. 
Hierbij moet de opdrachtgever zich steeds realiseren worden dat het om 
ondernemend samenwerken gaat, en dat er dus ook samen risico’s genomen 
worden. Er mag ook geen misbruik gemaakt worden van macht, want dit leidt tot 
opportunisme en wantrouwen wat uiteraard funest is voor de samenwerking. In 
het algemeen wordt vertrouwen beschouwd als een belangrijke voorwaarde. Dit 
geldt overigens voor alle niveaus in de organisaties, dus strategisch, tactisch en 
operationeel niveau. 
Kortom: de groei naar ondernemend samenwerken vereist een verandering door de 
gehele organisatie. Om deze en boven genoemde redenen is het in dit onderzoek 
beter om voor deze basisconditie de term ‘Inkoop én organisatie’ te gebruiken. 
 
Daarnaast wordt door de respondenten uit het onderzoek van Van Weele en 
Rozemeijer (1999) professioneel projectmanagement als belangrijke voorwaarde 
genoemd om succesvol samen te werken. Wanneer de opdrachtnemer zijn 
planningen niet haalt en niet begrijpt waarom de opdrachtgever bepaalde 
documenten (projectplannen, inspectierapporten) verlangt, zal dit op den duur een 
belemmering vormen voor de samenwerking. Hier is overigens een overlap met 
‘proactieve houding’ mogelijk. Het is tevens noodzakelijk dat een opdrachtnemer 
zijn eigen opdrachtnemers of onderaannemers eveneens op professionele en 
actieve wijze benadert. Zij zijn immers medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van 
het eindresultaat. Maar al te vaak worden diensten van partijen nog op laagste prijs 
ingekocht of worden onderaannemers ‘uitgeknepen’ – zoals dat in het marktjargon 
genoemd wordt. 

Mensen 
Het lijkt een open deur, maar samenwerken is mensenwerk. In bijna alle 
voorbeelden die Van Weele en Rozemeijer (1999) bespreken komt naar voren dat 
ondernemend samenwerken vereist dat je overweg moet kunnen met de mensen 
waar je mee samenwerkt. Vaak wordt dit omschreven als een ‘klikfactor’ of de 
‘chemie’ die er moet zijn in en tussen teams.  
 
Doorstroom van personeel wordt dan ook door zowel opdrachtgever als 
opdrachtnemer als lastig ervaren. Het vertrek van sleutelfiguren kan de 
samenwerking negatief beïnvloeden, wanneer deze niet snel door gelijkwaardige 
medewerkers vervangen worden. Vaak kunnen door de schaalgrootte van de 
organisatie of door onvoldoende mobiliteit van medewerkers dergelijke functies 
niet snel vervuld worden. Daarom wordt het bemensen van een 
samenwerkingsproject met de juiste mensen en het vervolgens kunnen ‘binden’ 
van deze medewerkers aan het project als een belangrijk kenmerk beschouwd. 
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Daarnaast is het van belang dat er voldoende kennis, ervaring en vaardigheden 
aanwezig zijn in de teams die de samenwerking gaan realiseren. Bij de 
opdrachtgever komen steeds meer hoger opgeleide medewerkers in dienst. 
Opdrachtnemers moeten hier rekening mee houden. In de teams moeten de 
niveaus vergelijkbaar zijn. Lbo’ers en universitair geschoolden werken niet per 
definitie goed samen –doen versus denken – kán voor onbegrip of wrijving zorgen. 
De verschillende disciplines begrijpen elkaar ook niet altijd even goed. De 
organisatie zal tijdig moeten zorgen dat communicatie binnen teams goed verloopt 
en dat deelnemers ten minste begrip voor elkaars houding en gedrag krijgen. 

Informatie en kennis 
Het uitwisselen van informatie is eveneens een factor van belang. Er is bij beide 
partijen een grote mate van openheid vereist. Op velerlei gebied zal informatie 
gedeeld moeten worden. Denk aan: strategie, organisatieopbouw, kostenstructuren, 
planningen, enzovoorts. Hiervoor zullen ICT-systemen op elkaar afgestemd 
moeten worden. Door de verschillen in hard- en software en standaarden blijkt dit 
in de praktijk een lastige klus. Daarnaast blijkt het lastig te zijn om te benoemen 
welke kennis nodig is bij opdrachtgever en opdrachtnemer.  
Verder is het bij dit aspect belangrijk dat de opdrachtnemer expertise heeft op het 
gebied van projectmanagement om deze processen te kunnen ondersteunen.  
 
Kennisuitwisseling en het delen van informatie vindt ook plaats door bijvoorbeeld 
werkoverleg en deelname aan workshops. Uit de voorbeelden van Van Weele en 
Rozemeijer (1999) blijkt dat de bedrijven die hier succesvol in zijn, eerst de interne 
communicatie (bijvoorbeeld tussen verschillende afdelingen en tussen 
managementlagen) goed op orde moesten krijgen voordat ze de externe 
communicatie konden verbeteren. Regelmatig met elkaar in gesprek zijn, op alle 
niveaus en op operationeel niveau, soms zelfs dagelijks, blijkt een vereiste. 
 
Het als opdrachtgever goed functioneel kunnen specificeren blijkt ook een 
belangrijke voorwaarde wanneer in het strategisch kwadrant ingekocht gaat 
worden. Functioneel specificeren kan helpen om de uitvraag oplossingsvrij te 
houden, zodat aanbieders de vrijheid hebben een eigen invulling te geven. Maar dat 
antwoord moet dan wel aansluiten bij de behoefte van de opdrachtgever. Daar zit 
vaak een spanningsveld. Bovendien blijkt het voor opdrachtgevers vaak erg lastig 
om de gewenste prestatie helder te formuleren. 

Relatiemanagement 
Wanneer aan de hiervoor genoemde basiscondities voldaan wordt, gaat de 
samenwerking nog steeds niet vanzelf. Ondernemend samenwerken vereist 
continue managementaandacht van beide partijen. Opdrachtgevers geven ook aan 
dat het van belang is dat de opdrachtnemer het project zakelijk en resultaatgericht 
beheerst. Naar hun mening beheersen opdrachtnemers dit aspect onvoldoende.  
 
Een aspect dat hiermee verband houdt en in de resultaten van Van Weele en 
Rozemeijer (1999) door de opdrachtgevers belangrijk gevonden wordt in het kader 
van relatiemanagement is prestatiemeting of ‘vendor rating’.  
Hiermee wordt het vastleggen van de prestaties van opdrachtnemers in een 
database bedoeld. Bij een nieuwe aanbesteding tellen deze metingen mee in de 
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gunning. In deze scriptie is dit aspect niet meegenomen. Rijkswaterstaat is dit jaar 
(2012) namelijk pas begonnen met prestatiemeting, bij de overige organisaties was 
het niet van toepassing. Omdat dit aspect bij de betrokken organisaties nog in de 
kinderschoenen staat of niet gebruikt wordt, is besloten dit niet mee te nemen. 
 
Wanneer beiden partijen ondernemend gaan samenwerken is het van belang dat, 
voordat de samenwerking daadwerkelijk begint, de verwachtingen over en weer 
duidelijk gecommuniceerd zijn. Verwachtingen zijn echter lastig te formuleren en 
vaak impliciet. Gedurende de looptijd van een project kunnen verwachtingen dan 
voor onduidelijkheden zorgen en uiteindelijk tot frustratie binnen de relatie leiden. 
Daarnaast is het belangrijk dat er sprake van een gemeenschappelijk belang. Dat is 
vaak lastig, omdat een opdrachtnemer vaak belang heeft bij het maken van winst. 
Tevens vindt hij de continuïteit van het bedrijf heel belangrijk. Bij de overheid 
spelen vaak andere belangen mee, zoals het binnen budget blijven en het op tijd 
(lees: binnen het begrotingsjaar) halen van het project. Wanneer de beide partijen 
beseffen dat ze elkaar nodig hebben om de projectdoelstellingen te behalen is er 
sprake van evenwicht in de machtsrelatie. 
 
Het zal duidelijk zijn dat ondernemend samenwerken, planmatig werken vereist 
met aandacht voor het proces, de resultaten en de relatie. Van Weele en Rozemeijer 
(1999) stellen dan ook: ‘omdat een belangrijk deel van de basiscondities ‘zacht’ van 
aard is, is een groeiproces onvermijdelijk om te komen tot de gewenste samenwerking. 
Samenwerken is voor beide partijen een leerproces, dat op zijn tijd gepaard gaat met 
fouten, misverstanden en fricties’.  
Daarom is de wil tot samenwerking waarschijnlijk de belangrijkste basisconditie 
voor ondernemend samen werken. 

3.4 KADER VOOR INTERVIEWS 

Bovenstaande basiscondities zullen de basis vormen voor de te houden interviews. 
In het boek Van Weele en Rozemeijer (1999) zijn checklisten en resultaten 
beschreven van het door hen gehouden onderzoek. Omdat dat onderzoek zowel 
opdrachtgevers als opdrachtnemers betrof én omdat het een onderzoek bij 
productiebedrijven betrof, zijn uit deze checklists en resultaten alleen die aspecten 
benoemd die relevant zijn voor overheidsorganisaties en voor de scope van het 
voorliggende onderzoek.  
Aspecten zoals ‘kiezen van technologie’, ‘productie en ontwikkeling in principe bij 
één toeleverancier’ en ‘toeleverancier moet beschikken over unieke technologie’ 
zijn weggelaten. Aspecten die door de respondenten weinig genoemd werden, zijn 
ook niet meegenomen. Zoals hiervoor besproken is het aspect ‘vendor rating’ ook 
weggelaten. 
De voor dit onderzoek relevante aspecten zijn verwerkt in de vragenlijst die voor de 
interviews het kader vormt. Deze vragenlijst is te vinden in de bijlagen.  
Voor de complete checklists en resultaten wordt verwezen naar de bijlagen van het 
genoemde boek. 
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Een overzicht van de basiscondities en de bijbehorende aspecten welke gedistilleerd 
zijn uit het onderzoek van Van Weele en Rozemeijer: 
 
1 - Visie en strategie 

1. Opdrachtgevers moeten een visie hebben op de kerntaken en hun 
marktbenadering vast gelegd hebben in een strategisch (business)plan. 

2. Opdrachtgevers moeten op basis van visie en strategie hun inkoopstrategie 
bepalen. 

3. Opdrachtnemers moeten werken aan het vergroten van toegevoegde waarde 
voor de opdrachtgever. 

4. Opdrachtnemers moeten markten van klanten kennen en investeringen 
afstemmen op ontwikkelingen bij de klant. 

5. Proactieve klantbenadering: initiatief tonen, inbrengen van alternatieve 
oplossingen en verbetervoorstellen. 

 
2 - Inkoop en organisatie 

6. Cultuur van samenwerken op alle niveaus in beide organisaties. 
7. Projectmanagement en structuur bij opdrachtnemer. 
8. Organisatie van de opdrachtgever moet gereed staan voor ondernemend 

samenwerken. 
9. Opdrachtnemers moeten eigen leveranciers actief aansturen. 

 
3 - Mensen 

10. Wissel mensen als de samenwerking niet ‘klikt’. 
11. Klikfactor c.q. ‘chemie’ is belangrijk. 
12. Zorgvuldig kiezen welke mensen ingezet worden in de teams die de 

samenwerking moeten realiseren. 
 
4 - Informatie en kennis  

13. Opdrachtnemer moet projectmanagement expertise in huis hebben.  
14. (Formele) communicatie moet goed zijn. 
15. Er moet openheid zijn tussen beide partijen. 
16. Communicatie: frequent en nauw contact met de opdrachtnemer. 
17. Opdrachtgever moet goed functioneel kunnen specificeren. 

 
5 - Relatiemanagement 

18. Zakelijkheid en resultaatgerichtheid.  
19. Vertrouwen moet aanwezig zijn. 
20. Er moet een gemeenschappelijk belang zijn. 
21. Er moet een machtsbalans zijn. 
22. Duidelijke verwachtingen scheppen richting opdrachtnemers. 
23. Waarmaken van de verwachtingen. 

 
Met behulp van deze aspecten wordt een vragenlijst opgesteld om de interviews 
structuur te geven. 
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3.5 ONDERZOEKSAANPAK 

Zoals hiervoor geconstateerd kunnen organisaties op verschillende wijze omgaan 
met hun inkoop. Daarom wordt bij een aantal met Rijkswaterstaat vergelijkbare 
organisaties door middel van interviews casestudy’s uitgevoerd hoe deze 
organisaties met inkoop omgaan.  
Vergelijkbare organisaties zijn verantwoordelijk voor onderhoud aan complexe 
natte infrastructuur of voeren dit uit voor derden. Deze bevinden zich voornamelijk 
bij andere overheden, zoals waterschappen of provincies, maar mogelijk ook in de 
petrochemische industrie, scheepsbouw, containeroverslag en bij havenbedrijven. 
Uit deze sectoren zijn drie organisaties geselecteerd. Daarnaast is ook een regionale 
dienst van Rijkswaterstaat geïnterviewd. De resultaten van deze interviews worden 
vergeleken met de natte pilot van dienst Zeeland.  
Het doel is te onderzoeken of deze organisaties elementen van ondernemend 
samenwerken in hun inkooprelatie hebben en of het aangepaste kader voor 
ondernemend samenwerken een goed instrument is om deze relatie in beeld te 
brengen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methodologie van de casestudy. 
Om in de cases structuur aan te brengen en onderling vergelijk mogelijk te maken 
wordt gebruikgemaakt van een vragenlijst waarin de basiscondities en de aspecten 
van ondernemend samenwerken opgenomen zijn. 

Casestudy 
Een casestudy kan toegepast worden om de dynamiek te beschrijven van een 
systeem waarin één parameter onderzocht wordt (Eisenhardt, 1989; Aaker en Day, 
1986; Seppälä, 2003). Deze parameter is in dit onderzoek de relatie tussen inkoop 
en wat de effecten zijn op de dienstverlening van Rijkswaterstaat aan zijn 
gebruikers. 
Omdat het onderzoek door middel van casestudy’s zich positioneert in het 
schemergebied tussen verkennend onderzoek en onderzoek door middel van 
enquêtes (Hillebrand et al, 2001; Seppälä, 2003), zal toegelicht worden waarom 
hiervoor gekozen is. 
 
De methodiek kan ingezet worden in een aantal gevallen (Yin, 1994). De eerste is 
wanneer er slechts beperkt onderzoek is gedaan naar het onderwerp van studie. Dat 
is hier het geval. 
Daarnaast kan de methodiek gebruikt worden wanneer de onderzoeksvragen zich 
vooral richten op ‘hoe’ en ‘waarom’ (Yin, 1994; Gelderman, Albronda en Berend, 
2004). Beide zijn in dit onderzoek aan de orde.  
Het doel van het onderzoek is meer inzicht verkrijgen in de relatie tussen inkoop 
en de aanbieders van diensten op het gebied van onderhoud en welke 
inkoopsstrategie hier het best bij past. De vragen van het onderzoek zijn 
verkennend. Het gaat over niet zozeer over statistiek. Een casestudy past hier dan 
ook het best bij. 

Informatie verzamelen 
Er behoren drie principes gevolgd te worden wanneer een casestudy toegepast; 
maak gebruik van meerdere bronnen, plaats de resultaten in een database en zorg 
dat de keten van bewijs intact is (Yin, 1994). Gezien het relatief kleine aantal 
beschouwde bedrijven en de beperkte opzet van het onderzoek is het gebruik van 
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een database hier niet van toepassing. Overigens worden de kwantitatieve 
resultaten uit de interviews in een spreadsheet geplaatst voor nadere bewerking, 
Dit zou opgevat kunnen worden als het toepassen van een database. Meerdere 
bronnen en de keten van bewijs worden wel toegepast. 

Meerdere bronnen 
Er zijn een zestal bronnen welke gebruikt kunnen worden in een casestudy: 
documentatie, archieven, interviews, directe waarnemingen, participerende 
observatie en fysiek bewijsmateriaal. Elk heeft voor- en nadelen. In dit onderzoek is 
gebruikgemaakt van documentatie, archieven, interviews en directe waarnemingen. 
De gebruikte documentatie en het materiaal uit de geraadpleegde archieven is 
terug te vinden in de referenties en de literatuurlijst. Directe waarnemingen zijn 
gebruikt in het vooronderzoek van deze scriptie. Met behulp van 
inkoopdeskundigen en expert-judgment van onderhoudsdeskundigen is de Kraljic-
matrix voor een aantal vakgebieden ingevuld. De resultaten zijn deels terug te 
vinden in de bijlagen (vooronderzoek). 

Keten van bewijs 
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen, is het van belang om de 
keten van bewijs traceerbaar te maken. Dit is van belang omdat een onafhankelijke 
onderzoeker op basis van de gevonden resultaten tot dezelfde conclusies moet 
kunnen komen als beschreven is in deze scriptie. Volgens Yin (1994) moet een 
onderzoeker het pad van vragen naar conclusies in beide richtingen kunnen 
volgen. Om dit te bereiken zijn de onderzoeksvragen gerelateerd aan de aspecten in 
het inkoopportfolio van Kraljic (1983) en de basiscondities voor ondernemend 
samenwerken van Van Weele en Rozemeijer (1999). Deze aspecten worden weer 
in de interviews met de bedrijven beschouwd. Tot slot worden de resultaten 
gerelateerd aan de onderzoeksvragen, waarmee de keten compleet is. 

Betrouwbaarheid en validiteit 
De kwaliteit van een verkennende casestudy kan worden beoordeeld op basis van 
de opzet, betrouwbaarheid en externe validiteit. De opzet verwijst naar de 
‘metingen’ die aan het te onderzoeken onderwerp worden verricht. Deze metingen 
moeten zoveel mogelijk objectief zijn en herleidbaar. Daarom zijn een aantal 
verschillende bedrijven beschouwd. De interviews zijn te toetsen bij de bron en bij 
de peer-reviewer en voldoen daarmee aan de betrouwbaarheidseis. Met de externe 
validiteit wordt bedoeld in welke mate de gevonden resultaten gegeneraliseerd 
kunnen worden. Deze casestudy is ongeschikt voor statistische verwerking (Yin, 
1994; Gelderman, Albronda en Berend, 2004). De methodiek is echter wel 
geschikt als eerste stap naar verder onderzoek. 

3.6 SAMENVATTING EN DEELVRAAG 

Met behulp van de Kraljic-matrix en het bijbehorende inkoopportfolio kan voor 
Rijkswaterstaat in beeld gebracht worden in welke mate er sprake is van 
afhankelijkheid van de toeleverancier van producten of diensten en welk effect deze 
afhankelijkheid heeft op de maatschappelijke waarde die Rijkswaterstaat biedt aan 
haar gebruikers. 
De Kraljic-matrix bestaat uit vier kwadranten. Volgens Gelderman en Van Weele is 
er voor ieder kwadrant een bijpassende strategie voor de opdrachtgever. 



 

Prestatiecontracten en ondernemend samenwerken 66 

 
 

De prestatiecontracten waarmee Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud aan haar 
infrastructuur wil inkopen bevinden zich in het strategische kwadrant. 
 
De strategie die daar volgens een onderzoek Van Weele en Rozemeijer het best bij 
past is ‘ondernemend samenwerken’. Dat onderzoek is uitgevoerd in de 
maakindustrie. Uit dat onderzoek bleek dat om ondernemend te kunnen 
samenwerken organisaties aan een vijftal belangrijke basiscondities moeten 
voldoen.  
 
Deze basiscondities zijn aangepast voor een overheidsorganisatie. De specifieke 
aspecten van de maakindustrie zijn weggelaten. De aspecten die volgens de 
respondenten ‘niet vaak of weinig’ voorkwamen zijn weggelaten. ‘Commerciële 
organisatie’ wordt: ‘Inkoop en organisatie’.  
Tot slot wordt – in tegenstelling tot het genoemde onderzoek – alleen naar de zijde 
van de opdrachtgever gekeken. 
Met de aspecten die overblijven is een vragenlijst opgesteld die gebruikt kan 
worden door een organisatie om te bezien of voldaan wordt aan de basiscondities, 
vanuit opdrachtgeverszijde, voor ondernemend samenwerken. 
 
De deelvraag 3 kan daarmee beantwoord worden;  
 
3 - Met welke methodiek kan de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beschreven 
worden? 
 
Met het inkoopportfolio van Kraljic kan de relatie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer goed beschreven worden. Hoe de opdrachtgever vervolgens zijn 
strategie moet bepalen naar de opdrachtnemer hangt sterk af van het kwadrant 
waarin de betreffende producten en diensten zich bevinden. 
Wanneer deze zich bevinden in het strategische kwadrant is een strategie van 
ondernemend samenwerken aan te raden. Voor de andere kwadranten passen 
andere strategieën. 
Een organisatie die ondernemend wil samenwerken moet invulling geven aan de 
aspecten een vijftal basiscondities:  

1. Visie en strategie 
2. Inkoop en organisatie 
3. Mensen 
4. Informatie en kennis 
5. Relatiemanagement 

 
Deze moeten vóór het aangaan van een contract in beeld gebracht worden en de 
bijbehorende aspecten moeten verbeterd worden wanneer dat nodig blijkt te zijn. 
Het is uiteraard verstandig om dit samen met de opdrachtnemer te doen. 

Tot slot 
In het volgende hoofdstuk volgt een analyse van de resultaten van de cases en een 
reflectie van de pilot-NHK, in relatie met de resultaten van de andere organisaties. 
Ook zal deelvraag 4 beantwoord worden. 
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HOOFDSTUK  4 Casestudy’s: resultaten en 
conclusies 

In de hoofdstukken hiervoor is besproken hoe Rijkswaterstaat de afgelopen 
decennia de veranderingen in de maatschappij gevolgd heeft. Ook is besproken 
welke effecten dit had op beheer en onderhoud, of beter gezegd op het proces van 
instandhouding.  
Overigens blijkt het verwoorden en vervolgens toetsen van de gewenste prestaties 
van de infrastructuur weerbarstige materie te zijn. Daarom moet de huidige 
generatie prestatiecontracten eigenlijk gezien worden als een stap op weg naar een 
volledig prestatiegericht contract. Een andere benaming voor een dergelijk contract 
is ‘Service Provider Contract’. Door stap voor stap de gewenste prestaties te kunnen 
gaan beschreven kan de opdrachtgever groeien naar een dergelijk contract. 
 
De in dit onderzoek gevolgde werkwijze wordt in §4.1 beschreven. Hier wordt kort 
de stap van inkoopportfolio naar de basiscondities van ondernemend samenwerken 
besproken. Deze dienen voor het structureren van een vragenlijst, waarmee cases 
van de geïnterviewde organisaties opgezet zijn. 
In §4.2 wordt een korte beschrijving van de organisaties die in de cases behandeld 
worden gegeven. In §4.3 worden de aspecten van basiscondities besproken per 
organisatie. Ook wordt steeds gereflecteerd aan de pilot-NHK. In paragraaf 4.4 
wordt een analyse gegeven van de cases.  
Het hoofdstuk rond in §4.4 af met een samenvatting en de beantwoording van 
deelvraag 4 (Kan uit de gevonden methodiek of strategieën een kader beschreven worden 
om de relatie tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen verder te professionaliseren? 
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4.1 DE WERKWIJZE 

In Hoofdstuk 3 is getoond dat met behulp van het inkoopportfolio van Kraljic een 
beter inzicht gekregen wordt in de toeleveranciers risico’s, bijvoorbeeld in welke 
mate een organisatie afhankelijk is van haar toeleveranciers of – in het geval van 
Rijkswaterstaat – opdrachtnemers. Dat inkoopportfolio geeft voor Rijkswaterstaat 
ook inzicht in de invloed die het inkoopbeleid heeft op de maatschappelijke waarde 
die de organisatie moet bieden. 
Gelderman en Van Weele hebben op basis van de machtsafhankelijkheid van de 
partijen handvatten gegeven voor het stellen van eisen aan de organisatie in relatie 
tot de kwadranten van het Kraljic-inkoopportfolio. Ze beschrijven dat de 
machtspositie in de praktijk gevolgen kan hebben voor de inkoopstrategie die door 
opdrachtgever en opdrachtnemer wordt nagestreefd. In het voorliggende onderzoek 
wordt alleen de opdrachtgeverzijde beschouwd en wordt alleen gekeken naar de 
door de opdrachtgever te volgen aanpak in het strategische kwadrant.  
 
Op basis van de bevindingen van Gelderman en Van Weele, hebben vervolgens 
Van Weele en Rozemeijer in de maakindustrie in Oost-Brabant een onderzoek 
uitgevoerd naar de basiscondities die van toepassing zijn op wat zij ‘ondernemend 
samenwerken’ noemen. Zij zijn van mening dat de door hen gevonden 
basiscondities en de bijbehorende aspecten zijn voorwaarden voor een succesvolle, 
ondernemende samenwerking tussen een uitbesteder en toeleverancier. 
In het voorliggende onderzoek zijn de aspecten die Van Weele en Rozemeijer 
vonden, omgezet naar aspecten die voor het uitbesteden binnen 
overheidsorganisaties van toepassing zijn.  
Om de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te kunnen beoordelen zijn 
deze aspecten in een vragenlijst voor de opdrachtgever verwerkt. Het zou voor 
vervolgonderzoek interessant zijn om ook de opdrachtnemerszijde op deze manier 
te beschouwen, maar vanwege de beschikbare tijd valt dit buiten het onderzoek. 
 
Deze aangepaste vragenlijst is als basis gebruikt voor diepte-interviews bij een 
drietal organisaties en voor een interview bij de natte pilot (NHK) van 
Rijkswaterstaat dienst Zeeland. De organisaties zijn gekozen omdat ze alle 
gemeenschappelijk hebben dat ze beheer en onderhoud uitvoeren aan natte 
infrastructuur of aan installaties de daar nauw mee verbonden zijn. Verder zijn het 
overheidsorganisaties20 en geldt dat bepaalde taken van het instandhoudingsproces 
in meer of mindere mate aan de markt uitbesteed worden. Alle organisaties zijn op 
zoek naar een manier om dit op een beheersbare wijze te realiseren. 
 
Op basis van de resultaten van de diepte-interviews van de organisaties, kan 
nagegaan worden hoe zij invulling geven aan de aspecten behorende bij de 
basiscondities. Ook kan bepaald worden in welke mate de NHK-pilot voldoet aan de 
basiscondities. Uiteraard kunnen de organisaties ook onderling vergeleken worden.  

                                                 
20 In de loop van dit onderzoek zijn ook organisaties uit de private sector benaderd. Gedurende de loop van dit onderzoek 
hebben deze zich om verschillende redenen teruggetrokken. Deze organisaties waren: Heerema N.V., Damen Schelde 
Marine Services en ECT. Het Havenbedrijf Rotterdam is ook benaderd maar deze hebben aangeven voor nat nog niet met 
prestatiecontracten te werken. Voor het droge areaal loopt nog een onderzoek. 
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Door deze exercitie uit te voeren, kan vervolgens beoordeeld worden of de 
voorgestelde methodiek handvatten biedt om de relatie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer te beschrijven.  
 
Hierna volgt een korte beschrijving van de organisatie die onderzocht zijn, evenals 
enkele kenmerken van het besproken contract. Voor de uitgebreide weergave van 
de interviews, wordt verwezen naar de cases. Een overzicht van de geïnterviewde 
organisaties, de contactpersonen, de peer-reviewers met hun functie is te vinden in 
de bijlagen die daarna komen. 

4.2 DE GEÏNTERVIEWDE ORGANISATIES 

Deze paragraaf is als volgt opgebouwd; eerst volgt een korte omschrijving van de 
betreffende organisatie, de naam en functie van de geïnterviewde. Vervolgens een 
vergelijk van die organisatie en Rijkswaterstaat. 
Dan volgen per basisconditie de besproken aspecten bij iedere organisatie. Daarna 
zal de betreffende basisconditie voor de pilot-NHK behandeld worden. Vervolgens 
zullen de betreffende aspecten van de pilot-NHK gespiegeld worden aan de 
gevonden resultaten van de andere organisaties. 
De beschouwde organisaties zijn achtereenvolgens; het Hoogheemraadschap 
Delfland, Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland, de Provincie Noord-Holland en 
tenslotte Rijkswaterstaat dienst Zeeland met de pilot-NHK. 

Hoogheemraadschap Delfland 
Het Hoogheemraadschap Delfland is een waterschap met alle bijbehorende 
(publieke) taken: zorg voor waterkeringen, het waterkwantiteitsbeheer en het 
waterkwaliteitsbeheer. Het gebied dat beheerd wordt, omvat ongeveer 41.000 
hectare; er wonen en werken bijna 1,4 miljoen mensen en zijn ongeveer 40.000 
bedrijven gevestigd. Het gebied staat bovendien bekend om zijn intensieve 
glastuinbouw.  
Het interview is gehouden op 14 juni 2012, met mevrouw ing. J. Rombouts, 
contractmanager namens het hoogheemraadschap van het contract met Delfluent. 
 
Eind jaren 90 stond het Hoogheemraadschap Delfland voor de opgave om de 
capaciteit van de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) uit te breiden 
en aan te passen aan strengere regels op het gebied van milieu. 
Omdat dit vanwege ruimtegebrek niet op de locatie Houtrust (Scheveningen) kon, 
was de enige oplossing het bouwen van een nieuwe waterzuivering. Met behulp 
van de overheid is er een locatie tussen Delft en Rijswijk gevonden; AWZI 
Harnaschpolder. Doordat deze locatie 10 km landinwaarts lag, moest eveneens het 
leidingensysteem van afvalwater aangepast worden. Vanwege de hoge kosten die 
dit met zich meebracht, heeft het hoogheemraadschap onderzocht of het mogelijk 
was de nieuwbouw en het onderhoud van de installaties onder te brengen in een 
PPS21-constructie. Dit heeft geleid tot de beslissing om het ontwerp, de bouw, de 
financiering en het beheer en onderhoud aan te besteden door middel van uitvraag 
in de private marktsector. 
 

                                                 
21 PPS: Publiek Private Samenwerking 
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In 2003 is de opdracht gegund aan een speciaal opgericht bedrijf: Delfluent B.V. 
De overeenkomst draagt de titel “DBFO Agreement” en wordt vaak aangeduid als 
een PPS-contract. In essentie betreft het een DBFMO22 -contract met ingebouwde 
concessie voor de duur van 30 jaar. De financiering van de beide AWZI’s vindt 
privaat plaats. De investeringen in de pompstations en het leidingensysteem  
worden gedaan met behulp van traditionele publieke financiering. 
De schatting was dat het private financieringsdeel 10% goedkoper zou zijn dan 
wanneer het hoogheemraadschap dit in eigen beheer zou realiseren. Bij de 
aanbieding bleek het 17% goedkoper te zijn. 
 
Het hoogheemraadschap is vergelijkbaar met Rijkswaterstaat aangezien: 

• Het eveneens een publieke taak heeft op het gebied van waterkeren, 
waterkwaliteit en waterkwantiteit. 

• Het complexe (natte) infrastructuur beheert. 
• Het deels van de markt afhankelijk is voor kennis en uitvoering. 

 
Het PPS-contract valt in het strategisch kwadrant, aangezien er een hoge mate van 
afhankelijkheid is van de opdrachtnemer en de geleverde diensten van directe 
invloed zijn op de maatschappelijke waarde. 

Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland 
Het gaat hier om een regionale dienst van Rijkswaterstaat. In vergelijking met het 
‘NHK-contract’ van dienst Zeeland is dienst Zuid-Holland met een latere versie en 
dus verder ontwikkeld Model Prestatie Contract van start gegaan. Uit de casus blijkt 
dat dienst Zuid-Holland een aantal leerervaringen van de pilot-NHK goed opgepakt 
heeft; zoals managementaandacht, tijdig opschalen (door middel van een 
escalatiemodel) en aandacht voor projectmanagement.  
Op 28 juni 2012 is drs. ir. Bahjet Abo-Sheer, projectmanager bij Rijkswaterstaat 
DZH, geïnterviewd.  
 
Het contract waarover gesproken wordt, is het prestatiecontract "Integraal Vast 
Onderhoud Vaarwegen" (IVOV). De opdracht betreft het integraal vast en klein 
variabel onderhoud vaarwegen (IVOV) voor geheel Zuid-Holland, een omvangrijk 
areaal. Het betreft een gemiddeld grootte aanneemsom (ongeveer € 8.000.000, - 
voor drie jaar). Het te onderhouden areaal omvat meerdere disciplines (bodems, 
oevers, kleine sluizen/installaties en beweegbare bruggen). Het oplossen van 
calamiteiten zoals het opruimen van olievervuiling, schadeherstel bij aanvaringen 
en het verzorgen van de storingsdienst behoren ook tot de scope van het contract. 
De hoofdtransportassen welke onderdeel uitmaken van de Schelde-Rijnverbinding 
vallen er niet onder.  
 
Voor een belangrijk deel wordt gestuurd op de beschikbaarheid van het netwerk. 
Daarnaast staat er vanuit de overheidsbegroting jaarlijks druk op het budget.  
Het contract is een uitwerking van de nieuwe generatie prestatiecontracten op basis 
van de UAV-gc, een relatief nieuwe aanpak. Het wordt op basis van risico’s, met 
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SCB23 beheerst. Het is gegund aan de Combinatie KWS VolkerInfra Van Oort. De 
looptijd van het contract is drie jaar met mogelijke verlenging van vier keer één 
jaar.  

Provincie Noord-Holland 
De Provincie Noord-Holland is een provincie met ruim 2,5 miljoen inwoners, 
verdeeld over 60 gemeenten. De provincie heeft op diverse beleidsterreinen, zoals 
ruimtelijke ordening en openbaar vervoer een belangrijke coördinerende taak. De 
provincie is eveneens toezichthouder op gemeenten en waterschap.  
Het interview is gehouden op 12 juli 2012, met de heer ing. H. Breuker, 
projectleider bij de Directie Beheer & Uitvoering.  
De sector Dagelijks Beheer, waar het interview plaatsvindt, is verantwoordelijk voor 
het zogenaamde vaste onderhoud (gepland en ongepland). Dit gebeurt door het 
uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan de infrastructuur. Hieronder 
vallen bijvoorbeeld het groenbeheer van de oevers, de bak van de vaarwegen op 
diepte houden en het verwijderen van wrakken. 
 
De Provincie Noord-Holland is op het gebied van het beheer en onderhoud van 
vaarwegen vergelijkbaar met Rijkswaterstaat aangezien: 

• De organisatie een publieke taak heeft op het gebied van vaarwegbeheer. 
• Zij natte infrastructuur beheert. 
• Deels van de markt afhankelijk is voor kennis en uitvoering. 

 
Zij zit in een overgangsfase van traditionele RAW-bestekken naar meer 
prestatiegerichte contracten (bijvoorbeeld onder UAV-gc). De nieuwe contracten 
zullen zeer waarschijnlijk in het strategische kwadrant vallen, aangezien er een 
behoorlijke mate van afhankelijkheid is van de opdrachtnemers. De geleverde 
diensten zijn van directe invloed op de maatschappelijke waarde. Voor de 
activiteiten uitgevoerd vanuit de huidige (RAW-)contracten is het de vraag of ze in 
het strategische kwadrant vallen, het hefboom- of routinekwadrant is 
waarschijnlijker. 

Rijkswaterstaat dienst Zeeland 
Het pilotcontract NHK kenmerkt zich door een aanlooptijd waarin is nagedacht 
over hoe met ‘groei’ om te gaan. Deze groei is gericht op een ontwikkeling naar een 
zogenaamd serviceprovidercontract: één overeenkomst voor de instandhouding van 
alle onderdelen en alle disciplines aan de vaarweg Hansweert–Krammersluizen, 
waarbij zaken als vaartijden, doorstroming en veiligheid het uitgangspunt vormen 
en waarbij er een reële risicoverdeling tussen Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer 
is, met een bijpassende betalingsvorm. Het centraal stellen van ‘service’ past in de 
toekomstvisie van Rijkswaterstaat. Marktwerking en tevredenheid van de gebruiker 
nemen daarbij een belangrijke plaats in.  
Het interview is gehouden op 9 juli 2012, met de heer ir. P. van Dijk, 
projectmanager NHK. 
 
Dit pilotcontract is op 2 juni 2008 gegund aan opdrachtnemer Cofely en loopt tot 
eind 2012. Het contract bestaat uit een elektrotechnisch en een 
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werktuigbouwkundig deel. Het houdt het midden tussen oude contractvormen en 
een contractvorm waarin alles volledig aan de markt wordt overgelaten. 
Rijkswaterstaat en Cofely werkten vanaf het begin niet alleen samen aan de 
uitvoering, maar ook aan de verdere ontwikkeling van het contract. Dat voorziet 
erin dat over veel zaken op een steeds hoger abstractieniveau met de aannemer 
afspraken worden gemaakt over een groter gebied dan tot voor kort gebruikelijk 
was. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de leerervaringen die opgedaan worden 
gedurende de pilot gebruikt worden om de volgende generatie contracten te 
verbeteren. 

4.3 DE BASISCONDITIES 

In deze paragraaf worden per basisconditie de besproken aspecten van de 
basiscondities voor ondernemend samenwerken uit de interviews samengevat. 
Voor de volledige weergave van de interviews wordt, zoals eerder aangegeven, 
verwezen naar de betreffende cases. Eerst komen de resultaten per organisatie. De 
gevonden resultaten zullen in een afzonderlijke paragraaf gespiegeld worden aan 
de resultaten uit de case van de pilot NHK.  
Voor de volledigheid, de besproken basiscondities zijn: 

1. Visie en strategie 
2. Inkoop en organisatie 
3. Mensen 
4. Informatie en kennis 
5. Relatiemanagement 

4.3.1 VISIE EN STRATEGIE 

De keuze voor uitbesteding van een deel van het areaal van het 
Hoogheemraadschap Delfland in een PPS-constructie is niet gebaseerd op een in 
een businessplan vastgelegde visie en strategie. Het is ontstaan uit noodzaak en de 
financiering van het project was een belangrijke drijfveer. De 
capaciteitsuitbreiding, de renovatie en het onderhoud van de installaties ging het 
budget van het hoogheemraadschap te boven. In die tijd kwam er steeds meer 
aandacht voor de PPS-constructies. Deze is ontstaan als een verkenning vanuit het 
project en leek veelbelovend. Ongeveer een derde van het areaal zit in de PPS 
constructie en omvat een kwart van het totale budget van het hoogheemraadschap. 
Er zijn 50 medewerkers overgegaan van het hoogheemraadschap naar de private 
partij: Delfluent. 
Volgens mevrouw Rombouts draagt Delfluent in hoge mate bij aan de toegevoegde 
waarde voor de klanten (burgers en bedrijven) van het hoogheemraadschap. Er is 
sprake van volledige en wederzijdse afhankelijkheid, aangezien Delfland voor dit 
deel van haar taken afhankelijk is van de prestaties van Delfluent en het 
bestaansrecht van Delfluent is volledig gebaseerd op het DBFMO-contract.  
Delfluent kent de klanten in de regio, aldus mevrouw Rombouts. Delfluent 
participeert in regionale overleggen zonder dat er een feitelijke contractverplichting 
is. Hierdoor kunnen de te maken keuzes beter afgestemd worden. Delfluent is 
proactief en denkt mee.  
 
Bij Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland is de keuze voor het uitbesteden van taken 
gebaseerd op het Ondernemingsplan 2004 – 2008 (zie hoofdstuk 1 en 2). Voor de 
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uitvoering van deze plannen en de benodigde aanpassingen aan de organisatie is 
de zogenaamde Agenda 2012 opgesteld. Op basis hiervan heeft dienst Zuid-
Holland een regionale inkoopstrategie vastgelegd. Dit inkoopplan is het 
uitgangspunt voor IVOV. 
 
De strategie om de doelstellingen van het contact te bereiken is een combinatie van 
(relatief) harde en zachte eisen. Het resultaat van het contract wordt op bepaalde 
gebieden gehaald – er wordt in meerdere of mindere mate onderhoud uitgevoerd 
en dit leidt tot de gewenste beschikbaarheid. Bij andere eisen die niet zo tastbaar 
zijn, zoals ‘goed huisvaderschap’, ‘ontzorgen van de opdrachtgever’ en ‘proactief 
handelen’ worden volgens de heer Abo-Sheer de doelstellingen van het contract 
niet gehaald. Dienst Zuid-Holland is overigens van mening dat het goed 
beschreven is en de opdrachtnemer is van mening, dat het goed ingevuld wordt. 
Voor een belangrijk deel ligt de bron van het misverstand overigens aan 
Rijkswaterstaat en de regelgeving van de overheid, zo blijkt uit de voorbeelden in 
het interview.  
De opdrachtnemer weet dat de vaarweggebruikers de klanten van Rijkswaterstaat 
zijn; het afstemmen van diensten op de behoefte van die gebruikers is echter nog 
een brug te ver. Daarom concludeert de heer Abo-Sheer dat de markt nog niet 
gewend is aan de gevraagde werkwijze; daar moeten ze nog in groeien. Wellicht dat 
het onlangs ingevoerde systeem van ‘prestatiemeting’ daar verbetering in gaat 
brengen. 
 
De Directie Beheer & Uitvoering van de Provincie Noord-Holland heeft zich voor 
2014 een aantal doelen gesteld. De directie wil onder meer een professionele, 
opdrachtgevende organisatie zijn. Daarin past het geleidelijk van de bestaande 
onderhoudsbestekken overgaan naar integrale prestatiecontracten. In 2010 is er 
een Inrichtingsplan opgesteld met daarin de koers. De heer Breuker geeft daarbij 
aan dat doelen en effecten die de organisatie wil bereiken strategisch en daardoor 
minder concreet zijn beschreven. Dat geeft overigens wel ruimte voor eigen 
invulling. Een visie op de kerntaken van de organisatie en wat de markt moet doen, 
wordt in ieder geval niet vermeld. De inkoopafdeling is wel begonnen aan het 
opstellen van een inkoopstrategie, maar onderhoud is nog lastige materie voor deze 
afdeling. 
De huidige onderhoudsbestekken hebben als kenmerk dat het bijna allemaal RAW-
bestekken zijn. Daarnaast zijn ze monodisciplinair, er zijn veel verschillen tussen 
de bestekken en er is weinig cohesie of uniformiteit. De huidige aannemers 
hebben kennis van het areaal én weten wie de gebruikers zijn. Het programma 
‘gebruikersgericht netwerkmanagement’ van de provincie stimuleert dit.  
Op dit moment is de afdeling van de heer Breuker acht nieuwe 
onderhoudscontracten aan het voorbereiden. Dit zijn zeven droge percelen en één 
nat. Het betreft een Europese aanbesteding. De contracten worden in november 
gegund en zullen op 1 januari 2013 ingaan. Voor het natte perceel wil de provincie 
één opdrachtnemer die kennis heeft van onderhoud voor alle disciplines.  
Volgens de heer Breuker is de eigen organisatie nog niet voldoende uitgerust om 
nu ook al veel risico’s bij de markt te leggen en wil daarom eerst de stap maken 
naar integratie van disciplines. De Directie B&U heeft het areaal behoorlijk goed in 
beeld, maar het is nog moeilijk om vervolgens de vertaalslag te maken naar 
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prestatie- en topeisen aan dit areaal. Dit is nog pril en in ontwikkeling. In het 
voortraject naar de nieuwe contracten heeft de heer Breuker een onderzoek 
uitgevoerd24. Wat hij onder andere van Rijkswaterstaat en ProRail geleerd heeft is 
dat het belangrijk is dat de eigen organisatie op orde moet zijn, voordat verregaand 
taken uitbesteed kunnen worden. 
De looptijd van het bestek is twee jaar met mogelijke verlenging van één jaar. 
Wanneer de markt de werkwijze goed oppakt, kan de volgende stap richting 
prestatiecontracten genomen worden. Als het niet lukt, kan de provincie de regie 
weer terug in eigen hand nemen en is de uitvoering van het onderhoud nog steeds 
geborgd. De eigen organisatie zal zich moeten aanpassen en de nieuwe werkwijze 
moeten ondersteunen om de overgang mogelijk te maken. 
De provincie voert in de regio op diversie gebieden beleid om het midden- en 
kleinbedrijf te stimuleren. Om dit beleid ook vanuit beheer en onderhoud te 
ondersteunen worden in de gunningprocedure de lokale aannemers opgeroepen 
om hun meerwaarde aan te tonen, door bijvoorbeeld specifieke gebiedskennis of 
noodzakelijke specifieke kennis in de aanbieding te vermelden.  
Bij een informatiemiddag (19 januari 2012) over deze nieuwe werkwijze is door de 
provincie benadrukt, dat het voor de aannemers uit de regio – die vaak 
monodisciplinaire bedrijven leiden – verstandig is om (multidisciplinaire) allianties 
te vormen, om vervolgens gezamenlijk de aanbieding te kunnen gaan doen. 
Daarnaast wordt er bij het opstellen met de ervaringseisen en omzeteisen gekeken 
hoe het beleid van de provincie hierin verwoord kan worden. Dit zijn maatregelen 
om de lokale marktpartijen een redelijk kans te geven ten opzichte van de grote 
Nederlandse en Europese aanbieders en de kennis te borgen die de huidige 
aannemers hebben van het areaal. 

4.3.2 VISIE EN STRATEGIE ‐ NHK 

In het Ondernemingsplan Rijkswaterstaat 2004-2008 was wel de visie op 
kerntaken vastgelegd, maar hoe dat precies ingevuld moest worden, was bij de 
regionale diensten – zoals dienst Zeeland – niet helder. Dat was de reden voor 
dienst Zeeland om met de pilots te starten. De taakverdeling tussen district en de 
ingenieursafdeling die projectteams moest bemensen was in het begin ook niet 
duidelijk. Het invullen van die teams was daarom een lastig karwei. Daarnaast was 
het groeipad door het voorbereidingsteam wel vastgelegd, maar bleek dit moeilijk te 
volgen omdat gaandeweg niet aan alle voorwaarden voldaan kon worden of omdat 
contractteksten door de partijen verschillend uitgelegd werden.  
De inkoopstrategie is uitgebreid vastgelegd. De pilot omvatte het vaste en variabele 
onderhoud. Het bereiken van de N-niveaus is echter als resultaatverplichting 
ingekocht. Nu is er veel discussie met de opdrachtnemer geweest over de precieze 
invulling van de voorwaarden om deze niveaus te bereiken. Achteraf had dit beter 
als een inspanningsverplichting ingekocht kunnen worden, aldus de heer van Dijk. 
Daarnaast was de combinatie van vast en variabel onderhoud lastig, omdat de 
opdrachtnemer zich eerst ging focussen op het variabele onderhoud; dat was voor 
hem bekend terrein. Hierdoor concentreerde de opdrachtnemer zich niet op de 
essentie van de pilot: samen leren het onderhoud op een hoger niveau te tillen. 

                                                 
24 Provincie Noord-Holland, H.J. Breuker, Onderzoek innovatieve contracten in het vast onderhoud, juli 2011 
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De opdrachtnemer concentreert zich verder vooral op het opzetten van de eigen 
onderhoudsprocessen en heeft te weinig oog voor de belangen van de gebruikers 
van de vaarweg. De opdrachtnemer is niet proactief, maar afwachtend. De 
opdrachtnemer reageert bijvoorbeeld vaak nét voor deadlines. Prikkels waar snel op 
gereageerd wordt, zijn formele brieven met ingebrekestelling of mogelijke 
uitsluitingen voor vervolgcontracten.  

NHK en andere organisaties 
Hoewel de strategie van de organisatie van Rijkswaterstaat vastligt in een 
ondernememingsplan en in inkoopplannen, heeft dat niet het verwachte positieve 
effect op de samenwerking. Bij het Hoogheemraadschap Delfland is de PPS-
constructie uit noodzaak voortgekomen en ook bij de Provincie Noord-Holland is er 
niet sprake van een duidelijk businessplan. Blijkbaar is een dergelijk plan wel 
bruikbaar voor de koersbepaling van de organisatie, maar niet direct voor de 
invulling van ‘ondernemend samenwerken’.  
Wanneer de opdrachtnemer geen toegevoegde waarde levert en niet proactief 
handelt, heeft dat meer effect op de tevredenheid van de opdrachtgever, blijkt uit de 
cases van dienst Zuid-Holland en de pilot-NHK. Blijkbaar vindt de markt het lastig 
om met de veranderde contracten en de nieuwe werkwijze van Rijkswaterstaat om 
te gaan. De opdrachtnemers van het hoogheemraadschap en de aannemers van de 
provincie doen het wat dat betreft beter. Waarschijnlijk omdat de eerste in een 
langdurige PPS-constructie zit en de laatste met traditionele RAW-bestekken werkt.  
Overigens is het verklaarbaar dat Rijkswaterstaat en de markt het moeilijk vinden 
om te veranderen. Gedurende tientallen jaren is de markt directief aangestuurd. 
Zowel de organisatie van de opdrachtgever als die van de opdrachtnemer gaat zich 
dan inrichten op basis van die aansturing. Noemt het ‘natuurlijk gedrag op 
organisatieniveau’.  
De veranderingen zoals geschetst in Hoofdstuk 2 en de huidige economische 
situatie kunnen dan ‘triggers’ zijn om de verandering mogelijk te maken. 

4.3.3 INKOOP EN ORGANISATIE 

Er wordt op alle niveaus goed samengewerkt door het Hoogheemraadschap 
Delfland en Delfluent. De contractvorm maakt dit ook mogelijk. Volgens mevrouw 
Rombouts wordt dit bevorderd door de communicatiestijl. Beide partijen durven 
kwetsbaar te zijn. Informele en formele communicatie zijn in balans. De 
communicatie is transparant en open. Er wordt meegedacht en meegekeken met 
oplossingen.  
Professioneel projectmanagement wordt vanuit de opdrachtnemer zeker 
ondersteund. Vooral tijdens uitvoering van de grote projecten werden er meetings 
gehouden, waarin alles van het project intensief doorgenomen werd. Nu – in de 
onderhoudsfase – is de druk er iets vanaf en ligt de focus meer op werkafspraken. 
De rolverdeling van beide partijen ligt vast in het contract. Innovatieprojecten – 
welke niet precies in het contract beschreven worden – worden door het 
hoogheemraadschap en Delfluent gezamenlijk opgezet. 
De eigen organisatie ondersteunt professioneel projectmanagement, in die zin dat 
er een team ingesteld is, dat het PPS-contract goed begeleidt. Voor de rest van het 
Hoogheemraadschap lijkt het PPS-contract wat ver van de organisatie te staan.  
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De aansturing van de opdrachtnemers is de aanpak van Delfluent, volgens 
mevrouw Rombouts. De contractuele afspraak is dat het hoogheemraadschap zich 
daar niet mee bemoeid, omdat anders het operationele proces verstoord wordt. 
 
Er is een goede, plezierige en constructieve samenwerking op alle niveaus tussen 
dienst Zuid-Holland en de opdrachtnemer. Beide partijen zijn kritisch naar elkaar, 
maar de basis is vertrouwen. De heer Abo-Sheer geeft aan dat problemen 
bespreekbaar zijn en uitgepraat worden. Er is overigens wel een escalatieladder 
afgesproken, zodat de projectmanager zijn werk kan blijven doen. De mensen op 
strategisch niveau hebben toch een andere stijl van problemen oplossen. Een grote 
steun hierbij is de houding van het Directieteam van DZH. Het wil beslist van de 
van de samenwerking een succes maken. De leerervaringen van NHK op het 
gebied van managementaandacht en escalatieproces zijn daar goed opgepakt.  
Een andere succesfactor is dat een aantal sleutelfiguren van de opdrachtnemer uit 
de beginperiode van NHK nu in het projectteam zitten van de opdrachtnemer bij 
dienst Zuid-Holland. 
Professioneel projectmanagement wordt – ondanks dat er sprake is van een 
geïntegreerd contract – per discipline verschillend ingevuld. De 
informatievoorziening naar de opdrachtgever toe is ronduit slecht. De uitvoering 
van de groenvoorziening van het contract loopt maar matig. Echter bij het 
onderhoud aan de bruggen en sluizen loopt het prima. Aan planningen houdt de 
opdrachtnemer zich over het algemeen wel. Onder meer hieraan is te merken dat 
opdrachtnemers van de combinatie ervaringen opgedaan hebben bij de pilot NHK 
en deze in dit contract toepassen. 
Wat volgens de heer Abo-Sheer blijkbaar niet goed gaat, is de aansturing van de 
opdrachtnemers (onderaannemers) van de combinatie, aangezien de combinatie 
het onderhoud van bruggen en sluizen zelf verzorgt en dat loopt goed. 
Onderaannemers voeren de andere werkzaamheden uit, zoals de 
groenvoorzieningen en het bodemonderhoud van de vaarwegen. De kwaliteit 
daarvan is onvoldoende. 
 
Op dit moment is er nog geen sprake van een cultuur van samenwerking op alle 
niveaus bij de Provincie Noord-Holland en aannemers. Volgens de heer Breuker 
gebeurt veel ad hoc en afhankelijk van het betreffende contract en van de invulling 
die de medewerkers bij de organisaties eraan geven. Er wordt aan gewerkt om 
projectmanagement verder te professionaliseren, wat een belangrijk aspect is bij de 
gunning van de nieuwe contracten.  
De bedoeling van de nieuwe bestekken is dat de opdrachtnemer de provincie 
ontzorgt en bijvoorbeeld zelf initiatief neemt voor het opstellen van de 
werkzaamheden en bijbehorende planning en de afstemming met de 
verkeerscentrale regelt. 

4.3.4 INKOOP EN ORGANIISATIE ‐ NHK 

Er is op alle niveaus zowel bij de opdrachtgever als bij de opdrachtnemer wel een 
cultuur van samenwerking. Het besef is er dat er samengewerkt moet worden, 
aldus de heer van Dijk. Op directieniveau is er een stuurgroep. Projectteams 
werken op regelmatige basis samen in een zogenaamd “Shared-Office’. Op het 
gebied van professioneel projectmanagement laat de opdrachtnemer te weinig zien 
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dit in huis te hebben. De werkzaamheden, zoals die vroeger gingen, lopen allemaal 
wel. Maar voor de gewenste groei in het onderhoud zijn verbindende processen 
nodig en deze ontbraken bij aanvang van het contract en zijn pas tegen het einde 
van het contract in ontwikkeling gekomen. Er zijn wel stappen gemaakt, maar het 
is onvoldoende om het geambieerde niveau, N4, te bereiken. 
 
Vanuit de eigen organisatie zou de ondersteuning beter kunnen. Volgens de heer 
van Dijk was in het begin van de pilot- NHK, bijvoorbeeld de managementaandacht 
beperkt. Dit kwam door een aantal managementwisselingen en rolonduidelijkheid 
tussen de landelijke diensten en het regionale niveau. In de loop van 2008 zorgde 
het management voor meer duidelijkheid en is dat nu sterk verbeterd.  
In de tussentijd is Rijkswaterstaat als organisatie ook gegroeid in het begeleiden 
van dit soort contracten, aldus de heer van Dijk. Zo is Systeemgerichte Contract 
Beheersing (SCB) beter geïmplementeerd en wordt het steeds duidelijker wie welke 
rol heeft. 
Het blijft een echter een uitdaging om een pilot uit te voeren, die grote 
veranderingen voor de organisatie met zich mee brengt, terwijl diezelfde 
organisatie moet zorgen dat de gewone werkzaamheden (‘de productie’) door moet 
blijven gaan. Soms zitten medewerkers zelf in verschillende teams waarbij in het 
ene team de oude werkwijze van toepassing is en in het pilotteam de nieuwe 
werkwijze.  
 
De heer Van Dijk ziet onderaannemers alleen terug in uitvoeringstaken. Hij 
vermoedt dat de onderaannemers van de opdrachtnemer nog op traditionele wijze 
(laagste prijs) aangestuurd worden, maar heeft daar geen direct zicht op; dat blijft 
dus giswerk. 

NHK en andere organisaties 
Op het gebied van inkoop en organisatie scoort de pilot erg laag. Dit komt omdat in 
het begin zowel bij de opdrachtgever als bij de opdrachtnemer de organisaties niet 
gereed waren voor de te maken stappen in de groei. De benodigde tijd op die 
stappen te maken was langer dan geschat. De opdrachtnemer laat niet het 
verwachte professionele projectmanagement zien, maar bleef lang in de oude 
werkwijze zitten. Het Hoogheemraad Delfland scoort hier aanzienlijk hoger. Daar 
is sprake van een professionele opdrachtnemer. Dienst Zuid-Holland scoort hier 
hoog omdat de eigen organisatie samenwerking actief ondersteund. De zakelijke 
houding van KWS wordt in het contract van dienst Zuid-Holland voortgezet. 
Blijkbaar is deze grondhouding van KWS mede van invloed op het projectresultaat. 
De Provincie Noord-Holland scoort erg laag. Dit komt door de huidige traditionele 
bestekken waar samenwerking geen vereiste is. Er wordt niet met onderaannemers 
gewerkt, dus is deze vraag hier niet van toepassing. 

4.3.5 MENSEN 

Bij het Hoogheemraadschap Delfland kwam het in het begin van het project voor 
dat de ‘klik’-factor in het team van er niet was. Hier is intern een goede oplossing 
voor gevonden. Dit soort zaken wordt eerst in het contractmanagementteam 
besproken. De oplossing is – zoals altijd – afhankelijk van diverse factoren.  
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De ‘klik’-factor is zeker van belang, wanneer je in een project als dit afstand moet 
nemen. Afstand houden en vertrouwen geven heeft zeker niet alleen met het 
contractpapier te maken. Wil je een stap verder komen dan moet je delen en 
kunnen geven en nemen, aldus mevrouw Rombouts. 
Het contractmanagement team van de 1e fase is door toeval ontstaan. Er was geen 
ervaring en het team was samengesteld uit de toen beschikbare mensen. Nieuwe 
teamleden worden nu gekozen door te kijken naar competenties als 
communicatiestijl en aan de bereidheid zich kwetsbaar op te stellen. Natuurlijk 
moeten ook de benodigde kennis en vaardigheden aanwezig zijn. Daarnaast ben je 
natuurlijk afhankelijk van het aanbod van medewerkers. 
 
Er is sprake van een ‘klik’ tussen de mensen in de teams van dienst Zuid-Holland 
en de opdrachtnemer. Overigens geeft de heer Abo-Sheer de voorkeur aan de term 
‘match’, want dit geeft beter weer dat mensen bij elkaar moeten passen, er moet 
‘chemie’ zijn. Rijkswaterstaat maakt gebruik van de zogenaamde 
‘Managementdrives’25 om de dynamiek in teams te kunnen weergeven. Helaas 
wordt dit onvoldoende toegepast om teams te bemensen. Er zijn andere zaken die 
voorgaan, zoals de beschikbare capaciteit in de organisatie. Bovendien moeten op 
papier moeten de aantallen kloppen; dit brengt een ambtelijke organisatie blijkbaar 
met zich mee. Daarnaast krijg je ook niet altijd de gevraagde kwaliteit van 
medewerkerkers. Het komt voor dat op een andere plaats in de organisatie een 
project beëindigd wordt en dat medewerkers aan andere teams toegevoegd worden, 
zonder dat gekeken wordt of dit nu wel de beste match is. Het gevolg is dat je wel 
projectresultaten haalt, maar waarschijnlijk wordt niet voldaan aan de 
doelstellingen van de organisatie. Rijkswaterstaat kan hierin verbeteren. 
 
Op dit moment worden bij de Provincie Noord-Holland teams samengesteld met 
de beschikbare mensen. Er wordt niet naar ‘klikfactoren’ gekeken of naar de 
chemie tussen mensen. Een RAW-bestek is natuurlijk ook bekende materie voor de 
medewerkers en vrij helder in verplichtingen over en weer, dus het is op dit 
moment niet van groot belang. De medewerkers van de provincie hebben voor 
samenwerking overigens wel diverse cursussen gevolgd, waardoor ze, naar de 
mening van de heer Breuker, de gewenste competenties in huis moeten hebben. 

4.3.6 MENSEN ‐ NHK 

Het komt voor dat mensen worden gewisseld in de teams wanneer er geen ‘klik’ is. 
Maar de heer van Dijk geeft aan dat het lastige materie is. We zijn niet gewend om 
op deze wijze met mensen om te gaan. Er spelen altijd meerdere zaken mee, zoals 
de plaats in de organisatie of de grootte van de afdeling waar je vandaan komt. Er 
moest helaas ook vaak gewisseld worden, omdat medewerkers een andere functie 
kregen. Het was dan lastig om de vrijkomende functie weer in te vullen. Soms 
moest dat zelfs met inhuur en voor een pilot is dat onwenselijk; de eigen 
organisatie leert dan niet. Een van de oorzaken was overigens dat er in het begin 
geen duidelijke HRM-visie was over hoe met de pilots en deze nieuwe 
contractvormen omgegaan moest worden. Ook daarom was het lastig om het team, 
naast alle andere lopende projectteams, te bemensen. Wanneer je groeit naar 

                                                 
25 Management Drives® en drijfveren, een methodiek om naar mensen en organisaties te kijken. 
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prestatiecontracten, zou organisatieontwikkeling een integraal onderdeel van die 
ontwikkeling moeten zijn. 
 
De klikfactor is overigens wel van belang voor goede samenwerking, zegt de heer 
van Dijk, maar er zijn meer factoren, zoals transparantie naar elkaar toe. Heldere 
doelstellingen zijn ook erg belangrijk. Nu wordt daar meer naar gekeken dan in het 
begin en worden er medewerkers gezocht die de competentie in zich hebben om 
die doelstellingen te realiseren. Er wordt met diverse trainingen en workshops 
aandacht besteed aan communicatiestijlen om beter inzicht te krijgen en begrip te 
krijgen voor elkaars gedrag. 

NHK en andere organisaties 
Alle organisaties geven aan dat de basisconditie ‘Mensen’ een lastig onderwerp is. 
Het is moeilijk mensen in teams te wisselen – maar vooral om die boodschap te 
brengen; dat zijn de meesten niet gewend. Het is ook lastig, omdat mensen ‘vast’ 
in functies zitten en organisaties niet flexibel genoeg zijn om daarmee om te gaan. 
Echter soms zijn de mensen met de vereiste competenties er gewoon niet. Of in het 
geval van NHK waren ze er wel, maar vertrekken ze naar een andere functie. NHK 
heeft overigens hoge scores bij dit aspect, wat verklaarbaar is door alle aandacht, 
bijvoorbeeld door middel van trainingen, die hier in het begin van het contract aan 
gegeven is. Er zijn ook gezamenlijke sessies met de opdrachtnemer gehouden, 
zoals bijvoorbeeld de project-startup. 
Het Hoogheemraadschap Delfland, dienst Zuid-Holland en NHK vinden de 
klikfactor belangrijk. Voor de huidige contracten van de Provincie Noord-Holland is 
dit nog niet van belang, maar ze beseffen dat dit voor de nieuwe contracten wel van 
belang is en bereiden zich daar al op voor. 

4.3.7 INFORMATIE EN KENNIS 

Delfluent is goed in projectmanagement. De kennis zit vooral bij personen; er 
worden workshops met het Hoogheemraadschap Delfland georganiseerd om 
kennis te delen, zegt mevrouw Rombouts. 
In de formele en informele communicatie moet er een balans zijn. Over het 
algemeen is het hoogheemraadschap tevreden over de communicatie. Deze kan 
gekenmerkt worden als open en transparant; er is geen terughoudendheid. De 
partijen komen er samen steeds uit en leggen de besluiten formeel vast als dat 
nodig is. 
Er is twee keer per jaar strategisch overleg: aandeelhouders met bestuur. Hier 
worden de grote lijnen besproken. Daarnaast is één keer per maand op tactisch 
niveau formeel contractoverleg. Verder worden de projectcontacten afgesproken 
naar behoefte, evenals afspraken voor verkenningen (bijvoorbeeld voor innovaties). 
Hier vindt afstemming tussen de partijen plaats die vooral informeel is. Het 
hoogheemraadschap heeft formeel geen contact met het operationele niveau; dat is 
een zaak van Delfluent. Verder wordt er nog kennis uitgedragen op seminars of 
congressen. Het hoogheemraadschap en Delfluent doen dat vaak door middel van 
duopresentaties. 
In het contract staan functionele eisen en goed omschreven kerntaken. Het 
hoogheemraadschap bemoeit zich in operationele zin niet of weinig met hoe de 
opdrachtnemer het contractdoel realiseert. Het soort werk leent zich ook goed om 
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functioneel te beschrijven: veel ligt vast in wetten en bijbehorende vergunningen. 
Daarnaast is er een capaciteitseis neergelegd, gebaseerd op de ontwikkelingen in de 
regio. Een kerntaak is dan het afvoeren van een vastgestelde hoeveelheid afvalwater 
met een bepaalde kwaliteit.  
Voor het onderhoud is dit lastiger; want wat is ‘goed’ in 2033, wanneer de 
installatie weer terug in beheer komt bij het hoogheemraadschap? Er zijn 
duidelijke en functionele eisen vastgelegd waaraan de installatie dan moet voldoen. 
Je wilt immers geen uitgewoonde installatie. Een beheersmaatregel is de door 
Delfluent gegeven garantie dat er gedurende vijf jaar na oplevering, afgezien van 
normaal onderhoud, geen nieuwe investeringen nodig zijn. 
 
De formele communicatie tussen dienst Zuid-Holland en de opdrachtnemer vindt 
schriftelijk plaats. Voor het aantonen van de rechtmatigheid wordt het 
projectdossier bijgehouden. Volgens de heer Abo-Sheer is er in de overleggen 
sprake van open communicatie. Problemen worden besproken en waar mogelijk 
opgelost. 
Tussen de partijen is er communicatie op diverse niveaus; op directieniveau is er 
vier keer per jaar een zogenaamd ‘benen op tafel’-overleg, waar op informele wijze 
zaken besproken worden. Daarnaast is elke drie weken een prestatiemetingoverleg 
waarbij de tot dan behaalde prestaties worden vastgelegd. Iedere maand is er 
contractoverleg, waarbij de voortgang wordt besproken. Er is nog operationeel 
overleg waarbij de medewerkers uit het district - meestal de areaalinspecteurs - 
betrokken zijn. Overigens vinden de deelnemers aan dit overleg dat ze goed 
geïnformeerd worden en geven ze complimenten aan de opdrachtgever, omdat dat 
het in hun ogen beter gaat dan bij vorige contracten. Op het gebied van functioneel 
specificeren is dienst Zuid-Holland (maar ook heel Rijkswaterstaat) nog een 
lerende organisatie. Er zijn verbetermogelijkheden, zegt de heer Abo-Sheer: we 
hebben het areaal nog niet voldoende in beeld, we kunnen van wat we wél in beeld 
hebben de gewenste prestatie(s) niet goed beschrijven en we missen informatie. 
 
Volgens de heer van Breuker van de Provincie Noord-Holland kan professioneel 
projectmanagement bij de aannemers nog verder ontwikkeld worden. Er is wel veel 
regiospecifieke kennis aanwezig. De formule communicatie gaat nu via 
bouwvergaderingen en officiële correspondentie. Op operationeel niveau vindt ook 
formele communicatie plaats, bijvoorbeeld door middel van checklijsten, maar er is 
ook informele communicatie. De directievoerders hebben regelmatig overleg met 
de betreffende aannemers. Bij de nieuwe contracten zal het kader van de UAV 
1989 van toepassing zijn. 
Omdat het bij prestatiecontracten nodig is om goed functionele eisen te kunnen 
beschrijven, is de provincie zich daarin aan het ontwikkelen en te 
professionaliseren, maar eenvoudig is dat niet. 

4.3.8 INFORMATIE EN KENNIS ‐ NHK 

De heer van Dijk geeft aan dat verwachting bij het aangaan van het contract, was 
dat de opdrachtnemer expertise op het gebied van projectmanagement in huis had, 
maar dit kwam niet uit de verf. Het bleek erg lastig te zijn om de 
kwaliteitsbeheersing in de vingers te krijgen, net als het afstand nemen van de 
oude werkwijze wanneer dat nodig was.  



 

Prestatiecontracten en ondernemend samenwerken 81 

 
 

De formele communicatie verloopt matig. Wanneer de opdrachtnemer met een 
verbetervoorstel komt, duurt het aan beide zijden lang om tot overeenstemming te 
komen. Dat haalt de vaart uit de verbetering. Daarnaast vraagt het om continue 
aandacht om het kwaliteitsniveau te handhaven; af en toe moet Rijkswaterstaat de 
opdrachtnemer zelfs attenderen op de correctheid van facturen en de bijbehorende 
termijnstaten.  
Maandelijks is er formeel voortgangsoverleg. Op ad hoc-basis is er 
stuurgroepoverleg. 
Er is wekelijks een ‘Shared-Office’, waarin medewerkers van beide partijen in een 
gezamenlijke ruimte hun werkzaamheden verrichten. Het doel hiervan was op 
informele wijze de communicatie te bevorderen. Maar omdat er toch afspraken 
gemaakt werden, die vervolgens niet formeel gemaakt werden, gingen er 
misverstanden ontstaan en schoot het zijn doel voorbij. Bovendien werd er vaak 
‘naast’ elkaar gewerkt, in plaats van ‘met’. Er is ondanks alle inspanningen geen 
sprake van open communicatie.  
 
Rijkswaterstaat kan functioneel specificeren, echter in dit contract is volgens de 
heer van Dijk eerst het vast onderhoud beschreven en dat is op de juiste wijze 
gebeurd. Pas in een laat stadium is het variabel onderhoud uit een ander contract 
toegevoegd. Dit zorgde voor een inconsistent beeld naar de markt omdat de twee 
delen vast en variabel onderhoud niet goed op elkaar waren afgestemd. 

NHK en andere organisaties 
Het Hoogheemraadschap Delfland en dienst Zuid-Holland scoren hoog op de 
basisconditie ‘Informatie en kennis’. Dit komt vooral doordat de communicatie 
open en transparant is. Bovendien pakt Delfluent het project professioneel op. Dat 
is bij dienst Zuid-Holland wat minder. Bij de Provincie Noord-Holland is het besef 
aanwezig, er dat hier in de nabije toekomst aan gewerkt moet worden. 
Bij NHK is dat veel minder. De opdrachtnemer laat volgens de heer van Dijk 
onvoldoende zien dat er expertise op het gebied van projectmanagement in huis is. 
De opdrachtnemer is lang blijven hangen in de oude werkwijze. Dit was overigens 
voor het team van NHK ook een valkuil. Er is ondanks alle inspanningen geen 
sprake van open communicatie. Er is wel regelmatig overleg op verschillende 
niveaus. Delen van het contract zijn functioneel gespecificeerd, maar dit heeft 
onvoldoende tot het gewenste resultaat geleid. 

4.3.9 RELATIEMANAGEMENT 

Het Hoogheemraadschap Delfland is een publieke organisatie en Delfluent is een 
commerciële, op winst gerichte onderneming. Omdat de belangen niet helemaal 
gelijk vallen, draagt dit ertoe bij dat de samenwerkingsrelatie niet zo zakelijk en 
resultaatgericht is als zou kunnen. Vanuit de publieke sector zou dit sterker 
ondersteund kunnen worden, bijvoorbeeld door er op te sturen, dat projecten waar 
Delfluent verder mee, moet op tijd op te leveren. Het contractmanagementteam zit 
eigenlijk in een andere wereld dan de rest van het hoogheemraadschap. Feitelijk, 
zegt mevrouw Rombouts, bestaan er dan twee soorten organisaties; als 
contractmanagementteam moet je zorgen dat je aangehaakt blijft bij je eigen 
organisatie. Nu loopt het op zich goed en dan krijg je minder 
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(management)aandacht, terwijl je driekwart van de omzet van heel Delfland 
realiseert.  
Het is daarom belangrijk dat je de PPS zichtbaar laat zijn bij bestuur en directie, 
bijvoorbeeld bij de start of realisatie van innovatietrajecten. Daardoor krijgt het 
PPS-contract weer managementaandacht. 
Op tactisch niveau is er veel vertrouwen tussen de partijen. Op strategisch niveau 
gaat er een onderzoek lopen naar de toekomstbestendigheid van PPS-contracten. 
Eigenlijk is dit een signaal naar de opdrachtnemer dat er mogelijk veranderingen 
op komst zijn.  
Door de bezuinigingen zou het hoogheemraadschap meer invloed op het financieel 
belang willen hebben, maar het contract biedt nu niet die ruimte, aldus mevrouw 
Rombouts. 
De macht in de relatie is in balans. Er worden regelmatig zaken besproken die niet 
in het contract geregeld zijn. Beiden kunnen dan hun positie kiezen. Samen wordt 
dan een oplossing gevonden. Er is een Arbitrage Board ingesteld, maar deze is de 
afgelopen negen jaar nog niet nodig geweest. 
Vanuit het hoogheemraadschap is er veel tijd gestopt in het scheppen van 
duidelijke verwachtingen. Dit lukte, omdat er een gezamenlijke investering gedaan 
werd in de relaties en methoden van samenwerking. Samen ontwikkelen en daarna 
er continu aan werken is de sleutel tot succes. De verwachte besparing wordt 
gerealiseerd. Dit is echter ook afhankelijk van de macro-economie. Denk aan 
brandstofprijzen en groei of krimp van bedrijven. Dit beïnvloedt de groei van het 
bouwtempo in het gebied en heeft effect op de kostenontwikkeling welke beïnvloed 
wordt door macro-economische indexcijfers. 
 
De relatie tussen dienst Zuid-Holland en opdrachtgever is resultaatgericht, in die 
zin dat er meer of minder goede resultaten behaald worden; echter niet alle 
doelstellingen van het contract worden gehaald. Wetgeving maakt dat lastig, zoals 
blijkt uit de voorbeelden die de heer Abo-Sheer geeft. Aan de andere kant heeft de 
opdrachtnemer heeft ook niet altijd oog voor doelstellingen van Rijkswaterstaat. De 
opdrachtnemer kijkt meer op de korte termijn en naar hoe taken op een voor hem 
eenvoudige wijze uitgevoerd kunnen worden. Overigens geldt ook hier dat door het 
vertrouwen tussen de partijen dit soort zaken bespreekbaar zijn. Het is echter een 
leerproces; soms komt de aannemer met goede ideeën en worden ze uitgevoerd. 
Soms lopen de voorstellen vast in de organisatie, zoals blijkt uit de voorbeelden die 
de heer Abo-Sheer geeft. 
Hoewel dienst Zuid-Holland een publiek belang heeft en de opdrachtnemer als 
private partij vooral winstgevendheid en continuïteit nastreeft; is er sprake van een 
evenwichtige verdeling van macht in de relatie. Rijkswaterstaat heeft de 
opdrachtnemer nodig om de door de maatschappij verlangde prestaties te 
realiseren en de Combinatie kan haar doelstellingen behalen door te voldoen aan 
de contracteisen. De eisen in het contract zijn duidelijk. De doelstellingen van het 
contract zijn onvoldoende helder geformuleerd en wellicht ook niet meetbaar (wat 
is bijvoorbeeld goed huisvaderschap?). Daarom worden er wel resultaten behaald, 
maar worden de verwachtingen van het contract niet behaald. 
 
In de huidige onderhoudsbestekken van de Provincie Noord-Holland is de 
samenwerkingsrelatie zakelijk en resultaatgericht. De verdeling van 
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verantwoordelijkheden is in de huidige bestekken helder: de UAV ‘89 is van 
toepassing en de opdrachten staan in de bestekken, de opdrachtnemer voert uit en 
de provincie controleert. Daarmee is de machtsverhouding tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer ook duidelijk, zegt de heer Breuker. In de nieuwe contracten zal er 
een nieuwe balans in de relatie ontstaan, dit vanwege de gevraagde doorgroei naar 
prestatiecontracten. De verwachtingen naar de opdrachtnemer op dit moment zijn 
helder, dat is inherent aan de RAW-systematiek.  
Er is vertrouwen tussen de partijen, maar er is meer vertrouwen in de kleinere 
lokale aannemers dan in de grote bedrijven. De regionale bedrijven zijn enerzijds 
afhankelijk van de opdrachten van de provincie; voor de grote bedrijven is het meer 
een zoveelste klus. In een voorlichtingssessie voor de nieuwe contracten is 
aandacht besteed aan verwachtingenmanagement; er zal meer gewerkt worden met 
competenties op het gebied van samenwerking en er zal meer aandacht besteed 
worden aan het formuleren van gezamenlijke doelen. 

4.3.10 RELATIEMANAGEMENT ‐ NHK 

De samenwerkingsrelatie is onvoldoende zakelijk en resultaatgericht, omdat bij 
beide partijen steeds meer emoties gingen meespelen, zegt de heer van Dijk. Dat is 
lastig wanneer beiden de oude werkwijze ook nog eens moeten loslaten. Hierdoor 
is er onvoldoende vertrouwen ontstaan tussen de partijen. De opdrachtnemer 
verdenkt Rijkswaterstaat ervan geld te willen besparen, wanneer een voorgestelde 
maatregel niet snel goedgekeurd wordt. Rijkswaterstaat kan het kennis en 
kwaliteitsniveau van de opdrachtnemer niet goed inschatten. Dienst Zeeland had in 
het begin sneller en scherper moeten toetsten op de beloftes die bij gunning 
gedaan werden. Overigens is deze leerervaring nu Rijkswaterstaatbreed 
overgenomen door het landelijke ‘Implementatieteam Prestatiecontracten’. 
Behalve van het realiseren van de projectdoelstellingen is er is niet echt sprake van 
een gemeenschappelijk belang. De pogingen om die belangen meer in lijn met 
elkaar te brengen, zoals het samen leren, zijn niet goed gegaan. In deze pogingen 
stonden geforceerde gezamenlijke belangen centraal en was er onvoldoende 
aandacht voor de wezenlijke verschillen in belangen tussen opdrachtnemer en 
opdrachtnemer, aldus de heer van Dijk. In het contract is helder beschreven wat en 
wanneer er geëvalueerd moet worden, waaraan die evaluatie moet voldoen en hoe 
de lessen hieruit gebruikt moeten worden. Door wisseling tussen 
voorbereidingsteam en uitvoeringsteam en verschillen van inzicht tussen deze 
teams is deze vorm om een lerende projectorganisatie te zijn nooit volledig benut. 
 
De verdeling van macht in dit contract is niet goed in balans. De opdrachtnemer 
weet dat de opdrachtgever het contract niet zomaar zal beëindigen. Rijkswaterstaat 
maakt met steeds grotere contracten zich meer afhankelijk van de markt. En dat is 
een risico aan het worden. Wanneer in de oude situatie – met een aantal kleinere 
contracten – er een contract niet goed ging, door onderprestatie of de aannemer 
ging failliet, kon je de werkzaamheden verdelen over de andere contracten. In de 
huidige situatie kan het ten koste gaan van een deel van je infrastructuur en de 
gebruiker zal de effecten zeker bemerken. 
 
De verwachting was dat dienst Zeeland een helpende, professionele opdrachtnemer 
zouden krijgen. Maar dat stond niet in de uitvraag, aldus de heer van Dijk. Er is 
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binnen Rijkswaterstaat ook een schroom om duidelijk de uitvraag te definiëren; dat 
kan ook juridische consequenties hebben. Verbeterpunt is om helder en duidelijk 
te zijn in je verwachtingen en wie welke risico’s draagt. Het resultaat nu is dat de 
verwachtingen onvoldoende worden waargemaakt, omdat deze niet helder 
geformuleerd waren en te laat in het traject op tafel kwamen. Overigens gaat het bij 
het vaste onderhoud wel goed en dat komt weer ten goed aan de beschikbaarheid 
van de objecten en de vaarweg. 

NHK en andere organisaties 
Op alle aspecten van relatiemanagement scoort de pilot NHK onvoldoende. Dat is 
begrijpelijk als de relatie niet zakelijk en resultaatgericht is, er weinig vertrouwen is 
tussen de partners en de belangen niet overeenkomen. 
Wat dat betreft, scoren de aspecten van relatiemanagement bij het 
Hoogheemraadschap Delfland het tegenovergestelde. Daar is sprake van een 
zakelijke en resultaatgerichte opdrachtnemer. Opdrachtgever en opdrachtnemer 
hebben vertrouwen in elkaar en is sprake van wederzijdse afhankelijkheid. 
Hierdoor is de verdeling van macht in balans. Wat helpt, is dat de verwachtingen 
vanaf het begin duidelijk waren. Provincie Noord-Holland geeft ook aan dat dit 
belangrijk is. Bij dienst Zuid-Holland is men daar helder over. Doordat de 
verwachtingen niet goed geformuleerd zijn, worden er wel resultaten gehaald, 
maar niet de doelstellingen van het contract. Positief is dat een aantal leerervaring 
van de pilot NHK in het prestatiecontract van dienst Zuid-Holland verwerkt zijn.  
Bij NHK waren er zelfs verwachtingen van de opdrachtnemer welke niet benoemd 
waren in het contract. Dan is het begrijpelijk dat deze niet behaald worden.  
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4.4 ANALYSE VAN DE CASES 

In tabelvorm 
Wanneer we bovenstaande resultaten van de interviews sterk samenvatten en per 
basisconditie en organisatie in een tabel plaatsen, ontstaat het volgende beeld: 
 

Basisconditie  HH Delfland RWS DZH PNH RWS NHK 

Visie en strategie     

1 Businessplan Nee, uit noodzaak Ja, Agenda 2012 Inrichtingsplan 

2010 

OP 2004 - 2008 

2 Inkoopstrategie Kaders voor inkoop Ja, inkoop strategie Niet echt Ja, inkoop 

strategie 

3 Toegevoegde waarde Hoge mate Niet echt Matig, groeiende Onvoldoende 

4 ON kent klant Ja Matig Voldoende Onvoldoende 

5 Proactief Ja Onvoldoende Ja Passief 

Inkoop en organisatie     

6 Samenwerken Gaat goed Gaat goed Niet echt Ja, maar 

onvoldoende 

7 Pr.mgt Gaat goed Matig Nog niet Onvoldoende 

8 Ondersteuning Grotendeels Goed Kan beter Kan beter 

9 Eigen leveranciers Ligt bij ON Matig Niet van toepassing Onvoldoende 

Mensen     

10 Wisselen Soms Lastig Nee Lastig 

11 Klik factor Belangrijk Er moet chemie zijn Nog niet Belangrijk 

12 Zorgvuldig Nu wel, als het kan Kan beter Kan, maar nu nog 

niet 

Meer dan 

voorheen 

Informatie en kennis     

13 Expertise pr.mgt Aanwezig bij ON Is aanwezig Kan beter Onvoldoende 

14 Formele 

communicatie 

Tevreden Voldoende Cf. UAV 1989 Matig 

15 Open communicatie Er is open 

communicatie 

Er is open 

communicatie 

Voldoende Nee 

16 Frequentie Regelmatig Regelmatig Regelmatig Regelmatig 

17 OG kan FS Grotendeels Kan beter Deels Grotendeels 

Relatiemanagement     

18 Zakelijk Grotendeels Grotendeels Goed Onvoldoende 

19 Vertrouwen Grotendeels Wederzijds 

vertrouwen 

Voldoende Onvoldoende 

20 Belang Wederzijds 

afhankelijk 

Grotendeels Deels Onvoldoende 

21 Macht In balans In balans In balans Onvoldoende 

22 Verwachtingen Ja, duidelijk Deels Nu voldoende Onvoldoende 

23 Waar maken Grotendeels Deels Nu voldoende Onvoldoende 

Tabel 2 Basiscondities en aspecten 
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In de tabel zijn overeenkomsten en verschillen eenvoudig terug te vinden. Zo 
hebben drie van de organisaties een ‘businessplan’ of een ‘inkoopstrategie’. Dit 
geldt ook bij de toegevoegde waarde van die de toeleverancier levert. Beide 
regionale diensten van Rijkswaterstaat zijn niet tevreden over de mate waarin de 
opdrachtnemer proactief is. De andere organisaties zijn dat wel. 
 
Overeenkomsten zijn er bijvoorbeeld bij het aspect van de aansturing van de 
leveranciers van de opdrachtnemer. Bij geen van de organisaties bleek dit echt een 
issue te zijn. Overigens om verschillende reden; bij het hoogheemraadschap omdat 
dit in het contract zo geregeld was en bij Rijkswaterstaat omdat de relatie met deze 
onderaannemers niet in beeld is.  
Een andere overeenkomst is dat iedereen het lastig vindt om teamleden te wisselen 
wanneer dat nodig blijkt te zijn. Het is moeilijke materie óf omdat het lastig is de 
boodschap te brengen óf om de functie weer op de juiste wijze in te vullen.  
Een overeenkomst is ook dat er bij alle organisaties regelmatig formeel en 
informeel overleg is met de opdrachtnemer. 
 
Verschillen zijn er ook; bij samenwerken is het hoogheemraadschap tevreden over 
de samenwerking, bij de provincie is dat aspect, het vanwege de contractvorm nog 
niet echt van toepassing (maar het besef is er, dat dit in de toekomst gaat 
veranderen). Bij de pilot-NHK komt de samenwerking in onvoldoende mate van de 
grond.  

In grafische vorm 
Wanneer de waarden van de vragenlijst in een spreadsheet geplaatst worden, 
ontstaat onderstaande grafiek (Figuur 16). De spreadsheet met omrekenfactor is te 
vinden in de bijlagen. 
 
Deze grafiek maakt nog duidelijker dan de tabel, dat bijvoorbeeld het 
Hoogheemraadschap Delfland op vrijwel alle van de vijf basiscondities hoog scoort 
en de pilot NHK op vrijwel alle laag, behalve op ‘Visie en strategie’ en ‘Mensen’. 
 
Opvallend is ook dat dienst Zuid-Holland – een collegadienst van dienst Zeeland – 
op een aantal basiscondities hoger scoort dan de pilot-NHK. Hierin is terug te zien 
dat waar dienst Zeeland bij de start van de pilots nog veel moest ontdekken en dat 
in de latere versies van de prestatiecontracten leerervaringen verwerkt waren. Een 
andere reden is dat de opdrachtnemer van dienst Zuid-Holland een aantal zaken 
beter opgepakt heeft dan de opdrachtnemer van de pilot, zeer waarschijnlijk omdat 
een deel van de combinatie ook gebruik kon maken van de leerervaringen van de 
pilot-NHK.  
 
De Provincie Noord-Holland zou zich nog kunnen ontwikkelen op de basisconditie 
‘inkoop en organisatie’. Dat is begrijpelijk wanneer bedacht wordt dat de 
organisatie nu nog ingericht voor het werken met traditionele bestekken. 
Dat het hoogheemraadschap hoog scoort heeft waarschijnlijk te maken met de 
langdurige contractvorm en dat bijvoorbeeld een aspect als ‘de verwachtingen’ over 
en weer helder beschreven waren aan het begin van het contract. De aspecten die 
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eveneens bijdragen aan de hoge scoren zijn ‘macht’ en ‘belang’, die beide, zo bleek 
uit het interview, in balans zijn. 
 

 
Figuur 16 Resultaten in een spinnenweb 

 
Door deze weergave kan snel inzichtelijk gemaakt worden op welke van de 
basiscondities een organisatie zich nog kan verbeteren en wanneer die organisatie 
zich wil inzetten voor ondernemend samenwerken. Ook is het met deze methodiek 
mogelijk om organisaties of organisatieonderdelen met elkaar te vergelijken 
(‘benchmarken’) om te bezien waar verbeterinspanningen het meeste effect zullen 
hebben. 
 
Met behulp van de basiscondities en de bijbehorende aspecten kan dus inzichtelijk 
gemaakt worden wat eerst lastig meetbaar leek te zijn; ‘Waarom loopt het PPS- 
contract goed?’, ‘Waarom verloopt het pilotcontract zo moeizaam!’ of ‘Verloopt de 
samenwerking in de nieuwe generatie prestatiecontracten beter dan in de eerste versies?’.
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4.5 SAMENVATTING EN DEELVRAAG 

Deelvraag 4 kan nu beantwoord worden;  
 
4 - Kan uit de gevonden methodiek of strategieën een kader beschreven worden om de 
relatie tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen verder te professionaliseren? 
 
Wanneer de genoemde beperkingen in acht genomen worden kan de conclusie 
getrokken worden, dat met behulp van de opgestelde vragenlijst in relatief korte 
tijd26 inzicht gekregen kan worden in welke mate er voldaan wordt, aan de 
basiscondities voor ondernemend samenwerken, wanneer een opdrachtnemer 
uitbesteedt in het strategische kwadrant. 
De organisatie kan hiermee bepalen waar de zwakke plekken in de organisatie zich 
bevinden om ondernemend samen te werken en hoe deze versterkt kunnen 
worden. 
 
Samengevat: met behulp van de Kraljic-matrix en het inkoopportfolio kan bepaald 
worden of het in te kopen product zich in het strategische kwadrant bevindt. 
Wanneer dat zo is en de (overheid)opdrachtgever wil het toeleveringsrisico in de 
hand houden en controle houden over de te leveren maatschappelijke waarde, is 
ondernemend samenwerken een goede strategie. 
Een opdrachtgever die ondernemend wil samenwerken, zal er naar moeten streven 
de aspecten van ondernemend samenwerken behorende basiscondities zo optimaal 
mogelijk in te vullen. 
 
Daarmee is de met beschreven methodologie een goed en werkbaar kader 
verkregen om de relatie tussen overheidsopdrachtgevers, waar Rijkswaterstaat er 
één van is, en opdrachtnemers verder te professionaliseren. 

Tot slot 
In het volgende hoofdstuk volgt een terugblik op het onderzoek en zal de 
hoofdvraag beantwoord worden. Dan volgen de conclusies en aanbevelingen. 
 

                                                 
26 1½ à 2 uur per interview, 3 uur uitwerken, 1 uur peer-review 
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HOOFDSTUK 5 Conclusies en 
aanbevelingen 

In de inleiding van dit onderzoek is vastgesteld dat instandhouding van de civiele 
kunstwerken onderhevig is aan maatschappelijke en technische veranderingen.  
Omdat zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer worstelen met deze 
veranderingen, heeft dienst Zeeland een tweetal pilots op het gebied van 
onderhoud aan de infrastructuur ingesteld. Aangezien de resultaten van de natte 
pilot niet waren wat er van verwacht werd en de relatie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer soms wat stroef verliep, is in deze scriptie gezocht naar de 
kenmerken van een succesvolle samenwerkingsrelatie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemers. 
Wanneer deze kenmerken inzichtelijk zijn, kunnen de stappen naar verdere 
professionalisering op onderbouwde wijze gezet worden. 
Een en ander is verwoord in de doel- en vraagstelling van dit onderzoek. 
 
In dit laatste hoofdstuk wordt antwoord gegeven op die vraagstelling. Hiertoe 
worden na een korte introductie van het onderwerp in §5.1 en een reflectie op het 
onderzoek in §5.2, alle deelvragen herhaald en beantwoord in §5.3.  
Dan volgt daaruit de beantwoording van de hoofdvraag. Tot slot zullen, 
respectievelijk in §5.4 en §5.5, de conclusie en de aanbevelingen worden gegeven.  
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5.1 TERUGBLIK OP HET ONDERZOEK 

In hoofdstuk 1 wordt besproken dat in het Ondernemingsplan 2004 – 2008 van 
Rijkswaterstaat wordt uitgegaan van uitbesteding volgens het principe: "De markt 
tenzij …". Dit gegeven vraagt van Rijkswaterstaat een veranderend inkoopbeleid 
voor het aanbesteden van beheer, onderhoud of een deel van de 
instandhoudingsprocessen van zijn infrastructuur.  
 
In hoofdstuk 2 is deze verschuiving geplaatst in een maatschappelijke en 
historische context, waardoor de achtergronden van deze verandering duidelijk 
worden. De voor dit onderzoek meest relevante verschuiving is de verschuiving van 
traditionele bestekken naar prestatiegestuurde contracten. Daarmee hangt de 
veranderde relatie met de markt samen. Een van de conclusies is dat de relatie met 
opdrachtnemers zal gaan veranderen: er zal meer samengewerkt moeten worden 
en er zullen soms zelfs allianties aangegaan worden. 
Organisaties acteren in een netwerkeconomie. Dat betekent dat de prestaties van de 
individuele onderneming worden bepaald door de kwaliteit van de partners in het 
netwerk en de manier waarop deze met elkaar omgaan. 
 
Wanneer de verschuiving van traditionele bestekken naar prestatiegestuurde 
contracten gezien wordt als een voldongen feit, komen een aantal vragen op. 
In hoofdstuk 3 wordt aan de hand van de inkoopportfolio van Kraljic en de reflectie 
daarop, door Gelderman, Van Weele en Rozemeijer, een aantal van de deze vragen 
beantwoord.  
 
De prestatiecontracten waarmee Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud aan haar 
infrastructuur wil inkopen bevinden zich in het strategische kwadrant van het 
inkoopportfolio. 
De strategie die daar het best bij past, is ‘ondernemend samenwerken’. Om 
ondernemend te kunnen samenwerken moeten organisaties aan een vijftal 
belangrijke basiscondities voldoen.  
Deze basiscondities vinden hun oorsprong in de maakindustrie. Deze 
basiscondities zijn in dit onderzoek aangepast voor Rijkswaterstaat. Verschillende 
aspecten die relevant zijn voor maakindustrie, maar niet voor de overheid, zijn 
weggelaten. De basisconditie ‘Commerciële organisatie’ krijgt een andere naam: 
‘Inkoop en organisatie’.  
 
Met de aspecten die overblijven, is een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst is een 
instrument dat op gestructureerde wijze gebruikt kan worden, door een organisatie 
om te toetsen of voldaan wordt aan de basiscondities voor ondernemend 
samenwerken. Dit is een toets alleen vanuit de zijde van de opdrachtgevers. 
Met dit instrument zijn diepte-interviews gehouden bij een drietal organisaties en 
bij de pilot NHK. Het bleek dat deze vragenlijst een goed werkend instrument is 
om structuur in de interviews aan te brengen. Met de resultaten zijn cases 
opgesteld en kan bepaald worden in welke mate de organisatie voldoet aan de 
basiscondities. Bovendien kunnen de organisaties op eenvoudige wijze met elkaar 
vergeleken worden.  
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5.2 KRITISCHE BESCHOUWING VAN HET 
ONDERZOEK 

In de paragrafen hierna volgt eerst een reflectie op de casestudy methodologie en 
vervolgens op de basiscondities en de aspecten van ondernemend samenwerken. 

5.2.1 CASESTUDY METHODOLOGIE 

In paragraaf 3.5 is onderbouwd waarom in dit onderzoek gebruik is gemaakt van de 
methodologie van casestudy’s. Daar wordt gesteld dat een casestudy toegepast kan 
worden om de dynamiek te beschrijven van een systeem waarin één parameter 
onderzocht wordt. Deze parameter is in dit onderzoek de relatie tussen inkoop en 
wat de effecten zijn op de dienstverlening van Rijkswaterstaat aan zijn gebruikers. 
Deze methodologie is toegepast om de kenmerken van de opdrachtgever-
opdrachtnemer-inkooprelatie te toetsen.  
De methodiek kan ook gebruikt worden wanneer de onderzoeksvragen zich vooral 
richten op ‘hoe’ en ‘waarom’. Beide zijn in dit onderzoek van toepassing.  

Opzet, betrouwbaarheid en validiteit 
Als ‘meting’ zijn in dit onderzoek diepte-interviews gebruikt. Deze interviews 
moeten zoveel mogelijk objectief zijn en herleidbaar. Om de objectiviteit te 
verhogen zijn een aantal verschillende bedrijven beschouwd.  
Bij het gebruik van interviews bestaat het risico dat alleen het gezichtspunt van de 
geïnterviewde beschouwd wordt. Bij complexe omgevingen, zoals bij business-to-
business (B2B) inkooprelaties zouden eigenlijk alle betrokkenen in de keten van 
grondstoffenleveranciers tot eindproduct beschouwd moeten worden. Dit geldt ook 
voor het speelveld van inkoop en onderhoud waar Rijkswaterstaat in acteert. Het zal 
duidelijk zijn dat de beperkte opzet en de beschikbare middelen voor dit onderzoek 
een dergelijk omvangrijk onderzoek niet toelaten.  
Om dit nadeel te compenseren zijn een viertal bedrijven onderzocht, zodat 
verschillende invalshoeken verkregen worden. Iedere geïnterviewde heeft zijn of 
haar verslag getoetst.  
Om te voorkomen dat het verslag van het interview alleen de mening van de 
geïnterviewde weergeeft, is ieder interview gereviewd door een ter zake deskundige 
collega van dat bedrijf. De interviews zijn te toetsen bij de bron én bij de peer-
reviewer. Daarmee zijn ze herleidbaar en voldoen aan de betrouwbaarheidseis. 
 
Hoewel de onderzochte organisaties alle overheidsorganisaties zijn, zijn er toch 
verschillen tussen de organisaties. De organisaties bevinden zich in verschillende 
stadia van ontwikkeling, naar uitbesteding van onderhoud aan de infrastructuur, 
door middel van prestatiecontracten. Deze verschillen waren geen belemmering 
voor het onderzoek. Daaruit volgt kan deze methodologie ook toegepast worden bij 
andere overheidsorganisaties.  
De resultaten van het onderzoek zijn ongeschikt voor statistische verwerking. De 
resultaten kunnen wel gebruikt worden als eerste stap naar verder onderzoek. 
 
De betrouwbaarheid en validatie zouden verhoogd kunnen worden wanneer de 
interviews gelinkt kunnen worden aan het beleid van de organisatie en de 
bijbehorende theoretische onderbouwing. Dat eerste wordt in dit onderzoek gedaan 
door bij te interviews in te gaan op de visie en strategie van de organisatie en in 
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welke mate deze vastliggen in documenten. De theoretische onderbouwing is 
lastiger. De onderzoeker heeft in de literatuur geen wetenschappelijke 
onderbouwing kunnen vinden dat het uitbesteden van overheidstaken beter aan de 
markt overgelaten kan worden. De enige drijfveer hiervoor lijkt een kleinere 
overheid te zijn. Dit wordt bevestigd door de kritische noten hierover in hoofdstuk 1 
en ondersteund door het feit dat de Eerste Kamer in juni 2012 een Parlementaire 
Enquête naar dit fenomeen heeft laten uitschijven.  
Hoe dan ook, in dit onderzoek kan de betrouwbaarheid en validiteit niet verhoogd 
worden met behulp van triangulatie. 

Conclusie 
De gevolgde methodologie kan de toets van betrouwbaarheid en validiteit 
weerstaan.  

5.2.2 ONDERNEMEND SAMENWERKEN 

Door gebruik te maken van het inkoopportfolio van Kraljic en de bijbehorende 
strategie voor het strategisch kwadrant is een instrument ontstaan waarmee de 
relatie tussen een overheidsopdrachtgever en opdrachtnemer voor een deel te 
beschrijven is. 
 
Voor een deel, omdat deze relatie beschreven is vanuit de optiek van een 
overheidsopdrachtgever. Dit heeft beperkingen, omdat overheidsopdrachtgevers 
gebonden zijn aan bepaalde regelgeving (Europees aanbesteden) die voor andere 
organisaties niet gelden. Publieke opdrachtgevers kennen daarnaast ook een ander 
interne sturing dan private organisaties. Waar de laatste voornamelijk belang hecht 
aan winst en continuïteit, moeten publieke organisaties oog hebben voor het 
publieke belang. Wanneer de belangen in een inkooprelatie niet samenvallen, kan 
dit zorgen voor verstoringen in de balans van macht en vertrouwen. 
 
De andere beperking is dat de invalshoek van de opdrachtnemer niet meegenomen 
is. Nu wordt de relatie eenzijdig vanuit de opdrachtgever beschouwd. Door ook de 
invalshoek van de opdrachtnemer te beschouwen, zou een meer compleet beeld 
verkregen worden. In het oorspronkelijke onderzoek van Van Weele en Rozemeijer 
wordt voor de uitbesteder overigens een ander set enquêtevragen gebruikt dan voor 
de toeleverancier. Om dit op de juiste wijze te doen voor de opdrachtnemers die 
vaak voor Rijkswaterstaat of andere overheden werken, zou aanvullend onderzoek 
nodig zijn om de relevante aspecten van de basiscondities te bepalen.  
 
Daarnaast is de opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie een complexe relatie, waar 
veel invalshoeken mogelijk voor zijn. Hierdoor kan altijd maar een deel zichtbaar 
gemaakt kan worden. Ondanks deze beperking, wordt de bruikbaarheid van het 
instrument gesteund, doordat een aantal aspecten (managementaandacht, HRM, 
projectmanagement) ook als te verbeteren punten uit de evaluaties van de pilot-
NHK kwamen. 
 
Bij de vertaling van de aspecten van de maakindustrie, naar de aspecten de relevant 
zijn voor overheidsorganisaties, zijn bepaalde aspecten weggelaten. Dit zijn 
aspecten waar typische zaken zoals ‘kiezen van technologie’ en ‘toeleverancier moet 
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beschikken over unieke technologie’. Aspecten die door de respondenten weinig 
genoemd werden, zijn ook niet meegenomen. In totaal gaat het om 10 aspecten.  
Her verdient aanbeveling om te onderzoeken of er typische aspecten zijn die bij de 
overheid van toepassing zijn. In deze aspecten zouden overheidselementen zoals 
‘politieke sturing’ of leveren van ‘maatschappelijke waarde’ tot uiting moeten 
komen. Hierdoor zou het instrument nog beter de inkooprelatie kunnen 
beschrijven. 
 
Een van de aspecten die weggelaten is, is prestatiemeting of ‘vendor rating’. Dit 
verdient hier extra aandacht omdat een aspect is, wat bij het proces van inkoop 
steeds meer aandacht krijgt.  
Prestatiemeting is het vastleggen van de prestaties van opdrachtnemers in een 
database. Bij een nieuwe aanbesteding tellen deze metingen mee in de gunning. In 
deze scriptie is dit aspect niet meegenomen. Rijkswaterstaat is dit jaar (2012) pas 
begonnen met prestatiemeting, bij de overige organisaties was het nog niet van 
toepassing. Daarom is besloten dit niet mee te nemen, ondanks dat dit aspect in 
het oorspronkelijke onderzoek, door de uitbesteders bij de basisconditie 
‘relatiemanagement’ vaak als een relevant aspect genoemd werd. 
 
Een van de basiscondities die in het onderzoek van Van Weele en Rozemeijer naar 
de mening van de onderzoeker onvoldoende aspecten bevat om die basisconditie 
goed te kunnen meten is ‘Informatie en kennis’. Rijkswaterstaat is zoekende om te 
bepalen welke kennis nodig is om bijvoorbeeld de prestatiecontracten goed te 
kunnen begeleiden. Met voorgestelde methodologie kan nu onvoldoende 
vastgesteld worden of dit van invloed is op de opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie. 
Nu is kennis een onderzoeksveld op zich en is het daarom niet meegenomen in dit 
onderzoek, maar het zou het meetinstrument waardevoller maken. Zeker omdat 
het in de cases een aantal malen benoemd is als aandachtsgebied. 

Conclusie 
In dit onderzoek is een instrument beschreven waarmee de relatie tussen een 
overheidsopdrachtgever en opdrachtnemer voor een deel te beschrijven is. 
Een mogelijke verbetering is om een vergelijkbaar instrument te ontwikkelen voor 
de opdrachtnemer. Een andere verbetering zou zijn om aspecten te onderzoeken 
die specifiek voor overheidsorganisaties van toepassing zijn. 
 
Na deze beschouwing kunnen de onderzoeksvragen beantwoord worden. Deels is 
dat een herhaling van de in de voorgaande hoofdstukken gevonden antwoorden. 
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5.3 HOOFDVRAAG EN DEELVRAGEN 

1 - Wat wordt bedoeld met onderhoud aan civiele kunstwerken? 
Met onderhoud aan civiele kunstwerken wordt het geheel aan activiteiten bedoeld 
dat nodig is voor het in stand houden van de vereiste functie(s) op het in het 
contract afgesproken niveau.  
Er zijn verschillende manieren om een deel van deze activiteiten door de markt te 
laten uitvoeren. Organisaties met een eigen technische dienst zullen vrijwel alles 
zelf doen. Met traditionele bestekken wordt veel in de eigen organisatie gedaan en 
wordt een beperkt deel aan de markt overgelaten. Via diverse contractvormen 
kunnen steeds meer werkzaamheden naar de markt verschoven worden. Ook de 
integratie van taken en producten kan dan verschuiven van de opdrachtgever naar 
opdrachtnemer. 
 
Rijkswaterstaat zit momenteel in de overgangsfase naar prestatiegerichte 
contractvormen. In deze overgangsfase worden steeds meer taken en 
verantwoordelijkheden bij de markt gelegd. Rijkswaterstaat zelf neemt een steeds 
meer regisserende rol op zich. De Provincie Noord-Holland staat aan de vooravond 
van deze ontwikkeling. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft verregaand taken 
overgedragen voor een deel van het areaal. Daar zijn zelfs medewerkers meegegaan 
naar de marktpartij.  
 
2 -Welke veranderingen hebben in het onderhoud (instandhouding) de afgelopen jaren 
geleid tot de overgang naar prestatiecontracten? 
Uit het onderzoek blijkt dat de ontwikkelingen niet uitsluitend bij de overheid of bij 
Rijkswaterstaat hebben plaatsgevonden, maar dat deze ontwikkelingen te plaatsen 
zijn binnen de sociale veranderingen en de technische ontwikkelingen welke de 
afgelopen decennia in de maatschappij plaats vonden. Door de sociale 
veranderingen trekt de overheid zich op een aantal terreinen terug en legt de focus 
op kerntaken. Als gevolg van technische veranderingen is de uitvoering van 
onderhoud veranderd en is de kijk op bijvoorbeeld duurzaamheid anders 
geworden.  
Uiteraard hadden deze ontwikkelingen en de opkomst van de netwerkeconomie 
ook invloed op het denken bij de overheid over bedrijfsvoering en welke processen 
tot de kerntaak behoren.  
De voor dit onderzoek meest relevante verschuiving is de verschuiving van 
traditionele bestekken naar prestatiegestuurde contracten. Daarmee hangt de 
veranderde relatie met de markt samen. 
 
3 - Met welke methodiek kan de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beschreven 
worden? 
Met het inkoopportfolio van Kraljic kan de relatie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer goed beschreven worden. Hoe de opdrachtgever vervolgens zijn 
strategie moet bepalen ten opzichte van de opdrachtnemer hangt sterk af van het 
kwadrant waarin de betreffende producten en diensten zich bevinden. 
Wanneer deze zich bevinden in het strategische kwadrant is een strategie van 
ondernemend samenwerken aan te raden. Voor de andere kwadranten zijn andere 
strategieën van toepassing. 
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4 - Kan uit de gevonden methodiek of strategieën een kader beschreven worden om de 
relatie tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen verder te professionaliseren? 
Met behulp van de opgestelde vragenlijst in relatief korte tijd inzicht verkregen 
worden in welke mate er voldaan wordt, aan de basiscondities voor ondernemend 
samenwerken, wanneer een opdrachtnemer uitbesteedt in het strategische 
kwadrant. 
De organisatie kan hiermee bepalen waar de zwakke plekken in de organisatie zich 
bevinden om ondernemend samen te werken en welke versterkt kunnen worden. 
 
De hoofdvraag - Welke kenmerken heeft een succesvolle samenwerkingsrelatie tussen 
Rijkswaterstaat en opdrachtnemers, bij de inkoop van onderhoud aan civiele kunstwerken 
door middel van prestatiecontracten? - kan nu beantwoord worden; 
 
Met behulp van de Kraljic-matrix en het inkoopportfolio kan bepaald worden of het 
in te kopen product zich in het strategische kwadrant bevindt. 
Wanneer dat zo is en de (overheid)opdrachtgever wil het toeleveringsrisico in de 
hand houden en controle houden over de te leveren maatschappelijke waarde, is 
ondernemend samenwerken een goede strategie. De kenmerken van ondernemend 
samenwerken worden gevormd door de basiscondities en de bijbehorende 
aspecten. 
Een opdrachtgever die ondernemend wil samenwerken, zal er naar moeten streven 
de aspecten van de bij ondernemend samenwerken behorende basiscondities, zo 
optimaal mogelijk in te vullen. 
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5.4 CONCLUSIE 

Met het beantwoorden van de hoofdvraag en de deelvragen, is voldaan aan de 
doelstelling van dit onderzoek. Er is de met beschreven methodologie een goed en 
werkbaar kader verkregen om de relatie tussen overheidsopdrachtgevers, waar 
Rijkswaterstaat er één van is, en opdrachtnemers verder te professionaliseren. 

5.5 AANBEVELINGEN 

Op basis van de conclusies zullen hier een aantal aanbevelingen gedaan worden die 
zich richten op toepassing van het instrument en mogelijke verbeteringen.  
 
De eerste aanbeveling die wordt gedaan, sluit aan bij de conclusie van dit 
onderzoek. Wanneer een overheidsopdrachtgever zijn onderhoud wil uitbesteden, 
is het aan te bevelen te onderzoeken waar in de Kraljic-matrix het in te kopen 
product gepositioneerd is. Wanneer dat in het strategisch kwadrant is, is een 
strategie van ondernemend samenwerken aan te bevelen. Met behulp van het in dit 
onderzoek vastgestelde instrument kan bepaald worden in welke mate de 
organisatie voldoet aan de bijbehorende basiscondities. Dan kan ook vastgesteld 
worden op welke de organisatie zich nog kan verbeteren, indien nodig. 
 
Een andere aanbeveling is om het instrument verder te ontwikkelen met aspecten 
aanpast voor overheidsorganisaties. Hierdoor zal het instrument steeds beter van 
toepassing zijn op de inkooprelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.  
Welke kennis en informatie nodig is in de organisatie voor het werken met 
prestatiecontracten zal verder onderzocht moeten worden. Wanneer dat in beeld is 
kunnen aspecten daarvan opgenomen worden in de basisconditie ‘Kennis en 
informatie’. 
 
De volgende aanbeveling richt zich meer op de volledigheid van de methodologie. 
Het is aan te bevelen om ook voor de opdrachtnemer een vergelijkbaar instrument 
te ontwikkelen. Hiermee ontstaat een meer compleet beeld van de relatie tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit instrument zou bijvoorbeeld door de 
brancheorganisaties ontwikkeld kunnen worden. 
 
Een aanbeveling die beide partijen aangaat, is, om het instrument gezamenlijk 
verder te ontwikkelen. Het is in belang van beide partijen, dat de relatie goed is en 
niet alleen leidt tot het gewenste resultaat zoals beschreven in het contract, maar 
ook leidt tot realisatie de minder concrete benoemde doelstelling van de 
opdrachtgever. Gezamenlijke ontwikkeling – bijvoorbeeld met behulp van 
brancheorganisaties – van het instrument kan daar een bijdrage aan zijn. 
 
 
______________________________________________________________________ 
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INTERVIEW 
• Case Hoogheemraadschap Delfland 

Inleiding  
Deze casus behandelt de uitbesteding van het onderhoud aan een gedeelte van het 
afvalwaterzuivering areaal van het Hoogheemraadschap Delfland. Het betreft 
nieuwbouw, renovatie en onderhoud bij het hoogheemraadschap. 
Het Hoogheemraadschap Delfland is een waterschap met alle bij behorende 
(publieke) taken: zorg voor waterkeringen, het waterkwantiteitsbeheer en het 
waterkwaliteitsbeheer. Het gebied dat beheerd wordt, omvat ongeveer 41.000 
hectare en er wonen en werken bijna 1,4 miljoen mensen. Daarnaast zijn er 
ongeveer 40.000 bedrijven gevestigd. Het gebied staat bovendien bekend om zijn 
intensieve glastuinbouw. Daarmee is het beheergebied van Delfland een van de 
dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland. 
 

 
Figuur 17 AWZI Houtrust, Scheveningen (Bron HH Delfland) 

Eind negentiger jaren stond het hoogheemraadschap voor een grote opgave; de 
capaciteit van de bestaande afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) moest 
uitgebreid en aangepast worden aan strengere regels op het gebied van milieu. 
Omdat dit vanwege ruimtegebrek niet op de locatie Houtrust (Scheveningen) kon, 
was de enige oplossing het bouwen van een nieuwe waterzuivering. Met behulp 
van de overheid is een locatie tussen Delft en Rijswijk gevonden; AWZI 
Harnaschpolder. Doordat deze locatie 10 km landinwaarts lag, moest eveneens het 
leidingensysteem van afvalwater aangepast worden. Vanwege de hoge kosten die 
dit met zich meebracht, heeft het hoogheemraadschap onderzocht of het mogelijk 
was de nieuwbouw en het onderhoud van de installaties onder te brengen in een 
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PPS- (Publiek-Private-Samenwerking) constructie. Dit heeft geleid tot de beslissing 
om het ontwerp, de bouw, de financiering en het beheer en onderhoud aan te 
besteden door middel van uitvraag in de private marktsector. 
 
In 2003 is de opdracht gegund aan een speciaal opgericht bedrijf: Delfluent B.V. 
Delfluent is een consortium van vier nationale en internationale, gespecialiseerde 
bedrijven. Voor de financiering maakte Delfluent gebruik van een elftal banken. De 
overeenkomst draagt de titel “DBFO Agreement” en wordt vaak aangeduid als een 
PPS-contract. In essentie betreft het een DBFMO27-contract met ingebouwde 
concessie voor de duur van 30 jaar. De opdracht omvat onder meer: 

• Nieuwbouw van AWZI Harnaschpolder. 
• Renovatie van AWZI Houtrust. 
• Renovatie of nieuwbouw van 18 pompstations. 
• Aanpassingen en nieuw leggen van 80 km leidingensysteem. 
• Overname van 50 medewerkers van het Hoogheemraadschap Delfland. 
• Onderhoud gedurende 30 jaar. 
• Totale omvang van het project: ruim €700 miljoen, opgesplitst in twee 

helften waarbij de financiering van de investeringen in de beide AWZI’s 
privaat plaatsvindt, en de investeringen in de pompstations en het 
leidingensysteem met behulp van traditionele publieke financiering). 

De schatting was dat het private financieringsdeel 10% goedkoper zou zijn dan 
wanneer het hoogheemraadschap dit in eigen beheer zou realiseren. Bij de 
aanbieding bleek het 17% goedkoper te zijn. 

Vergelijk RWS 
Het Hoogheemraadschap Delfland is vergelijkbaar met Rijkswaterstaat aangezien: 

• Het eveneens een publieke taak heeft op het gebied van waterkeren, 
waterkwaliteit en waterkwantiteit. 

• Het complexe (natte) infrastructuur beheert. 
• Het deels van de markt afhankelijk is voor kennis en uitvoering. 

 
Het PPS-contract valt in het strategisch kwadrant, aangezien er een hoge mate van 
afhankelijkheid is van de opdrachtnemer en de geleverde diensten van directe 
invloed op de maatschappelijke waarde zijn. 

Interview 
Het interview is gehouden op 14 juni 2012, met mevrouw J. Rombouts, 
contractmanager namens het hoogheemraadschap van het contract met Delfluent. 
Het interview zal gereviewd worden door M. Verschoor, sr. juridisch adviseur bij 
het hoogheemraadschap. Het interview is opgezet rond de door Van Weele en 
Rozemeijer genoemde basiscondities: 

1. Visie en strategie 
2. Inkoop en organisatie 
3. Mensen 
4. Kennis en informatie 
5. Relatiemanagement 

                                                 
27 DBFMO: afkorting voor Design, Build, Finance, Maintain & Operate. 
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Visie en strategie 
De keuze voor uitbesteding van een deel van het areaal in een PPS-constructie is 
niet gestoeld op een in een businessplan vastgelegde visie en strategie. Dit was eind 
negentiger jaren ook geen beleid van het Hoogheemraadschap Delfland. Het is 
ontstaan uit noodzaak en de financiering van het project was een belangrijke 
‘drive’. De capaciteitsuitbreiding, de renovatie en het onderhoud van de installaties 
ging het budget van het hoogheemraadschap te boven. In die tijd kwam er steeds 
meer aandacht voor PPS-constructies. Het is ontstaan als een verkenning vanuit 
het project en deze leek veelbelovend. Er is overigens voor gekozen om alleen een 
deel van het areaal uit te besteden. De zuiveringsinstallaties in het zuiden van de 
regio blijven op de traditionele wijze in beheer van het hoogheemraadschap. 
Ongeveer een derde van het areaal zit in de PPS-constructie en omvat een kwart 
van het totale budget van het hoogheemraadschap.  
 
De komende tijd zal het project geëvalueerd worden. Vragen die beantwoord gaan 
worden, zijn: zijn de aannames van het begin correct, ontwikkelen de kosten zich 
zoals verwacht? Toekomstige ontwikkelingen moeten ook meegenomen worden. 
Zal het hoogheemraadschap verdergaan met de PPS-vorm of niet? Heeft de 
overgang van personeel naar de publieke organisatie gebracht wat verwacht werd? 
Speciale aandacht verdient de bestuurlijke aandacht: de planhorizon van een 
bestuurder is vier jaar, terwijl dit contract 30 jaar loopt. Op dit moment zit er een 
ander bestuur dan het bestuur dat besliste in de verkenning en bij gunning. Dat 
vraagt van het projectteam dat het ook aandacht besteedt aan de interne organisatie.  
Het project werd in 2011 genomineerd voor de PPS-Award en is tot nu toe het 
eerste en enige PPS-project in waterzuivering. 
 
Het hoogheemraadschap moet zich houden aan de inkoopregels voor Europees 
aanbesteden. De programmamanager en de budgethouder beheren het budget. Er 
is niet echt een vastgelegde inkoopstrategie. Er zijn wel kaders voor inkoop: inkoop 
van advisering (specialisten) gaat meestal via raamovereenkomsten. Er zijn ook 
regels voor hoogte van bedragen of voor onderhands gunnen. Ieder jaar wordt er 
een onderbouwde begroting ingediend met een vooruitblik. Op basis van het 
toegekende budget kan ingekocht worden.  
De meeste inkoop in het PPS-contract wordt verzorgd door Delfluent. Zij hebben 
wel een strategisch plan en een assetmanagementplan1 op basis waarvan ze 
inkopen.  
Met behulp van de resultaten van de evaluatie wil het hoogheemraadschap 
overigens een visie en bijbehorende strategie op de organisatie gaan ontwikkelen. 
 
Volgens mevrouw Rombouts draagt Delfluent in zeer hoge mate bij aan de 
toegevoegde waarde voor de klanten (burgers en bedrijven) van het 
hoogheemraadschap. Er is sprake van volledige en wederzijdse afhankelijkheid, 
aangezien Delfland voor dit deel van  zijn taken afhankelijk is van de prestaties van 
Delfluent. Het bestaansrecht van Delfluent is volledig gebaseerd op het DBFMO-
contract.  
Delfluent kent de klanten in de regio. Capaciteitplanningen en procesoptimalisatie 
vinden plaats op basis van uitvoeringsplannen en –overleggen met gemeenten en 
bedrijven. Delfluent participeert in deze overleggen zonder dat er een feitelijke 
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contractverplichting is. Hierdoor kunnen de te maken keuzes beter afgestemd 
worden. 
Er is intensief contact met bedrijven en met de gemeenten in de regio. De 
gemeenten vertegenwoordigen de burgers. Het is tenslotte hun afvalwater dat 
gezuiverd wordt. De communicatie gaat via het hoogheemraadschap. Vanwege de 
rol in de keten is Delfluent soms iets later betrokken. 
Delfluent is proactief, maar neemt natuurlijk ook niet alles waar. De focus is meer 
op de bedrijfsvoering gericht. Dit is verklaarbaar, aangezien het bedrijf eerst het 
zuiveringsproces goed moest leren doorgronden en optimaliseren. Nu dit steeds 
beter loopt, krijgen ze meer tijd om het netwerk waarin Delfluent acteert op te 
bouwen. 

Inkoop en organisatie 
Er wordt goed samengewerkt door beide partijen en op alle niveaus. De 
contractvorm maakt dit ook mogelijk. De communicatiestijl bevordert dit. Beide 
partijen durven kwetsbaar te zijn. Informele en formele communicatie zijn in 
balans. De communicatie is transparant en open. Er wordt meegedacht en er 
worden oplossingen aangedragen. Voorbeelden hiervan zijn: bij een audit op het 
gebied van veiligheid werden een aantal zaken geconstateerd die niet in orde 
waren. Het Hoogheemraadschap Delfland steekt dan de hand uit om deze 
gezamenlijk te verhelpen. Partijen willen elkaar ook niet verrassen; de inhoud van 
een formele brief wordt vaak eerst informeel besproken. 
 
Professioneel projectmanagement wordt vanuit de opdrachtnemer zeker 
ondersteund. Vooral tijdens uitvoering van de grote projecten (renovatie Houtrust, 
nieuwbouw Harnaschpolder) werden er regelmatig zogenaamde interfacemeetings 
gehouden, waarin alles van en rondom het project intensief doorgenomen werd. 
Nu – in de onderhoudsfase – is de druk er iets vanaf en ligt de focus meer op 
werkafspraken. De rolverdeling van beide partijen ligt vast in het contract. Hierin 
wordt beschreven welke rollen er zijn, wie wat doet, en ook welke systematiek en 
rapportages toegepast worden. Innovatieprojecten – welke niet precies in het 
contract beschreven worden – worden door het hoogheemraadschap en Delfluent 
gezamenlijk opgezet.  
De eigen organisatie ondersteunt professioneel projectmanagement, in die zin dat 
er een team ingesteld is, dat het PPS-contract goed begeleidt. Voor de rest van de 
organisatie van het hoogheemraadschap lijkt het PPS-contract wat ver van de 
organisatie te staan.  
De aansturing van de opdrachtnemers is de aanpak van Delfluent. De afspraak in 
het contract is, dat het hoogheemraadschap zich daar niet mee bemoeit, omdat 
anders het operationele proces verstoord wordt. 

Mensen 
In het begin van het project kwam het inderdaad een enkele keer voor dat de ‘klik’-
factor er niet was. Hier is intern een goede oplossing voor gevonden. Dit soort 
zaken wordt eerst in het contractmanagementteam besproken. De oplossing is – 
zoals altijd – afhankelijk van diverse factoren.  
 
De ‘klik’-factor is zeker van belang, wanneer je in een project als dit afstand moet 
nemen. Afstand houden en vertrouwen geven heeft zeker niet alleen met het 
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contractpapier te maken. Wil je een stap verder komen, dan moet je delen en 
kunnen geven en nemen. 
 
Het contractmanagementteam van de 1e fase is door toeval ontstaan. Er was geen 
ervaring. Het team was samengesteld uit de toen beschikbare mensen. Door dat 
team is het uit te werken programma samen met externe financiële en juridische 
experts opgezet en het contract opgesteld. Nieuwe teamleden worden nu gekozen 
door te kijken naar competenties als communicatiestijl en of je je kwetsbaar durft 
op te stellen. Natuurlijk moeten ook de benodigde kennis en vaardigheden 
aanwezig zijn. Daarnaast ben je natuurlijk afhankelijk van het aanbod van 
medewerkers. 

Informatie en kennis 
Delfluent is goed in projectmanagement. Dat waren ze al in de Design & Build-
fase, maar nu ook in de Operate & Maintain-fase, aldus mevrouw Rombouts. Er 
zitten een aantal sterke organisaties in het consortium. Daarnaast zit kennis vooral 
bij personen; er worden workshops met het hoogheemraadschap georganiseerd om 
kennis te delen. 
 
In de formele en informele communicatie moet er een balans zijn. Over het 
algemeen is het hoogheemraadschap erg tevreden over de communicatie. Deze kan 
gekenschetst worden als open en transparant, er is geen terughoudendheid. De 
partijen komen er samen steeds uit, en leggen de afspraken daarna formeel vast als 
dat nodig is. 
 
Er is twee keer per jaar strategisch overleg met de aandeelhouders en met het 
bestuur. Hier worden de grote lijnen besproken. 
Daarnaast is één keer per maand formeel contractoverleg, dus op tactisch niveau. 
In dat overleg worden de prestaties doorgenomen en contractkwesties besproken.  
Verder worden de projectcontacten naar behoefte afgesproken, evenals 
verkenningen (bijvoorbeeld voor innovaties). Hier vindt afstemming tussen de 
partijen plaats. Dit overleg is vooral informeel. Het hoogheemraadschap heeft 
formeel geen contact met het operationele niveau; dat is een zaak van Delfluent. 
Door de overgang van medewerkers van het hoogheemraadschap naar Delfluent is 
deels de kennis van de zuiveringsprocessen geborgd. 
Verder wordt nog kennis uitgedragen op seminars of congressen. Het 
hoogheemraadschap en Delfluent doen dat vaak door middel van duopresentaties. 
 
In het contract staan functionele eisen en goed omschreven kerntaken. Het 
hoogheemraadschap bemoeit zich in operationele zin niet of weinig met hoe de 
opdrachtnemer het contractdoel realiseert. Het soort werk leent zich er ook goed 
voor om functioneel beschreven te worden. Veel ligt vast in wetten en bijbehorende 
vergunningen. Daarnaast is er een capaciteitseis neergelegd, gebaseerd op de 
ontwikkelingen in de regio. Een kerntaak is dan het afvoeren van een vastgestelde 
hoeveelheid afvalwater met een bepaalde kwaliteit.  
Voor het onderhoud is dit lastiger; want wat is ‘goed’ in 2033? Dan komt de 
installatie weer terug in beheer bij het Hoogheemraadschap Delfland. Er zijn 
duidelijke functionele eisen vastgelegd waar de installatie dan aan moet voldoen. Je 
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wilt immers geen uitgewoonde installatie. Een beheersmaatregel is de door 
Delfluent gegeven garantie dat er gedurende vijf jaar na oplevering, afgezien van 
normaal onderhoud, geen nieuwe investeringen nodig zijn.  

Relatiemanagement 
Het Hoogheemraadschap Delfland is een publieke organisatie en Delfluent is een 
commerciële, op winst gerichte onderneming. Omdat beiden verschillende 
belangen hebben, draagt dit ertoe bij dat de samenwerkingsrelatie niet zo zakelijk 
en resultaatgericht is als zou kunnen. 
Vanuit de publieke sector zou dit sterker ingevuld kunnen worden. Het 
contractmanagementteam zit eigenlijk in een andere wereld dan de rest van het 
Hoogheemraadschap Delfland. Zo zou de aanpassing van het transportstelsel, 
gemalen en leidingen, klaar zijn in 2011. Deze aanpassingen worden uitgevoerd 
door de realisatieafdeling van het hoogheemraadschap. Maar er moeten nu nog 
twee gemalen opgeleverd worden. De oorzaak ligt waarschijnlijk bij de aanvraag 
van vergunningen aan de gemeenten. De late levering vergt een wijziging van de 
inspanningen van Delfluent om zijn prestaties alsnog te kunnen realiseren en kan 
bepaalde compensatieverplichtingen van Delfland oproepen. Als contractmanager 
zit je dan tussen je eigen organisatie en je opdrachtnemer in. Je merkt dan dat het 
contractmanagementteam extern gericht is. De rest van de organisatie is meer 
intern gericht. Feitelijk bestaan er dan twee soorten organisaties; als 
contractmanagementteam moet je zorgen dat je aangehaakt blijft bij je organisatie. 
Nu loopt het op zich goed en dan krijg je minder (management)aandacht, terwijl 
driekwart van de omzet van heel Delfland door de het PPS-contract gerealiseerd 
wordt.  
Het is daarom belangrijk dat je de PPS zichtbaar laat zijn bij bestuur en directie, 
bijvoorbeeld bij de start of realisatie van innovatietrajecten. Daardoor krijgt het 
PPS- contract weer managementaandacht. 
 
Op tactisch niveau is er veel vertrouwen tussen de partijen. Op strategisch niveau 
gaat er een onderzoek lopen naar de toekomstbestendigheid van PPS-contracten. 
Eigenlijk is dit een signaal naar de opdrachtnemer dat er mogelijk veranderingen 
op komst zijn. Delfluent zou dit zelfs als een risico of bedreiging voor het 
voortbestaan kunnen opvatten. Op dat niveau is het vertrouwen dus niet 100%. Een 
en ander wordt beïnvloed door politieke context. Bij wisseling van de wacht is het 
van invloed wie er in het bestuur komt en hoe deze tegenover PPS-constructies 
staan. Overigens wordt een dergelijk contract ook niet zomaar beëindigd of 
aangepast; daarvoor zijn de wederzijdse belangen en de consequenties te groot. 
 
De partijen zijn, zoals eerder beschreven, 100 % van elkaar afhankelijk. Er is 
overigens ruimte voor eigen belang en begrip voor elkaar. De focus van Delfluent 
ligt op het maken van winst en continuïteit van het bedrijf. De focus van het 
hoogheemraadschap is het dienen van het publieke belang.  
Door de bezuinigingen zou het hoogheemraadschap meer invloed op het financieel 
belang willen hebben, maar het contract biedt nu niet die ruimte. 
 
De macht in de relatie is in balans. Er worden regelmatig zaken besproken die niet 
in het contract geregeld zijn. Beide partijen kunnen dan hun positie kiezen. 
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Gezamenlijk wordt er dan een oplossing gevonden. Er is een Arbitrage Board 
ingesteld, maar deze is de afgelopen negen jaar nog niet ingezet. Tegen de 
oplevering van de Harnaschpolder waren er wel pittige discussies, maar ook daar 
heeft niet een van de partijen zijn gelijk doorgedrukt en zijn er goede afspraken 
gemaakt. 
 
Vanuit het hoogheemraadschap is er veel tijd gestopt in het scheppen van 
duidelijke verwachtingen. De eerste jaren van contract was er veel tijd en energie 
nodig om deze helder te krijgen. Het contractmanagementteam was nog niet op 
stoom; bij Delfluent overigens ook niet. De eerste vijf jaren moest de basis gelegd 
worden voor de samenwerking en uitvoering. Dit lukte, omdat er een gezamenlijke 
investering gedaan werd in de relaties en de methoden van samenwerking.  
Voorbeelden van wat eerst niet goed ging en nu wel: het eerste 
assetmanagementplan28 (AMP) was alleen een kruisjeslijst. Maandrapportages 
bevatten alleen cijfers, terwijl je ook klachten en storingen en de afhandeling 
daarvan wilt zien. 
Ook aan de zijde van het hoogheemraadschap ging het in het begin niet altijd goed. 
De procestechnoloog beoordeelt rapporten van de opdrachtnemer. Maar hij was 
gewend om tot op diep operationeel niveau door te vragen. In het contract was het 
operationele niveau de verantwoording van de opdrachtnemer. Dan moet je 
afspraken maken over het niveau van de onderbouwing bij de rapportages. Samen 
ontwikkelen en daarna er continu aan werken is de sleutel tot succes. 
 
Nu wordt meestal voldaan aan de verwachtingen. Er is altijd ruimte voor 
verbetering. De leveringen van de interne organisatie lopen wel eens achter. Het 
contractmanagementteam communiceert daar wel over, maar het blijft een lastig 
punt. De verwachte besparing wordt gerealiseerd. Dit is echter ook afhankelijk van 
de macro-economie. Denk aan brandstofprijzen en groei of krimp van bedrijven. 
Dit beïnvloedt de groei van het bouwtempo in het gebied en het heeft effect op de 
kostenontwikkeling welke weer beïnvloed wordt door macro-economische 
indexcijfers. 

                                                 
28 Assetmanagementplan: een plan op strategisch, tactisch en operationeel niveau, hoe met de assets 

(bedrijfsmiddelen) omgegaan wordt om de vereiste doelen van de organisatie te behalen. 
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Figuur 18 Tanks bij AWZI Harnaschpolder (foto: J.C. Bosland) 

Conclusie 
Het Hoogheemraadschap Delfland is vergelijkbaar met Rijkswaterstaat. Het is een 
organisatie die opereert in het publieke domein. Het heeft kapitaal intensieve 
bedrijfsmiddelen. Een deel van het onderhoud wordt aan private partijen 
uitbesteed. Het besproken PPS-contract is een DBFMO contract met ingebouwde 
30-jarige concessie. Omdat het hoogheemraadschap in hoge mate afhankelijk is 
van de opdrachtnemer en de geleverde diensten in hoge mate een maatschappelijke 
waarde creëren voor de gebruikers van het hoogheemraadschap, kan dit contract 
geplaatst worden in het strategische kwadrant. 
 
Hoewel de samenwerking tussen het Hoogheemraadschap Delfland en Delfluent 
niet op alle basiscondities van Van Weele en Rozemeijer hoog scoort, zijn er een 
aantal basiscondities dominant aanwezig. Er is geen businessplan met een visie op 
kerntaken. De interne organisatie is niet op alle gebieden goed ingespeeld op de 
bijzonderheden die een dergelijk contract met zich meebrengt; dit betreft vooral de 
mensen, kennis en informatie en relatiemanagement. Doordat hier veel tijd en 
energie aan gespendeerd is, is er wederzijds vertrouwen ontstaan. Hierdoor 
kunnen problemen tijdig opgelost worden en is er sprake van een evenwichtige 
relatie. 
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Ingevulde vragenlijst – Hoogheemraadschap – J. Rombouts – 14 juni 2012 
 

1 = niet / onvoldoende     5 = volledig /  goed 
    
  1  2  3  4  5 Opmerkingen, toelichting 
Visie en strategie   
1 In welke mate zijn visie 

en strategie op 
kerntaken vastgelegd in 
een businessplan (ook irt 
uitbesteding)? 

□ X □ □ □ Visie en strategie liggen niet vast 
in een businessplan. Het 
Hoogheemraadschap voert zijn 
taken uit op basis van de 
Waterschapswet. De PPS 
constructie is ontstaan vanuit het 
project en om het gefinancierd te 
krijgen. 

2 In welke mate is uw 
inkoopstrategie 
vastgelegd? 

□ □ X □ □ Inkoopstrategie is vastgelegd Er 
zijn inkoopkaders en Europees 
aanbesteden is van toepassing. 
Er wordt jaarlijks een budget 
toegekend. 

3 In welke mate dragen 
uw opdrachtnemers bij 
aan het vergroten van de 
toegevoegde waarde voor 
uw klanten? 

□ □ □ □ X Er is volledige en wederzijdse 
afhankelijkheid.  

4 In welke mate kennen 
opdrachtnemers uw 
klanten en stemmen zij 
hun producten en 
diensten hier op af? 

□ □ □ □ X Delfluent is vanwege de rol in 
keten soms iets later betrokken. 
Diensten worden afgestemd.  

5 In welke mate hebben 
uw opdrachtnemers een 
proactieve houding? 

□ □ □ X □ Zijn proactief, maar zien ook niet 
alles. Focus is meer op 
bedrijfsvoering. 

Inkoop en organisatie   
6 Is er een cultuur van 

samenwerken op alle 
niveaus in beide 
organisaties? 

□ □ □ □ X Beide durven kwetsbaar te zijn 
(ook informeel / formeel in 
balans) en open. 

7 Ondersteunt de 
organisatie bij de 
opdrachtnemer 
professioneel 
projectmanagement? 

□ □ □ X □ Wordt zeker ondersteund. 
Interface meeting tijdens 
uitvoering grote projecten. In 
onderhoudsfase is de druk er iets 
vanaf, nu meer werkafspraken.  

8 Ondersteunt uw eigen 
organisatie 
samenwerking met 
opdrachtnemers? 

X □ □ □ □ Ja, ligt vast in contract. Voor de 
rest van de organisatie lijkt het 
ver weg. 

9 In welke mate sturen uw □ □ □ □ X Dat is verantwoording van 
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opdrachtnemers hun 
eigen leveranciers actief 
aan? 

Delfluent. 
 

Mensen   
10 Worden mensen 

gewisseld wanneer er 
geen ‘klik’ is in de 
samenwerking? 

□ □ X □ □ Goede oplossing gevonden toen 
het voorkwam. 

11 In welke mate is de zgn. 
klikfactor van belang 
voor samenwerking? 

□ □ □ X □ Wil je een stap verder komen 
moet je delen / geven / nemen. 

12 Worden de mensen in 
de teams die de 
samenwerking moeten 
realiseren zorgvuldig 
gekozen? 

□ □ □ X □ CM team 1e fase door toeval 
ontstaan. Nieuwe teamleden 
worden nu gekozen door te kijken 
naar benodigde competenties.  

Kennis en informatie   
13 In welke mate hebben 

uw opdrachtnemers 
expertise op het gebied 
van projectmanagement 
in huis? 

□ □ □ □ X Daar zijn ze goed in. Zowel in de 
D&B fase, maar nu ook in de 
O&M fase.  

14 Hoe kan de (formele) 
communicatie 
gekenmerkt worden? 

□ □ □ □ X Er moet een balans zijn. Over het 
algemeen erg tevreden open 
transparant, geen 
terughoudendheid. Komen er 
samen steeds uit, daarna 
eventueel formeel. 

15 In welke mate is er 
sprake van open 
communicatie tussen 
opdrachtgever en 
opdrachtnemer? 

□ □ □ □ X Goed, idem. Er spelen wel eens 
zaken. Maar voor het doel waar 
we voor samenwerken is het 
goed. 

16 Hoe kan de 
communicatie met de 
opdrachtnemer 
gekenmerkt worden (bv 
frequentie en op welke 
niveaus)? 

□ □ □ □ X 2x /jr (aandeelhouder met 
bestuur) grote lijnen. 
Formeel 1x p/mnd prestaties 
(tactisch) contract. 
Projectcontacten naar behoefte. 
Verkennen en afstemmen naar 
behoefte (informeel). 
Kennis uitdragen dmv duo 
presentaties 

17 Hebt u als opdrachtgever 
de vaardigheden in huis 
om goed functioneel te 
kunnen specificeren? 

□ □ X □ □ In het contract staan functionele 
eisen. Er is een capaciteitseis vast. 
Voor het oh is dit lastiger; wat is 
goed in 2033? 

Relatiemanagement   
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18 In welke mate is de 
samenwerkingsrelatie 
zakelijk en 
resultaatgericht? 

□ □ □ X □ Niet zo goed als ze zou willen. 
Vanuit de publieke sterker 
invullen. CM team zitten nu in 
een andere wereld.  

19 In welke mate is er 
vertrouwen tussen de 
partijen? 

□ □ □ X □ Op tactisch niveau hoog 
Op strategisch niveau onderzoek 
naar toekomstbestendigheid van 
PPS. 

20 In welke mate is er 
sprake van een 
gemeenschappelijk 
belang? 

□ □ □ □ X 100 % wederzijds afhankelijk. Er 
is ook ruimte voor eigen belang.  

21 Is de verdeling van 
macht in de relatie in 
balans? 

□ □ □ X □ Bespreken zaken die niet in 
contract staat. Beide positie 
kiezen. Arbitrage board is nog 
niet ingezet. Tegen oplevering 
pittige discussies. 

22 Worden er duidelijke 
verwachtingen 
geschapen richting de 
opdrachtnemers? 

□ □ □ X □ Ja, veel tijd in gestopt.. Waarom 
wil je wat weten? Samen 
ontwikkelen en daarna continue 
aan werken. 

23 In welke mate worden 
deze verwachtingen waar 
gemaakt? 

□ □ □ X □ Meestal voldoende. Er is altijd 
ruimte voor verbetering.  
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INTERVIEW 
• Case Dienst Zuid‐Holland (IVOV) 

Inleiding  
Deze casus bespreekt de uitbesteding van het onderhoud aan het areaal van 
vaarwegen welke vallen onder het beheer van de regionale dienst Zuid-Holland 
(DZH). De regionale diensten vormen de ruggengraat van Rijkswaterstaat. Deze 
diensten brengen het beleid in de praktijk en zijn verantwoordelijk voor de aanleg, 
en het beheer en onderhoud van hoofd(vaar)wegen in de regio. Dienst Zuid-
Holland beheert het areaal dat ongeveer overeenkomt met het gebied van de 
Provincie Zuid-Holland. 
 

 
Figuur 19 DZH nat areaal. Rood = IVOV (Bron: intranet Rijkswaterstaat, 2012) 

Het contract waarover gesproken is, is het Prestatiecontract "Integraal Vast 
Onderhoud Vaarwegen (IVOV). De opdracht betreft het integraal vast en klein 
variabel onderhoud vaarwegen (IVOV) voor geheel Zuid-Holland, een omvangrijk 
areaal. Op de afbeelding gaat het om het rood gemarkeerde gebied. Het betreft een 
gemiddeld grootte aanneemsom (ongeveer € 8.000.000 voor drie jaar). Het te 
onderhouden areaal omvat meerdere disciplines (bodems, oevers, kleine 
sluizen/installaties en beweegbare bruggen). Het oplossen van calamiteiten zoals 
het opruimen van olievervuiling, schadeherstel bij aanvaringen en het verzorgen 
van de storingsdienst behoren ook tot de scope van het contract. 
 
De hoofdtransportassen (HTA) welke onderdeel uitmaken van de Schelde-Rijn-
verbinding vallen er niet onder.  
Voor een belangrijk deel wordt gestuurd op de beschikbaarheid van het netwerk. 
Daarnaast is vanuit de overheidsbegroting jaarlijks druk op het budget.  



 

Prestatiecontracten en ondernemend samenwerken 116 

 
 

Het contract is een uitwerking van de nieuwe generatie prestatiecontracten op basis 
van de UAV-gc, een relatief nieuwe aanpak en wordt op basis van risico’s, met 
systeemgerichte contractbeheersing29 (SCB) beheerst. 
 
De gunning is geweest op 28 december 2010. Het werk is gegund aan de 
Combinatie KWS VolkerInfra Van Oort. De looptijd van het contract is drie jaar 
met mogelijke verlenging van vier keer één jaar. Er is gekozen voor drie jaar, omdat 
het voor DZH de eerste keer was dat met een dergelijk contract gewerkt ging 
worden. Het was nog onbekend hoe de markt natte prestatiecontracten zou 
oppakken en DZH wilde een vinger aan de pols houden. Drie jaar is dan voor 
zowel opdrachtgever als opdrachtnemer een overzichtelijke periode.  

Vergelijk met RWS 
De vergelijking is hier uiteraard niet relevant. Het betreft hier een regionale dienst 
van Rijkswaterstaat. In vergelijking met het ‘NHK-contract’ van dienst Zeeland is 
dienst Zuid-Holland met een latere versie en dus verder ontwikkeld Model 
Prestatiecontract van start gegaan. 

Interview  
Met drs. ir. Bahjet Abo-Sheer, Projectmanager bij Rijkswaterstaat DZH, gehouden 
op 28 juni 2012. 
Als peer-reviewer zal dhr. ing. R. (Rob) Ouwendijk, contractmanager op dit contract 
benaderd worden. Het interview is opgezet rond de door Van Weele en Rozemeijer 
genoemde basiscondities: 

1. Visie en strategie 
2. Inkoop en organisatie 
3. Mensen 
4. Informatie en kennis 
5. Relatiemanagement 

Visie en strategie 
De keuze voor het uitbesteden van werk en meer taken aan de markt overlaten is 
gemaakt in het Ondernemingsplan 2004 – 2008 (zie hoofdstuk 1 en 2). Voor de 
uitvoering van deze plannen en de benodigde aanpassingen aan de organisatie is 
de zogenaamde Agenda 2012 (Rijkswaterstaat, 2009) opgesteld. Op basis van deze 
Agenda 2012 is er een landelijke inkoopstrategie vastgelegd. DZH heeft hiervan 
een regionale afgeleide vast gesteld. In dit inkoopplan is bepaald dat het vast en 

                                                 
29 Systeemgerichte contractbeheersing vindt haar oorsprong in de voortschrijdende professionalisering en 

veranderende rolverdeling van opdrachtgevers en opdrachtnemers van civiele (infrastructuur)projecten. Waar 

in ‘traditionele contracten’ de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het ontwerp, ligt deze 

verantwoordelijkheid in geïntegreerde contracten bij de opdrachtnemer (Rijkswaterstaat, 2007). 

 

De opdrachtnemer wordt steeds deskundiger en is beter in staat zijn processen te beheersen en goed 

functionerende producten te realiseren met een garantie voor een redelijke termijn. De rol van de 

opdrachtgever kan zich beperken tot het functioneel formuleren van wat hij wil hebben en het na 

opdrachtverlening risicogestuurd toetsen of de opdrachtnemer zich aan zijn in het contract vastgelegde beloftes 

houdt en of zijn kwaliteitssysteem functioneert. Deze werkwijze heet Systeemgerichte Contractbeheersing 

(SCB). 
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klein variabel onderhoud met behulp van het Model Prestatiecontracten aanbesteed 
dient te worden. Dit was het uitgangspunt voor IVOV. 
 
De strategie om de doelstellingen van het contact te bereiken is een combinatie van 
(relatief) harde en zachte eisen. Het resultaat van het contract wordt op bepaalde 
gebieden wel gehaald; er wordt in meerdere of mindere mate onderhoud 
uitgevoerd en dit leidt tot de gewenste beschikbaarheid. Bij andere eisen die niet zo 
tastbaar zijn, zoals ‘goed huisvaderschap’, ‘ontzorgen van de opdrachtgever’ en 
‘proactief handelen’ worden de doelstellingen van het contract onvoldoende 
gehaald. Dienst Zuid-Holland is overigens van mening dat het goed beschreven is 
en de opdrachtnemer is van mening dat het goed ingevuld wordt. De bron van het 
misverstand ligt grotendeels aan RWS en de regelgeving van de overheid. 
Bijvoorbeeld: bij de Hellegatsdam moet het onkruid van de asfaltbekleding 
verwijderd worden. Een vergunning daarvoor aanvragen duurt 13 weken. Het werk 
moet buiten het stormseizoen plaatsvinden, maar mag niet in het broedseizoen 
gebeuren. Daarnaast moet aan de milieuwetgeving voldaan worden. Het zal 
duidelijk zijn dat het onkruid niet wacht op de vergunning en dat de 
opdrachtnemer veel moeite heeft om aan alle randvoorwaarden te voldoen.  
Een ander voorbeeld heeft betrekking op de proactieve houding. Deze is nog 
onvoldoende. De opdrachtnemer komt echter wel met verbetervoorstellen, maar 
Rijkswaterstaat heeft door sturing op het budget er geen geld om ze uit te laten 
voeren. De voorstellen verdwijnen vervolgens in de spreekwoordelijke ijskast. 
Wanneer dat een aantal keren voorkomt, zal de opdrachtnemer zich op den duur 
de moeite besparen. 
 
De opdrachtnemer weet dat de vaarweggebruikers de klanten van Rijkswaterstaat 
zijn; ze hebben ook stakeholderanalyses gedaan. Het afstemmen van diensten op 
de behoefte van die gebruikers is nog een brug te ver. Een voorbeeld daarvan is het 
vervangen van afmeerhaken voor een veerpont bij een bepaalde sluis. De nieuwe 
haken voldeden niet aan de ARBO-eisen. Als de opdrachtnemer zich meer verdiept 
had in de wensen van die gebruiker waren gelijk de goede haken geleverd. De heer 
Abo-Sheer concludeert dan ook dat de markt nog niet gewend is aan de gevraagde 
werkwijze; daar moeten ze nog in groeien.  
Wellicht dat het onlangs ingevoerde systeem van ‘prestatiemeting’ daar verbetering 
in gaat brengen. Bij prestatiemeting worden de prestaties van marktpartijen 
beoordeeld en opgeslagen in een database. Deze hoogte van de beoordeling telt bij 
een volgende aanbesteding mee. 

Inkoop en organisatie 
Er is een goede, plezierige en constructieve samenwerking op alle niveaus tussen 
RWS en de opdrachtnemer. Dit is ook zo gemeld bij Staf DG30. Rijkswaterstaat 
komt bijvoorbeeld op klantendagen van de opdrachtnemer. Beide partijen zijn 
kritisch naar elkaar, maar de basis is vertrouwen. Problemen zijn bespreekbaar en 
worden uitgepraat. Er is overigens wel een escalatieladder afgesproken, zodat de 
projectmanager zijn werk kan blijven doen. De mensen op strategisch niveau 

                                                 
30 Staf DG ondersteunt het Bestuur van Rijkswaterstaat op het vlak van beleid, politiek, maatschappelijke 

organisaties en de markt. 
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hebben toch een andere stijl van problemen oplossen. Zo kan ieder op het juiste 
niveau zijn taak uitvoeren. Een grote steun hierbij is de houding van het 
directieteam van DZH. Het wil beslist van de van de samenwerking een succes 
maken. 
 
Professioneel projectmanagement wordt – ondanks dat er sprake is van een 
geïntegreerd contract – per discipline verschillend ingevuld. De 
informatievoorziening naar de opdrachtgever toe is ronduit slecht, bij de uitvoering 
van de groenvoorziening van het contract loopt het matig. Echter bij het onderhoud 
aan de bruggen en sluizen loopt het prima. Aan planningen houdt de 
opdrachtnemer zich over het algemeen wel.  
Wat er blijkbaar niet goed gaat, is de aansturing van de opdrachtnemers 
(onderaannemers) van de combinatie, aangezien de combinatie het onderhoud van 
bruggen en sluizen zelf verzorgt. De onderaannemers voeren de andere 
werkzaamheden uit, zoals de groenvoorzieningen en het bodemonderhoud van de 
vaarwegen. De kwaliteit hiervan is onvoldoende. 

Mensen 
Er is sprake van een ‘klik’ tussen de mensen in de teams. Overigens geeft dhr. Abo-
Sheer de voorkeur aan de term ‘match’, want dit geeft beter weer dat mensen bij 
elkaar moeten passen; er moet ‘chemie’ zijn. Rijkswaterstaat maakt gebruik van de 
zogenaamde ‘Managementdrives’31 om de dynamiek in teams te kunnen 
weergeven. Helaas wordt dit onvoldoende toegepast om teams te bemensen. Er zijn 
andere zaken die voorgaan, zoals de beschikbare capaciteit in de organisatie. Op 
papier moeten de aantallen kloppen (‘je hebt 0,4 fte gevraagd’); dit brengt een 
ambtelijke organisatie blijkbaar met zich mee. Daarnaast krijg je ook niet altijd de 
gevraagde kwaliteit van medewerkerkers. Het komt voor dat op een andere plaats in 
de organisatie een project beëindigd wordt en dat medewerkers aan andere teams 
toegevoegd worden, zonder dat gekeken wordt of dit nu wel de beste match is. Het 
gevolg is dat je wel resultaten haalt (bijvoorbeeld: het onderhoud wordt gedaan), 
maar waarschijnlijk wordt niet voldaan aan de doelstellingen van de organisatie 
(bijvoorbeeld: professioneel opdrachtgever). Rijkswaterstaat kan hier nog sterk in 
verbeteren. 

Informatie en kennis  
De opdrachtnemers hebben kennis van projectmanagement in huis. In de 
disciplines waar de combinatie zelf taken uitvoert, gaat dat goed, zoals hierboven al 
aangegeven. De opgegeven planningen worden nagekomen. Ook de storingsdienst 
wordt goed afgehandeld. Echter het informeren van het projectteam – en daarmee 
de opdrachtgever – gaat niet goed. Rapportages zijn onvoldoende, 
inspectiegegevens en schouwgegevens (dagelijkse inspecties) ontbreken of zijn 
onvolledig. Daarnaast is het Beheermanagementsysteem (BMS) nog niet ingevuld 
en wordt het beheerproces daardoor niet goed ondersteund. De oorzaak hiervan 
was dat Rijkswaterstaat bij aanvang van het contract het areaal onvoldoende in 
beeld had. Er is dus begonnen met een achterstand. Het inhalen van de achterstand 
is niet uitgevraagd, terwijl de beheerder dit eigenlijk wel verwacht. Omdat de relatie 

                                                 
31 Management Drives® en drijfveren, een methodiek om naar mensen en organisaties te kijken. 
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goed is, zijn deze zaken goed bespreekbaar en wordt het steeds duidelijker waar 
verbeteringen mogelijk zijn. 
 
De formele communicatie vindt schriftelijk plaats. Voor het aantonen van de 
rechtmatigheid wordt het projectdossier bijgehouden. In de overleggen is er zeker 
sprake van open communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
Problemen worden besproken en waar mogelijk opgelost. 
Tussen de partijen is er communicatie op diverse niveaus; op directieniveau is er 
vier keer per jaar een zogenaamd ‘benen op tafel’-overleg waar op informele wijze 
zaken besproken worden. Daarnaast is er bij aanvang van het contract een ‘Project 
Start Up’ gehouden, waarin de beide directeuren van de opdrachtgever en de 
opdrachtnemer de verwachtingen uitgesproken hebben. 
Dan is er elke drie weken een prestatiemetingoverleg waarbij de tot dan behaalde 
prestaties worden vastgelegd. Iedere maand is er contractoverleg, waarbij de 
voortgang wordt besproken. Er is nog operationeel overleg waarbij de medewerkers 
uit het district - meestal de areaalinspecteurs - betrokken zijn. Overigens vinden de 
deelnemers aan dit overleg dat ze goed geïnformeerd worden en geven ze 
complimenten aan de opdrachtgever, omdat dat het in hun ogen veel beter gaat dan 
voorheen. 
 
Op het gebied van functioneel specificeren is Rijkswaterstaat nog een lerende 
organisatie. Er zijn nog veel verbetermogelijkheden: we hebben het hele areaal nog 
niet voldoende in beeld, we kunnen van wat we  wel in beeld hebben de gewenste 
prestatie(s) niet goed beschrijven en we missen informatie. 

Relatiemanagement 
De relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is resultaatgericht, in die zin dat 
er meer of minder goede resultaten behaald worden; echter niet alle doelstellingen 
van het contract worden gehaald. Wetgeving maakt dat lastig, maar de 
opdrachtnemer heeft ook niet altijd oog voor doelstellingen als ‘Minder Hinder’. 
Dit is een werkwijze waarmee Rijkswaterstaat beoogt dat de gebruiker van 
infrastructuur zo weinig mogelijk hinder ondervindt van werkzaamheden aan die 
infrastructuur. De opdrachtnemer kijkt meer op de korte termijn en naar hoe taken 
op een voor hem eenvoudige wijze uitgevoerd kunnen worden. Dit is begrijpelijk, 
omdat in de uitvraag de langetermijnvisie niet expliciet van de opdrachtnemer 
gevraagd wordt. In de nieuwe generatie contracten is hier overigens meer aandacht 
aan besteed. 
Overigens geldt ook hier dat door het vertrouwen tussen de partijen dit soort zaken 
bespreekbaar zijn. Het is echter een leerproces; het is al voorgekomen dat de 
opdrachtnemer maatregelen nam en met ideeën kwam om de doorstroming op de 
vaarweg bij bepaalde bruggen te bevorderen, zonder dat dit zo specifiek in het 
contract stond. Er in dit geval ook sprake van gemeenschappelijk belang; voor de 
opdrachtnemer omdat het paste in zijn werkwijze, voor Rijkswaterstaat omdat het 
ten goede kwam aan de vaarweggebruiker. Voor het oplossen van de storing aan 
het DVM32-systeem van de Haringvlietbrug heeft de opdrachtnemer 
verbetervoorstellen ingediend om de storing voor korte en lange termijn op te 

                                                 
32 DVM: Dynamisch Verkeersmanagementsysteem 
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lossen. Echter het onderhoud aan deze installaties maakt geen onderdeel uit van 
het contract en viel onder het beheer van een landelijke dienst. Een oplossing 
zoeken kostte in het begin te veel tijd. Dit is nu in goed overleg opgelost.  
 
Hoewel Rijkswaterstaat een publiek belang heeft en de opdrachtnemer als private 
partij vooral winstgevendheid en continuïteit nastreeft, is er sprake van een 
evenwichtige verdeling van macht in de relatie. Rijkswaterstaat heeft de 
opdrachtnemer nodig om de door de maatschappij verlangde prestaties te 
realiseren en de Combinatie kan haar doelstellingen behalen door te voldoen aan 
de contracteisen. De eisen in het contract zijn duidelijk. De doelstellingen van het 
contract zijn onvoldoende helder geformuleerd en wellicht ook niet meetbaar (wat 
is bijvoorbeeld goed huisvaderschap?). Daarom worden er wel resultaten behaald, 
maar worden de verwachtingen van het contract niet behaald. 
 
 

 
Figuur 20 Het Spui, een van de vaarwegen van het contract (Bron: Rijkswaterstaat) 

Conclusie 
De organisatie van Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland komt uiteraard in grote 
mate overeen met dienst Zeeland. Het verschil zit vooral in het feit dat bij dienst 
Zeeland de hoofdtransportassen wel in de scope van het contract zitten. Bij dienst 
Zuid-Holland is er sprake van een geïntegreerd contract; vrijwel alle disciplines zijn 
opgenomen. Bij dienst Zeeland was er sprake van een pilotcontract. Er was toen 
nog geen duidelijk kader of modelcontract.  
 
Hoewel de samenwerking tussen dienst Zuid-Holland en de Combinatie 
VolkerInfra Van Oord niet op alle basiscondities van Van Weele en Rozemeijer 
hoog scoort, zijn er een aantal basiscondities dominant aanwezig. Er is bijvoorbeeld 
onvoldoende sprake van een proactieve houding bij de opdrachtnemer. Teams 
worden niet optimaal samengesteld en worden de doelstellingen van het contract 
niet voldoende behaald. Dit heeft voornamelijk betrekking op de aspecten ‘visie en 
strategie’ en ‘mensen’. Doordat de directie van dienst Zuid-Holland samenwerking 
actief ondersteunt en het projectteam hier aan bijdraagt is er sprake van wederzijds 
vertrouwen. Hierdoor kunnen problemen opgelost worden en is er sprake van een 
evenwichtige relatie.  
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Ingevulde vragenlijst – Dienst Zuid Holland – B. Abo-Sheer – 28 juni 2012 
 

1 = niet / onvoldoende       5 = volledig /  goed 
    
  1  2  3  4  5 Opmerkingen, toelichting 
Visie en strategie   
1 In welke mate zijn 

visie en strategie op 
kerntaken vastgelegd 
in een businessplan 
(ook irt uitbesteding)? 

□ □ □ X □ In Agenda 2012 zijn daar keuzes in 
gemaakt. Het kan altijd beter. 

2 In welke mate is uw 
inkoopstrategie 
vastgelegd? 

□ □ □ X □ Er is een landelijke en regionale 
inkoopstrategie. Deze heeft DZH 
gebruikt 

3 In welke mate dragen 
uw opdrachtnemers 
bij het vergroten van 
de toegevoegde 
waarde voor uw 
klanten? 

□ X □ □ □ Wet- en regelgeving werpen soms 
struikelblokken op. Dit kan de prestatie 
van de opdrachtnemers tegenhouden. 
Rijkswaterstaat wil proactieve 
Opdrachtnemer die met verbeter 
maatregelen komt; soms is daar geen 
budget voor.  

4 In welke mate 
kennen 
opdrachtnemers uw 
klanten en stemmen 
zij hun producten en 
diensten hier op af? 

□ □ X □ □ Weet wat vaarweggebruikers zijn door 
stakeholdersanalyse. Afstemmen is een 
brug te ver. 

5 In welke mate 
hebben uw 
opdrachtnemers een 
proactieve houding? 

□ X □ □ □ Het is nog onvoldoende; ze zijn nog niet 
gewend aan de gevraagde werkwijze. 

Inkoop en organisatie   
6 Is er een cultuur van 

samenwerken op alle 
niveaus in beide 
organisaties? 

□ □ □ X □ Er is goede plezierig en constructief 
samenwerking op alle niveaus. 
Problemen zijn bespreekbaar en worden 
uitgepraat. Er is escalatieladder 
afgesproken 

7 In welke mate 
ondersteunt de 
organisatie bij de 
opdrachtnemer 
professioneel 
projectmanagement? 

□ □ X □ □ Informatievoorziening is slecht. Groen 
onderhoud is matig. Echter het 
onderhoud aan sluizen en bruggen gaat 
heel goed.  

8 In welke mate 
ondersteunt uw eigen 
organisatie 
samenwerking met 

□ □ □ □ X Directieteam steunt projectteam en gaat 
altijd voor de samenwerking.  
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opdrachtnemers? 
9 In welke mate sturen 

uw opdrachtnemers 
hun eigen 
leveranciers actief 
aan? 

□ □ X □ □ Groen (oevers) gaat niet goed. Kwaliteit 
is onvoldoende. Houden zich aan 
planning. 

Mensen   
10 Worden mensen 

gewisseld wanneer er 
geen ‘klik’ is in de 
samenwerking? 

□ X □ □ □ Er is sprake van klik. Er is echter geen 
strategie voor. Soms worden mensen 
gewisseld. 

11 In welke mate is de 
zgn. klikfactor van 
belang voor 
samenwerking? 

□ □ □ X □ Er moet voldoende chemie zijn. Je krijgt 
niet altijd de juiste mensen bij elkaar, 
door verschillende redenen. 

12 Worden de mensen 
in de teams die de 
samenwerking 
moeten realiseren 
zorgvuldig gekozen? 

□ X □ □ □ Nee. Rijkswaterstaat kan daarin sterk 
verbeteren. 
Resultaat versus doelstelling 

Informatie en kennis    
13 In welke mate 

hebben uw 
opdrachtnemers 
expertise op het 
gebied van 
projectmanagement 
in huis? 

□ □ □ X □ Hebben ze in huis. Op productniveau 
(sluizen bruggen) doen ze zelf dat gaat 
goed. Ook storingsdienst gaat goed. 
Rapportages, inspectiegegevens en 
schouwgegevens gaan niet helemaal 
goed. BMS ondersteunt dat niet 
voldoende. 

14 Hoe kan de (formele) 
communicatie 
gekenmerkt worden? 

□ □ □ X □ Schriftelijk. Contractdossier - 
rechtmatigheid. Contractoverleg. 

15 In welke mate is er 
sprake van open 
communicatie tussen 
opdrachtgever en 
opdrachtnemer? 

□ □ □ X □ Er is open communicatie. Problemen 
kunnen besproken worden. 

16 Hoe kan de 
communicatie met de 
opdrachtnemer 
gekenmerkt worden 
(bv frequentie en op 
welke niveaus)? 

□ □ □ X □ Directieoverleg 4x per jaar en PSU 
Prestatiemeting elke 3x weken 
Contractoverleg overleg elke maand. 
Operationeel overleg (district beheer er 
bij betrekken) Informeren areaal 
inspecteurs goed. Zij zijn zeer tevreden. 

17 In welke mate heeft u 
als opdrachtgever de 
vaardigheden in huis 
om goed functioneel 
te kunnen 

□ □ X □ □ Lerende organisatie. Het kan nog beter, 
we hebben nog niet al ons areaal in 
beeld, en kunnen prestatie nog niet 
goed omschrijven, informatie mist.  



 

Prestatiecontracten en ondernemend samenwerken 123 

 
 

specificeren? 
Relatiemanagement   
18 In welke mate is de 

samenwerkingsrelatie 
zakelijk en 
resultaatgericht? 

□ □ □ X □ Resultaat wordt gehaald. Doelstelling is 
lastiger (Minder Hinder, wetgeving) 

19 In welke mate is er 
vertrouwen tussen de 
partijen? 

□ □ □ X □ Er wederzijds vertrouwen, maar geen 
blind verrouwen; vrijwel alles is 
bespreekbaar. 

20 In welke mate is er 
sprake van een 
gemeenschappelijk 
belang? 

□ □ X □ □ Gemerkt bij bruggen; er werd 
inspanning verricht om doorstroming te 
bevorderen. Dan is er een gezamenlijk 
belang. 

21 Is de verdeling van 
macht in de relatie in 
balans? 

□ □ □ X □ Ja, is in balans. 

22 Worden er duidelijke 
verwachtingen 
geschapen richting de 
opdrachtnemers? 

□ □ X □ □ Het contract is duidelijk. Maar de 
doelstelling, c.q. verwachtingen zijn 
vanwege het subjectieve karakter ervan 
niet geheel helder. 

23 In welke mate 
worden deze 
verwachtingen waar 
gemaakt? 

□ □ X □ □ De resultaten met betrekking tot 
onderhoud zijn op zich goed geregeld. 
De doelstellingen van de organisatie 
worden niet behaald. 



 

Prestatiecontracten en ondernemend samenwerken 124 

 
 

INTERVIEWS 
• Case Provincie Noord‐Holland 

Inleiding  
Deze casus bespreekt het onderhoud van de vaarwegen die behoren tot het 
beheergebied van de Provincie Noord-Holland.  
De Provincie Noord-Holland is een provincie met ruim 2,5 miljoen inwoners, 
verdeeld over 60 gemeenten. De provincie heeft op diverse beleidsterreinen, zoals 
ruimtelijke ordening en openbaar vervoer een belangrijke coördinerende taak. De 
provincie is eveneens toezichthouder op gemeenten en waterschap. Het natte 
areaal van de provincie omvat:  

• 250 km vaarweg; De Amstel, Ringvaart Haarlemmermeer, Noord-Hollands 
kanaal en een deel van De Zaan (uiteraard met bijbehorende oevers en 
bodems) 

• 54 beweegbare bruggen (deels op afstand bediend) 
• 10 sluizen 
• 2 ponten 
• Verkeerscentrales (onder andere voor de bediening van de objecten) 

 

 
Figuur 21 Rekervlotbrug bij Koedijk (Bron: PNH) 
 
De ambtelijke organisatie van de provincie Noord-Holland ondersteunt het college 
van Gedeputeerde Staten bij het uitvoeren van het collegeprogramma.  
Aan het hoofd van deze organisatie staat de directie van de provincie. Deze bestaat 
uit een algemeen directeur en vier directeuren. De algemeen directeur is de schakel 
tussen bestuur en ambtelijke organisatie.  
Bij de directie Beheer & Uitvoering (B&U) vinden we de uitvoering van groen- en 
infrastructuurprojecten en het beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen 
(http://www.noord-holland.nl).  
 
Van de provincie is de sector Dagelijks Beheer, waar het interview plaatsvindt, 
verantwoordelijk voor het zogenaamde vaste onderhoud (gepland en ongepland). 
Dit gebeurt door het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan de 
infrastructuur.  
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Hieronder vallen bijvoorbeeld het groenbeheer van de oevers, het op diepte houden 
van de vaarwegen en het verwijderen van wrakken. Renovaties en variabel 
onderhoud worden uitgevoerd door de afdeling ‘Infra’ en vallen verder buiten dit 
interview. 

Vergelijk RWS 
De Provincie Noord-Holland is op het gebied van het beheer en onderhoud van 
vaarwegen vergelijkbaar met Rijkswaterstaat aangezien: 

• De organisatie een publieke taak heeft op het gebied van vaarwegbeheer. 
• Zij natte infrastructuur beheert. 
• Zij deels van de markt afhankelijk is voor kennis en uitvoering. 

 
De provincie zit in een overgangsfase van traditionele RAW-bestekken naar meer 
prestatiegerichte contracten (bijvoorbeeld UAV-gc). De nieuwe contracten zullen 
zeer waarschijnlijk in het strategisch kwadrant vallen, aangezien er een behoorlijke 
mate van afhankelijkheid is van de opdrachtnemers. De geleverde diensten zijn van 
directe invloed op de maatschappelijke waarde. Voor de huidige contracten is het 
de vraag of ze in het strategische kwadrant vallen. Een positie in het 
hefboomkwadrant is waarschijnlijker. Een meer onderbouwd antwoord zou 
overigens nader onderzoek vragen. 

Interview en verificatie 
Het interview is gehouden op 12 juli 2012, met de heer ing. H. Breuker, 
projectleider bij de Directie Beheer & Uitvoering, sector Dagelijks beheer. De 
validatie zal uitgevoerd worden door ing. E. Buring, eveneens projectleider bij de 
Directie Beheer & Uitvoering, sector Dagelijks beheer. Het interview is opgezet 
rond de door Van Weele en Rozemeijer genoemde basiscondities: 

1. Visie en strategie 
2. Inkoop en organisatie 
3. Mensen 
4. Informatie en kennis  
5. Relatiemanagement 

Visie en strategie 
De directie B&U heeft zich voor 2014 een aantal doelen gesteld. De directie stelt de 
gebruiker van haar infrastructuur centraal, is een professionele, opdrachtgevende 
organisatie met hogere advieskwaliteiten en wil ondernemender en innovatiever 
zijn.  
Voorbeelden van ambities die de organisatie hieraan verbindt, zijn professioneel 
beheer (ook van openbaar vervoer), het creëren van volwassen 
verkeersmanagement en de uitvoering van groenprojecten. In deze ambitie past 
ook het onderwerp van het interview; de provincie wil namelijk geleidelijk van de 
bestaande onderhoudsbestekken overgaan naar integrale prestatiecontracten. In 
2010 is een Inrichtingsplan opgesteld met daarin de koers. Dhr. Breuker geeft 
daarbij aan dat doelen en effecten die de organisatie wil bereiken strategisch zijn 
beschreven en daarmee minder concreet. Dat geeft overigens wel ruimte voor eigen 
invulling. Een visie op de kerntaken van de organisatie en wat de markt moet doen, 
wordt in ieder geval niet vermeld. De inkoopafdeling is wel begonnen aan het 
opstellen van een inkoopstrategie, maar onderhoud is nog lastige materie voor deze 
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afdeling. Inkoop wordt nu wel betrokken bij het opstellen van de nieuwe 
contracten. 
 
De huidige onderhoudsbestekken hebben als kenmerk dat het bijna allemaal RAW-
bestekken33 zijn. Daarnaast zijn ze monodisciplinair, zijn er veel verschillen tussen 
de bestekken en er is weinig cohesie of uniformiteit. Af en toe is er een combinatie 
van grijs en groen (asfalt en bijvoorbeeld bermbeheer) of combinaties van 
elektrotechnisch- en mechanisch onderhoud. De huidige aannemers hebben 
kennis van het areaal én weten wie de gebruikers zijn. Het programma 
‘gebruikersgericht netwerkmanagement’ van de provincie stimuleert dit ook. Een 
voorbeeld van het meedenken met de gebruiker is het volgende: in het Noord-
Hollands Kanaal zijn enkele zogenaamde ‘vlotbruggen’ aanwezig – een typisch 
Noord-Hollands verschijnsel. Een van deze bruggen ligt in een lastige bocht voor 
het scheepvaartverkeer en wordt daardoor vaak aangevaren. De 
onderhoudsaannemer kwam uit eigen beweging met een constructie waardoor het 
fietsverkeer na een aanvaring weer snel op gang kan komen. 
 
Op dit moment is de afdeling van dhr. Breuker acht nieuwe onderhoudscontracten 
aan het voorbereiden. Dit zijn zeven droge percelen en één nat perceel. Het betreft 
een Europese aanbesteding. De contracten worden in november gegund en zullen 
op 1 januari 2013 ingaan. De indeling in percelen geeft uniformiteit naar de 
buitenwereld (zowel naar opdrachtnemers als naar de gebruikers) en kan gaan 
zorgen voor betere interne afstemming. Voor het natte perceel wil de provincie één 
opdrachtnemer die kennis heeft van onderhoud voor alle disciplines.  
 
Volgens dhr. Breuker is de eigen organisatie nog niet voldoende uitgerust om nu al 
veel risico’s bij de markt te leggen; hij wil daarom eerst de stap maken naar 
integratie van disciplines. De Directie B&U heeft het areaal behoorlijk goed in 
beeld, maar het is nog moeilijk om vervolgens de vertaalslag te maken naar 
prestatie- en topeisen aan dit areaal. Dit is nog pril en in ontwikkeling. Ook het 
inrichten en omgaan met een onderhoudsmanagementsysteem, dat de 
onderhoudsprocessen moet ondersteunen, moet nog opgezet worden. In het 
voortraject naar de nieuwe contracten heeft de dhr. Breuker een onderzoek 
uitgevoerd34. Wat hij onder andere van Rijkswaterstaat en ProRail geleerd heeft, is 
dat het belangrijk is dat de eigen organisatie op orde moet zijn en op de nieuwe rol 
voorbereid, voordat op grotere schaal dan nu het geval is, taken uitbesteed kunnen 
worden. 
 
Omdat de RAW voor de Provincie Noord-Holland een goed systeem is, wordt dit 
gebruikt als basis. De nieuwe bestekken worden bestekken met (veel) open posten. 
De bedoeling is dat de provincie haar werkwijze meegeeft aan de opdrachtnemer 
en deze uitdaagt om met onderbouwde, aantoonbaar betere onderhoudsplannen te 
komen.  
De provincie geeft voorwaarden mee, maar de boodschap naar de markt is: kijk 
vanuit je eigen expertise en voeg meerwaarde toe. In het bestek zijn onder andere 

                                                 
33 zie Hoofdstuk 2 voor een beschrijving van de RAW 
34 Provincie Noord-Holland, H.J. Breuker, Onderzoek innovatieve contracten in het vast onderhoud, juli 2011 
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stop- en bijwoonpunten opgenomen, zodat de directievoerders en toezichthouders 
goed regie kunnen voeren.  
De looptijd van het bestek is twee jaar met mogelijke verlenging van één jaar. 
Wanneer de markt de werkwijze goed oppakt, kan de volgende stap richting 
prestatiecontracten genomen worden. Als het niet lukt, kan de provincie de regie 
weer terug in eigen hand nemen en is de uitvoering van het onderhoud nog steeds 
geborgd. De eigen organisatie zal zich moeten aanpassen en de nieuwe werkwijze 
moeten ondersteunen om de overgang mogelijk te maken. Gedurende de looptijd 
van het contract zal er een coachingstraject gevolgd gaan worden. Dhr. Breuker 
overweegt nog of de opdrachtnemers met dit traject zullen gaan meelopen. 
 
Bijzonderheden zijn verder nog: bij gunning wil de Provincie Noord-Holland niet 
onderhandelen met een tenderteam35, maar met het projectteam die het contract 
daadwerkelijk gaan uitvoeren wanneer het gegund is. Daarnaast voert de provincie 
in de regio op diverse gebieden beleid om het midden- en kleinbedrijf te 
stimuleren. Om dit beleid ook vanuit beheer en onderhoud te ondersteunen 
worden in de gunningprocedure de lokale aannemers opgeroepen om hun 
meerwaarde aan te tonen, door bijvoorbeeld specifieke gebiedskennis of 
noodzakelijke specifieke kennis in de aanbieding te vermelden.  
Bij een informatiemiddag (19 januari 2012) over deze nieuwe werkwijze is door de 
provincie benadrukt, dat het voor de aannemers uit de regio – die vaak een 
monodisciplinair bedrijf zijn – verstandig is om (multidisciplinaire) allianties te 
vormen, om vervolgens gezamenlijk de aanbieding te kunnen gaan doen. 
Daarnaast wordt er bij het opstellen met de ervaringseisen en omzeteisen gekeken 
hoe het beleid van de provincie hierin verwoord kan worden. 
Dit zijn maatregelen om de lokale marktpartijen een redelijk kans te geven ten 
opzichte van de grote Nederlandse en Europese aanbieders en de kennis te borgen 
die de huidige aannemers hebben van het areaal. 

Inkoop en organisatie 
Op dit moment is er nog geen sprake van een cultuur van samenwerking op alle 
niveaus bij beide organisaties. Veel gebeurt ad hoc en is afhankelijk van het 
betreffende contract en van de invulling die de medewerkers bij de organisaties 
eraan geven. Er wordt gewerkt aan professioneel projectmanagement, dat een 
belangrijk aspect is bij de gunning van de nieuwe contracten. De bedoeling van de 
nieuwe contracten is dat de opdrachtnemer de provincie ontzorgt en bijvoorbeeld 
zelf initiatief neemt voor het opstellen van de werkzaamheden en bijbehorende 
planning en de afstemming met de verkeerscentrale regelt. 

Mensen 
Op dit moment worden teams samengesteld met de beschikbare mensen. Er wordt 
niet naar ‘klikfactoren’ gekeken of naar de chemie tussen mensen. Een RAW-
bestek is natuurlijk ook bekende materie voor de medewerkers en vrij helder in 
verplichtingen over en weer, dus het is op dit moment niet van groot belang. De 

                                                 
35 Tenderteam: een specialistisch team met focus op contractkennis en juridische voorwaarden, die de 

aanbieding naar de opdrachtgever voorbereid, maar wat niet betrokken is bij de latere uitvoering van de 

werkzaamheden. 
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medewerkers van de provincie hebben voor samenwerking overigens wel diverse 
cursussen gevolgd en zouden de gewenste competenties in huis moeten hebben. 

Informatie en kennis  
Zoals hierboven vermeld, kan professioneel projectmanagement bij de aannemers 
nog verder ontwikkeld worden. Er is wel veel regiospecifieke kennis aanwezig. De 
formule communicatie gaat nu via bouwvergaderingen en officiële 
correspondentie. Op operationeel niveau vindt ook formele communicatie plaats, 
bijvoorbeeld door middel van checklisten, maar er is ook informele communicatie. 
De directievoerders van het contract hebben regelmatig overleg met de betreffende 
aannemers. Bij de nieuwe contracten zal het kader van de UAV 1989 nog van 
toepassing zijn. 
Omdat het bij prestatiecontracten nodig is om goed functionele eisen te kunnen 
beschrijven, is de provincie zich daarin aan het ontwikkelen en te 
professionaliseren, maar eenvoudig is dat niet. 

Relatiemanagement 
In de huidige onderhoudsbestekken is de samenwerkingsrelatie zakelijk en 
resultaatgericht. Er zijn heldere doelen en opdrachten geformuleerd, dus er is ook 
weinig discussie, en de RAW-systematiek helpt hier uiteraard bij. Er is vertrouwen 
tussen de partijen, maar er is meer vertrouwen in de kleinere lokale aannemers 
dan in de grote bedrijven. De regionale bedrijven zijn in een bepaalde mate 
afhankelijk van de opdrachten van de provincie – voor de grote bedrijven is het 
meer een zoveelste klus. Bovendien hebben de regionale bedrijven een 
beroepsmatige trots – ze vinden het ook ‘onze objecten’ waar ze voor zorg dragen. 
 
De verdeling van verantwoordelijkheden is in de huidige bestekken helder: de UAV 
1989 is van toepassing en de opdrachten staan in de bestekken, de opdrachtnemer 
voert uit en de provincie controleert. Daarmee is de machtsverhouding tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijk. In de nieuwe contracten zal er een 
nieuwe balans in de relatie ontstaan. Dit vanwege te gevraagde doorgroei naar 
prestatiecontracten.  
De verwachtingen naar de opdrachtnemer op dit moment zijn ook helder; dat is 
inherent aan de RAW-systematiek. In voorlichtingsessie voor de nieuwe contracten 
is aandacht besteed aan verwachtingenmanagement; er zal meer gewerkt worden 
met competenties op het gebied van samenwerking en er zal meer aandacht 
besteed worden aan het formuleren van gezamenlijke doelen. 
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Figuur 22 Ringvaart Haarlemmermeer bij Vijfhuizen (Bron: onbekend) 

Conclusie 
De Provincie Noord-Holland is op het gebied van het beheer en onderhoud van 
vaarwegen vergelijkbaar met Rijkswaterstaat. Het is een ambtelijke organisatie die 
opereert in het publieke domein. Het heeft kapitaalintensieve bedrijfsmiddelen. 
Een belangrijk deel van het onderhoud wordt aan private partijen uitbesteed. Voor 
wat betreft de contractvormen zit de provincie in een overgangsfase, enigszins 
vergelijkbaar met het Pilot-contract NHK van Rijkswaterstaat dienst Zeeland. Maar 
waar Rijkswaterstaat ervoor koos om verregaand taken uit te besteden, kiest de 
Provincie Noord-Holland ervoor om geleidelijk te groeien naar prestatiecontracten. 
Eerst worden de huidige monodisciplinaire RAW-bestekken omgezet naar 
multidisciplinaire contracten onder UAV 1989 (per 1-1-2013). Wanneer dit lukt, kan 
vervolgens de stap naar prestatiecontracten gemaakt worden. Dit geeft zowel de 
eigen organisatie als de markt de kans om naar de nieuwe situatie te groeien.  
Daarnaast wil de Provincie Noord-Holland nadrukkelijk de eigen lokale aannemers 
betrekken en gebruikmaken van hun objectkennis en ‘gevoel’ voor de regio. 
 
De score van de vragenlijst heeft ook de kenmerken van de genoemde overgang; de 
meeste vragen worden beantwoord vanuit de huidige situatie en enkele vanuit de te 
bereiken situatie.  
De huidige contractvormen scoren niet op alle basiscondities van Van Weele en 
Rozemeijer hoog – er is wel een businessplan, maar duidelijke doelen ontbreken 
daarin. Er is geen visie op kerntaken. De interne organisatie is niet op alle gebieden 
goed ingespeeld op de bijzonderheden die prestatiecontracten met zich 
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meebrengen, maar ze bereidt zich er wel op voor. Relatief hoog scoren de 
samenwerking met de huidige aannemers en hun proactieve houding. Door dat de 
RAW-systematiek bij alle betrokkenen goed bekend is, scoort de formele 
communicatie hoog en is de samenwerkingsrelatie zakelijk en resultaatgericht. 
Doordat de lokale aannemers erg betrokken zijn met de werkzaamheden, is er 
wederzijds vertrouwen ontstaan. Hierdoor kunnen problemen tijdig opgelost 
worden en is er sprake van een evenwichtige relatie. 
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Ingevulde vragenlijst – Provincie Noord-Holland – H. Breuker – 7 juli 2012 
 

1 = niet / onvoldoende       5 = volledig /  goed 
    
  1  2  3  4  5 Opmerkingen, toelichting 
Visie en strategie   
1 In welke mate zijn 

visie en strategie op 
kerntaken vastgelegd 
in een businessplan 
(ook irt uitbesteding)? 

□ □ X □ □ Inrichtingsplan 2010. Daarin 
ongeveer de koers. Doelen en 
effecten zijn op strategisch niveau 
beschreven. 

2 In welke mate is uw 
inkoopstrategie 
vastgelegd? 

□ X □ □ □ Inkoopafdeling is daar mee bezig. 
Worden nu betrokken bij P-
contracten. Onderhoud is toch een 
andere wereld. 

3 In welke mate dragen 
uw opdrachtnemers 
bij het vergroten van 
de toegevoegde waarde 
voor uw klanten? 

□ □ X □ □ Is aan het groeien. 

4 In welke mate kennen 
opdrachtnemers uw 
klanten en stemmen 
zij hun producten en 
diensten hier op af? 

□ □ □ X □ Ze kennen de klant en komen ook 
met voorstellen, voorbeeld 
vlotbruggen. 

5 In welke mate hebben 
uw opdrachtnemers 
een proactieve 
houding? 

□ □ □ X □ Zijn proactief. Denken mee. 
Betrokkenheid is groot. 

Inkoop en organisatie   
6 Is er een cultuur van 

samenwerken op alle 
niveaus in beide 
organisaties? 

□ X □ □ □ Is niet echt aanwezig 

7 In welke mate 
ondersteunt de 
organisatie bij de 
opdrachtnemer 
professioneel 
projectmanagement? 

□ X □ □ □ Nog niet, maar wordt aan gewerkt, 
zijn ze mee aan de slag. Is een 
belangrijk deel van de gunning.  

8 In welke mate 
ondersteunt uw eigen 
organisatie 
samenwerking met 
opdrachtnemers? 

□ □ X □ □ Is aanwezig, maar voor verbetering 
vatbaar 

9 In welke mate sturen 
uw opdrachtnemers 

□ □ □ □ □ Niet van toepassing. 
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hun eigen leveranciers 
actief aan? 

Mensen   
10 Worden mensen 

gewisseld wanneer er 
geen ‘klik’ is in de 
samenwerking? 

X □ □ □ □ Nee, je moet het doen met huidige 
bemanning. 

11 In welke mate is de 
zgn. klikfactor van 
belang voor 
samenwerking? 

□ X □ □ □ Nu nog niet. 

12 Worden de mensen in 
de teams die de 
samenwerking 
moeten realiseren 
zorgvuldig gekozen? 

□ □ □ X □ Huidige competenties zijn ook 
gericht op samenwerken. Men heeft 
daar diverse cursussen en dergelijke 
voor gevolgd. 

Informatie en kennis    
13 In welke mate hebben 

uw opdrachtnemers 
expertise op het gebied 
van 
projectmanagement in 
huis? 

□ X □ □ □ Kan nog beter. Moet verder 
geprofessionaliseerd worden. 

14 Hoe kan de (formele) 
communicatie 
gekenmerkt worden? 

□ □ □ X □ Volgens UAV1989 

15 In welke mate is er 
sprake van open 
communicatie tussen 
opdrachtgever en 
opdrachtnemer? 

□ □ □ X □ Voldoende 

16 Hoe kan de 
communicatie met de 
opdrachtnemer 
gekenmerkt worden 
(bv frequentie en op 
welke niveaus)? 

□ □ □ X □ Bouwvergadering vindt regelmatig 
plaats (ca. 1x per 4 weken). Informele 
overleggen tussen 
Directievoerders/Aannemers/Toezic
hthouders vindt regelmatig plaats 
(operationeel niveau). Ook formeel 
(checklist ed) 

17 In welke mate heeft u 
als opdrachtgever de 
vaardigheden in huis 
om goed functioneel 
te kunnen 
specificeren? 

□ □ X □ □ PNH kan dat wel, en wordt verder 
geprofessionaliseerd.  

Relatiemanagement   
18 In welke mate is de 

samenwerkingsrelatie 
□ □ □ □ X Is voldoende aanwezig. Heldere 

doelen, weinig discussie over. RAW 
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zakelijk en 
resultaatgericht? 

helpt daarbij 

19 In welke mate is er 
vertrouwen tussen de 
partijen? 

□ □ □ X □ Voldoende. Vooral bij kleinere 
partijen. 

20 In welke mate is er 
sprake van een 
gemeenschappelijk 
belang? 

□ □ X □ □ Belang: verantwoording voor werk. 
Loyaliteit en regionaal 
verbondenheid. 

21 Is de verdeling van 
macht in de relatie in 
balans? 

□ □ □ X □ Is in balans. Zorgt de UAV 1989 
voor. 

22 Worden er duidelijke 
verwachtingen 
geschapen richting de 
opdrachtnemers? 

□ □ □ X □ RAW is duidelijk – dus nu een vier. 

23 In welke mate worden 
deze verwachtingen 
waar gemaakt? 

□ □ X □ □ Worden nu waar gemaakt. 
Voor 2013 verwachtingen- 
management en voorlichtingsessies. 
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INTERVIEW 
• Case Pilot NHK 

Inleiding  
Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven werd Rijkswaterstaat in 2006 een agentschap. 
Een van de doelstellingen was een publieksgerichte uitvoeringsorganisatie te 
worden met optimale marktbenutting tegen acceptabele kosten. Daarbij lag de 
focus op efficiënt beheerde (vaar)wegen, een snelle doorstroming en een optimale 
beschikbaarheid. Om de grenzen te verkennen van de ‘Markt, tenzij’ -benadering 
die beschreven was in het Ondernemingsplan 2004-2008 (Rijkswaterstaat, 2004) 
startte Rijkswaterstaat Zeeland in 2006 en 2007 met twee pilots, waarin het 
werken met – toen innovatieve – prestatiecontracten centraal stond. Deze pilots 
lopen op het moment van schrijven ( juli 2012) nog door. Het betreft de natte pilot 
“Netwerk georiënteerd inkopen voor de vaarweg Hansweert – Krammersluizen 
(NHK)”, en de droge pilot van het rijkswegencontract voor het onderhoud van alle 
rijkswegen in Zeeland. De natte pilot staat centraal in dit onderzoek. 
 
Het NHK–contract kenmerkt zich door een aanlooptijd waarin is nagedacht over 
hoe met ‘groei’ om te gaan. Deze groei is gericht op een ontwikkeling naar een 
zogenaamd service-provider-contract: één overeenkomst voor de instandhouding 
van alle onderdelen en alle disciplines aan de vaarweg Hansweert–
Krammersluizen, waarbij zaken als vaartijden, doorstroming en veiligheid het 
uitgangspunt vormen en waarbij er een reële risicoverdeling tussen Rijkswaterstaat 
en de opdrachtnemer is, met een bijpassende betalingsvorm. Het centraal stellen 
van ‘service’ past in de toekomstvisie van Rijkswaterstaat. Marktwerking en 
tevredenheid van de gebruiker nemen daarbij een belangrijke plaats in.  
Er is bewust voor gekozen om dit ‘groeitraject’ gezamenlijk met de marktpartijen 
op te pakken. Een belangrijk argument daarvoor was dat er op deze manier 
optimaal gebruik gemaakt zou kunnen worden van de aanwezige kennis en kunde 
in de markt. Bovendien maakt een gezamenlijke en transparante ontwikkeling het 
mogelijk om samen te ‘wennen’ aan de nieuwe situatie en een nieuwe cultuur te 
creëren, die gebaseerd is op vertrouwen en onderling respect voor elkaars taken. 
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Figuur 23 Sluis Hansweert (Bron: Rijkswaterstaat) 

Dit contract is op 2 juni 2008 gegund aan opdrachtnemer Cofely en loopt tot eind 
2012. Het contract bestaat uit een elektrotechnisch en een werktuigbouwkundig 
deel. Vlak daarna is een civiel contract gegund aan KWS. Hoewel formeel geen 
onderdeel van de pilot, loopt KWS wel mee met sessies en evaluaties. De bedoeling 
was dat in het groeitraject deze contracten naar elkaar toe zouden groeien tot één 
zogenaamd ‘serviceprovidercontract’. Het mag gezegd worden dat KWS vanaf 
begin 2009 in hun contract een goede zakelijke houding liet zien. 
 
Het pilotcontract houdt het midden tussen oude contractvormen en een 
contractvorm waarin alles volledig aan de markt wordt overgelaten. Rijkswaterstaat 
en Cofely werkten vanaf het begin niet alleen samen aan de uitvoering, maar ook 
aan de verdere ontwikkeling van het contract. Dat voorziet erin dat over veel zaken 
op een steeds hoger abstractieniveau met de aannemer afspraken worden gemaakt 
over een groter gebied dan tot voor kort gebruikelijk was. In het groeicontract gaat 
dat in vier stappen of niveaus: 

• N1 = Uitvoering onderhoud (correctief en preventief onderhoud, 
modificaties, inspecties, storingen). 

• N2 = Operationele instandhouding, gericht op borging en efficiency van het 
onderhoud. 

• N3 = Tactische instandhouding, gericht op effectiviteit van het onderhoud. 
• N4 = Strategische instandhouding, geënt op LCC met RAMSHE- 

specificaties. 
 
Het contract heeft een looptijd van 31 maanden, met mogelijk tweemaal een 
halfjaar verlenging. Het omvat de vijfenveertig kilometer lange vaarroute vanaf de 
sluizen van Hansweert (Kanaal van Zuid-Beveland) noordwaarts tot en met de 
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Krammersluizen, een traject met veel beroeps- en pleziervaart. De route doorkruist 
onder meer het belangrijke natuurgebied de Oosterschelde.  
Het contract, 23,3 miljoen euro groot, betreft het vast en variabel onderhoud van de 
twee sluizencomplexen, drie beweegbare bruggen, maritieme signalering en een 
verkeerspost (http://livepim.ssonet.nl)36.  
In dit gebied vinden jaarlijks ongeveer 41.000 passages van beroepsvaart plaats en 
46.000 passages van pleziervaart. In het Oosterscheldegebied vinden jaarlijks circa 
300.000 scheepsbewegingen plaats en wordt ongeveer 33 miljoen ton goederen 
vervoerd. 
Bij de aanbesteding heeft Rijkswaterstaat goed geluisterd naar marktpartijen. Zo is 
bijvoorbeeld gekozen voor kwaliteit (60%) boven de laagste prijs (40%). 

Stand van zaken 
Al snel werd duidelijk dat groei naar een volledig serviceprovidercontract binnen de 
gestelde termijn (looptijd van de pilot) een stap te ver was. De marktpartijen zijn 
nog niet klaar om een contract van een dergelijke omvang op zich te nemen. Maar 
het zou ook voor Rijkswaterstaat niet haalbaar zijn een dergelijk contract te 
begeleiden. Een belangrijk probleem daarbij is dat het onderhoud en de 
instandhouding nog niet voldoende professioneel (voorspelbaar, calculeerbaar, 
traceerbaar en overdraagbaar) zijn ingericht. Er is daarom gekozen de aandacht 
eerst te leggen op het verder professionaliseren van de onderhoudscontracten.  
 
Een van de bottlenecks in de pilot bleek te zijn dat de uitvoering van het 
groeicontract bij een volledig ander team was belegd dan het team dat bij de 
voorbereiding betrokken was. Het voorbereidingsteam is 2,5 jaar bezig geweest, 
waarin het onder meer de aanbesteding van het contract, de toelichting erop en de 
uiteindelijke selectie voor zijn rekening nam. In die 2,5 jaar heeft het 
voorbereidingsteam de nieuwe filosofie die in het groeicontract zit, goed kunnen 
‘internaliseren’. Het uitvoeringsteam heeft alles ‘overgedragen gekregen’ en stond 
er eigenlijk net zo onwennig tegenover als de aannemer. Dit heeft in het begin voor 
vertraging, onzekerheid en weerstand gezorgd. Aan de andere kant gaf het ook een 
goede basis om als opdrachtgever en opdrachtnemer ‘gelijk op te gaan’ in de 
ontwikkeling.  
Verder ontstond vertraging in de groei van het contract doordat de opdrachtnemer 
zich aanvankelijk te veel richtte op de realisatie van het werk in minder op de te 
realiseren groei. Dit had ook te maken met een grote achterstand in informatie over 
de staat van onderhoud van de objecten. Cofely heeft veel tijd moeten steken in het 
op orde krijgen van de voorwaarden om het contract goed te kunnen uitvoeren. 
Daardoor zijn opdrachtgever en opdrachtnemer deels teruggevallen in oude 
patronen en is de groei in de verdrukking geraakt. Onlangs is besloten dat N1 en 
N2 gehaald zijn, maar dat N3 en N4 niet realiseerbaar zijn, binnen dit contract. 
Toch is deze vertraging misschien niet eens een groot bezwaar, gezien het feit dat 
samen groeien en samen leren vanaf het begin belangrijke doelstellingen waren. 
Een belangrijke conclusie zou kunnen zijn dat het proces van samen groeien te 
optimistisch was geschat en dat de verandering van processen en 
organisatieculturen veel tijd vergt.  

                                                 
36 Dit is de archiefsite van het PIM project, voorheen: www.projectpim.nl 
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Positief is dat de leerervaringen van dit contract en van de droge pilot aan de basis 
hebben gestaan van de volgende generatie prestatiecontracten bij Rijkswaterstaat. 

Interview 
Het interview is gehouden op 9 juli 2012, met de heer ir. P. van Dijk, 
projectmanager NHK. Het interview zal gereviewd worden door de heer ing. M 
Nagelhout, tot mei 2011 contractmanager van het NHK contract. Het interview is 
opgezet rond de door Van Weele en Rozemeijer genoemde basiscondities: 

1. Visie en strategie 
2. Inkoop en organisatie 
3. Mensen 
4. Kennis en informatie 
5. Relatiemanagement 

Visie en strategie 
In het ondernemingsplan Rijkswaterstaat 2004-2008 was wel de visie op 
kerntaken vastgelegd, maar hoe dat precies ingevuld moest worden, was bij de 
regionale diensten – zoals Dienst Zeeland – niet helder. De taakverdeling tussen 
district en de ingenieursafdeling die projectteams moest bemensen was ook niet 
duidelijk. Het invullen van die teams was daarom een lastig karwei. Daarnaast was 
het groeipad door het voorbereidingsteam wel vastgelegd, maar bleek dit moeilijk te 
volgen omdat gaandeweg niet aan alle voorwaarden voldaan kon worden of omdat 
er contractteksten door de partijen verschillend uitgelegd werden.  
De inkoopstrategie is uitgebreid vastgelegd. De pilot omvatte het vaste onderhoud 
en variabel onderhoud. Het bereiken van de N-niveaus is echter als 
resultaatverplichting ingekocht. Nu is er veel discussie met de opdrachtnemer 
geweest over de precieze invulling van de voorwaarden om deze niveaus te 
bereiken. Achteraf had dit beter als een inspanningsverplichting ingekocht kunnen 
worden. 
Daarnaast was de combinatie van vast en variabel onderhoud lastig, omdat de 
opdrachtnemer zich eerst ging focussen op het variabele onderhoud, maar niet op 
de essentie van de pilot: samen leren het onderhoud op een hoger niveau tillen. 
De opdrachtnemer concentreert zich vooral op het opzetten van de eigen 
onderhoudsprocessen en heeft onvoldoende oog voor de belangen van de 
gebruikers van de vaarweg. De opdrachtnemer is zeker niet proactief. Hij is veeleer 
afwachtend. Reageren vaak net voor deadlines. De enige prikkels waarop 
gereageerd worden, zijn formele brieven met ingebrekestelling of mogelijke 
uitsluitingen voor vervolgcontracten. 

Inkoop organisatie 
Er is op alle niveaus bij beide organisaties wel een cultuur van samenwerking. Het 
besef is er dat er samengewerkt moet worden. Op directieniveau is er een 
stuurgroep. Projectteams werken op regelmatige basis samen in een zogenaamd 
“Shared-Office’. Op het gebied van professioneel projectmanagement schiet de 
opdrachtnemer te kort. De werkzaamheden, zoals die vroeger gingen 
(smeerbeurten en dergelijke) lopen allemaal wel, maar voor de gewenste groei in 
het onderhoud zijn verbindende processen nodig en deze ontbraken bij aanvang 
van het contract en zijn pas tegen het einde van het contract in ontwikkeling 
gekomen. Er zijn wel stappen gemaakt, maar het is onvoldoende om het 
geambieerde niveau, N4, te bereiken. 
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Vanuit de eigen organisatie zou de ondersteuning beter kunnen. In het begin van 
de realisatie van NHK was bijvoorbeeld de managementaandacht beperkt. Dit 
kwam door een aantal managementwisselingen en rolonduidelijkheid tussen de 
landelijke diensten en het regionale niveau. In de loop van 2008 zorgde het 
management voor meer duidelijkheid en is dat nu sterk verbeterd. In de tussentijd 
is Rijkswaterstaat als organisatie ook gegroeid in het begeleiden van dit soort 
contracten. Zo is Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) beter 
geïmplementeerd en wordt het steeds duidelijker wie welke rol heeft. 
Het blijft een echter een uitdaging om een pilot uit te voeren, die grote 
veranderingen voor de organisatie met zich mee brengt, terwijl diezelfde 
organisatie moet zorgen dat de gewone werkzaamheden (‘de productie’) door moet 
blijven gaan. Soms zitten medewerkers zelf in verschillende teams waarbij in het 
ene team de oude werkwijze van toepassing is en in het pilotteam de nieuwe 
werkwijze.  
 
De heer Van Dijk ziet onderaannemers alleen terug in uitvoeringstaken. Hij 
vermoedt dat de onderaannemers van de opdrachtnemer nog op traditionele wijze 
(laagste prijs) aangestuurd worden, maar heeft daar geen direct zicht op, dat blijft 
dus giswerk. 

Mensen 
Er worden af en toe mensen gewisseld in de teams wanneer er geen ‘klik’ is. Maar 
het is lastige materie. We zijn niet gewend om op deze wijze met mensen om te 
gaan. Eigenlijk zou er een onafhankelijk platform voor moeten zijn. Nu spelen er 
toch altijd meerdere zaken mee, zoals de plaats in de organisatie of de grootte van 
de afdeling waar je vandaan komt. Er moest helaas ook vaak gewisseld worden 
omdat medewerkers een andere functie kregen. Het was dan lastig om de 
vrijkomende functie weer in te vullen. Soms moest dat zelfs met inhuur en voor 
een pilot is dat onwenselijk – de eigen organisatie leert dan niet. Een van de 
oorzaken was overigens dat er in het begin geen duidelijke HRM visie was over hoe 
met de pilots en deze nieuwe contractvormen om te gaan. Ook daarom was het 
lastig om het team, naast alle andere lopende projectteams te bemensen. 
Organisatieontwikkeling is een integraal onderdeel van contractontwikkeling, aldus 
de evaluatie (KPMG,2011 p.6). 
 
De klikfactor is overigens wel van belang voor goede samenwerking, maar er zijn 
meer factoren, zoals transparantie naar elkaar toe. Heldere doelstellingen zijn ook 
erg belangrijk. Nu wordt daar meer naar gekeken dan in het begin en worden er 
medewerkers gezocht die de competentie in zich hebben om die doelstellingen te 
realiseren. Er wordt met diverse trainingen en workshops aandacht besteed aan 
communicatiestijlen om beter inzicht en begrijp te krijgen. Voorbeelden hiervan 
zijn Belbin, Insights en Management Drives37. Hierdoor kun je ook beter feedback 
geven aan elkaar. 

                                                 
37 Management Drives® en drijfveren, een methodiek om naar mensen en organisaties te kijken. 
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Informatie en Kennis 
De verwachting was dat de opdrachtnemer expertise op het gebied van 
projectmanagement in huis had, maar dit kwam niet uit de verf. De evaluatie van 
KPMG bevestigt dit nog eens (KPMG, 2011 p.6) ‘gebruik de uitgangspunten van 
projectmatig werken’. Met name de kwaliteitsbeheersing van de oude werkwijze 
bleek erg lastig te zijn.  Vanuit SCB38 en integraal project management (IPM) is 
een gedegen kwaliteitsbeheersing door de opdrachtnemer essentieel om het project 
te beheersen en voor de opdrachtgever om de juiste afstand tot het project te 
nemen. 
De formele communicatie verloopt matig. Wanneer de opdrachtnemer met een 
verbetervoorstel komt, duurt het aan beide zijden lang om tot overeenstemming te 
komen. Dat haalt de vaart uit de verbetering. Daarnaast vraagt het om continue 
aandacht om het kwaliteitsniveau te handhaven en af en toe moet Rijkswaterstaat 
de opdrachtnemer zelfs attenderen op de correctheid van de facturen en de 
bijbehorende termijnstaten. Er is ondanks alle inspanningen geen sprake van open 
communicatie.  
 
Er is wekelijks een ‘Shared-Office’ waarin medewerkers van beide partijen in een 
gezamenlijke ruimte hun werkzaamheden verrichten. Het doel hiervan was op 
informele wijze de communicatie te bevorderen. Maar omdat er toch afspraken 
gemaakt werden, die vervolgens niet formeel gemaakt werden, gingen er 
misverstanden ontstaan en schoot het zijn doel voorbij. 
Maandelijks is er formeel voortgangsoverleg. Op ad hoc-basis is er 
stuurgroepoverleg. 
 
Rijkswaterstaat kan functioneel specificeren, echter in dit contract is eerst het vast 
onderhoud beschreven en dat is op de juiste wijze gebeurd. Echter in een laat 
stadium is het variabel onderhoud uit een ander contract toegevoegd. Dit zorgde 
voor een inconsistent beeld naar de markt omdat de twee delen vast- en variabel 
onderhoud niet goed op elkaar waren afgestemd. 

Relatiemanagement 
De samenwerkingsrelatie is onvoldoende zakelijk en resultaatgericht, omdat bij 
beide partijen steeds meer emoties gingen meespelen, aldus van Dijk. Dat is lastig 
wanneer beiden de oude werkwijze ook nog eens moeten loslaten. Hierdoor werd 
bijvoorbeeld een nieuw inspectiekader van Rijkswaterstaat niet goed opgepakt 

                                                 
38 Systeemgerichte contractbeheersing vindt haar oorsprong in de voortschrijdende professionalisering en 

veranderende rolverdeling van opdrachtgevers en opdrachtnemers van civiele (infrastructuur)projecten. Waar 

in ‘traditionele contracten’ de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het ontwerp, ligt deze 

verantwoordelijkheid in geïntegreerde contracten bij de opdrachtnemer (Rijkswaterstaat, 2007). 

 

De opdrachtnemer wordt steeds deskundiger en is beter in staat zijn processen te beheersen en goed 

functionerende producten te realiseren met een garantie voor een redelijke termijn. De rol van de 

opdrachtgever kan zich beperken tot het functioneel formuleren van wat hij wil hebben en het na 

opdrachtverlening risicogestuurd toetsen of de opdrachtnemer zich aan zijn in het contract vastgelegde beloftes 

houdt en of zijn kwaliteitssysteem functioneert. Deze werkwijze heet Systeemgerichte Contractbeheersing 

(SCB). 
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‘want de tekeningen hiervan kloppen al jaren niet’. Het gevolg was dat er 
onvoldoende vertrouwen ontstond tussen de partijen.  
De opdrachtnemer verdenkt Rijkswaterstaat ervan geld te willen besparen, wanneer 
een voorgestelde maatregel niet snel goedgekeurd wordt, Rijkswaterstaat miste 
echter vaak een goed kwalitatieve onderbouwing en het geld voor de prestatie is 
namelijk meestal al gereserveerd in de financiële systemen.  
Dienst Zeeland kan het kennis- en kwaliteitsniveau van de opdrachtnemer niet 
goed inschatten. De vraag blijft: zijn ze onbewust bekwaam of onbewust 
onbekwaam. En dat zijn vervelende vragen voor een opdrachtnemer, vooral omdat 
het bij de inschrijving een kwalitatief goede opdrachtnemer leek te zijn. Dienst 
Zeeland had in het begin sneller en scherper moeten toetsten op de beloftes die bij 
gunning gedaan werden. Overigens is deze leerervaring nu Rijkswaterstaat breed 
overgenomen door het landelijke ‘Implementatieteam Prestatiecontracten’. 
 
Behalve van het realiseren van de projectdoelstellingen is er is niet echt sprake van 
een gemeenschappelijk belang. De pogingen om die belangen meer in lijn met 
elkaar te brengen, zoals het samen leren, zijn niet goed gegaan. In deze pogingen 
stonden geforceerde gezamenlijke belangen centraal en was er onvoldoende 
aandacht voor de wezenlijke verschillen in belangen tussen opdrachtnemer en 
opdrachtnemer. In het contract is helder beschreven wat en wanneer geëvalueerd 
moet worden, waaraan die evaluatie moet voldoen en hoe de lessen hieruit gebruikt 
moeten worden. Door wisseling tussen voorbereidingsteam en uitvoeringsteam en 
verschillen van inzicht tussen deze teams is deze vorm om een lerende 
projectorganisatie te zijn nooit volledig benut. 
 
De verdeling van macht in dit contract is niet goed in balans. Rijkswaterstaat maakt 
met steeds grotere contracten zich meer afhankelijk van de markt. Dat is een risico 
aan het worden. Wanneer in de oude situatie – met een aantal kleinere contracten 
– er een contract niet goed ging, door onderprestatie of de aannemer ging failliet, 
kon je de werkzaamheden verdelen over de andere contracten. In de huidige 
situatie kan het ten koste gaan van een deel van je infrastructuur en de gebruiker 
zal de effecten zeker bemerken. 
 
De verwachting was dat Dienst Zeeland een helpende, professionele 
opdrachtnemer zouden krijgen. Maar dat stond niet in de uitvraag. Er is binnen 
Rijkswaterstaat ook een schroom om duidelijk de uitvraag te definiëren; dat kan 
ook juridische consequenties hebben. Verbeterpunt is om helder en duidelijk te 
zijn in je verwachtingen en wie welke risico’s draagt. Het resultaat nu is dat de 
verwachtingen onvoldoende worden waargemaakt, omdat deze niet helder 
geformuleerd waren en te laat in het traject op tafel kwamen. Overigens gaat het bij 
het vaste onderhoud wel goed en dat komt weer ten goede aan de beschikbaarheid 
van de objecten en de vaarweg. 
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Figuur 24 Sluizencomplex Krammer (Bron:Rijkswaterstaat) 

Conclusie 
Het idee om de nieuwe koers van de organisatie door middel van pilots te testen is 
een goed idee. Er wordt namelijk altijd geleerd bij een pilot. In deze pilot is door 
zowel opdrachtgever als opdrachtnemer geleerd wat mogelijk is en wat (nog) niet. 
Blijkbaar was het ambitieniveau waarmee gestart werd te hoog voor beide partijen. 
 
Wanneer er gefocust wordt op de basiscondities van Van Weele en Rozemeijer, dan 
lijkt alleen de basisconditie ‘Mensen’ hoog te scoren. Vermoedelijk was er ondanks 
alle opstartproblemen, de onduidelijke verwachtingen en het ontbreken van 
professioneel projectmanagement, toch de wil bij beide partijen om er iets van te 
maken. En dat is dan waarschijnlijk toe te schrijven aan de vaak persoonlijke drive 
van de individuele deelnemers aan deze pilot om er uit te halen wat er in zit. 
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Ingevulde vragenlijst – Pilot NHK– P. van Dijk – 9 juli 2012 

 
1 = niet / onvoldoende       5 = volledig /  goed 

    
  1  2  3  4  5 Opmerkingen, toelichting 
Visie en strategie   
1 In welke mate zijn visie 

en strategie op 
kerntaken vastgelegd in 
een businessplan (ook 
irt uitbesteding)? 

□ □ □ X □ Beschreven in Ondernemingsplan, 
Maar kerntaken binnen DZL nog niet 
helder, vandaar de pilots. 

2 In welke mate is uw 
inkoopstrategie 
vastgelegd? 

□ □ □ X □ Is landelijk en regionaal uitvoerig vast 
gelegd. Maar of de keuze voor 
resultaatsverplichting de juiste was, 
blijft de vraag. 

3 In welke mate dragen 
uw opdrachtnemers bij 
het vergroten van de 
toegevoegde waarde 
voor uw klanten? 

□ X □ □ □ Onvoldoende. Focussen zich vooral op 
eigen proces en het groeien in 
onderhoudsproces. 

4 In welke mate kennen 
opdrachtnemers uw 
klanten en stemmen zij 
hun producten en 
diensten hier op af? 

□ X □ □ □ Idem. 

5 In welke mate hebben 
uw opdrachtnemers 
een proactieve 
houding? 

□ X □ □ □ Wachten af of laten het er op aan 
komen.  

Inkoop en organisatie   
6 Is er een cultuur van 

samenwerken op alle 
niveaus in beide 
organisaties? 

□ X □ □ □ Ja, die is er. 

7 In welke mate 
ondersteunt de 
organisatie bij de 
opdrachtnemer 
professioneel 
projectmanagement? 

X □ □ □ □ Onvoldoende. Rijkswaterstaat moet er 
echt aan trekken. 

8 In welke mate 
ondersteunt uw eigen 
organisatie 
samenwerking met 
opdrachtnemers? 

□ □ □ X □ Wordt ondersteund maar kan beter. 
Rijkswaterstaat is ook gegroeid. 

9 In welke mate sturen □ X □ □ □ Onvoldoende, gaat traditioneel, 
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uw opdrachtnemers 
hun eigen leveranciers 
actief aan? 

vermoedden laagste prijs. Maar 
Rijkswaterstaat heeft daar geen zicht op.  

Mensen   
10 Worden mensen 

gewisseld wanneer er 
geen ‘klik’ is in de 
samenwerking? 

□ □ □ X □ Ja. Maar is lastig door de 
beschikbaarheid van de mensen. 

11 In welke mate is de 
zgn. klikfactor van 
belang voor 
samenwerking? 

□ □ □ X □ Is belangrijk. Transparantie is ook een 
belangrijke factor. Heldere 
doelstellingen zijn ook belangrijk. 

12 Worden de mensen in 
de teams die de 
samenwerking moeten 
realiseren zorgvuldig 
gekozen? 

□ □ □ X □ Nu meer dan voorheen. Kijken naar 
doelstellingen en passen de mensen 
daarbij. 

Informatie en kennis   
13 In welke mate hebben 

uw opdrachtnemers 
expertise op het gebied 
van 
projectmanagement in 
huis? 

□ X □ □ □ Zouden ze moeten hebben, maar kwam 
niet uit de verf. 

14 Hoe kan de (formele) 
communicatie 
gekenmerkt worden? 

□ □ X □ □ Matig.  

15 In welke mate is er 
sprake van open 
communicatie tussen 
opdrachtgever en 
opdrachtnemer? 

X □ □ □ □ Geen sprake van open communicatie. 

16 Hoe kan de 
communicatie met de 
opdrachtnemer 
gekenmerkt worden (bv 
frequentie en op welke 
niveaus)? 

□ □ □ X □ Shared-Office (informeel). 
Maandelijks voortgang overleg 
(formeel). 
Ad hoc stuurgroepen. 

17 In welke mate heeft u 
als opdrachtgever de 
vaardigheden in huis 
om goed functioneel te 
kunnen specificeren? 

□ □ □ X □ We kunnen dit. Bij vast onderhoud ging 
dit beter dan bij het variabel wat er op 
het laatst nog bij kwam. 

Relatiemanagement   
18 In welke mate is de 

samenwerkingsrelatie 
zakelijk en 

□ X □ □ □ Niet zakelijk omdat beide partijen op 
diverse niveaus emoties mee laten 
spelen En het is lastig om oude 
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resultaatgericht? werkwijze los te laten. 
19 In welke mate is er 

vertrouwen tussen de 
partijen? 

□ X □ □ □ Onvoldoende. 

20 In welke mate is er 
sprake van een 
gemeenschappelijk 
belang? 

□ X □ □ □ Belangen komen niet goed overeen. 

21 Is de verdeling van 
macht in de relatie in 
balans? 

□ X □ □ □ Onze afhankelijkheid wordt een risico. 

22 Worden er duidelijke 
verwachtingen 
geschapen richting de 
opdrachtnemers? 

□ X □ □ □ Verwachting was een helpende 
professional, dat stond niet in het 
contract. 

23 In welke mate worden 
deze verwachtingen 
waar gemaakt? 

□ X  □ □ □ Onvoldoende. Niet duidelijk, dus niet 
waargemaakt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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BIJLAGE 
• Respondenten 

De geïnterviewde organisaties en de contactpersonen met hun functie zijn 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 
De respondenten zijn telefonisch benaderd. Wanneer de reactie positief was is een 
bevestigingsmail gestuurd, met een korte uitleg van de aanpak en een blanco 
vragenlijst. De interviews zijn gehouden op de werklocatie van de respondent. 
 
 

Organisatie Datum Naam Functie Peer review functie 
Hoogheemraadschap 
Delfland 

19 juni 
2012 

 J. Rombouts Contractmanager M. Verschoor senior juridisch 
adviseur 

RWS Dienst Zuid-
Holland 

28 juni 
2012 

B. Abo-Sheer Projectmanager R. Ouwendijk Contractmanager 

Provincie Noord-Holland 12 juli 
2012 

H. Breuker Projectleider E. Buring Projectleider 

RWS Dienst Zeeland 9 juli 
2012 

P. van Dijk Projectmanager M. Nagelhout Contractmanager 
(inmiddels adviseur 
asset management) 
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BIJLAGE 
• Blanco vragenlijst 

Vragenlijst – [Organisatie] – [Respondent] – [dd mm jjjj] 
 

1 = volledig /  goed       5 niet / onvoldoende 
 
    
  1  2  3  4  5 Opmerkingen, toelichting 
Visie en strategie   
1 In welke mate zijn visie en 

strategie op kerntaken 
vastgelegd in een 
businessplan (ook irt 
uitbesteding)? 

□ □ □ □ □  

2 In welke mate is uw 
inkoopstrategie vastgelegd? 

□ □ □ □ □  

3 In welke mate dragen uw 
opdrachtnemers bij het 
vergroten van de toegevoegde 
waarde voor uw klanten? 

□ □ □ □ □  

4 In welke mate kennen 
opdrachtnemers uw klanten 
en stemmen zij hun 
producten en diensten hier 
op af? 

□ □ □ □ □  

5 In welke mate hebben uw 
opdrachtnemers een 
proactieve houding? 

□ □ □ □ □  

Inkoop en organisatie   
6 Is er een cultuur van 

samenwerken op alle niveaus 
in beide organisaties? 

□ □ □ □ □  

7 Ondersteunt de organisatie 
bij de opdrachtnemer 
professioneel 
projectmanagement? 

□ □ □ □ □  

8 Ondersteunt uw eigen 
organisatie samenwerking 
met opdrachtnemers? 

□ □ □ □ □  

9 In welke mate sturen uw 
opdrachtnemers hun eigen 
leveranciers actief aan? 

□ □ □ □ □  

Mensen   
10 Worden mensen gewisseld 

wanneer er geen ‘klik’ is in 
□ □ □ □ □  
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de samenwerking? 
11 In welke mate is de zgn. 

klikfactor van belang voor 
samenwerking? 

□ □ □ □ □  

12 Worden de mensen in de 
teams die de samenwerking 
moeten realiseren zorgvuldig 
gekozen? 

□ □ □ □ □  

Informatie en kennis   
113 In welke mate hebben uw 

opdrachtnemers expertise op 
het gebied van 
projectmanagement in huis? 

□ □ □ □ □  

14 Hoe kan de (formele) 
communicatie gekenmerkt 
worden? 

□ □ □ □ □  

15 In welke mate is er sprake 
van open communicatie 
tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer? 

□ □ □ □ □  

16 Hoe kan de communicatie 
met de opdrachtnemer 
gekenmerkt worden (bv 
frequentie en op welke 
niveaus)? 

□ □ □ □ □  

17 Hebt u als opdrachtgever de 
vaardigheden in huis om 
goed functioneel te kunnen 
specificeren? 

□ □ □ □ □  

Relatiemanagement   
18 In welke mate is de 

samenwerkingsrelatie 
zakelijk en resultaatgericht? 

□ □ □ □ □  

19 In welke mate is er 
vertrouwen tussen de 
partijen? 

□ □ □ □ □  

20 In welke mate is er sprake 
van een gemeenschappelijk 
belang? 

□ □ □ □ □  

21 Is de verdeling van macht in 
de relatie in balans? 

□ □ □ □ □  

22 Worden er duidelijke 
verwachtingen geschapen 
richting de opdrachtnemers? 

□ □ □ □ □  

23 In welke mate worden deze 
verwachtingen waar 
gemaakt? 

□ □ □ □ □  
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BIJLAGE 
• Gekwantificeerde resultaten interviews 

In deze bijlage de tabel met de waarden uit de vragenlijsten. Alle waarden zijn met 
behulp van een factor omgerekend om de maximale waarde 30 te kunnen krijgen. 
Dit is gedaan om de presentatie in een spinnenweb grafiek te kunnen krijgen. 30 is 
namelijk de maximale waarde bij relatiemanagement. 
 

Basisconditie  HH Delfland RWS DZH PNH RWS NHK 

Visie en strategie         
1 Businessplan 2 4 3 4 
2 Inkoopstrategie 3 4 2 4 

3 Toegevoegde waarde 5 2 3 2 

4 ON kent klant 5 3 4 2 
5 Proactief 4 2 4 2 
  19 15 16 14 

Omgerekend 22,8 18 19,2 16,8 

Inkoop en organisatie         
6 Samenwerken 5 4 2 2 
7 Pr.mgt 4 3 2 1 
8 Ondersteuning 1 5 3 4 

9 Eigen leveranciers 5 3 0 2 

  15 15 7 9 

Omgerekend 22,5 22,5 10,5 13,5 

Mensen         
10 Wisselen 3 2 1 4 
11 Klik factor 4 4 2 4 
12 Zorgvuldig 4 2 4 4 
  11 8 7 12 

Omgerekend 22 16 14 24 

Informatie en kennis         
13 Expertise pr.mgt 5 4 2 2 

14 Formele 
communicatie  

5 4 4 3 

15 Open communicatie 5 4 4 1 

16 Frequentie 5 4 4 4 
17 OG kan FS 3 3 3 4 
  23 19 17 14 

Omgerekend 27,6 22,8 20,4 16,8 

Relatiemanagement         
18 Zakelijk 4 4 5 2 
19 Vertrouwen 4 4 4 2 
20 Belang 5 3 3 2 
21 Macht 4 4 4 2 
22 Verwachtingen 4 3 4 2 

23 Waar maken 4 3 3 2 

  25 21 23 12 
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BIJLAGE 
• Resultaten vooronderzoek 

Voorafgaand aan deze scriptie is in 2006 en 2007 een vooronderzoek uitgevoerd. 
Het doel van dat onderzoek was te bepalen in welk kwadrant de pilot-contracten en de (toen) 
toekomstige model prestatie contracten (MPC) gepositioneerd konden worden. 
 
Inkoopstrategie 
Tijdens de voorbereidingen voor het groeicontract ‘pilot-NHK’, ontstond de vraag 
wat de beste strategie was voor de relatie met de opdrachtgever. Dat deze relatie zou 
gaan veranderen was wel duidelijk, maar het was toen nog niet helemaal helder op 
welke wijze. 
Onder andere geïnspireerd door het artikel van G. Behr (2004), waarin beschreven 
werd op welke wijze Defensie met behulp van de Kraljic-methodiek haar ICT-
inkoopbeleid vorm gaf, besloot het projectteam een onderzoek te starten naar de 
toepasbaarheid daarvan voor het inkopen van onderhoud bij Rijkswaterstaat. 
 
Het onderzoek leverde op dat de methodiek binnen Rijkswaterstaat nog maar 
mondjesmaat toegepast werd. In de scriptie van J. Koole (2005) werd het toegepast 
voor de inkoop op centraal niveau. Onderhoud aan infrastructuur werd hierin 
nauwelijks benoemd.  
Extern onderzoek gaf meer positieve signalen. Op een site van een afdeling van 
Alfa-Romeo werd zelfs een compleet spreadsheet gevonden, waarmee de fabrikant 
toeleveranciers kon beoordelen en waarmee deze op grafische wijze in een Kraljic-
matrix gepositioneerd konden worden. 
 
Proef met spreadsheet 
Het projectteam besloot om bij wijze van proef dat spreadsheet geschikt te maken 
voor het bepalen van de positie van de leveranciers van het onderhoud aan 
infrastructuur. Omdat de focus van het groeicontract op het integreren van de 
disciplines elektrotechniek en werktuigbouwkunde lag is daarmee gestart. Eerst 
werden de producten die op de ‘traditionele’ wijze ingekocht werden gescoord en 
daarna de geïntegreerde producten en diensten van het MPC. 
 
Met behulp van inkoopdeskundigen zijn de vragen uit de oorspronkelijke 
spreadsheet vertaald en aangepast waar dat nodig was. Vervolgens zijn de 
weegfactoren bepaald. Deze weegfactoren gaven aan in welke mate het antwoordt 
op deze vragen meewoog in de totaalscore. 
 
Dit leverde voor het toeleveranciersrisico (x-as) de volgende vragen op: 

1. Is de dienst makkelijk te verkrijgen? 
2. Kunnen er op korte of lange termijn problemen verwacht worden met de 

toelevering? 
3. Hoeveel geschikte opdrachtnemers zijn er op de markt? 
4. Hoe lang duurt het voor er een goede relatie aangegaan kan worden met 

nieuwe opdrachtnemers? 
5. Zijn er alternatieven dienst/product op de markt voorhanden? 
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6. In welke mate zijn we afhankelijk van deze opdrachtnemer? 
7. Wordt het product overbodig met technologische vooruitgang? 
8. Welke kosten brengt het met zich mee om van opdrachtnemer te wisselen? 
9. In welke mate is de opdrachtnemer gespecialiseerd? 
10. Wat is the onderhandelingskracht van de opdrachtnemer? 
11. Wat is the onderhandelingskracht van Rijkswaterstaat? 

 
De y-as werd het strategisch belang genoemd en leverde de volgende vragen op: 

1. Wat is the prijs van deze dienst? 
2. In welke mate heeft deze dienst effect op publiekgerichtheid? 
3. In welke mate heeft deze dienst effect op de uiteindelijke 

bedrijfsdoelstellingen? 
4. Zou de huidige dienst gestandaardiseerd moeten worden en wat is de 

huidige status? 
5. In welke mate wordt er samengewerkt tussen Rijkswaterstaat en de 

opdrachtnemers? 
6. Hoe relevant is het onderdeel voor het primaire proces van Rijkswaterstaat? 
7. Welke relatie met de opdrachtnemers van de te leveren dienst heeft de 

voorkeur? 
 
Na een proef met enkele vrijwilligers is besloten de spreadsheet te vullen met de 
aannemers van de traditionele contracten in het achterhoofd. Er was overigens wel 
commentaar op de vragen. De vragen waren vrij open (Is de dienst makkelijk te 
verkrijgen) of lastig te beantwoorden (In welke mate heeft deze dienst effect op 
publiekgerichtheid). 
 
Het projectteam zelf vond de onderbouwing van de vragen nogal mager en deze 
was op de site van Alfa-Romeo ook niet terug te vinden. De vragen en de 
weegfactoren waren in de literatuur niet goed terug te vinden. Wat wel gevonden 
was kritiek op Kraljic; zijn methodiek was moeilijk meetbaar te maken en was 
gefocust op productiebedrijven. Dat werd door het projectteam onderschreven. 
 
Illustratief in dat verband was het overzicht van Moore, die in beeld heeft proberen 
te brengen welke toepassingen en benamingen voor assen waren: 
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Figuur 25 Gebruikte benamingen inkoopmatrices (Bron Moore et.al. (2007) 

Er werd besloten om door te gaan met de spreadsheets, omdat het blijkbaar minder 
belangrijk was of een waarde nu een ‘1’ of een ‘3’ was, of ‘hoog’ dan wel ‘laag’. 
Belangrijker was dat je de positie van de toeleverancier in beeld kreeg en daar een 
goede strategie bij bepaalde. 
 
Vervolgens zijn met behulp van inkoopdeskundigen van dienst Zeeland, 
contractbeheerders en onderhoudsspecialisten van de toenmalige Werktuigkundige 
en Elektrotechnische Dienst, spreadsheets ingevuld voor de volgende disciplines: 

• Hydrauliek 
• Mechanisch 
• Elektrotechniek 
• Besturingssystemen 
• Landschap en milieu 
• Service Provider Contract 

Bij iedere discipline behoorde een lijst met onderdelen, producten en diensten. 
Deze werden alle beoordeeld met behulp van bovenstaande vragen.  
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Figuur 26 Schermafdruk Kraljic Mechanische componenten (Bron: JC Bosland, P Veltmeijer) 

 
Dat leverde illustraties op zoals hierboven. Van deze producten is het duidelijk; 
deze zijn gepositioneerd in het routinekwadrant. Andere producten en diensten 
vielen in het hefboomkwadrant en enkele in het bottleneckkwadrant. 
Vanwege de omvang en de hoeveelheid voert het te ver om alle spreadsheets, met 
afbeeldingen, productlijsten en antwoorden, hier op te nemen. De grafieken zijn 
bijvoorbeeld het best leesbaar op A2. Desgewenst zijn de spreadsheets bij de auteur 
verkrijgbaar.  
 
Groeicontract, SPC 
Met behulp van deze spreadsheets is bepaald dat het groeicontract en later de 
Service Provider Contracten in het strategische kwadrant vallen. 
Dit is begrijpelijk aangezien het toen nog niet helemaal duidelijk was welke 
partijen dergelijke contracten aan zouden kunnen, en dat er een behoorlijk 
strategisch belang vertegenwoordigd werd met deze contracten. Wat wel duidelijk 
werd, is dat de rol die Rijkswaterstaat als systeemintegrator had, met de SPC’s naar 
de markt aan het schuiven is. 
 
De resultaten zijn ondermeer verwerkt het document ‘Inkoopstrategie onderhoud aan 
het waterbouwkundig areaal Zeeland’, (2008).  
Het bleek overigens dat binnen dienst Zeeland inmiddels ook op andere plaatsen 
gewerkt werd met Kraljic; in ‘Supplement inkoopstrategie stormvloedkeringen – 
concept’ (2008), zijn matrices terug te vinden.  



Prestatiecontracten en ondernemend samenwerken  154
 
 

BIJLAGE 
• Aantekeningen 
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