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Voorwoord  
 
Voor u ligt het rapport dat is gerealiseerd in het kader van het afstuderen binnen de master Building 
Technology. Het afstudeerproject heeft als doel het behalen van het doctoraal examen binnen de 
mastertrack Building Technology die onderdeel is van de master Architecture, Building and Planning 
onderwezen aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit te Eindhoven. Het 
uitgevoerde onderzoek dient daarbij als toetsing dat er is voldaan aan de leerdoelen die door de 
universiteit zijn bepaald. 
 
Gedurende het Participerend Observeren, het vooronderzoek, is op het gebied van de 
uitvoeringstechniek een probleemgebied vastgesteld dat als leidraad diende voor de rest van het 
afstuderen. Nadat het probleemgebied is vastgesteld is middels onderzoek een oplossing in de vorm 
van een hulpmiddel ontworpen. Door de opleiding is ten doel gesteld dat het afstuderen dient te 
resulteren in een praktisch toepasbaar hulpmiddel voor het gastbedrijf waar het afstuderen is 
uitgevoerd.  
 
Het afstudeertraject is uitgevoerd bij Strukton Civiel Projecten, waarbij het vooronderzoek  is afgerond 
op het project: A2Maastricht ‘De groene loper’. Uit het vooronderzoek is  gebleken dat er 
verbeterpotentieel aanwezig is op het gebied van het aantoonbaar maken, het Verifiëren en  
Valideren, van de aspecteisen Duurzaamheid en Veiligheid in de Realisatiefase. Dit rapport beschrijft 
het verrichtte onderzoek, de resultaten daarvan en de totstandkoming van het hulpmiddel. Hiermee is 
het voor Strukton in de toekomst mogelijk verbeteringen binnen het geconstateerde probleemgebied 
door te voeren. Onderstaande quote van Henry Ford kan in het kader van dit afstudeeronderzoek 
tweeledig worden geïnterpreteerd, namelijk de uitvoering van het onderzoek an sich, maar ook in 
relatie tot het onderwerp, hoe wordt er omgegaan met eisen die verre van concreet zijn in 
contractvormen waarbij de opdrachtgever op een afstand staat. 
 

 
Henry Ford 

 
Zonder de respondenten die hebben meegewerkt aan mijn onderzoek had ik dit onderzoek niet uit 
kunnen voeren, vandaar dat ik hen bij deze wil bedanken voor hun bijdrage. Ook wil ik de collega’s bij 
Strukton Civiel Projecten bedanken voor het faciliteren van een ontzettend leerzame en gezellige 
afstudeerplek. 
 
Een speciale dank gaat uit naar de heer Cor de Bruijn, die mij vanuit de Technische Universiteit 
Eindhoven heeft begeleid tijdens het tot stand komen van het onderzoek, daar wil ik ook graag mijn 
tweede begeleider vanuit de universiteit, de heer Eric Vastert, voor bedanken. Als laatste, maar 
daarom niet minder belangrijk, wil ik mijn begeleiders bij Strukton Civiel Projecten, de heer Erwin 
Boersma en de heer Leon van Noordenne, bedanken voor het feit dat zij vol enthousiasme 
meedachten en me middels prikkelende vragen naar de juiste richting hebben gestuurd.  
 
Ik wens u veel plezier bij het lezen dit rapport dat ik met veel enthousiasme heb samengesteld.  
 

Maarssen, 6 maart 2015 

Siert Saes 
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Samenvatting 
 
Vanaf de jaren ’90 stuurt Rijkswaterstaat steeds meer aan op het geven van meer vrijheid en 
verantwoordelijkheid aan de markt bij de realisatie van infrastructurele  projecten in Nederland. In 
een veranderende markt waarbij de opdrachtgever meer vrijheid geeft in de contracten en daarmee 
niet meer alles expliciet voorschrijft, is het een gegeven dat de opdrachtnemer anders moet gaan 
werken. Om de informatie en verantwoording voor de gemaakte keuze tussen beide partijen uit te 
wisselen wordt in grote infrastructurele projecten de Systems Engineering methodiek toegepast. Op 
het project A2 Maastricht is onderzocht wat de effecten zijn van het implementeren van de Systems 
Engineering methodiek bij opdrachtnemer Strukton Civiel Projecten. 
 
Binnen de projectorganisatie is geobserveerd en geanalyseerd op welke wijze de opdrachtnemer op 
het specifieke project is omgegaan met de implementatie van de Systems Engineering. De analyse 
toonde aan dat het niet volstaat om impliciet aspecten mee te nemen in een project, de nieuwe 
contractvormen en de vrijheid daarin, verplichten de opdrachtnemer middels hun werkwijze expliciet 
aan te geven hoe er met die vrijheid is omgegaan. In de praktijk blijkt dat het aantoonbaar voldoen 
aan niet concrete zaken, als aspecteisen, in een technische omgeving leidt tot discussies tussen de 
opdrachtgevende en de opdrachtnemende partij. Deze discussies zorgen ervoor dat onderdelen van 
het project niet kunnen worden opgeleverd waardoor vertraging wordt opgelopen, extra kosten 
optreden en de relatie met de opdrachtgever verslechtert. In dit onderzoek is afgebakend tot de 
aspecteisen duurzaamheid en veiligheid. 
 
Middels een aanvullende literatuurstudie is vastgesteld waardoor de aspecteisen duurzaamheid en  
veiligheid in de praktijk leiden tot discussies over het al dan niet aantoonbaar voldoen aan de eisen. 
De opdrachtgever is van mening dat in het proces van verificatie en validatie geen objectief bewijs 
wordt geleverd door de opdrachtnemer, de gemaakte keuzes in het ontwerpproces zijn niet te 
herleiden. De door de opdrachtnemer gehanteerde verificatie- en validatie strategie kent ook intern 
verbeterpotentie, de strategie kan effectiever en efficiënter. Naar aanleiding van de voorgaande 
beschrijving is de volgende probleemstelling geformuleerd: 
 
“Door een onduidelijke rol van de opdrachtgever, gebrek aan draagvlak in de opdrachtnemende 
organisatie en diversiteit in de vormgeving van de Verificatie- en Validatiestrategie , kan Strukton Civiel 
Projecten, voor civiele betonnen constructies ontwikkeld conform de Systems Engineering methodiek, 
in de realisatiefase geen objectief bewijs leveren dat aantoonbaar is voldaan aan de niet concrete 
aspecteisen, resulterend in vertraging bij de oplevering en daaraan gerelateerd extra kosten en het 
krijgen van boetes.”  
 
 

De probleemstelling vormt de basis van de geformuleerde doelstelling, aan de hand waarvan het 
afstudeerproject is uitgevoerd; 
 
 
“Het ontwikkelen van een hulpmiddel waarin een verificatie- en validatiestrategie wordt uitgewerkt 
voor civiele betonnen constructies ontwikkeld conform de Systems Engineering methodiek, 
 

die in de realisatiefase duidelijk maakt welke bewijsvoeringmethode dient te worden toegepast om de 
aspecteisen aan te tonen, waarmee de V&V-strategie eenduidig wordt en middels de objectieve 
documentatie aantoont dat er wordt voldaan aan de aspecteisen, 
 

op een manier dat de strategie voor de opdrachtgever acceptabel is en voor de opdrachtnemer 
effectief en efficiënt is“.  
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Bij Strukton Civiel Projecten is aan de hand van een drietal referentieprojecten het onderzoek 
voortgezet, namelijk bij de Meppelerdiepsluis, Brug bij Ewijk en A2Maastricht. Binnen de opdracht-
nemende organisatie is vastgesteld wat het beleid is ten aanzien van het aantoonbaar maken van de 
aspecteisen. Eveneens is onderzocht welke werkwijze daarvoor wordt gehanteerd en waar ruimte 
voor verbetering is. Eveneens is in kaart gebracht wat het beleid van opdrachtgever Rijkswaterstaat is 
op het gebied van het aantoonbaar maken van de aspecteisen. Het beleid en de werkwijze van beide 
organisaties zijn vergeleken waarmee is vastgesteld aan welke eisen de verificatie en validatie-
strategie van de opdrachtnemer dient te voldoen om aantoonbaar te kunnen maken dat is voldaan 
aan de aspecteisen. In de praktijk is op de referentieprojecten vastgesteld in hoeverre reeds aan deze 
vereisten is voldaan, en daarmee ook welke punten in de strategie verbetert dienen te worden. 
 
Dit gegeven samen met aanvullende eisen van de opdrachtnemer om het proces effectiever en 
efficiënter te laten verlopen hebben geleid tot een Programma van Eisen en een Programma  van 
Wensen. Dit vormde het uitgangspunt voor het ontwikkelen van een hulpmiddel. Centraal daarin staat  
dat uitgaande van een eenduidig geformuleerde aspecteis, en daar op een gestructureerde wijze 
realistische maatregelen voor te formuleren, het mogelijk wordt niet concrete aspecteisen om te 
zetten in concrete en toetsbare maatregelen. Daarvoor is een hulpmiddel ontwikkeld dat aansluit bij 
het verificatie- en  validatieproces van Strukton Civiel en dat een uitstapje mogelijk maakt om de niet 
concrete aspecteisen te concretiseren. Daarin kunnen twee fases worden onderscheiden: 
 

- Een instantieer fase, waarin aspecten middels generieke maatregelen, die zijn opgenomen in 
een bibliotheek, projectspecifiek worden gemaakt tot een toetsbaar acceptatiecriterium met 
een bewijsvoeringmethode en beoordelaar, waardoor de aspecten aantoonbaar gemaakt 
kunnen worden; 

- En de beheerfase, waarin de tot eis geïnstantieerde maatregelen worden aangetoond middels 
objectief bewijs en de voortgang wordt gecontroleerd zodat aan de opdrachtgever kan 
worden getoond op welke wijze er invulling is gegeven aan de aspecteisen op het project. 

 
Aangezien Strukton Civiel op haar projecten gebruik maakt van de projectinformatie beheer software 
Relatics, is het hulpmiddel daarop aangesloten. De ‘Aspecteisen Bibliotheek’ faciliteert de gebruiker in 
het selecteren  van doeltreffende maatregelen. Deze maatregelen zijn in de bibliotheek al gekoppeld 
aan standaard objecten en zijn voorzien van een bewijsvoeringmethode. De maatregel kan met een 
klik op de knop worden toegepast in een project en wordt standaard opgenomen als interne eis 
waarmee wordt geborgd dat de maatregel wordt nagekomen in de realisatiefase.  
 
Het ontwikkelde hulpmiddel is praktisch en theoretisch getoetst. De theoretische toetsing is 
gebaseerd op het aanneembaar maken dat is voldaan aan het opgestelde Programma van Eisen en 
waar mogelijk aan het Programma van Wensen. Geconstateerd is dat aan alle opgestelde eisen is 
voldaan. De praktische toetsing is uitgevoerd door de toekomstige gebruikers van het hulpmiddel en 
de opdrachtgever. De praktische toetsing toont dat het hulpmiddel resulteert in draagvlak in de 
opdrachtnemende organisatie en dat de werkwijze die het hulpmiddel faciliteert acceptabel is voor de 
opdrachtgever. Opmerkingen die zijn voortgekomen uit de praktische toetsing zijn waar mogelijk in de 
beschikbare tijd verwerkt in het hulpmiddel en anders opgenomen als aanbeveling in het rapport.  
 
De doelstelling van het afstudeeronderzoek is behaald, aangezien er een hulpmiddel is ontwikkeld dat 
het mogelijk maakt niet concrete aspecteisen middels objectief bewijs aantoonbaar te maken. De 
verificatie- en validatiestrategie borgt dat de aspecteisen worden opgenomen als concrete interne 
eisen. Hiermee is geborgd dat een beoordelaar middels een vastgestelde bewijsvoeringmethode de 
eisen verifieert en valideert. Dit gebeurt op een wijze die acceptabel is voor de opdrachtgever en 
effectief en efficiënt wordt geacht door de opdrachtnemer. 
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Summary 
 
Since the 90s the Dutch Public Principal ‘Rijkswaterstaat’ increasingly gives more freedom and 
responsibility to the market in the realization of infrastructure projects in the Netherlands. In a 
changing market where the client offers more freedom in the contracts and therefore no longer 
prescribes everything explicit, it is given that contractors have to work differently. To exchange 
information and the justification of choices made between the client and the contractor, sizable 
infrastructure projects apply the systems engineering methodology. At the reference infrastructure 
project ‘A2 Maastricht’ is investigated what the effects were with implementing the systems 
engineering methodology at contractor ‘Strukton Civiel Projecten’. 
 
Within the project organization at the specific project, the way the contractor has dealt with the 
implementation of Systems Engineering is monitored and analysed. The analysis showed that it is not 
sufficient to justify aspects in a project in an implicit way, the new contracts and the freedom therein, 
obligates the contractor to explicitly indicate how it has dealt with that freedom in their procedures. In 
practice, it seems that particularly with demonstrably complying to non specific affairs, such as aspect 
requirements in terms of sustainability and safety, results in discussions between the principal and the 
contracting firm. These discussions result in the fact that parts of the project can not be delivered, 
leading to delay, additional costs and deterioration of the relationship with the client.  
 
An additional literature research identified the reasons why the aspect requirements of sustainability 
and safety lead to discussions about arguably meeting the requirements in practice. The client 
believes that in the process of verification and validation no objective evidence is provided by the 
contractor, choices made in the design process can not be traced. The verification and validation 
strategy used by the contractor also has improvement potential in its own organization, the strategy 
has to be more effective and efficient. The previous description has been formulated into the 
following problem statement: 
 
“By an unclear role of the client, lack of support in the contracting organization and diversity in the 
design of the Verification and Validation Strategy, ‘Strukton Civiel Projecten’, cannot provide objective 
evidence that it demonstrably complies with the requirements related to non specific aspects in the 
implementation phase of civil concrete structures designed in accordance with the systems 
engineering methodology, resulting in a delayed delivery and additional costs related to the delay and 
getting penalties.” 
 
 
The problem statement is used as basis of the goal definition, which has guided the graduation 
project; 
 
"Developing a tool in which a verification and validation strategy is designed for civil concrete 
structures designed in accordance with the systems engineering methodology, 
 
that declares which proof method should be used to demonstrate the aspect requirements, resulting 
in a clear V & V strategy that provides objective documentation which shows that aspect requirements 
are met in the implementation phase, 
 
in a way that the strategy is acceptable for the client and is effective and efficient in the eyes of the 
contractor." 
 
The graduation project is continued at ‘Strukton Civiel Projecten’, based on three reference projects, 
‘Meppelerdiepsluis’, ‘Brug bij Ewijk’ and ‘A2Maastricht’. Within the contracting organization the policy 
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and the method with respect to providing evidence to comply to the aspect requirements are 
examined. It is noted that there is room for improvement. Also the policy of client ‘Rijkswaterstaat’ in 
providing evidence to the aspect requirements is charted. The policies and procedures of both 
organizations are compared and thereby examined what conditions must be met in the verification 
and validation strategy of the contractor to demonstrably comply to the aspect requirements. In 
practice, the reference projects, gave information to what extent these conditions are already 
complied to, and therefore also the conditions in the strategy that should be improved. 
 
This fact together with additional requirements of the contractor to make the process more effective 
and more efficient have led to a schedule of demands and a schedule of wishes. This was the starting 
point for the development of a tool. Most important in this, is that based on a clear specified aspect 
requirement, and formulate realistic measures for that aspect in a structured way, the tool enables to 
change non specific aspect requirements into concrete and verifiable measures. The tool is developed 
in line with the verification and validation process of ‘Strukton Civiel’ and allows a sidestep in this 
process to concretize the non specific aspect requirements. Two phases can be distinguished in the 
tool: 
 

- An instantiate phase, in which aspects are made project specifically, by turning generic 
measures, contained in a library,  into a testable acceptance criterion with a proof method and 
evaluator, which makes it possible to demonstrably comply to the aspect;  
- And the management phase, in which the instanced requirements are demonstrated by 
giving objective evidence and progress is monitored so that it can be shown to the client in 
which way aspect requirements are fulfilled in the project. 

 
Since Strukton Civil uses the project information and requirement management software Relatics on 
its projects, the developed tool is connected to it. The developed tool 'Aspect Requirements Library’ 
facilitates the user in selecting effective measures. These measures in the library are already linked to 
standard objects and include a proof method. The measure can be used in a project just by clicking it, 
resulting in  the inclusion of the measure as an internal requirement from which it is guaranteed that 
it is respected in the implementation phase. 
 
The developed tool has been tested practically as well as theoretically. The theoretical test is based on 
demonstrably complying to the established schedule of demands, and where possible, the schedule of 
wishes. It has been concluded that the tool complies with all established requirements. The practical 
assessment is carried out by the future users of the tool and the public principal ‘Rijkswaterstaat’. The 
practical assessment shows that the device results in support of the Organization's mission and that 
the method facilitated by the device is acceptable to the client. Comments that have emerged from 
the practical test are incorporated in the tool wherever possible in the time available and otherwise 
included as a recommendation in the report. 
 
The goal definition of this graduation project has been fulfilled, as the developed tool allows non 
specific aspect requirements to be made demonstrable with objective evidence. The verification and 
validation strategy ensures that the aspect requirements are included as specific internal 
requirements. This guarantees that an evaluator verifies and validates the requirements through a 
given proof method. This is done in a manner that is acceptable to the principal and is considered 
effectively and efficiently by the contractor. 
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1. Inleiding 
 
Het afstudeerproject ter afronding van de mastertrack Building Technology is opgedeeld in drie fasen: 
het vooronderzoek, een onderzoeksfase en een ontwerpfase. De eerste fase, het masterproject 
‘Participerend Observeren’ is uitgevoerd op het project A2Maastricht tussen december 2013 en maart 
2014. Hierbij is het ontwikkelproces van een infrasysteem, in dit geval het gesloten deel van de 
dubbellaags tunnel, geobserveerd en geanalyseerd. De geconstateerde knelpunten in dit proces zijn in 
de onderzoeksfase nader onderzocht en gedocumenteerd. Tot slot is in de laatste fase, de ontwerp-
fase, een passende oplossing ontworpen voor het geconstateerde en onderzochte probleemgebied. 
 

Het afstudeerproject is uitgevoerd bij het gastbedrijf Strukton Civiel Projecten, waarbij het voor-
onderzoek is uitgevoerd bij Avenue2, de projectorganisatie die verantwoordelijk is  voor de totstand-
koming van het project ‘A2Maastricht’. Onderdeel van dit project is het ontwerp en de realisatie van 
een dubbellaags verkeerstunnel in het centrum van Maastricht. Een project met een totale 
aanneemsom van circa € 1 miljard inclusief omliggende gebiedsontwikkeling. Om het ontwikkelproces 
van het project te kunnen beheersen wordt gebruik gemaakt van de Systems Engineering methodiek. 
 

Dit rapport beschrijft zowel de projectorganisatie en het onderzoeksproject, als het uitgevoerde 
onderzoek en de ontwikkelde oplossing. In de onderzoeksfase zijn een tweetal additionele 
referentieprojecten toegevoegd om daarmee meer data te kunnen verzamelen en analyseren, dit zijn 
respectievelijk de Meppelerdiepsluis en de Brug bij Ewijk. 
 

1.1. Introductie gastbedrijf 
 

Het afstudeeronderzoek is gefaciliteerd door Strukton Civiel. In 1918 had de Nederlandse 
Spoorwegen een nieuw hoofdkantoor nodig, maar een aannemer werd niet gevonden. Daarop volgde 
het besluit van de NS om zelf een nieuw hoofdkantoor te bouwen. Er werd daartoe een tijdelijke 
afdeling opgericht die met behulp van een eigen bos en een eigen steenfabriek de bouw uitvoerde van 
HGB III (hoofdgebouw 3), ook wel bekend als  'De Inktpot'. Er werden eigenhandig 22 miljoen 
bakstenen geproduceerd, mogelijk gemaakt door de overname van baksteenfabriek De Molenheide 
uit Schijndel. 4.000 kuub eikenhout werd geschikt gemaakt voor de bouw door een eigen 
timmerfabriek te openen en met de aankoop van twee motorschepen werd het mogelijk  alle 
bouwmaterialen over de Utrechtse Singels te 
vervoeren. Het succes was de reden om in 
1921 het NV Spoorwegbouwbedrijf op te 
richten. Na een fusie met het Deense 
bouwbedrijf Christani & Nielsen in 1974 werd 
de naam veranderd in Strukton. In 2010 is 
Strukton overgenomen van de NS door advies- 
en ingenieursbureau Oranjewoud1. Op dit 
moment is Strukton een bouw- en spoorbedrijf 
met ongeveer 6.000 medewerkers in dienst 
met een omzet van € 1,4 miljard in 2012. 
Strukton houdt zich bezig met ontwerp, 
financiering, bouw, beheer en onderhoud van 
infrastructuur en accommodaties2. 
Het organogram in figuur 2 toont dat Strukton 

                                                           
1 Strukton (2014). Historie. Geraadpleegd op 10 januari 2014, http://www.strukton.nl/over-ons/historie/  
2 Strukton (2014). Jaarverslag 2012. Geraadpleegd op 13 januari 2014, http://www.strukton.nl/financien-en-governance/jaarverslag/  

Figuur 1: Impressie van de begin jaren van Strukton 
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bestaat uit 5 onderdelen, namelijk: Strukton Rail, Strukton Civiel, Strukton Worksphere, Strukton 
Integrale Projecten en Strukton International. Strukton Civiel is daarbij weer onderverdeeld in de 
onderdelen: Strukton Civiel Projecten (voor alle projecten met een aanneemsom > € 25 miljoen), de 
regionale clusters (voor alle projecten met een aanneemsom < € 25 miljoen) en de niches (bestaande 
uit onderdelen met verschillende specialiteiten zoals afzinktechnieken). 
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Figuur 2: Organogram van Strukton 

Het onderzoek is uitgevoerd bij Strukton Civiel Projecten, onderdeel van Strukton Civiel. Het 
vooronderzoek, het zogenaamde masterproject Participerend Observeren, heeft plaatsgevonden op 
het project A2Maatricht, ‘De Groene Loper’ en daarvan het tunnelonderdeel. 
 

1.2. Beschrijving observatieproject 
 

Wie via de A2 van Amsterdam naar Milaan rijdt, komt op één plek stoplichten tegen, namelijk 
Maastricht. Het plan ‘de Groene Loper’ is een integraal gebiedsontwerp, een totaalplan voor stad en 
snelweg, fietsers, voetgangers en automobilisten, inwoners en bedrijven. Het totale project omvat de 
infrastructuur voor de ondertunneling van de A2 en de verbinding tussen de A2 en A79 inclusief de 
ontsluiting naar de Beatrixhaven, de aanleg van gemeentelijke wegen en vastgoedontwikkeling. 
 

De gestapelde tunnel met 2x2 tunnelbuizen en een lengte van 2,3 kilometer is uniek in Nederland. De 
bovenste tunnelbuis is voor lokaal verkeer en de onderste voor doorgaand verkeer. Bovengronds 
wordt de plek van de oude snelweg ingenomen door een ‘groene loper’ voorzien van  2000 
Lindebomen, met een laan voor lokaal verkeer, fietsers en voetgangers. Het heeft veel voordelen om 
vier aparte tunnelbuizen te plaatsen: de capaciteit is groter en er zijn meer mogelijkheden voor 
onderhoud en beheer. De tunnel voldoet aan een streng pakket veiligheidsmaatregelen en wordt 
gebouwd met beproefde bouwtechnieken. Onderstaand volgt enige informatie over de 
karakteristieken van het project: 
 

Opdrachtgever:   Projectbureau A2Maastricht (PBA2M3) 
Opdrachtnemer: Avenue2 (Bestaande uit Strukton en Ballast Nedam4) 
Opleverdatum:   Infrastructuur (tunnel gereed)  - 16 december 2016 

Openbaar Gebied  - 09 februari 2018 
Vastqoed   - 01 ianuari 2027 

Onderhoudsperiode:  Geen  
Contractsom:  € 465.888.277,00 
Type contract:  Design & Construct (D&C) 
Garantie:   Conform Annex Xlll 

                                                           
3 A2 Maastricht (2014). Projectbureau A2 Maastricht. Geraadpleegd op 10 januari 2014, 
http://www.a2maastricht.nl/nl/plan/projectorganisatie/projectbureau-a2-maastricht.aspx 
4 A2 Maastricht (2014). Avenue2.Geraadpleegd op 10 januari 2014,http://www.a2maastricht.nl/nl/plan/projectorganisatie/avenue2.aspx 
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1.3. Aanleiding, het afstudeeronderwerp 

 
Vanaf de jaren ’90 stuurt Rijkswaterstaat steeds meer aan op het geven van meer vrijheid en 
verantwoordelijkheid aan de markt bij de realisatie van infrastructurele  projecten in Nederland5. 
Waar Rijkswaterstaat vroeger tot in detail de plannen uitwerkte, wordt tegenwoordig beperkt tot de 
planuitwerking, conditionering en het maken van afspraken met de omgeving waarna het werk wordt 
opgedragen aan de markt. Door de verschuivende taken en rollen, en door de toenemende omvang 
en complexiteit van projecten moeten partijen steeds meer informatie overdragen. Systems 
Engineering (SE) is een manier om deze informatie effectief vast te leggen, waardoor gedurende de 
gehele levenscyclus van het systeem gestuurd kan worden op de behoefte van de gebruiker. 
Duidelijke communicatie tussen de markt en Rijkswaterstaat is essentieel, daarbij dient de 
opdrachtgever de vraag duidelijk te omschrijven en dient de opdrachtnemer zorgvuldig te ontwerpen. 
Om dit aan te tonen, dienen de technische oplossingen geverifieerd en gevalideerd te worden en dient 
de kwaliteit van het werk te worden gewaarborgd. De complexiteit van nieuwe integrale 
contractvormen op basis van D&C en DBFM, maakt de noodzaak van gestructureerd werken groter. 
Het beschrijven van eisen en functies wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat6. Binnen de SE wordt het 
uiteindelijke product (een tunnel, een gebouw, etc.) niet gezien als iets statisch, maar als iets 
dynamisch, vandaar dat er over het (sub)systeem wordt gesproken en niet over de tunnel, het 
gebouw, etc. Recent uitgevoerde tunnelprojecten geven aanleiding tot een nadere beschouwing van 
het aantoningsproces door de opdrachtnemer aangezien de oplevering verre van probleemloos is 
verlopen, te denken valt aan de A73 Tunnels bij Roermond en de A2 landtunnel bij Leidsche Rijn. Wat 
komt er allemaal kijken bij het aantoonbaar maken van het realisatieproces van een systeem, het 
verifiëren en valideren van de eisen?  
 

1.4. Het proces: Verificatie en Validatie  

 
Bij gastbedrijf Strukton Civiel Projecten is op het project A2Maastricht ‘De Groene Loper’  de 
implementatie van de Systems Engineering methodiek in het ontwikkelproces van de tunnel geobser-
veerd. Zoals hiervoor beschreven is het documenteren van de informatie en het aantoonbaar maken 
dat er is voldaan aan de vraag  van de klant, het verifiëren en valideren (V&V), een belangrijk onder-
deel van de Systems Engineering. Het proces van verificatie & validatie van de eisen is ‘nieuw’ voor de 
aannemer en  zorgt ervoor dat de opdrachtnemer niet meer kan vertrouwen op het toezicht door de 
opdrachtgever, maar zelf moet aantonen dat het gerealiseerde systeem aan de specificaties voldoet. 
Aangezien projecten als de A2Maastricht duizenden eisen impliceren, is het van wezenlijk belang dat 
er middels een beheerste systematiek de status van die eisen wordt beheerd, daarvoor heeft 
Rijkswaterstaat de Systems Engineering voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten.  
 
Er bestaan zeer veel definities voor de termen verificatie en validatie in de vakliteratuur van 
bijvoorbeeld de instanties INCOSE (International Council on Systems Engineering) en CROW. Dit levert 
voor zowel de nieuwkomer als de specialist veel verwarring op, vandaar dat allereerst aandacht wordt 
besteed aan het begrippenkader van verificatie en validatie. In het document ‘Werkwijze beschrijving 
00044 Verificatie en Validatie’ van opdrachtgever Rijkswaterstaat7, maar ook projecten van 
opdrachtnemer Strukton Civiel Projecten zoals de A2Maastricht8, worden dezelfde definities omtrent 

                                                           
5 Hendrix, B. H., Maessen, P. J., & Bosch, J. W. (2014). Changing role of client for tunnel projects in the Netherlands. Proceedings of the World 

Tunnel Congress 2014– Tunnels for a better Life. Foz do Iguaçu, Brazil. 
6
 Rijkswaterstaat (2014). Systems Engineering. Geraadpleegd op 3 april 2014, 

http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/systems_engineering/ 
7 Meijden, V. van der (2009). Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie. RijksWaterStaat. 
8 Avenue2 (2010). Deelplan Verificatie en Validatie (AV2-TP06-00236)(interne documentatie) 
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V&V gebruikt. De definitie van V&V die door zowel Strukton Civiel Projecten als Rijkswaterstaat (in het 
hierboven genoemde document) wordt gehanteerd op de meeste projecten is de volgende:  
 

- Verificatie: bevestiging door onderzoek en verstrekking van objectief bewijs dat aan de 
gespecificeerde eisen is voldaan. 

 
- Validatie: bevestiging middels objectieve bewijsvoering en daadwerkelijke beleving en gebruik 

dat het gerealiseerde product voldoet aan de eisen en behoeften van de klant, in aanvulling 
op de verificatie. 

 
- V&V-strategie: Wijze waarop omgegaan wordt met V&V in het project. De strategie 

beantwoordt o.a. de vragen over wie de V&V activiteiten bepaald. Hoe wordt omgegaan met 
vragen over (schijnbaar) niet-verifieerbare eisen. Wat zijn de rollen- en taken van de 
opdrachtgever en opdrachtnemer. In hoeverre hebben derden een rol in het V&V proces. 

 
- Het doel van verificatie & validatie is expliciet en objectief aantonen of het resultaat in 

overeenstemming is met de specificaties en het beoogde gebruik. Verificatie is aantonen dat 
het juist gebouwd is, Validatie is aantonen dat het juiste gebouwd is9. 

 
Aangezien zowel de opdrachtgever (Rijkswaterstaat en Prorail) als de opdrachtnemer (Strukton Civiel 
Projecten) dezelfde definitie hanteren, wordt in dit onderzoek eveneens deze definitie gebruikt. 
 
Binnen het ontwikkelproces van een systeem/project start de opdrachtnemer conform de Systems 
Engineering methodiek met het analyseren van de eisenset alvorens er wordt gestart met ontwerpen. 
Figuur 3 toont de fasering van het ontwikkelproces van een opgave volgens de ISO15288-Systems 
Engineering10 waarbij de groene pijlen de terugkoppelingen, verificatie en validatie, aangeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Avenue2 (2013). Testmasterplan A2Maastricht (AV2-TP06-00150)(interne documentatie) 
10 Rijkswaterstaat, Prorail, Bouwend Nederland, ONRI (2009). Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector.(versie 2.0) 

Figuur 3: SE-proces 
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In de Vraagspecificatie Procesdeel (VS2), onderdeel van het contract, wordt meestal geëist dat de 
opdrachtnemer het voldoen aan de eisen dient aan te tonen op basis van de technische kennis. Het 
schema in figuur 4 toont hoe dit proces in elkaar steekt. De eisen en wensen beschreven in het 
contract worden geanalyseerd, om deze eisen aantoonbaar te maken (verificatie en validatie) worden 
er afspraken gemaakt en een verificatieplan opgesteld. Het verificatieplan geeft een overzicht van de 
eisen die per betrokken systeemobject geverifieerd of gevalideerd zullen worden. Vervolgens vinden 
er activiteiten plaats (ontwerpen of realiseren), de uitgevoerde activiteiten dienen te worden 
geverifieerd en gevalideerd. Dit kan leiden tot een eindproduct dat voldoet aan de eisen, of een 
afwijking. De uitgevoerde verificaties en keuringen worden opgenomen in het verificatierapport 
waarmee de bewijsvoering voor de opdrachtgever tot stand komt. De V&V-strategie beschrijft op 
welke wijze het aantonen wordt vormgegeven. 

 
De werkwijzebeschrijving verificatie en validatie11 van Rijkswaterstaat geeft de voorwaarden waaraan 
iedere Verificatie- en validatiestrategie (V&V) dient te voldoen. Verifiëren en valideren wordt mogelijk 
wanneer aan de volgende minimale voorwaarden wordt voldaan: 
 

A. Een bewijsvoeringmethode dient ertoe objectief bewijsmateriaal te verzamelen waarmee 
wordt aangetoond dat aan de eisen of behoeften van de opdrachtgever is voldaan; 

 

Voorbeelden van bewijsvoeringmethodes voor de verificatie in de realisatiefase zijn een: 
Demonstratie, Inspectie, Keuring, Ingangscontrole, Uitgangscontrole, Meting, Certificering en Test. 
Voorbeelden van bewijsvoeringmethodes voor de validatie in de realisatiefase zijn: Site acceptance 
test (SAT) en Site integration test (SIT). In het kort kan worden gesteld dat de volgende 
bewijsvoeringmethodes aangetoond geldig zijn: De in het contract gedefinieerde bewijsvoering -
methoden; Bewijsvoeringmethoden voortkomend uit normen en richtlijnen; Methoden voortkomend 
uit het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer in het geval ze zijn geaccepteerd door de 
opdrachtgever; Methoden bekend binnen de sector (algemeen gebruik), indien ze zijn geaccepteerd 
door de opdrachtgever. 
 

B. Benodigdheid van minimaal één waarde of criterium waartegen bewijs wordt vergeleken; 
 

Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende type criteria: Absolute criteria, Normatieve criteria, 
Referentiële criteria, Relatieve criteria en Technische/functionele criteria.  
 

C. Aanwezigheid van een bevoegd persoon (contractueel gezien) die (vanuit zijn/haar 
competentie) kan  beoordelen en vaststellen dat het bewijsmateriaal voldoet aan de criteria; 

                                                           
11 Meijden, V. van der (2009). Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie. RijksWaterStaat.  
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Figuur 4: Bewijsvoering van uitgevoerde activiteiten 
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In een V&V-strategie dient ook een keuze te zijn gemaakt voor de juiste beoordelaar. De verschillende 
soorten beoordelaars zijn: Opdrachtgevers en financiers; Opdrachtnemer, onderaannemers, 
leveranciers; Onafhankelijke beoordelingsbureaus; Belanghebbenden, klanten, gebruikers, bedieners, 
beheerders; Overheidsinstanties (wetgevers), waterschappen, overheidshulp-diensten (brandweer, 
politie, ambulance). 
 
Voor de vorm van de verificatie en validatie strategie gelden dus altijd de volgende stappen: 
 

Verificatie en Validatie = Bewijsvoeringmethode + Criterium + Beoordelaar 
 
Deze minimale voorwaarden kunnen worden aangevuld met de volgende voorwaarden wanneer de 
beheersbaarheid van het project dit vereist: 
 

D. Aanvullende activiteiten, criteria en beoordelaars nodig voor objectieve bewijsvoering, zoals 
het verifiëren in verschillende opeenvolgende fasen of meerdere verificaties in één fase; 

 

E. Het tijdstip van uitvoeren van de verificatie/validatie; 
 

F. De startvoorwaarde voor het verifiëren/valideren, bijv. volgend op afgeronde projecttaak; 
 

G. De geldigheid van de gehanteerde verificatie- of validatiemethode, in het geval de 
opdrachtnemer een bewijsvoeringmethode voorstelt die onbekend is bij de opdrachtgever; 

 

H. De risico’s die er zijn als het criterium niet wordt behaald, als voorbeeld wanneer vooraf nog 
niet duidelijk is of een theoretische systeemprestatie in de praktijk haalbaar is, dan is het van 
belang specifieke beheermaatregelen voor sommige eisen te definiëren. 

 
In het kort, aan de hand van de eisen in de specificaties wordt een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp 
wordt geverifieerd waarmee wordt gecontroleerd of er aan de eisen wordt voldaan en gevalideerd om 
te bezien of het aan de wens van de opdrachtgever voldoet. Wanneer het ontwerp is goedgekeurd, 
worden de werkplannen opgesteld en wordt er gestart met de daadwerkelijke realisatie. Het is van 
belang dat er middels testen en keuringen wordt vastgesteld dat het gerealiseerde systeem voldoet 
aan de gestelde eisen (verificatie) en aan de wensen van de klant (validatie), zie figuur 5. Deze 
informatie, de verificaties/keuringen en validaties moet worden gedocumenteerd zodat voor de 
opdrachtgever is te herleiden waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en of uiteindelijk zijn vraag door 
de opdrachtnemer is beantwoord. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specificatie Ontwerp Realisatie 

Verificatie en validatie Verificatie en validatie 
Validatie 

Figuur 5: Het V&V-proces in het kort 
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1.5. Probleemanalyse: Verifiëren en valideren van aspecteisen 
 

De Systems Engineering is in essentie een gestructureerde specificatie- en  ontwerpmethode die als 
doel heeft structuur te geven aan en inzicht te verschaffen in de complexiteit van het te realiseren 
systeem. Met behulp van Systems Engineering kunnen risico’s, ontstaan door verkeerde of onvolledige 
informatie en uitgangspunten, worden beheerst. Het uitgangspunt is dat het systeem als totaal wordt 
beschouwd, inclusief de samenhang met zijn omgeving en over de gehele levenscyclus12. Dit wordt 
constant geborgd via verificatie (voldoet het gerealiseerde aan het ontwerp) en validatie, (voldoet het 
gerealiseerde ook aan de klantwens). Middels de observaties in het vooronderzoek is het volgende 
probleemgebied gekwalificeerd.  
 

Gedurende de observaties naar de implementatie van de Systems Engineering methodiek in het 
ontwikkelproces van de tunnel, in het kader van het vooronderzoek op het project A2Maastricht, zijn 
een aantal knelpunten vastgesteld en geanalyseerd. Er is geconstateerd dat er bij de implementatie 
van de System Engineering bij Avenue2 ruimte voor verbetering is door het vastleggen van de 
werkwijze. Doordat de te volgen werkwijze voor de medewerkers van Avenue2 niet concreet is 
geformuleerd worden bepaalde eisen niet integraal gedecomponeerd en wordt er te weinig aandacht 
besteed aan het aantonen van de eisen van PBA2M, het projectbureau van de opdrachtgever op het 
project A2Maastricht.  
 

Dit heeft ook te maken met een ‘eigenaardigheid’ van de bouwwereld, de technische oplossing van 
het probleem wordt belangrijker geacht dan de behoeften van belanghebbende partijen gedurende 
de levenscyclus van het systeem. Werken volgens de SE zou moeten leiden tot herleidbare keuzes 
gedurende de gehele levens cyclus van het systeem. De opdrachtnemer moet aantoonbaar maken dat 
de gestelde eisen door de opdrachtgever worden gehaald. Het is terug te zien in het geobserveerde 
proces dat er niet is vastgelegd tot op welk detailniveau eisen dienen te worden gedecomponeerd en 
op welke wijze de eisen aantoonbaar worden gemaakt, vooral in de realisatiefase. 
 

De problematiek op het gebied van het aantoonbaar voldoen aan de uitvraag ligt niet volledig in de 
invloedssfeer van de opdrachtnemer. Een van de doelen achter de Systems Engineering is het bieden 
van ontwerpvrijheid door de opdrachtgever om de creativiteit van de opdrachtnemer beter te kunnen 
benutten. Aspecten die niet zijn vastgelegd in het contract of eisen die voor meerdere interpretaties 
vatbaar zijn, leiden zowel direct als indirect in het proces tot het niet beheerst kunnen ontwikkelen 
van een infra-opgave met alle gevolgen van dien. Hierbij valt te denken aan het formuleren van niet 
SMART-geformuleerde eisen. Door deze tekortkomingen aan de zijde van de opdrachtgever is de 
opdrachtnemer niet in staat zijn proces efficiënt en effectief in te richten. 
 

Het huidige proces omtrent het aantoonbaar maken van eisen, het verifiëren en valideren van eisen 
en daarmee objectief bewijs leveren, resulteert in enkele negatieve gevolgen13. Zo leidt het niet 
aantoonbaar voldoen aan eisen tot een vertraging bij de oplevering van het project; raken (bouw) 
kosten inclusief ontwerp buiten budget, worden informatiestromen niet beheerst en ontstaat er een 
gebrekkige communicatie tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.  
 

Uiteindelijk gaat het erom of de opdrachtgever/stakeholder voldoende vertrouwen heeft dat het 
systeem op de juiste wijze is gerealiseerd. Daartoe is alles vast te leggen op papier, maar als de 
opdrachtgever er geen vertrouwen in heeft zal hij het niet accepteren. Wat het belangrijkste is, is dat 
hierover afspraken worden gemaakt zodat de verwachtingen over het verifiëren en valideren van de 
opdrachtgever en de opdrachtnemer op elkaar zijn afgestemd, dit blijkt in de praktijk niet altijd het 
geval te zijn. 

                                                           
12 Rijkswaterstaat, Prorail, Bouwend Nederland, ONRI. (2007). Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector. 
13 Saes, S. (2014). Participerend Observeren: Beheerst ontwikkelen van een infra-opgave. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 
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Nadat er op het project A2Maastricht in het vooronderzoek een probleemgebied is gekwalificeerd, is 
middels een nadere literatuurstudie geverifieerd dat het probleem niet specifiek voor het 
geobserveerde project is. Daartoe zijn eveneens vraaggesprekken gevoerd met Systems Engineers 
binnen Strukton Civiel Projecten. De literatuurstudie is bijgevoegd in de bijlage A, de belangrijkste 
conclusies worden hier besproken. De literatuurstudie en vraaggesprekken tonen dat het aantonen 
van aspecteisen in de realisatiefase op verschillende projecten onduidelijk is. Aspecteisen beschrijven 
eigenschappen van een systeem die niet direct bijdragen aan de primaire functie. Deze eisen zijn in 
het leven geroepen om eigenschappen te beschrijven die het te ontwikkelen systeem moet hebben 
om tot een overall niveau van kwaliteit of bevrediging van de klant te komen. Deze eisen worden op 
een lager niveau vertaald in (deel)functies en (deel)oplossingen14. Het probleem schuilt in het niet 
concreet zijn van aspecteisen zoals duurzaamheid en veiligheid. Het verifiëren en valideren van deze 
eisen wordt daarmee niet concreet en dit leidt tot vele discussies tussen de opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Een voorbeeld van een dergelijke eis staat getoond in figuur 6.  
 

 
Figuur 6: Voorbeeld van een niet concrete aspecteis (RWS, 2013) 

In het geanalyseerde proces zijn een aantal knelpunten opgetreden met negatieve effecten als gevolg. 
De stroomanalyse is opgenomen in bijlage B, de belangrijkste gevolgen en problemen worden 
hieronder toegelicht. Uit de analyse blijkt dat: ‘Het voor de opdrachtnemer complex is aspecteisen 
eenduidig aan te tonen en dusdanig te documenteren omdat de eisen weinig concreet zijn’. Een 
viertal clusters van knelpunten leidt tot het hierboven geschetste probleem, te weten: 
 

- De onduidelijke rol van de opdrachtgever binnen de V&V-strategie: de opdrachtgever 
hanteert geen eenduidige rol met eenduidige vereisten in verschillende projecten, daardoor is 
het voor de opdrachtnemer onduidelijk aan welke verwachtingen er dient te worden voldaan. 

- De diverse mogelijkheden in de opbouw van de V&V-strategie: iedere V&V-strategie bestaat 
minimaal uit een acceptatiecriterium, een bewijsvoeringmethode en een beoordelaar, 
daarmee is het mogelijk voor iedere situatie een adequate verificatie- en validatiestrategie op 
te stellen, al is het op dit moment onduidelijk op welke wijze aan deze drie voorwaarden vorm 
dient te worden gegeven. 

- Onvoldoende draagvlak voor de V&V-strategie binnen de opdrachtnemende organisatie: op 
het gebied van de organisatie blijkt dat bij de opdrachtnemer niet overal een meerwaarde 
wordt ingezien van het verifiëren en valideren van de aspecteisen waardoor het uitvoeren van 
de V&V-strategie niet aantoonbaar wordt gedaan. 

- Onduidelijke visie van de opdrachtnemer op het aantonen van aspecteisen in de 
realisatiefase: het proces van verificatie en validatie wordt niet volledig beheerst, bijvoorbeeld 
het aantonen van de aspecteis duurzaamheid is er een waar nog veel onduidelijkheid over is. 
Verificatie en validatie dient als bevestiging dat aan respectievelijk de specifieke vereisten en 
de gevraagde prestatie van de opdrachtgever is voldaan, middels het verstrekken van 
objectief bewijsmateriaal.  

 
Figuur 7 toont de trechtering van het geconstateerde probleemgebied in het vooronderzoek, dat  via 
een aanvullende literatuurstudie heeft geleid tot het te beschouwen probleem. 

                                                           
14 Netten, J. (2005). Handreiking Functioneel Specificeren. Rijkswaterstaat, Expertisecentrum Opdrachtgeverschap. 
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Bij de implementatie van de Systems Engineering bij Avenue2 is er ruimte voor verbetering door het vastleggen van de werkwijze.

Het huidige proces omtrent het aantoonbaar maken van eisen, het verifiëren en valideren van eisen 
en daarmee objectief bewijs leveren, resulteert in enkele negatieve gevolgen.

Het is voor de opdrachtnemer complex aspecteisen eenduidig aan te 
tonen en dusdanig te documenteren omdat de eisen weinig concreet zijn.

De opdrachtgever en -nemer hebben verschillende 
verwachtingen over de acceptatie van het systeem.

Het aantonen van eisen binnen de gekozen V&V-
strategie door de opdrachtnemer is ontoereikend.

Er is weinig draagvlak in de organisatie van de opdracht-
nemer om een adequate V&V-strategie uit te voeren.

Er is een onduidelijke visie van de opdrachtnemer op het 
aantonen van aspecteisen in de realisatiefase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu het te onderzoeken probleemveld is vastgesteld, dient te worden gekwantificeerd in hoeverre het 
probleemgebied relevant is en waar mogelijkheden tot verbetering liggen. Het gevolg is dat de 
opdrachtnemer niet aantoonbaar kan maken aan de opdrachtgever dat het systeem voldoet aan de 
gestelde eisen en wensen. Op het moment dat de opdrachtgever geen vertrouwen heeft in het 
gerealiseerde (sub)systeem en de wijze waarop het (sub)systeem tot stand is gekomen, dan zal hij het 
niet accepteren. Doordat het systeem niet is op te leveren wordt er vertraging opgelopen en leidt dit 
daaraan gerelateerd tot extra kosten. Op het moment dat blijkt dat het systeem daadwerkelijk niet 
voldoet aan de eisen, dient het systeem te worden aangepast. De communicatie tussen de 
opdrachtgever en opdrachtnemer is niet afdoende en de informatie omtrent de verificatie van 
aspecteisen wordt niet altijd eenduidig en herleidbaar vastgelegd. Ook de invulling van de organisatie 
in het V&V-proces is in sommige gevallen onduidelijk. In moderne contractvormen waarbij de 
opdrachtnemer eveneens verantwoordelijk is voor de financiering van het systeem, betekent het later 
opleveren automatisch ook dat de betaling aan de opdrachtnemer later plaatsvindt met negatieve 
rentekosten tot gevolg. Het feit dat beide partijen andere verwachtingen hebben van de uitkomsten 
van het V&V-proces resulteert in discussies, vertragingen, boetes en rechtszaken.   
 

Dit alles leidt er toe dat het mogelijk is dat het systeem dat wordt gerealiseerd uiteindelijk niet 
aantoonbaar voldoet aan de wensen van de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever besluit het 
gerealiseerde systeem niet te accepteren dan dient alsnog te worden aangetoond dat het systeem 
voldoet aan de eisen, al dan niet door het systeem of de werkwijze aan te passen. Nu het probleem 
inzichtelijk is gemaakt kan de probleemstelling worden opgesteld. Een probleemstelling beschrijft het 
verschil tussen de huidige en de wenselijke situatie15. Op dit moment is het complex een eenduidige 
V&V-strategie op te stellen voor het aantonen van de aspecteisen in de realisatiefase op meerdere 
infrastructurele projecten uitgevoerd volgens de systems engineering methodiek. Dit heeft te maken 
met het feit dat de opdrachtgever geen eenduidige rol met eenduidige vereisten hanteert op 
verschillende projecten. Iedere V&V-strategie bestaat minimaal uit een acceptatiecriterium, een 
bewijsvoeringmethode en een beoordelaar, daarmee is het mogelijk voor iedere situatie een 
adequate verificatie- en validatiestrategie op te stellen. Op dit moment is het onduidelijk op welke 
wijze aan deze drie voorwaarden vorm dient te worden gegeven. Bezien vanuit de organisatie blijkt 
dat bij de opdrachtnemer niet overal een meerwaarde wordt ingezien van het verifiëren en valideren 
van de aspecteisen waardoor het uitvoeren van de V&V-strategie niet aantoonbaar wordt gedaan. Dit 
wordt onder meer bewerkstelligd door het feit dat de opdrachtnemer het proces van verificatie en 
validatie nog niet volledig beheerst, bijvoorbeeld het aantonen van de aspecteis duurzaamheid is er 
een waar nog veel onduidelijkheid over is. Verificatie en validatie dienen als een bevestiging dat aan 
respectievelijk de specifieke vereisten en de gevraagde prestatie van de opdrachtgever is voldaan, 
middels het verstrekken van objectief bewijsmateriaal. Het aantonen van aspecteisen in de 
realisatiefase is momenteel complex. Figuur 8 toont het probleemgebied samengevat. 

                                                           
15 Spanjer, M. (2004). De eenvoud van projectmatig werken. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum 

Figuur 7: Trechtering binnen het probleemgebied 
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Figuur 8: Samenvatting van de analyse van het probleem gebied 

Strukton heeft aangegeven de klant centraal te willen stellen en daarbij te denken in de gehele 
levenscyclus. Daarin is dit onderzoek relevant omdat is onderzocht op welke wijze de aspecteisen 
dienen te worden aangetoond zodat er een systeem probleemloos kan worden opgeleverd zonder de 
discussie dat de geleverde prestatie niet voldoet aan de gestelde vraag. Uit het vooronderzoek is de 
volgende probleemstelling naar voren gekomen: 
 

 
“Door een onduidelijke rol van de opdrachtgever, gebrek aan draagvlak in de 
opdrachtnemende organisatie en diversiteit in de vormgeving van de Verificatie- en 
Validatiestrategie , kan Strukton Civiel Projecten, voor civiele betonnen constructies ontwikkeld 
conform de Systems Engineering methodiek, in de realisatiefase geen objectief bewijs leveren 
dat aantoonbaar is voldaan aan de niet concrete aspecteisen, resulterend in vertraging bij de 
oplevering en daaraan gerelateerd extra kosten en het krijgen van boetes.”  
 

 

De ambitie van Strukton Civiel Projecten sluit aan bij onderstaande constatering in de Cobouw: “De 
bouwsector heeft nog een wereld te winnen als het gaat om marketing. Nog steeds richten aannemers 
zich vooral op prijs en techniek en te weinig op de wensen van opdrachtgevers dan wel 
eindgebruikers. Dat concluderen deskundigen in Dagblad Cobouw. De achterstand in marketing komt 
ook naar voren in rapporten van onder meer Bouwend Nederland, de Rabobank en ABN Amro16”. Er 
valt veel winst te halen in het aantoonbaar maken dat er is voldaan aan de wensen van de klant. 
Vandaar dat Strukton Civiel op dat gebied graag meer kennis vergaart zodat in de toekomst beter aan 
de vraag van de klant kan worden voldaan waarmee meerwaarde wordt gecreëerd.  

                                                           
16 Smit, H. (2014). Marketing bouw staat nog in de kinderschoenen. Cobouw. 
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1.6. Doelstelling van het afstudeeronderzoek 

 
De doelstelling is opgesteld aan de hand van de probleemstelling, het doel van het 
afstudeeronderzoek is het oplossen van het vastgestelde kernprobleem.  
 

“Het ontwikkelen van een hulpmiddel waarin een verificatie- en validatiestrategie wordt 
uitgewerkt voor civiele betonnen constructies ontwikkeld conform de Systems Engineering 
methodiek, 

 

die in de realisatiefase duidelijk maakt welke bewijsvoeringmethode dient te worden 
toegepast om de aspecteisen aan te tonen, waarmee de V&V-strategie eenduidig wordt en 
middels de objectieve documentatie aantoont dat er wordt voldaan aan de aspecteisen, 

 

op een manier dat de strategie voor de opdrachtgever acceptabel is en voor de opdrachtnemer 
effectief en efficiënt is“.  

 
In de doelstelling zijn een aantal termen gebruikt die enige toelichting verdienen, deze termen worden 
hieronder toegelicht: 
 

Hulpmiddel: Dit kan zowel een model of handboek zijn, digitaal of hardcopy, waarmee aan de 
doelstelling wordt voldaan. 

 

Verificatie- en validatiestrategie:  Een V&V-strategie beschrijft welke beoordelaar met welke 
bewijsvoeringmethode een acceptatiecriterium aantoont. 

 

Civiele betonnen constructies ontwikkeld conform de Systems Engineering methodiek: Conform 
de SE methodiek worden projecten in de Civiele wereld ontwikkeld middels een vast proces 
dat start met het analyseren en afleiden van de eisen, het ontwerpen, het realiseren en het 
testen en opleveren van het (sub)systeem. In deze methodiek die de gehele levenscyclus van 
het systeem beschouwt spelen de verificatie en validatie een cruciale rol. Een betonnen 
constructie is in deze een subsysteem, onderdeel van het geheel.   

 

Realisatiefase:  De realisatiefase is één van de zes levenscyclusfasen beschreven in de 
ISO15288. In de realisatiefase wordt het ontwerp gerealiseerd en speelt het aantonen, dat 
wordt gerealiseerd wat ontworpen en gewenst  is, een belangrijke rol. 

 

Bewijsvoeringmethode: Onderdeel van de V&V-strategie, bestaande uit een aantal 
voorgeschreven en goedgekeurde testen en methodes om eisen en prestaties aan te tonen. 

 

Aspecteisen aan te tonen:  Aspecteisen beschrijven eigenschappen die het te ontwikkelen 
systeem moet hebben om tot een overall niveau van kwaliteit of bevrediging van de klant te 
komen en bestaan uit meerdere onderliggende eisen. Voor het aantonen van de aspecteisen 
is een eenduidige strategie benodigd. O.a. duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid zijn 
aspecteisen. 

 

Objectieve documentatie:  Het vastleggen van de verificatie en validatieresultaten op een 
wijze dat er aantoonbaar is voldaan aan de aspecteisen. 
 

Acceptabel:  Aangezien de rol van de opdrachtgever niet eenduidig is en per project kan 
verschillen is het van belang dat de opdrachtgever aangeeft of de strategie voldoet om 
daarmee discussies achteraf te voorkomen. 

 

Effectief en efficiënt: Er bestaat weinig draagvlak voor het toepassen van de verificatie en 
validatie bij de opdrachtnemer omdat er geen meerwaarde in wordt gezien, het is een 
onduidelijk proces en het is niet duidelijk of het sneller en goedkoper kan. Het is van belang 
dat er een strategie wordt ontwikkeld die kan rekenen op draagvlak binnen de organisatie. 
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1.7. Onderzoeksmethodiek en afbakening 
 

Voor de uitvoerbaarheid van het onderzoek in de beperkte tijd was het van belang het onderzoek af te 
bakenen. Vandaar de keuze voor het beschouwen van de verificatie en validatie van aspecteisen in de 
realisatiefase. In grote infrastructurele projecten wordt vaak een onderscheid gemaakt in de 
disciplines GWW (Grond-, Weg-, en Waterbouw), Civiel en VTTI (Verkeers- en Tunneltechnische 
Installaties). Omdat de VTTI veelal softwarematig is en het verst af ligt van de uitvoeringstechniek is 
ervoor gekozen om in het onderzoek niet te focussen op die discipline. GWW loopt op het gebied van 
het aantonen van aspecteisen achter op Civiel en het is daartoe lastig aan goede data te komen. 
Aangezien op de afdeling Planvorming van Strukton Civiel Projecten vrijwel alleen wordt gefocust op 
de discipline Civiel is er in het afstudeeronderzoek ook daartoe afgebakend. 
 

Er is gekozen om te focussen op het verifiëren en valideren van eisen in de realisatiefase omdat dit 
een proces is waarin het niet alleen om het technische proces van aantonen gaat, maar ook over de 
vraag wanneer een gerealiseerd systeem voldoet. De slag van het ontwerp naar de realisatie, waarin 
dient te worden aangetoond dat wordt gerealiseerd wat is vastgelegd in het ontwerp, blijkt in de 
praktijk de meeste mogelijkheden tot verbetering te bezitten.  
 

Twee aspecteisen die aandacht verdienen in de realisatiefase zijn de duurzaamheid en de veiligheid. 
Op het moment van schrijven zijn deze twee aspecteisen ‘hip’ in de infrawereld, er gaat veel aandacht 
naar uit. Ook is het interessant omdat dit de twee minst concrete eisen zijn en het lastig is hier in een 
technische omgeving invulling aan te geven. Omdat het toezicht op de bouw op dit moment zowel 
vanuit de publieke sector als vanuit de private sector plaats vindt, is bij beide partijen onderzocht wat 
de wensen en eisen zijn voor het te ontwikkelen hulpmiddel.  
 

Het uiteindelijke doel van dit afstudeerproject is het ontwerpen van een hulpmiddel waardoor 
aspecteisen in de realisatiefase kunnen worden aangetoond middels een geaccepteerde verificatie- en 
validatiestrategie. Het benodigde onderzoek was gericht op het verzamelen van informatie over het 
aantonen van aspecteisen. Concreet houdt dit in dat er informatie is verzameld omtrent de 
hoedanigheid van verschillende aspecteisen, de wijze waarop er dient te worden geverifieerd en 
gevalideerd, en het antwoord op de vraag wanneer de V&V-strategie acceptabel is voor de 
opdrachtnemer en de opdrachtgever. 

Figuur 9: Onderzoeksmodel onderzoeksfase  
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Hoofdstuk 4:
Kader Opdrachtnemer

Hoofdstuk 5:
Vormgeving 
V&V-strategie

Hoofdstuk 6: 
Praktijk situatie 
V&V bij kader

Hoofdstuk 7:
Programma van 
Eisen en Wensen

Hoofdstuk 8: 
Ontwikkelen 
hulpmiddel

Hoofdstuk 9:
Toetsen en evalueren 

hulpmiddel

Onderzoeksfase Ontwerpfase

Hoofdstuk 3:
Kader Opdrachtgever

Figuur 9 toont het onderzoeksmodel voor de onderzoeksfase, dit model maakt inzichtelijk op welke 
wijze het probleem wordt aangevlogen. In het model zijn twee kaders te zien, zowel het kader van de 
opdrachtgever als het kader van de opdrachtnemer. Er wordt in twee hoofdstukken aandacht besteed 
aan respectievelijk de visie van de opdrachtnemer op het gebied van V&V in de realisatiefase als de 
visie van de opdrachtgever. Voor het bereiken van een eenduidige werkwijze waarmee het systeem 
aantoonbaar voldoet aan de eisen en wensen van de opdrachtgever is het van belang dat beide kaders 
met elkaar overeenkomen op het gebied van de strategie, dat is te zien aan de hand van de 
overlappende kaders in het onderzoeksmodel. Er is daartoe onderzocht wanneer een V&V strategie 
voor de opdrachtnemer efficiënt en effectief is en resulteert in voldoende draagvlak in de organisatie. 
Eveneens is onderzocht wanneer een V&V strategie voor de opdrachtgever acceptabel is. Door het in 
kaart brengen van beide kaders is de speelruimte duidelijk waarbinnen de vaste voorwaarden van een 
verificatie- en validatiestrategie (V&V-strategie) zich dienen te bevinden. Voor de aspecteisen 
duurzaamheid en veiligheid zijn de bewijsvoeringmethodes en criteria die kunnen worden gehanteerd 
om de aspecteisen in de realisatiefase eenduidig aan te tonen bepaald. Het onderzoeksmodel laat zien 
dat de 3 cirkels dienen te worden vormgegeven in de strategie om de aspecteisen duurzaamheid en 
veiligheid middels objectieve bewijsvoering aan te tonen. Op een drietal projecten is onderzocht en 
vergeleken op welke wijze Strukton Civiel Projecten invulling geeft aan de V&V-strategie en wat de 
consequenties daarvan zijn (invulling van het paars gearceerde gebied in het onderzoeksmodel). 
Doordat is vastgesteld op welke wijze de V&V-strategie dient te zijn opgebouwd uit de juiste 
voorwaarden en deze strategie past binnen de kaders van zowel de opdrachtnemer als de 
opdrachtgever, is de informatie verzameld om aan de doelstelling te voldoen. Op dat moment is 
duidelijk dat de civiele betonnen constructie aantoonbaar voldoet aan de gestelde eisen.  
 

De informatie die is vergaard in het kader van het invullen van het onderzoeksmodel is 
gedocumenteerd in dit rapport. Deze informatie is geanalyseerd en de conclusies zijn omgezet in een 
programma van eisen dat dient als randvoorwaarde voor het te ontwikkelen hulpmiddel op het gebied 
van de verificatie en validatie van de aspecteisen duurzaamheid en veiligheid in de realisatiefase. 
Vanaf hoofdstuk 3 van dit rapport wordt het onderzoek beschreven, de vormgeving en toetsing van 
het hulpmiddel wordt besproken vanaf hoofdstuk 8. Figuur 10 toont schematisch het afstudeerproces, 
te onderscheiden zijn de onderzoeksfase en de ontwerpfase.   
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Strukton Civiel Projecten maakt het mogelijk het onderzoek uit te voeren bij infrastructurele 
projecten. Onderzoek doen bij alle lopende projecten is in het kader van de beperkt beschikbare tijd 
voor het afstuderen onmogelijk. Daartoe is er een keuze gemaakt voor de volgende referentie-
projecten: A2Maastricht, de Brug bij Ewijk en de Meppelerdiepsluis. Deze projecten zijn geselecteerd 
aan de hand van een aantal criteria die zijn te zien in tabel 1. Zo dient het project op de markt te zijn 
gezet met een geïntegreerd contract, aangezien daar een noodzaak is tot het verifiëren en valideren 
van het gerealiseerde systeem omdat de opdrachtgever hier de markt de vrijheid toe gegeven heeft. 
Een ander criterium is dat de aanneemsom boven de €25 miljoen dient te liggen, dit omdat deze 
projecten dan binnen één werkmaatschappij zijn ondergebracht (Strukton Civiel Projecten) en de 
belangen bij een dergelijke aanneemsom groot zijn en in de praktijk vaak leiden tot discussies met de 
opdrachtgever. Er is de keuze gemaakt om enkel projecten te selecteren die die door Rijkswaterstaat 

Figuur 10: Schematische weergave invulling afstudeerproces waarin de stippellijnen terugkoppeling 

aangeven.  



 

 

     14 Inleiding 

(RWS) op de markt gezet zijn, aangezien het dan mogelijk is één kader is vast te stellen. Over het 
algemeen kan worden gesteld dat Rijkswaterstaat toonaangevend is op het gebied van opdrachtgever-
schap en dat andere overheden RWS volgen. Omdat er voor de onderzoeksfase data verzameld dient 
te worden over het aantonen van de aspecteisen in de realisatiefase is het van belang dat projecten in 
uitvoering zijn. Tot slot is gekeken naar het feit of de projecten beschikbaar zijn voor het onderzoek.  
 

 

Project: Geïntegreerde 
contractvorm: 

Aanneemsom 
> € 25 Mio: 

Opdrachtgever: Projectfase: Beschikbaarheid: 

A2Maastricht Ja; D&C* Ja; € 465 Mio Rijkswaterstaat Realisatiefase Beschikbaar  

Brug bij Ewijk Ja; E&C* Ja; € 68 Mio Rijkswaterstaat Realisatiefase Beschikbaar 
Meppelerdiepsluis Ja; D&C* Ja; € 50 Mio Rijkswaterstaat Realisatiefase Beschikbaar 

Tabel 1: Selectiecriteria voor de referentieprojecten van de onderzoeksfase. * = gegund op basis van EMVI 

Figuur 11 toont het organisatieschema van Strukton waarin met groen gearceerd is aangegeven waar 
de data verzameld gaat worden. Te zien is dat het kader wordt bepaald aan de hand van informatie 
van de afdeling QA/QC (quality assurance and quality control), Planvorming, Duurzaamheid en 
Veiligheid binnen het gastbedrijf Strukton Civiel Projecten. Extern wordt er informatie ingewonnen bij 
de opdrachtgever (RWS). Aan de hand van de projecten uitgevoerd door Strukton Civiel Projecten 
wordt vastgesteld op welke wijze de V&V-strategie wordt vormgegeven binnen dit vastgestelde kader.  
 

Regionale clusters

Strukton Group N.V.

Strukton Civiel Strukton Rail

SIT/Ooms

A2

Strukton 
Worksphere

Colijn/
Rasenberg

Strukton Integrale 
Projecten

Brug bij Ewijk

Meppelerdiepsluis

REEF
Strukton Civiel 

Projecten

>25 Mio
geïntegreerd

Realisatie

Projectbeheersing

Ontwerp

Kader

Uitwerking

Relatie tot 
taakstellingen

Realisatie

Projectbeheersing

Ontwerp

Realisatie

Projectbeheersing

Ontwerp

Beoordelaar

Methode

Criteria

Beoordelaar

Methode

Criteria

Beoordelaar

Methode

Criteria

Planvorming
Duurzaamheid

QA/QC

Veiligheid
RWS

Niches

Strukton 
International

 
Figuur 11: Organisatieschema met groen gearceerd het onderzoeksveld  

De antwoorden in dit onderzoek zijn gevonden door interviews te houden met: relevante 
functionarissen bij de opdrachtgever die dicht op het vuur zitten op het gebied van het bepalen van 
het beleid omtrent de verificatie en validatie in de realisatiefase; relevante functionarissen bij de 
opdrachtnemer die belast zijn met het opzetten van een V&V-strategie zoals een kenniscoördinator 
Systems Engineering, Systems Engineers, een manager Planvorming en adviseurs op het gebied van 
duurzaamheid en veiligheid binnen Strukton Civiel Projecten; relevante functionarissen binnen 
Strukton Civiel Projecten die werkzaam zijn op de referentieprojecten op het gebied van het ontwerp, 
de realisatie of de projectbeheersing.  
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Er is geobserveerd op welke wijze er binnen Strukton Civiel Projecten wordt omgegaan met het 
aantoonbaar maken van de aspecteisen. Daartoe is de werkwijze onder de loep genomen en is er een 
beeld verkregen uit de vergaderingen met de kennishouders binnen de vakgroep Systems Engineering.   
Eveneens is relevante literatuur in handen van kennisinstanties zoals INCOSE, het CROW en interne 
documentatie van Strukton Civiel Projecten van verschillende projecten geanalyseerd. Deze informatie 
heeft betrekking op het verifiëren en valideren van de aspecteisen. 
 
Tot slot is er een brainstormgroep georganiseerd binnen de vakgroep Systems Engineering van 
Strukton Civiel om de wensen van functionarissen binnen Strukton te horen. Het doel van dit moment 
was tweeledig, enerzijds het horen van de wensen voor verbeteringen in het aantoonbaar maken van 
de aspecteisen. Anderzijds het voorleggen van de tussenresultaten om daarmee de kwaliteit van dit 
onderzoek te controleren.  
 
In bijlage C wordt de onderzoeksmethodiek voor de onderzoeksfase getoond, met daarin een 
beschrijving van de onderzoeksvragen, de onderzoeksmethode en de gewenste uitkomst. Hieronder 
worden de referentieprojecten kort toegelicht om zorg te dragen dat de achtergrond van de 
beschouwde projecten bekend is. 
 

1.8. Omschrijving van de referentieprojecten 
 
 
Meppelerdiepsluis17 
 
Het consortium Strukton Civiel Projecten samen met Reef Infra bouwt de Meppelerdiepsluis om van 
keersluis tot schutsluis. Door de sluis te verbreden en verdiepen kunnen grotere schepen vlotter en 
veiliger passeren. Ook zorgt de nieuwe sluis ervoor dat de veiligheid tegen overstromen in de 
toekomst beter is gewaarborgd. Buiten de ombouw van keersluis naar schutsluis worden ook het 
bedieningsgebouw en de bestaande brug vervangen.  
 
 

  
Figuur 12: Werkzaamheden vanaf het water                  Figuur 13: Het Meppelerdiepsluiscomplex  

    (Strukton Civiel 2014)        (Strukton Civiel 2014) 

                                                           
17 Strukton Civiel (2014). Meppelerdiepsluis. Geraadpleegd op juli 7, 2014, van http://www.struktonciviel.nl/projecten/meppelerdiepsluis/ 
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Brug bij Ewijk18 
 
De bestaande Brug bij Ewijk is een stalen tuibrug van ruim 1 kilometer lang en 40 meter breed. 
Strukton Civiel renoveert  de brug en vijzelt deze één meter omhoog, zodat de brug voldoet aan de 
eisen van de moderne scheepvaart. In de stalen brug worden versterkingen gelast. Eveneens worden 
de tuien vervangen en wordt de niet-constructieve asfaltconstructie vervangen door een 
constructieve betonlaag met HogeSterkteBeton (HSB) waarmee de levensduur van de brug met dertig 
jaar wordt verlengd. Het werk wordt in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door Combinatie 
Versterken Bruggen, een consortium van Strukton en Ballast Nedam. De aanneemsom bedraagt €68 
miljoen en is gegund op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). 
 

   
Figuur 14: Aanzicht brug bij Ewijk (Strukton Civiel 2014)        Figuur 15:Werkzaamheden in stalen brug (Strukton Civiel 2014) 

A2 Maastricht19 
 
Om het centrum van Maastricht in de toekomst te ontzien van het drukke verkeer over de snelweg A2, 
wordt er een 2,3 kilometer lange tunnel gerealiseerd. De nieuwe tunnel vermindert de verkeersdruk 
fors, aangezien 80% van het verkeer door de tunnel rijdt. De keuze om de tunnel uit te voeren in vier 
aparte tunnelbuizen (twee aan twee gestapeld) heeft voordelen op het gebied van een grotere 
capaciteit en meer mogelijkheden voor onderhoud en beheer. De tunnel wordt gebouwd met 
beproefde bouwtechnieken en gaat voldoen aan een streng pakket veiligheidsmaatregelen. Bovenop 
de tunnel komt een weg voor langzaam- en bestemmingsverkeer: de Parklaan. Het consortium 
Avenue2 is een samenwerking van Strukton en Ballast Nedam. 
 

  
Figuur 16: A2 Maastricht, complex binnenstedelijk       Figuur 17:  De gestapelde tunnel                                           

project (Strukton Civiel 2014)        (Bert Janssen Photograpy 2014) 

                                                           
18 Strukton Civiel (2014). Brug bij Ewijk. Geraadpleegd op juli 14, 2014, van http://www.struktonciviel.nl/projecten/brug-bij-ewijk/ 
19 Strukton Civiel (2014). A2 Maastricht. Geraadpleegd op juli 14, 2014, van http://www.struktonciviel.nl/projecten/a2-maastricht/ 
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1.9. Leeswijzer 

 
Het eerste hoofdstuk geeft een inleiding op het afstudeerproces en de voorgaande documenten. De 
aanleiding van het onderwerp, het proces van verificatie en validatie binnen de Systems Engineering 
methodiek, is beschouwd en de methodiek waarmee het onderzoek is vormgegeven is beschreven. 
Hoofdstuk 2 geeft een inleiding in de Systems Engineering en de terminologie. Hoofdstuk 3 beschrijft 
het kader van de opdrachtgever Rijkswaterstaat op het gebied van V&V in de realisatiefase. In het 
vierde en volgende hoofdstuk wordt het proces van verificatie en validatie van aspecteisen binnen 
Strukton Civiel Projecten beschreven en worden discussiepunten en verstoringen in dit proces 
vastgesteld. In hoofdstuk 5 zijn de kaders van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever over 
elkaar gelegd en is beschreven op welke wijze de voorwaarden van een V&V-strategie kunnen worden 
vormgegeven. In hoofdstuk 6 wordt de vormgeving van de vaste en aanvullende voorwaarden van een 
V&V-strategie binnen het vastgestelde kader gespiegeld aan de praktijk op een drietal 
referentieprojecten. Vervolgens is in hoofdstuk 7 de conclusie geformuleerd aan de hand van de 
geformuleerde doelstelling en zijn de verbetervoorwaarden verwerkt in een Programma van Eisen en 
additioneel in een Programma van Wensen, beschreven in hoofdstuk 8. Dit hoofdstuk beschouwt 
eveneens de werking van het ontworpen hulpmiddel, het functionele en het grafische ontwerp. 
Hoofdstuk 9 beschrijft de toetsing van het hulpmiddel, onderverdeeld in een toetsplan bestaande uit 
een praktische en een theoretische toetsing. Naar aanleiding van de toetsing wordt in hoofdstuk 10 
geconcludeerd in hoeverre er is voldaan aan de opgestelde doelstelling voor het afstudeeronderzoek 
en worden aanbevelingen gedaan.  
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2. Inleiding in de Systems Engineering 
 
Om tot een oplossing te komen voor het geconstateerde probleem is het van belang het onderzoek uit 
te voeren zoals dat is beschreven in het voorgaande hoofdstuk. Voor de beeldvorming en 
compleetheid van het onderzoek is ervoor gekozen een korte introductie te geven op de Systems 
Engineering methodiek. Daarna wordt het uitgevoerde onderzoek beschreven.  
 
Systems Engineering is gebaseerd op de systeemleer, de wetenschap over het analyseren en 
ontwerpen van technische en/of organisatorische systemen middels het denken in functies, 
systemen en eisen20. Het uiteindelijke product (een tunnel, een gebouw) wordt dus niet gezien als iets 
statisch, maar als iets dynamisch, iets dat altijd aan verandering onderhevig is, en vandaar dat er over 
het systeem wordt gepraat en in het geval van het vooronderzoek niet over de tunnel. Volgens de 
‘Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector’21 is Systems Engineering in essentie een 
gestructureerde specificatie- en  ontwerpmethode. De doelstelling achter de Systems Engineering is 
structuur geven aan en inzicht verschaffen in de complexiteit van het te realiseren object. Met behulp 
van Systems Engineering kunnen risico’s, ontstaan door verkeerde of onvolledige informatie, worden 
beheerst. Het uitgangspunt is dat het systeem als totaal wordt beschouwd, inclusief de samenhang 
met zijn omgeving en over de gehele levenscyclus 
 
Op het moment is er een duidelijke tendens waarneembaar dat de markt steeds meer vrijheid en 
verantwoordelijkheid krijgt bij de realisatie van infrastructurele projecten. Vroeger werkte 
Rijkswaterstaat (RWS) de plannen tot in detail uit maar tegenwoordig beperken ze zich tot de 
planuitwerking, conditionering en het maken van afspraken met de omgeving. De rest wordt 
overgelaten aan de markt en om de informatie goed over te kunnen dragen werkt Rijkswaterstaat, 
maar ook de Rijksgebouwendienst, met Systems Engineering. De toenemende vrijheid en 
verantwoordelijkheid van de markt samen met de toenemende omvang en complexiteit van 
projecten, zorgt ervoor dat de partijen steeds meer informatie moeten overdragen. Systems 
engineering (SE) is een mogelijkheid om de informatie effectief vast te leggen waardoor gedurende de 
gehele levenscyclus van het systeem gestuurd kan worden op de behoefte van de gebruiker. 
 
Bij SE gaat het vooral over het effectief opslaan van informatie over klanteneisen, ontwerpafwegingen 
en gemaakte keuzes waardoor miscommunicatie met als gevolg fouten, vertragingen en schadeclaims 
worden voorkomen. Duidelijke communicatie tussen de markt en de opdrachtgever is van groot 
belang. Dat houdt in dat de opdrachtgever de vraag duidelijk moet omschrijven in eisen. De taak van 
de opdrachtnemer is vervolgens het zorgvuldig ontwerpen, het verifiëren en valideren van de 
technische oplossingen, en het waarborgen van de kwaliteit van het werk. Ook uitgangspunten en 
afspraken met de omgeving moeten worden vastgelegd. Aangezien de rol van de opdrachtgever wordt 
beperkt tot het beschrijven van de eisen en functies wordt er zoveel mogelijk ontwerpvrijheid aan de 
markt gegeven die daar zijn expertise kan benutten en daarmee in tenders het verschil kan maken22.  
 
Iedere bouwopgave doorloopt een gelijke levenscyclus in verschillende fases, van concept via ont-
wikkeling naar realisatie en vervolgens van gebruik met daarin onderhoud naar de uiteindelijke sloop 
zoals de internationale standaard voor Systems Engineering ISO15288 het  beschrijft (figuur 18) 23.  
 

                                                           
20 Infostrait (2014). Systems Engineering. Geraadpleegd op 3 april 2014, 

http://www.infostrait.nl/nl/index.php/industrieen/bouw_civiele_infrastructuur/systems_engineering/  
21 Rijkswaterstaat, Prorail, Bouwend Nederland, ONRI (2007). Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector. 
22 Rijkswaterstaat (2014). Systems Engineering. Geraadpleegd op 3 april 2014, 

http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/systems_engineering/  
23 Rijkswaterstaat, Prorail, Bouwend Nederland, ONRI (2009). Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector.(versie 2.0) 
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- Conceptfase Inventariseren behoeften van stakeholders en bepalen oplossingsrichting. 
- Ontwikkelfase Specificeren van een systeem dat voldoet aan de klanteisen waarmee het  

systeem wordt geacht een aantal functies te vervullen. De Systems 
Engineering gaat uit van een iteratie tussen functies, eisen en oplossingen. De 
eisen worden gedecomponeerd en worden steeds gedetailleerder, dit wordt 
gesymboliseerd door de neerwaartse beweging in figuur 18.   

- Realisatiefase Daadwerkelijk bouwen en testen van het systeem, het integreren van  
systeemelementen en deelsystemen tot één geheel, gesymboliseerd door de 
opwaartse beweging in bovenstaande figuur. 

- Gebruiksfase  Het uitvoeren van activiteiten om het systeem in werking te houden. 
- Sloopfase  Het systeem buiten werking stellen en verwijderen. 

 
De Systems Engineeringsmethode geeft structuur en samenhang aan de processen. Centraal hierin 
staat de wijze waarop ontwerpkeuzes verantwoord en aantoonbaar gemaakt worden middels 
verificatie en validatie. Het resultaat is een ontwerpcyclus die op verschillende decompositieniveau’s 
doorlopen wordt. Het ontwikkelproces bestaat uit de volgende onderdelen: analyseren van eisen, 
functionele analyse en allocatie, het opstellen van oplossingsmogelijkheden tot opties, het toetsen 
van opties aan de eisen en de doelstellingen van de stakeholders, en tenslotte het kiezen van 
varianten en het maken van het ontwerp. Dit proces is weergegeven in figuur 19. Onderstaande 
beschrijving is gebaseerd op het Project Management Plan van de A2Maastricht24. 
 

 
Figuur 19: Ontwikkel proces bestaande uit een specificatie- en ontwerpproces (RWS, Prorail, ONRI, 2007) 

                                                           
24 Avenue2 (2012). Projectmanagementplan (AV2-BP01 -PLAN-00004)(interne documentatie) 

Figuur 18: V-model en levenscyclus uit de Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector (2009) 
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Specificeren (eisen ‘loop’) 
 
Het specificatieproces bestaat uit twee delen: de eisenanalyse en de functionele analyse & allocatie. 
Voor dit proces wordt een contextanalyse uitgevoerd waarin de behoeftes en doelstellingen van de 
Aanbesteder worden doorgrond. Dit vormt input voor het ontwerpproces. Middels de stakeholders-
analyse worden de stakeholders binnen een project bepaald, de Aanbesteder is één van de 
stakeholders. Zowel de eisen als de wensen van de stakeholders worden eenduidig vastgelegd in het 
eisenmanagementsysteem. Dit resulteert in een programma van eisen, wensen, randvoorwaarden en 
beperkingen die gelden voor het ontwerp van het systeem. 
 
De output uit de contextanalyse is onvoldoende geordend om als basis te dienen voor een fysiek 
ontwerp. Vandaar dat in de eisenanalyse de eisen worden geordend en geconcretiseerd, startpunt is 
een toets op de compleetheid van het programma van eisen waaraan de belangrijkste risico’s worden 
gekoppeld. In latere fasen van het project worden in deze processtap eveneens eisen afgeleid ten 
behoeve van de decompositie. Er wordt onderscheidt gemaakt in: 
 

- functionele eisen; 
- aspecteisen (dragen niet bij aan de primaire functie van het object); 
- uitvoeringseisen; 
- raakvlakeisen (intern en extern); 
- risicobeheersingmaatregelen; 
- vergunningsvoorwaarden. 

 
Het doel van de functionele analyse en allocatie is om de functies van een systeem om te zetten in 
objecten (functievervullers) en het opstellen van een specificatie waarin de eisen aan het betreffende 
object zijn vastgelegd (de objectspecificatie). Hierop wordt bij de decompositie teruggekomen. De 
kern van het aantoonbaar werken is het leggen van relaties tussen eisen en objecten, tussen eisen en 
activiteiten, tussen eisen en de organisatie etc., het alloceren. Juist deze relaties met de eisen maken 
het mogelijk aantoonbaar te werken. 
 
Ontwerpproces (ontwerp ‘loop’) 
 
In het ontwerpproces wordt het ontwerp gekozen en uitgewerkt dat het beste voldoet aan de vraag 
van de Aanbesteder, van probleem naar oplossing. In deze fase wordt invulling gegeven aan het object 
zoals bepaald in de functionele analyse, het functionele ontwerp wordt omgezet in een concreet 
object ontwerp, het ontwerp van een gebouw, kunstwerk, etc. 
 
Het ontwerpproces bestaat uit het genereren van mogelijke oplossingen, de keuze voor de juiste 
oplossing, middels een trade off matrix, en het uitwerken van de oplossing in een ontwerp. Er wordt 
geverifieerd en gevalideerd of het ontwerp voldoet aan de eisen en randvoorwaarden. Het ontwerp 
wordt in de eisenspecificatie vastgelegd en daarmee is ook de decompositie van het object bepaald. 
Deze processtappen worden vastgelegd in de ontwerpnota per werkpakket, zie decompositie. 
 

 
Figuur 20: Decompositie en de relatie tussen FBS en SBS 

FBS (function breakdown structure) SBS (system breakdown structure) 
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Verifiëren 
 

Middels een verificatie wordt getoetst of het systeem aan 
alle eisen voldoet. Dit kan zowel het ontworpen systeem 
zijn (in elke fase van het ontwerp tussen AO en UO), als 
het gebouwde systeem. Zo wordt een antwoord 
verkregen op de vraag of het systeem juist is ontworpen 
en gebouwd. De wijze van verifiëren is vastgelegd in 
verificatieplannen. Figuur 21 toont een voorbeeld. Voor 
ieder object dient te worden aangetoond dat is voldaan 
aan de gestelde eisen. Vaak wordt een project opgedeeld 
in werkpakketten, dit om de beheersbaarheid te 
garanderen. Per werkpakket wordt een ontwerp gemaakt 
en per werkpakket wordt middels een verificatienota 
aangetoond dat voor de verzameling van objecten is 
voldaan aan de gestelde eisen.  
 

Decompositie 
 

Het resultaat van de functionele analyse is de functionele 
architectuur of ontwerp van het systeem (FBS). Om daarna tot een concreet object te komen, worden 
de benodigde functies toegewezen aan functievervullers, ofwel ontwerpoplossingen (SBS). Per (sub) 
functie wordt de oplossing bepaald in de vorm van een object, component en element. Dit vormt de 
basis voor het afleiden van functies op een lager niveau. De activiteiten benodigd om het systeem te 
realiseren liggen vast in de WBS (Work Breakdown Structure). Hierin zijn samenhangende activiteiten 
gebundeld in een werkpakket, op basis van de voortgang hiervan laat de opdrachtgever de betalingen 
plaatsvinden. Bij het opknippen van de opgave om de informatie beheersbaar te houden, zoals werk-
pakketten, is het van belang raakvlakken te benoemen om de integraliteit van de opgave te borgen.  
 

 
 

Figuur 22: Wat is Systems Engineering. De BS in de afkortingen staat voor ‘breakdown structure’, een decompositie van 
een structuur. O = Organisatie; S = Systeem (objecten); W = Work (activiteiten, waaraan ook de planning is gekoppeld); F = 
Function; en R = Requirements (eisen).  

In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd op welke wijze de opdrachtgever omgaat met deze manier 
van werken die wordt toegepast in de moderne contractvormen waarbij de markt meer vrijheid krijgt. 
Inherent aan het geven van meer vrijheid, brengt dat ook meer verantwoordelijkheid mee voor de 
opdrachtnemer, deze dient aantoonbaar te maken dat er is voldaan aan de vraag van de 
opdrachtgever. Hoe de opdrachtgever dit graag ziet gebeuren binnen de Systems Engineering 
methodiek wordt beschreven in het volgende hoofdstuk. 
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3. V&V in de realisatiefase in het kader van de Opdrachtgever 

 
Dit hoofdstuk beschrijft het kader van opdrachtgever 
Rijkswaterstaat op het gebied van de Verificatie- en 
Validatiestrategie van de aspecteisen Duurzaamheid 
en Veiligheid. In het vooronderzoek is gebleken dat 
de bewijslast voor de opdrachtnemer steeds groter 
wordt, omdat Rijkswaterstaat over steeds minder 
technisch inhoudelijke kennis beschikt. De opdracht-
gever gaat daardoor veel meer focussen op de 
processen die de opdrachtnemer hanteert om het 
systeem beheerst te realiseren. De belangen bij de 
opdrachtgever verschillen met de belangen bij de 
opdrachtnemer, er is daartoe uiteengezet welke 
voorwaardes opdrachtgever Rijkswaterstaat stelt aan 
een acceptabele V&V-strategie opdat de opdracht-
nemer middels documentatie aantoonbaar voldoet 

aan de vraag.  Dit overzicht is gebaseerd op infor-
Conclusimedewerker en projectleider van 
Rijkswaterstaat. 
 

3.1. V&V in het kader van Rijkswaterstaat 

 
 
Om de werkwijze van de opdrachtnemer Strukton Civiel Projecten te kunnen beschouwen is het van 
belang een referentiekader te hebben, dat is gevonden door het kader van opdrachtgever 
Rijkswaterstaat in kaart te brengen. Er is gekeken naar de blik van Rijkswaterstaat op de aspecteisen, 
de wijze waarop deze kunnen worden geëist en op welke wijze de opdrachtgever is te overtuigen dat 
aantoonbaar is voldaan aan de door hem gestelde eisen. 
 
De opdrachtgever heeft drie manieren om in een project zijn wensen kenbaar te maken aan de 
opdrachtnemer. Kijkend naar de aspecteisen, waarbij is afgebakend op duurzaamheid en veiligheid, 
dan kunnen deze op de volgende wijzen worden geïntegreerd in de opdracht25: 
 
 

- Als eis in een contract: in de vraagspecificatie deel 1 worden dan eisen opgenomen op het 
gebied van duurzaamheid en veiligheid in dit geval.  

- Als selectiecriterium: het stellen van eisen aan de organisatie (niet aan het product/oplossing), 
te denken valt aan het minimaal moeten voldoen aan level 4 van de CO2-prestatieladder. 

- Als gunnings-/EMVI-criterium (Economisch Meest Voordelige Inschrijving): duurzaamheid/ 
veiligheid meenemen als criterium bij het vergelijken van verschillende aanbiedingen. De 
opdrachtnemer stelt middels een Plan van Aanpak zelf maatregelen voor om het systeem 
duurzamer/veiliger te realiseren.  

                                                           
25

 Hartman, A. (2014). Antwoord op email d.d. 28-05-2014. INCOSE 
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Een voormalig werknemer van Rijkswaterstaat, die heeft meegeschreven aan de beleidsstukken 
omtrent de begripsvorming van en de procedures voor verificatie en validatie, is geïnterviewd om te 
achterhalen wat de opdrachtgever Rijkswaterstaat van belang acht in een V&V-strategie. De 
belangrijkste aspecten uit dit interview worden hieronder toegelicht. 
 
Zoals hierboven aangegeven kan de opdrachtgever wensen op het gebied van veiligheid en 
duurzaamheid op verschillende manieren ‘verstoppen’ in de opgave. Deze manieren zijn niet altijd 
even expliciet, dit is echter een bewuste keuze. Er wordt functioneel gespecificeerd waardoor er veel 
vrijheid voor de markt overblijft om onderscheidend te zijn ten opzichte van de concurrentie. Hierin 
schuilt het gevaar dat de opdrachtgever niet het gewenste systeem krijgt, omdat de opdrachtnemer 
de eis op een andere wijze heeft geïnterpreteerd. Hierin zit ook direct de moeilijkheid voor de 
opdrachtnemer. Omdat de eisen niet altijd even expliciet en concreet zijn, is het eerste doel het 
achterhalen van wat de opdrachtgever van plan is geweest bij het schrijven van het plan. Wanneer dit 
lukt, is de kans dat beide partijen andere verwachtingen hebben van de inpassing van de aspecteisen 
verkleind. Het is de taak van de opdrachtnemende partij om de eisen van de opdrachtgever mee te 
nemen in de ontwikkeling van een systeem.  
 
 

Functies 

Aspecten:

Veiligheid

Duurzaamheid

Vormgeving

Etc.
 

Figuur 24: Bij het afleiden van eisen dienen aspecteisen als randvoorwaarde voor het functionele systeem 

 
Voor aspecteisen is dit echter complex, de oorsprong van deze complexe operatie is inzichtelijk 
gemaakt aan de hand van bovenstaande vereenvoudigde weergave. De opdrachtgever heeft middels 
functionele specificaties een vraag aan de markt gesteld. Deze functies worden uitgewerkt in een te 
realiseren systeem (paarse pijlen). Aan dit functionele systeem zijn aanvullende eisen gesteld, de 
aspecten. Deze dienen in een apart proces (de rode pijlen) te worden toegewezen aan de juiste 
onderdelen van het functionele systeem. Juist deze toewijzing is kritisch in het aantoonbaar maken 
van het voldoen aan de aspecteisen. De wijze waarop de opdrachtnemer dit doet, het alloceren van de 
aspecteisen aan het functionele systeem, is een proces dat dient te worden gedocumenteerd omdat 
voor de opdrachtgever niet te herleiden is op welke wijze de opdrachtnemer dit heeft gedaan. 
Vandaar dat in het vervolg wordt besproken op welke wijze de opdrachtgever dit graag aantoonbaar 
ziet  gemaakt.  
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3.2. Totstandkoming van de aspecteisen bij de opdrachtgever 

 
Het is de opdracht van de opdrachtnemer om voor alle aspecten te achterhalen wat de opdrachtgever 
van plan is. Deze aspecten moeten vervolgens worden ingepast in het eisensysteem om te borgen dat 
alles in de plannen is meegenomen. Moeilijkheid daarbij is dat de opdrachtnemer de exacte 
overwegingen van de opdrachtgever niet kent. Vandaar dat in deze paragraaf de werkwijze van de 
opdrachtgever wordt besproken, op welke wijze neemt de opdrachtgever duurzaamheidseisen op in 
de aanbestedingsdocumenten. 
 
Een manager MVO binnen Strukton Civiel geeft aan dat de trend is dat opdrachtgevers meer eisen 
gaan stellen op het gebied van duurzaamheid, vooral op het gebied van Transport, Energie en 
Materialen. Rijkswaterstaat heeft in 2012 de volgende duurzaamheidambities uitgesproken26: 
 

- Energie: objecten zijn zelfvoorzienend op het gebied van de energiebehoefte en leveren een 
substantiële bijdrage aan de Rijksbrede-ambitie over te gaan op 20% op duurzame energie. 

- Duurzaam materiaalgebruik 
- Duurzame productiemethoden: met als doel de Rijksbrede-ambitie om de CO2 emissie met 

30% te reduceren ten opzichte van het niveau in 1990. 
- Ruimtelijke kwaliteit van de infrastructuur: Met als doel een positieve bijdrage leveren aan 

de omgeving en de maatschappij. 
 
Er wordt onderkend dat het bereiken van de doelstellingen in eerste instantie een taak van de 
opdrachtgever zelf is. Immers, in vroege fasen is de meeste winst te behalen. Met een goede vraag 
worden de beste oplossingen uit de markt gehaald. Vandaar dat het van groot belang is dat de wensen 
van de opdrachtgever duidelijk worden gespecificeerd voor de opdrachtnemer. Zoals in paragraaf 3.1 
is gesteld, heeft de opdrachtgever hiertoe een aantal mogelijkheden, het opnemen van eisen en het 
opnemen als (EMVI) gunningscriterium. 
 
In de terminologie van Systems Engineering (SE) worden proces- en producteisen onderscheiden. 
Proceseisen zijn eisen aan de wijze waarop de uitvoerende partij de activiteiten realiseert en de 
realisatie beheerst. Producteisen worden gesteld aan het op te leveren product (systeem/ object), 
deze definitie is conform Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contacten 
(UAV-GC)27. Door het centraal stellen van beoogd gebruik en het beschouwen van de levenscyclus als 
uitgangspunt, passen de principes van SE uitstekend bij de filosofie van duurzaamheid, aldus CROW 
publicatie 800: Specificeren van duurzaamheid28. 
 
Uit het rapport Gunnen op Duurzaamheid29 blijkt dat de opdrachtgevers de aspecten in tabel 2 van 
belang achten. Daarbij dienen de milieu aspecten te worden afgedicht middels product- en 
proceseisen en de sociale aspecten middels een inspanningsverplichting, onder andere het 
participeren in duurzame/veilige initiatieven, op basis van het MVO (maatschappelijk verantwoord 
ondernemen) beleid, etc.  
 
 
 

                                                           
26 Rijkswaterstaat (2008). Ondernemingsplan, Agenda 2012. Geraadpleegd op oktober 7, 2014, van: 

http://www.rijkswaterstaat.nl/images/Agenda%202012_tcm174-224939.pdf 
27

CROW (2005). UAV-GC 2005. Model basis overeenkomst, toelichting. Publicatie 443, Ede 
28 CROW (2011). ‘Infoblad Specificeren van duurzaamheid – deel 1 in de reeks Hoe specificeer je dat?’ CROW, Publicatie 800, Ede 
29

 Bouwend Nederland (2008). Gunnen op duurzaamheid. 
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Milieu aspecten Sociale aspecten: 

Energiezuinigheid (besparing) Omgeving/overlast 

Uitstoot (CO2) Arbeidsparticipatie 

Luchtkwaliteit Werkloosheid 

Levenscyclus (LCA) Scholing 

Duurzaam gebruik materiaal-/grondstoffen Leer-/werkplekken 

Afvalreductie Veiligheid 

Hergebruik Ketenintegratie 

Duurzaam landschapsgebruik Esthetische uitstraling 
Tabel 2: Aandachtsgebieden opdrachtgever 

Figuur 25 toont beknopt de werkwijze van de opdrachtgever op het gebied van de specificatie van de 
aspecteisen, in dit geval duurzaamheid. De ambities en projectdoelstellingen worden vertaald in 
functionele eisen aan het systeem (de gebruikseisen), en parallel aan dit proces wordt middels het 
ambitieweb vastgesteld op welke wijze de projectdoelstellingen en ambities worden vertaald in eisen 
op het gebied van duurzaamheid, dit zijn de aspecteisen die in het contract worden opgenomen 
(prestatie-eisen). De duurzaamheidsdoelstellingen worden afgepeld door gebruik te maken van de 
criteria op de thema’s en subthema’s van het Ambitieweb (bijv. energie & klimaat). In het ambitieweb 
heeft de opdrachtgever de mogelijkheid bepaalde aspecten zwaarder te laten wegen (middels een 
waardering van 1, 2 of 3, waarbij 3 het hoogste niveau is). Zie figuur 26. Het ambitieweb wordt 
vervolgens vertaald in duurzaamheidseisen30. Dit proces is in het vervolg beschreven in zes stappen.  
 

 
Figuur 25: Werkwijze opdrachtgever op het gebied van het opnemen van duurzaamheidseisen (Duurzaam 

GWW, 2012) 

                                                           
30 Duurzaam GWW (2012). Voorbeeldspecificaties Duurzaamheid in de GWW 
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Figuur 26: Specificering middels het ambitieweb. (Duurzaam GWW, 2012) 

De opdrachtgever volgt generiek gezien zes stappen om te komen tot de aspecteisen op het gebied 
van duurzaamheid31. Conform deze werkwijze wordt dat ook gedaan voor andere aspecten. In de 
omkaderde delen is een praktijk voorbeeld uitgewerkt, de aanleg van de A4 Delft Schiedam32.  
 

1-  Analyseer de vraag en ambities 
 
De eerste stap bestaat uit het bepalen van de ambities door beleidsdoelstellingen en ambities van de 
organisatie te vertalen naar ambities voor het project. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het 
ambitieweb bij het analyseren van de project- en duurzaamheidsvraag. 
 
Rijkswaterstaat hanteert het motto: A4 Delft en Schiedam: niet zien, niet horen en niet ruiken. 
 

2- Onderzoek de kansen  
 
Deze stap behelst het onderzoeken van de kansen voor duurzaamheidswinst in het project, evenals 
het draagvlak voor deze kansen en de kans van slagen. De ‘grootste belasters’ worden vastgesteld om 
te onderzoeken waar winst is te behalen op de verschillende duurzaamheidsthema’s.  
 
 
 

                                                           
31 Duurzaam GWW (2014). Wegwijzer voor (weg-)projecten Een compacte aanpak voor duurzame (weg-)projecten. 
32 Deltares (2010). Op weg naar en duurzame A4, Eindverslag 
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3- Leg ambities en kansen vast 
 

Naar aanleiding van het verkregen inzicht in de kansen en duurzaamheidswinst, kunnen ambities 
veranderen. Het ambitieweb dient hierop dan aangepast te worden. Hierna dienen de ambities te 
worden vertaald naar concrete doelstellingen voor het specifieke project. 
 
“Doelstelling 3: Optimale materialenbalans waarbij vrijkomende materialen optimaal benut worden en 
optimaal materiaalgebruik.” 
 

4- Vertaal ambities naar ontwerp/specificaties (maatregelen) 
 
Aan de hand van de ambities en projectdoelstellingen voor duurzaamheid worden concrete 
duurzaamheidsmaatregelen beschreven.  
 

Subdoel Maatregelen 

3. Optimale materialenbalans 
waarbij vrijkomende materialen 
optimaal benut worden en 
optimaal materiaalgebruik 

9.    CO2 bewust ondernemen 
10. Optimale materialenbalans door: vrijkomende grond en 
beton zo hoogwaardig mogelijk toe te passen in het werk. 
Hierbij ook koppeling zoeken met regionale projecten. 

 
5- Weeg maatregelen af  

 
Niet alle maatregelen geïnventariseerd in de vorige fase, zijn haalbaar op financieel, technisch of be-
stuurlijk gebied of passen niet bij de doelstellingen. Vandaar dat in deze stap de beoordeling en 
trechtering van de maatregelen plaatsvindt. Haalbare maatregelen worden opgenomen in de 
aanbestedingsdocumenten. 
 

Maatregel VS1/VS2
/EMVI 

Argumenten 

9 VS1/2 + 
EMVI 

Betreft specifiek 
- het bevorderen van een gesloten grondbalans; 
- het bevorderen van hergebruik van betongranulaat; 
- het bevorderen van hoogwaardig hergebruik. 
 
- Baseline duurzaam materiaalgebruik (Senter Novem criteria Duurzaam 
Inkopen) opnemen in VS1, prikkels om het beter te doen opnemen als EMVI 
criterium. De maatregelen in VS1 zijn nu alleen op sloop gericht. 

 
6- Verantwoording van het aspect: implementeer maatregelen  

 
In deze stap wordt de nadere uitwerking van de maatregelen uitgevoerd, het opnemen van de 
geselecteerde duurzaamheidsmaatregelen in eisen in de vraagspecificatie of gunningscriteria. De 
laatste stap bestaat uit het uitwerken van de subdoelen in VS1, VS2 en EMVI criteria.  
 

Maatregel Formulering VS1, VS2 en/of EMVI Maatregelen bij A4 Delft Schiedam 

9 VS1 + EMVI 
Er zijn eisen opgenomen aan de 
herkomst van hout (FSC certificaat). 
Aanvullende eisen (Senter Novem 
minimumeisen): - VS1 sub1: (Senter 
Novem minimumeis) 

18. VS1  
De Senter Novem eisen zijn van toepassing 
verklaard 
 
19. VS1 sub1 
Wordt meegenomen in de bijlage van VS1. 
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Als tekortkoming bij dit proces wordt door 
het CROW33 genoemd dat gedurende de 
ontwikkeling van projecten een groot deel 
van de duurzaamheidsambities verloren 
gaan. Dit komt voort uit het feit dat het 
aspect duurzaamheid onvoldoende expliciet 
wordt meegenomen in de realisatie van een 
systeem. Aangezien duurzaamheid het meest 
effectief kan worden beschouwd over de hele 
levenscyclus, dient het terug te komen in 
iedere fase van het realisatieproces (Figuur 
27). De ontwikkeling van projecten is 
opgeknipt in fasen,de verantwoordelijkheden 
en belangen zijn per fase verschillend 
georganiseerd. Dit resulteert in suboptimale 
duurzaamheidskeuzes (per fase) en een 
erosie van de duurzaamheidsambitie. Een 
andere valkuil schuilt in het feit dat 
innovatieve oplossingen vaak niet kunnen 
worden getoetst, doordat de oplossing niet 
aantoonbaar is te maken, worden deze 
oplossingen vaak uitgesloten. 
 

3.3. Discussiepunten in het leveren van objectief bewijs   

 
De opdrachtgever heeft bepaalde verwachtingen over het systeem dat gerealiseerd wordt door de 
opdrachtnemer. Dit beeld strookt niet altijd met de werkelijkheid en leidt daartoe tot discussies. Om 
een voor de opdrachtgever acceptabele V&V-strategie te kunnen vormgeven, is het van belang dat de 
opdrachtnemer een aantal discussiepunten in de huidige werkwijze oplost. Bij het beschouwen van 
het verificatie- en validatieproces van de opdrachtnemer gebruikt de opdrachtgever een aantal 
richtvragen op vier deelgebieden, namelijk34: 
 

- Inrichting V&V Proces (Planning, verantwoordelijkheden, inhoudelijke proces, relatie met 
andere processen) 

- Organisatie/structuur (Relatie opdrachtgever-opdrachtnemer, verantwoordelijkheden) 
- Inhoud (Resultaat, terminologie, producten en kosten) 
- Mens (competentie en kennis) 

 
Aan de hand van deze deelgebieden worden hieronder een aantal discussiepunten toegelicht in de 
verificatie en validatiestrategie, waarom de opdrachtgever deze niet acceptabel vindt. 
 
Inrichting V&V Proces 
 
Allereerst wordt het proces toegelicht waarmee de opdrachtgever de aspecteisen graag aantoonbaar 
gemaakt ziet worden. Een voormalig werknemer van Rijkswaterstaat die heeft meegeschreven aan de 
beleidsstukken omtrent de begripsvorming van en de procedures voor verificatie en validatie is 
geïnterviewd om te achterhalen wat de opdrachtgever Rijkswaterstaat daarbij van belang acht. 

                                                           
33 CROW (2011). ‘Infoblad Specificeren van duurzaamheid – deel 1 in de reeks Hoe specificeer je dat?’ CROW, Publicatie 800, Ede 
34 Meijden, V. van der (2009). Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie. RijksWaterStaat. 

 

Figuur 27: Erosie van de aspecteis duurzaamheid (CROW, 

2011) 
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Aspect Categorie Trade-off
Technisch 

functioneel
Technisch 
verifiëren

Duurzaamheid 
Veiligheid

Lijst met 
categorieën 

Validatie met 
opdrachtgever

Lijst met mogelijke 
oplossingen/ 
maatregelen

Voldaan aan de 
eis?

Veiligheid Lijst RWS leidraad 
integrale veiligheid

Hek bij afstapje 
zodat je niet valt

Check!Check!

Figuur 28: De voorgestelde werkwijze om een V&V-strategie in te richten volgens de opdrachtgever. 

Een duidelijk probleem dat vaak is terug te zien in de uitvoering, is dat de eisen niet zijn/worden 
afgepeld (gedecomponeerd) waardoor onvoldoende vastgelegd wordt hoe een eis is aangepakt. De 
stappen weergegeven in figuur 28 tonen de wijze waarmee volgens opdrachtgever Rijkswaterstaat 
aannemelijk kan worden gemaakt op welke wijze de aspecteis is meegenomen in het project. Ter 
illustratie is in tabel 3 een voorbeeld opgenomen. De aspecteis wordt allereerst beter gedefinieerd in 
een aantal categorieën waarmee het gehele aspect is gedekt. Middels een trade-off (variantenstudie) 
wordt vastgelegd welke categorieën binnen het aspect wel, maar ook welke categorieën niet worden 
beschouwd. Door dit te spiegelen aan de aanbestedingsdocumenten, of ik de dialoogfase te 
bespreken tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, is te valideren of de beschouwde categorieën 
de vraag van de opdrachtgever beantwoorden, de validatie. Aan de hand van die afbakening worden 
er technisch functionele maatregelen gespecificeerd. Tot slot wordt geverifieerd of de gespecificeerde 
maatregel is gerealiseerd.  
 
In het voorbeeld van tabel 3, is te zien dat de eerste stap in het proces het beter definiëren van de 
aspecteis duurzaamheid is. In de leidraad RAMSHE-LCM van ProRail35 wordt bijvoorbeeld gesproken 
over de categorie ‘Materiaal’. Met de opdrachtgever wordt gecheckt of deze benadering het aspect 
duurzaamheid dekt.  De opdrachtnemer dient te overleggen of middels het toepassen van duurzaam 
beton wordt voldaan aan de vraag van de opdrachtgever, de validatie. Wanneer er geen mogelijkheid 
is om met de opdrachtgever te sparren, dan is documenteren van de trade-off een geaccepteerde 
validatiemethode. Bij een positief antwoord wordt er een concrete maatregel genomen, het verlengen 
van de ontkistingstijden omdat door het toepassen van beton met een lager klinkergehalte het beton 
minder snel uithard maar wel minder CO2 uitstoot. De laatste stap is het verifiëren of de 
opdrachtnemer inderdaad de voorgestelde maatregel heeft gerealiseerd. Op deze wijze wordt 
eenduidig vastgelegd op welke wijze de aspecteis is aangevlogen en of dit past bij de ambitie en de 
verwachtingen van de opdrachtgever.  
 
Aspect: Categorie Maatregel: Toelichting: Documentatie: Waardering: 

Duurzaam-
heid 

Materiaal 
Duurzaam 
beton 

Optimaliseren 
nabehandeling 
(verwarmen en 
snel ontkisten) 

Verwarmen om sneller te kunnen 
ontkisten levert meer CO2 
reductie op dan hoger 
bindmiddelgehalte 

Materiaal-
specificatie 
Werkplannen 

2 

Duurzaam-
heid 

Materiaal 
Duurzaam 
beton 

Verlengen 
ontkistings-
tijden 

Langzaam beton heeft een lager 
klinkergehalte dan snel beton, dus 
ook minder CO2 uit-stoot. 
Nadelen: langere bouwtijd, inzet 
bekisting economisch gezien niet 
optimaal, langere nabehandeling 

Materiaal-
specificatie 
Werkplannen 

9 

Tabel 3: Trade-off Duurzaamheid 

In de praktijk merkt de opdrachtgever dat de opdrachtnemer niet ten alle tijden het proces van 
verificatie en validatie beheerst. Hieronder worden op het gebied van de inrichting van het V&V-
proces door de opdrachtnemer een aantal discussiepunten belicht.  

                                                           
35 Prorail (2010). Leidraad voor RAMSHE – LCM. 
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- OG1 - De opdrachtnemer hanteert geen eenduidige V&V-strategie  
 

Doordat de opdrachtnemer Strukton Civiel Projecten op ieder project een nieuwe verificatiestrategie 
optuigt, is het voor de opdrachtgever onbekend wat de werkwijze van Strukton is en wat ze kunnen 
verwachten dat er wordt aangetoond. Andersom is het ook voor Strukton keer op keer afwachten 
waar de opdrachtgever waarde aan hecht. Vanwege het relatief nieuwe proces bevindt de sector zich 
in een leercurve, waarmee de V&V-strategie constant wordt aangepast om te ontwikkelen. 
 

- OG2 - Verificaties worden door de opdrachtnemer niet altijd gepland 
 

Een ander aandachtspunt dat de opdrachtgever meegeeft is dat er dient te worden gepland wat en 
wanneer aangetoond moet worden. Dit dient te zijn vastgelegd in het verificatieplan, daarin staat welk 
acceptatiecriterium middels welke bewijsvoeringmethode door welke beoordelaar wordt 
geverifieerd/gevalideerd. Doordat de aspecteisen niet concreet zijn komt het bij grote projecten voor 
dat bepaalde eisen niet voldoende worden meegenomen in het verificatie- en validatieplan.  
 

- OG3 - Het EMVI criterium resulteert niet in het resultaat dat is voorzien door de 
opdrachtgever 

 

Op het gebied van EMVI laat de praktijk zien dat aannemers de ingediende plannen bij de realisatie 
niet altijd nakomen. Ook al kan het niet voldoen aan de eisen resulteren in een boete met een hoogte 
van 1,5x de gegunde waarde. Veiligheid en duurzaamheid zijn niet te kwantificeren als onbekend is 
vanuit welk perspectief wordt gekeken, wordt duurzaamheid bijvoorbeeld beschouwd als CO2-emissie 
reductie of als circulaire economie? Wanneer geen duidelijk acceptatiecriterium is overeengekomen, 
is te zien dat aspecteisen, vooral duurzaamheid, niet altijd worden nagekomen in de realisatiefase. De 
werkwijze op het gebied van V&V van het EMVI-criterium zou echter identiek moeten zijn aan die van 
het aantonen van eisen uit de vraagspecificatie eisendeel (VS1). Op deze wijze dient de opdracht-
nemer aantoonbaar te maken dat de maatregelen die zijn getroffen op het gebied van de aspecteisen 
daadwerkelijk zijn gerealiseerd. De praktijk leert dat dit vaak niet expliciet aangetoond wordt.  
 

Organisatie/structuur 
 

- OG4 - Veranderende omgevingsinvloeden creëren onduidelijkheid voor de opdrachtnemer 
 

Er wordt onderkend dat er onduidelijkheid kan ontstaan doordat de setting verandert, de 
maatschappelijke opinie. Op dit moment is de sociale veiligheid een maatschappelijk issue, dat was 
het een aantal jaar geleden nog niet. Deze issues zijn tijdsafhankelijk, ze fluctueren. Veilig werken was 
vroeger een issue, nu veel minder. Deze aspecten spelen bij de opdrachtgever een rol, in het ene 
project kan er veel nadruk worden gelegd op het aantonen van een bepaald aspect omdat ze daar op 
een vorige project met de beheersing slechte ervaringen mee hadden, of omdat de maatschappij 
erom vraagt. Deze nadruk op de aantoonbaarheid is bij een opdrachtnemer op voorhand niet bekend.  
 

- OG5 - Verantwoordelijkheden verschuiven in de bouwwereld van de opdrachtgever naar de 
opdrachtnemer waardoor discussie ontstaan 

 

Het rapport van de commissie Dekker36 toont aan dat de wetgeving omtrent het bouwtoezicht nog 
niet aansluit bij de ontwikkelingen op de markt. Van oudsher werd het bouwtoezicht uitgevoerd door 
de publieke sector, vanwege de snel veranderende bouwsector is het toezicht op de bouw en de 
kwaliteitsborging neergelegd bij de private sector. Uiteindelijk is het doel dat de opdrachtgever/ 
stakeholder voldoende vertrouwen heeft in het gerealiseerde systeem. De opdrachtnemer dient te 
zorgen dat de opdrachtgever overtuigd raakt en dat kost tijd. Het belangrijkste is dat hierover 
afspraken worden gemaakt zodat de verwachtingen aan beide zijdes op elkaar zijn afgestemd.  
 

                                                           
36 Stichting Bouwkwaliteit (2012). De markt als toezichthouder, private kwaliteitsborging in de bouw. Den Haag. 
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Inhoud 
 

- OG6 - Er wordt door de opdrachtnemer geen fysiek bewijs geleverd voor de keuringen 
 

‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’. Deze uitdrukking snijdt een volgend punt aan, in de 
keuringsplannen waarin keuringen (feitelijk verificaties van het voldoen aan de eisen) staan opgesteld, 
wordt in de praktijk vaak een vinkje gezet. Het zetten van louter vinkjes zegt niets. Er moet bewijs 
worden geleverd dat er wordt voldaan aan de keuring, middels het zetten van een vinkje is niets te 
traceren. Dit bewijs kan bijvoorbeeld bestaan uit het bijvoegen van een foto waarop de dekking van 
het beton op het wapeningsstaal te zien is. Eveneens bij het reviewen van een document, bijvoorbeeld 
een uitvoeringsplan, moet worden vastgelegd wat er is gecontroleerd, laat de aantekeningen zien, zet 
vinkjes bij een berekening wanneer die wordt langsgelopen.  
  
Als concreet voorbeeld wordt de eis van 100 jaar levensduur van een civiele betonnen wand 
aangehaald. De opdrachtgever geeft aan dat louter het overleggen van een tekening met daarop de 
specificaties waaraan de wand moet voldoen ontoereikend is. Allereerst dient er te worden 
aangegeven dat de eis van 100 jaar levensduur wordt aangetoond met een berekening. Dat is de 
validatie. Vervolgens wordt er geverifieerd, het daadwerkelijk berekenen. Daarbij wordt in ieder geval 
gedocumenteerd: de norm, de parameters, de rekenmethode, de software, de tekening en de 
berekening. En wederom bij de review, zet niet alleen een vinkje, maar lever fysiek bewijs. 
 

- OG7 - Aspecteisen worden niet voldoende specifiek gedefinieerd door de opdrachtnemer 
maar ook door de opdrachtgever 

 

De moeilijkheid in het aantoonbaar voldoen aan de aspecteisen schuilt in het feit dat de 
opdrachtnemer pas in stapt op het moment dat er al heel veel is vastgelegd. Bij het op de markt 
zetten van de opdracht is het plan feitelijk al bedacht. Zoals aangegeven dient de opdrachtnemer de 
aspecteisen op een dusdanige wijze te koppelen aan het systeem zodat aantoonbaar kan worden 
gemaakt dat het systeem bijvoorbeeld duurzaam is. De opdrachtnemer dient daartoe een proces te 
hebben waarmee de eisen worden gealloceerd aan de (sub)objecten. Daarmee dient te worden 
geborgd dat alle aspecteisen worden geplaatst bij het juiste (sub)object. Het is enorm complex te 
borgen dat niets wordt vergeten en dat het op een dusdanige wijze wordt gedaan zoals de 
opdrachtgever voor ogen had. Vandaar dat het van groot belang is eenduidig en traceerbaar te 
documenteren op welke wijze de aspecteis is aangevlogen. 
 
Mens 
 

- OG8 - De invloed van soft skills wordt onderschat door de opdrachtnemer 
 

Door Rijkswaterstaat wordt erkend dat er een tegenstelling zit tussen vertrouwen en verwachting aan 
de ene kant en verifiëren en valideren aan de andere kant. De opdrachtnemer kan veel vertrouwen 
verdienen door veel te verifiëren en valideren, niet andersom. Er zit een verschil tussen de 
hoeveelheid keuringen om eisen in de realisatiefase aan te tonen in het geval van veel of weinig 
vertrouwen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Er wordt verwacht dat onderbouwd 
vertrouwen kan leiden tot minder controle en tot minder monitoringskosten. Rob Schoenmaker 
beschrijft in zijn proefschrift het begrip vertrouwensparadox: ‘Een belangrijke aanname in de 
institutionele economie is dat de partijen in een transactie opportunistisch kunnen handelen. De 
veronderstelling dat de opdrachtnemers misbruik maken van hun inhoudelijke kennis en die 
aanwenden om de eigen belangen te waarborgen, leidt tot instituties om toe te zien op een correcte 
uitvoering van taken. Dit wantrouwen uit zich in controle en toezicht en strikte contractvoorwaarden 
in een situatie waarin met prestatiemeting juist autonomie werd toebedacht aan de opdrachtnemer. 
Vervolgens zal door uit te gaan van op eigenbelang gerichte partijen die met wantrouwen bejegend 
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dienen te worden, dit wantrouwen juist aangewakkerd worden’. Daarbij wordt er onderscheid 
gemaakt in vertrouwen in competentie en vertrouwen in intentie. Dit betekent respectievelijk of de 
opdrachtgever denkt dat de opdrachtnemer in staat is het systeem te bouwen en of de 
opdrachtnemer bereid is zich naar vermogen in te zetten. In de praktijk wordt dit vormgegeven door 
vertrouwen in het daadwerkelijk kunnen realiseren, verkregen door precontractueel informatie te 
verzamelen over bijvoorbeeld  omzetcijfers, ervaringscijfers en certificering door derde partijen (bijv. 
ISO-9001). In de praktijk blijkt dat wantrouwen leidt tot meer controle en meer wantrouwen. Analoog 
aan deze denkwijze kan (te) veel vertrouwen leiden tot het goedkeuren van bijvoorbeeld 
onrechtmatige betalingen37.  
 

- OG9 - Gedurende het proces verdwijnt de focus voor de aspecteis bij de opdrachtnemer 
 
De kenniscoördinator Systems Engineering binnen Strukton Civiel geeft aan dat de tegenstrijdige 
belangen eveneens voortkomen door het opereren in andere fases in het proces door de 
opdrachtgever en opdrachtnemer. In het voortraject wordt onderling het budget vastgesteld, voor de 
opdrachtgever is dat daarna afgedekt. Voor de opdrachtnemer begint het dan pas, er moet binnen het 
(vaak krappe) budget worden gerealiseerd. Zo geldt het ook voor de focus op duurzaamheid, 
veiligheid, omgeving en hinder. De opdrachtnemer denkt dit reeds te hebben afgedekt in de 
werkplannen terwijl het voor de opdrachtgever pas gaat leven in de realisatiefase omdat het dan 
zichtbaar wordt en er door hem dan ook meer op wordt gefocust. 
 

- OG10 - Plannen kunnen niet inhoudelijk worden behandeld door de opdrachtgever 
 

Bij de opdrachtgever is vrijwel geen technisch inhoudelijke kennis meer aanwezig. Daardoor doorziet 
de opdrachtgever de implicaties van een bepaalde keuze niet voor de fasering, planning en kosten. 
Overleggen met de opdrachtgever heeft dan ook niet altijd zin. Middels SysteemGerichte-
Contractbeheersing toetst de opdrachtgever of het proces waarmee de producten tot stand komen 
voldoet, de gedachtegang is vervolgens dat wanneer dat proces beheerst wordt ook het product 
beheerst tot stand komt. Hierdoor worden onrechtmatigheden pas zichtbaar in de realisatiefase.  
 

- OG11 - Opdrachtgever is niet professioneel en stelt ‘absurde’ vragen 
 

Een hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van de faculteit Bouwkunde, TU Delft, geeft 
tijdens het Nationale Wegencongres aan dat in de praktijk in sommige gevallen opdrachtgevers 
onprofessioneel optreden. Onrealistische verwachtingen die niet passen bij de organisatie worden 
doorgezet in de uitvraag. Ze is stellig in haar mening, wanneer de opdrachtgever onprofessioneel is, is 
het onterecht te verwachten dat de opdrachtnemer dat dan wel is. 
 

3.4. Een acceptabele strategie voor de opdrachtgever 

 
Bovenstaande drie paragrafen laten zien wat de beoogde werkwijze van Rijkswaterstaat is op het 
gebied van verificatie en validatie van aspecteisen in de realisatiefase. Wat de functionarissen 
aangeven is dat er verbeterpunten zijn op het gebied van het aantoonbaar voldoen aan de 
aspecteisen. Doordat er discussiepunten zijn in de verificatie- en validatiestrategie, is de strategie voor 
de opdrachtgever onacceptabel. In deze paragraaf is additioneel bij de functionarissen van de 
opdrachtgever gepolst wanneer er objectief bewijs wordt geleverd opdat er een acceptabele V&V-
strategie kan worden geformuleerd.  
 
 

                                                           
37 Schoenmaker, R. (2011). DE INGESLAGEN WEG, Een empirisch onderzoek naar de dynamiek van de uitbesteding van onderhoud in de 

civiele infrastructuur. Technische Universiteit Delft. 
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- OGA - Het is wenselijk de opdrachtnemer niet te laten verifiëren en valideren op basis van referentie 
 

Een projectleider van Rijkswaterstaat werkzaam op het project A2Maastricht onderkent dat het 
aantonen van de aspecteisen duurzaamheid en veiligheid lastig is. Vaak wordt het in de praktijk 
beoordeeld op basis van een referentie, de vraag is dan hoe valide de referentie is.  
 

- OGB - Het maken van afspraken met de opdrachtnemer om niet verifieerbare eisen te beheersen 

 
In enkele gevallen ziet de opdrachtgever geen kans verifieerbare eisen op te stellen. Het is verstandig 
deze niet verifieerbare eisen te beheersen door er met de opdrachtnemer afspraken over te maken. 
Bij het project A2Maastricht is dat bijvoorbeeld gedaan bij de sociale veiligheid.  
 

- OGC - Gezamenlijk afleiden van eisen door de opdrachtgever en opdrachtnemer om 
duidelijkheid te creëren op welke wijze er is omgegaan met de aspecteisen 

 

De opdrachtgever signaleert de trend dat in de realisatiefase van een systeem onder tijdsdruk ad hoc 
besluiten worden genomen waarin bijvoorbeeld duurzaamheid en veiligheid niet worden 
meegenomen in afwegingen. Om dit te voorkomen zou gekeken kunnen worden naar het gezamenlijk 
afleiden van de eisen, gezamenlijk met zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Samen bepalen 
wanneer het te realiseren systeem voldoet. In het geval de belangen bij een afweging voor een van 
beide partijen groot zijn, zal het lastig zijn gezamenlijk keuzes te maken in de realisatiefase.  
 

- OGD - Gebruik maken van een derde partij om onafhankelijk de aantoonbaarheid vast te stellen 
 

Op het moment opdrachtgever en opdrachtnemer er samen niet uit komen op welke wijze het 
systeem aantoonbaar dient te worden gemaakt (geverifieerd en gevalideerd), dan is het mogelijk 
onafhankelijke waarnemers aan te stellen. Echter, voordat deze kunstgreep wordt toegepast is het 
verstandiger om de oplossing te zoeken in het ontwerp van het object en de werkplannen. 
Aandachtspunt is het betalingsaspect, (een schijn van) belangenverstrengeling dient te worden 
voorkomen.  
 

3.5. Deelconclusie 

 
In dit hoofdstuk is het kader van de opdrachtgever Rijkswaterstaat op het gebied van het verifiëren en 
valideren van aspecteisen Duurzaamheid en Veiligheid vastgesteld. Dit heeft geleid tot een overzicht 
met de randvoorwaarden en wensen van de opdrachtgever voor een acceptabele V&V-strategie zodat 
er bij oplevering geen onduidelijkheid bestaat over de totstandkoming van het systeem. Aan de hand 
van dit overzicht is het mogelijk de werkwijze van Strukton Civiel in de praktijk te toetsen om te bezien 
waar bij hen verbeterpotentieel is. 
 

Rijkswaterstaat geeft aan dat de belangen bij de opdrachtgever en de opdrachtnemer tegenstrijdig 
zijn en dat het daartoe van belang is dat beide partijen dezelfde verwachtingen hebben op het gebied 
van aantoonbaar voldoen aan de eisen. Om de markt veel vrijheid te geven bij het realiseren van het 
systeem dient de opdrachtgever functioneel te specificeren. Eisen zijn vandaar niet altijd even 
expliciet en concreet. 
 

De functionarissen binnen Rijkswaterstaat geven aan dat er op dit moment discussies bestaan over de 
wijze waarop de V&V-strategie de aspecteisen duurzaamheid en veiligheid aantoonbaar maakt 
waaruit het volgende overzicht van eisen en wensen volgt:  
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Nr.: Eis:  

OG1 De opdrachtnemer hanteert op de verschillende projecten een eenduidige V&V-
strategie. 

 

OG2 Verificaties en Validatie dienen door de opdrachtnemer altijd te worden gepland.  

OG3 Het EMVI criterium resulteert in het resultaat dat is voorzien door de opdrachtgever.  

OG4 Veranderende omgevingsinvloeden creëren onduidelijkheid voor de opdrachtnemer. X 

OG5 Verantwoordelijkheden verschuiven in de bouwwereld van de opdrachtgever naar de 
opdrachtnemer waardoor discussie ontstaan. 

X 

OG6 Er dient door de opdrachtnemer fysiek bewijs te worden geleverd voor de keuringen.  

OG7 De opdrachtnemer dient de aspecteisen voldoende specifiek te definiëren.   

OG8 De invloed van soft skills wordt onderschat door de opdrachtnemer. X 

OG9 Het verliezen van de focus voor de aspecteis bij de opdrachtnemer gedurende het 
proces mag niet leiden tot het niet beschouwen van de aspecteis. 

 

OG10 Plannen kunnen niet inhoudelijk worden behandeld door de opdrachtgever. X 

OG11 Opdrachtgever is niet professioneel en stelt ‘absurde’ vragen. X 
Tabel 4: Discussiepunten die worden meegenomen in dit onderzoek zijn omgeschreven naar eisen. 
Discussiepunten die niet langer worden beschouwd zijn aangeduid met een X.  

Het is niet mogelijk alle hierboven beschreven redenen mee te nemen in het vervolg van dit rapport. 
De externe invloeden zijn niet te beïnvloeden door Strukton Civiel Projecten en moeten daartoe 
worden aanvaard als vaststaande feiten. Echter, op het moment dat Strukton Civiel Projecten het 
proces van Verificatie en Validatie beheerst, is er onder alle externe omstandigheden aantoonbaar te 
maken dat er middels de door de opdrachtgever geschetste werkwijze wordt voldaan aan de eisen. 
Het is voor de opdrachtnemer van  belang het kader van de opdrachtgever te volgen en daar de V&V-
strategie op in te richten, in dat geval zal de opdrachtgever de V&V-strategie acceptabel vinden.  
 
In het kort kan er worden geconcludeerd dat er twee overkoepelende problemen zijn, enerzijds 
bestaan er verstoringen in de inrichting van het V&V-proces door de opdrachtnemer, anderzijds zijn er 
discussiepunten in het inhoudelijke deel van het aantoonbaar voldoen aan de eisen. Dit zijn de deel-
gebieden waar Strukton Civiel invloed op heeft, het is van belang de discussiepunten en verstoringen 
in het proces te managen en mee te nemen in de strategie. Onderstaand programma van wensen 
wordt meegenomen in het vervolg van dit onderzoek, maar is niet maatgevend in de oplossing.  
 

Nr.: Wens: 

OGA Het is wenselijk de opdrachtnemer niet te laten verifiëren en valideren op basis van 
referentie. 

OGB Het maken van afspraken met de opdrachtnemer om niet verifieerbare eisen te beheersen. 

OGC Gezamenlijk afleiden van eisen door de opdrachtgever en opdrachtnemer om duidelijkheid 
te creëren op welke wijze er is omgegaan met de aspecteisen.  

OGD Gebruik maken van een derde partij om onafhankelijk de aantoonbaarheid vast te stellen. 
Tabel 5: Wensen van Opdrachtgever Rijkswaterstaat aan de V&V-strategie. 

Nu het kader van de opdrachtgever bekend is, is het van belang vast te stellen of het kader van de 
opdrachtnemer aansluit bij dit kader. In het volgende hoofdstuk is onderzocht of de werkwijze van 
Strukton Civiel Projecten voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever. In de daaropvolgende 
hoofdstukken is onderzocht wat de consequenties zijn van werkwijze op het gebied van verificatie en 
validatie volgend uit het kader van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.   
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4. V&V in de realisatiefase in het kader van de Opdrachtnemer  
 

Dit hoofdstuk beschrijft het kader van Strukton Civiel 
op het gebied van de Verificatie- en Validatiestrategie 
van de aspecteisen Duurzaamheid en Veiligheid.  Bij de 
opdrachtnemer is er intern een niet al te groot 
draagvlak om alle eisen te verifiëren en valideren, 
veroorzaakt door gedeeltelijk onbekendheid met het 
proces en het feit dat er geen meerwaarde in wordt 
gezien. Er is daartoe uiteengezet welke voorwaardes 
opdrachtnemer Strukton Civiel Projecten stelt aan de 
V&V-strategie opdat deze efficiënt en effectief wordt 
geacht en wordt gedragen door de organisatie. Dit 
overzicht is gebaseerd op informatie verkregen uit 
interviews met medewerkers in verschillende lagen van 
de organisatie, zoals experts op het gebied van 
duurzaamheid en veiligheid, systems engineers, 
management en uitvoerende functionarissen die 
werken met de methodiek zoals uitvoerders. Doordat 
eveneens het kader van de opdrachtgever is 
beschouwd, is het mogelijk beide kaders getoond in 
het onderzoeksmodel te vergelijken.   
 

4.1. V&V in het kader van Strukton Civiel Projecten 
 

In deze paragraaf wordt van grof naar fijn uitgelegd wat de positie van verificatie en validatie is in het 
uitvoeringsproces van een project38. Strukton Civiel Projecten is als opdrachtnemer verantwoordelijk 
voor zowel de beheersing van het ontwerp- alsmede het uitvoeringsproces. De eisen die 
opdrachtgever Rijkswaterstaat voor het project heeft meegegeven, worden als vertrekpunt genomen 
voor waaraan het eindproduct dient te voldoen. Deze specificatie wordt door Strukton Civiel 
aangepakt middels het toepassen van de Systems Engineering (SE) methodiek.  
 

Er wordt kort een uitstapje gemaakt naar de herkomst van alle eisen waaraan Strukton Civiel 
Projecten in haar projecten aantoonbaar moet voldoen, het contract. Figuur 30 toont de standaard 
opbouw van de contractuele overeenkomst (in dit geval Design and Construct) tussen de 
opdrachtgever en opdrachtnemer gebaseerd op de UAV-gc 2005 (Uniforme Algemene Voorwaarden 
van geïntegreerde contracten). Het aanbestedingsdossier bestaat uit een aantal documenten:  
 

- het inschrijvings- & beoordelingsdocument waarin opgenomen is of er al dan niet wordt 
gegund op basis van EMVI (economisch meest voordelige inschrijving);  

- de basisovereenkomst waarin staat beschreven wat de scope van het project is;  
- de vraagspecificatie Eisen deel 1 (VS1) met daarin de eisen die gesteld worden aan het te 

realiseren systeem (product) waarin onderscheid wordt gemaakt in: functionele eisen, 
raakvlakeisen en aspecteisen;  

- vraagspecificatie deel 2 (VS2) stelt eisen aan het proces waarmee het ontwerp en de realisatie 
van het systeem op een gestructureerde wijze tot stand komt; 

- Annexen, in annexen kan de opdrachtgever additionele informatie vastleggen39.  
 

                                                           
38 Avenue2 (2012). Projectmanagementplan (AV2-BP01 -PLAN-00004)(interne documentatie) 
39

 Rijkswaterstaat (2014). Design & Construct.  Geraadpleegd op november 7, 2014, van 

http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/werkwijzen/gww/contracten_gww/dc/ 
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De eisen die zijn opgenomen in het contract dienen te worden aangetoond en de opdrachtgever heeft 
drie opties om de contracteisen in de V&V-strategie aangetoond te krijgen. Deze drie opties zijn in het 
leven geroepen zodat de opdrachtnemer zo veel mogelijk vrijheid heeft in de keuze van de V&V- 
strategie, deze opties zijn40: 
 

1- Opdrachtgever stelt in de Vraagspecificatie Eisendeel (VS1) geen voorwaarden aan de V&V 
activiteiten, maar eist van de opdrachtnemer in de aanbieding een volledige beschrijving van 
de V&V activiteiten voor alle eisen uit de VS1; 

2- Opdrachtgever stelt in VS1 slechts deels voorwaarden aan V&V en eist van de opdrachtnemer 
bij de aanbieding een aanvulling van de V&V activiteiten voor alle eisen uit de VS1;  

3- Opdrachtgever neemt in de VS1 een volledige beschrijving van alle vereiste V&V activiteiten 
op waarbij de opdrachtnemer aanvullende V&V activiteiten kan definiëren. 

 
Bij de drie referentieprojecten worden deze verschillende opties toegepast, zo zijn: bij de Brug bij 
Ewijk voor alle eisen verificatievoorschriften gegeven; bij de A2Maastricht geen verificatie-
voorschriften gegeven en de Meppelerdiepsluis betreft een tussenvorm.  
 
De SE-methodiek geeft vorm aan de projectprocessen middels een gestructureerde, interdisciplinaire 
en transparante benadering van alle processen. Het resultaat is een systeem dat aantoonbaar aan de 
klantwensen voldoet. De methodiek is vastgelegd in een internationale norm (ISO 15288:2008) en is 
geïntegreerd in de projectprocessen van Strukton, die via het eisenmanagementsysteem Relatics op 
taakniveau worden beheerd. Door het werken via de SE-methodiek wordt inhoudelijk aangesloten op 
de door Rijkswaterstaat omschreven handleiding Systeem Gerichte Contractbeheersing (2007).  De 
ISO15288 onderscheidt de volgende projectprocessen van een systeemlevenscyclus:  
 

- Contract processen 
- Project ondersteunende processen binnen een organisatie  
- Project beheersing  
- Technisch management 

                                                           
40 Meijden, V. van der (2009). Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie. RijksWaterStaat. 

Figuur 30: Opbouw contract met daarin de onderdelen van het aanbestedingsdossier 
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Figuur 31 toont de wijze waarop Strukton Civiel invulling heeft gegeven aan de ISO15288 en daarmee 
de positie van de verificatie en validatie in een project. De contract processen worden in deze figuur 
niet beschouwd.  Wanneer V&V wordt bekeken vanuit het grotere geheel wordt duidelijk in welk 
onderdeel van de organisatie V&V leeft bij Strukton Civiel, het V&V-proces is onderdeel van het 
technisch management. Om een project op een beheerste manier te laten verlopen wordt er gewerkt 
volgens werkmethodiek Systems Engineering. Hierbij wordt alle voor het project relevante informatie 
geanalyseerd en modelmatig gekoppeld aan de verschillende uit te werken objecten en uit te voeren 
activiteiten. Dit om er zeker van te zijn dat de informatie op het juiste niveau is geborgd. De 
methodiek  maakt daarin onderscheid in de verschillende levenscyclusfases, van stakeholdersanalyses 
tot onderhoud en beheer. In dit proces wordt tussen de fases aangetoond dat wordt voldaan aan alle 
eisen (verificatie). En dat het resultaat ook voldoet aan de verwachting (validatie). De 
geïnventariseerde risico’s zijn beheerst en over de raakvlakken zijn passende afspraken gemaakt. 
Systems Engineering wordt binnen Strukton gebruikt om te voldoen aan de volgende doelstellingen: 
 

- Het centraal registreren van alle projectinformatie; 
- Kunnen garanderen dat voldaan is aan alle maatgevende eisen; 
- Kunnen garanderen dat de risico’s inzichtelijk zijn en worden beheerst; 
- Kunnen garanderen dat de raakvlakken inzichtelijk zijn en worden beheerst; 
- De mogelijkheid hebben voor het uitvoeren van de standaard projectprocessen; 
- Er voor zorgen dat alle in te dienen documenten voldoen aan de uitvraag; 
- Er voor zorgen dat alle op te leveren objecten voldoen aan de uitvraag; 
- Er voor zorgen dat alle processen voldoen aan de uitvraag, wet- en regelgeving; 
- Een oplossing bieden om het project beter te beheersen; 
- Kennis en ervaring opdoen en delen met het werken volgens de SE methodiek; 
- Het verbeteren van de processen van Strukton Civiel Projecten. 
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Figuur 31: Positie V&V binnen de organisatie Strukton Civiel Projecten 
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Ingezoomd op het technisch management dan gaat Strukton Civiel Projecten op de projecten om met 
de eisen conform figuur 32. Het proces van eis tot geverifieerde eis doorloopt alle fasen: 
 

- Ontwerp (Aanbiedingsontwerp*(AO), Definitief ontwerp (DO) en Uitvoeringsontwerp(UO)) 
- Werkvoorbereiding 
- Uitvoering 
- Oplevering 
- (Onderhoud, afhankelijk van de scope) 
-  

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

Figuur 32: Het eisenverloop in een project  

Alle eisen die zijn geformuleerd zullen moeten worden aangetoond het zij via Verificatie of anders via 
Validatie. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen twee type eisen: 
 

- eisen die aan een generiek object of lager in de SBS gekoppeld kunnen worden en 
onafhankelijk van andere objecten aangetoond (geverifieerd) kunnen worden 
(Objectspecifieke eisen). Afgeleide eisen vallen eveneens hieronder. 

- eisen die integraal aangetoond (geverifieerd) moeten worden en niet op generiek 
objectniveau of lager onafhankelijk aangetoond kunnen worden (Top eisen) 

 
In bovenstaand figuur is de eisencyclus weergegeven van het project waarbij eisen in verschillende 
fasen in het project worden aangetoond. Eisen die in een bepaalde fase niet aangetoond kunnen 
worden, worden in een latere fase aangetoond. Daarnaast worden er per fase verschillende 
aanvullende eisen gegenereerd. Als het project gerealiseerd en opgeleverd is, zullen alle eisen 
aangetoond zijn. Systems Engineering vormt de rode draad door de processen van Stakeholders-
analyse tot en met Beheer en Onderhoud en borgt daarmee een gestructureerde aanpak van iedere 
tender/project. Het technische proces wordt van input voorzien door de Projectbeheersing (risico-, 
omgevingsmanagement etc.) en de Projectondersteuning (Inkoop-, V&G-management etc.). De 
resultaten van de verificatie en validatie van de eisen in alle fasen wordt in het eisenmanagement-
systeem Relatics (software) opgeslagen41.  
 

Het verificatie- en validatieproces heeft tot doel in alle fasen van het Technisch Management te 
waarborgen dat op beheerste, expliciete en transparante wijze wordt geverifieerd zodat alle  
producten aan de vastgelegde eisen voldoen.  

                                                           
41 Avenue2 (2010). Deelplan Verificatie en Validatie (AV2-TP06-00236)(interne documentatie). 

*   Het aanbiedingsontwerp (AO) wordt gezien als voorlopig ontwerp (VO)) 
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Enkele opdrachtgevers eisen een 
testmasterplan waarin alle verificaties 
en validaties die worden uitgevoerd 
hun oorsprong vinden, zo ook bij de 
A2Maastricht. In elke fase van het 
project wordt het cyclische proces van 
verificatie en validatie doorlopen. 
Voordat een fase gestart kan worden 
wordt er een werkpakketbeschrijving 
opgesteld waarin uiteen wordt gezet 
welke werkzaamheden er plaats 
vinden, dit geldt voor zowel de 
ontwerpfase als de uitvoeringsfase. 
Vervolgens geeft het verificatieplan 
inzicht in welke eisen er van 
toepassing zijn op het object en hoe 
en wanneer deze eisen worden 
geverifieerd. Nadat de ontwerp- of 
uitvoeringswerkzaamheden hebben 
plaatsgevonden worden de verificatie-
resultaten vastgelegd in een 
verificatierapport. Een verzameling 
van verificatierapporten leidt tot een 
verificatienota die onderdeel uitmaakt 
van het opleverdossier. In onder-
staand figuur is het cyclische verifi-
catieproces weergegeven zoals het 
doorlopen wordt tijdens het ontwerp-
proces en het realisatieproces met de 
verschillende verificatiemomenten. 
 

Eisenspecificatie Ontwerp VO

Werkplan 

Realisatie

Realisatie

Realisatie
Verificatie 

Decompositie

Eisenspecificatie Ontwerp DO
Verificatie 

Decompositie

Eisenspecificatie Ontwerp UO
Verificatie 

Validatie/
Verificatie 

Integratie

Integratie
Validatie/
Verificatie 

Validatie/
Verificatie 

SIT

SAT

FAT

 
Figuur 34: V&V- momenten in het proces van aantoonbaar maken (bewijsvoeringsmethodes Factory 

acceptance test (FAT), Site acceptance test (SAT) en Site Integration Test (SIT) worden besproken in § 5.1.) 

Omdat de top eisen niet toebedeeld zijn aan objecten, maar aan systemen, wordt er op een hoger 
niveau een verificatie uitgevoerd om te borgen dat voldaan wordt aan de top eisen. In een 
ontwerpnota zal de decompositie van de top eisen worden toegelicht (gevalideerd). In de 
ontwerpnota worden de top eisen opgenomen tot en met het eerste niveau wat object onafhankelijk 
aangetoond kan worden. Nadat de ontwerpnotitie is opgesteld zal er een verificatieplan worden 
opgesteld waar in samenspraak met de opdrachtgever middels een review de verificatie/validatie van 
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Figuur 33: * Documenten onderdeel van het verificatiedossier 
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de top eisen wordt vastgesteld. Het beschouwen van systemen valt buiten de afbakening van dit 
onderzoek en zal zodoende niet nader worden beschouwd. 
 
Het verificatieproces binnen Strukton 
Civiel Projecten steekt als volgt in 
elkaar. Vanuit het contract komt een 
bepaalde eis. Deze eis wordt gekoppeld 
aan een object (breakdown structure). 
Iedere eis wordt toegelicht in een 
eistekst, daarin kan de opdrachtgever 
opnemen op welke wijze de eis dient te 
worden aangetoond (geverifieerd). 
Wanneer dit niet is voorgeschreven 
door de opdrachtgever, wordt deze 
methode door Strukton zelf bepaald. 
Het verificatievoorschrift bestaat uit 
minimaal een fase (AO, DO, UO, WEVO, 
Uitvoering, Oplevering, Onderhoud) en de bewijsvoeringmethode (meting, documentinspectie, 
keuring, etc.). Aan de hand daarvan verifieert de bevoegde functionaris de eis. Om de eisen en het 
aantoonbaar maken daarvan te kunnen beheersen, maakt Strukton Civiel Projecten gebruik van de 
software Relatics.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is van belang de werkwijze van Strukton Civiel Projecten toe te lichten wanneer het contract van 
de opdrachtgever niet vermeldt op welke wijze een eis dient te worden geverifieerd en gevalideerd. 
De kenniscoördinator RM&SE binnen Strukton Civiel Projecten geeft aan dat de volgende stappen 
worden gehanteerd op het moment dat er geen verificatievoorschrift is gegeven in het contract: 
 

1- Vaststellen van de bewijsvoeringmethodes inclusief een eenduidige beschrijving. Figuur 37 
toont een deel van het contract van de Brug bij Ewijk waarin dat duidelijk terugkomt. 

 

 
Figuur 37: Brug bij Ewijk VS1_Hoofddocument Verificatiemethoden van toepassing op contract (RWS, 2012) 

5.1.5.3 Proceseisen 
 
De Opdrachtnemer dient verificatieplannen, verificatierapporten en een verificatienota op 
te stellen. De Opdrachtnemer dient voor het uitvoeren van verificaties ten minste gebruik 
te maken van de in de Vraagspecificatie Eisendeel (1) genoemde verificatiemethoden. 
Daar waar geen verificatiemethode is voorgeschreven of in het geval van afgeleide eisen 
dient de Opdrachtnemer zelf een geëigende verificatiemethode te selecteren. 
 Figuur 36: Contracteis uit Meppelerdiepsluis_Vraagspecificatie2_Proces (RWS, 2011) 

Figuur 35: De eisen piramide met Top eisen 
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2- De volgende stap is het bepalen van de bewijsvoeringmethodes bij de eisen. In veel gevallen 
wordt gebruik gemaakt van de documentinspectie. Dit gebeurt vaak aan de hand van de 80-20 
regeling, 80% van de verificatiemethoden kan zo worden ingevuld en de 20% bijzonderheden 
worden eruit gefilterd. Zo kan er bijvoorbeeld op het werk een keuring worden 
voorgeschreven. Wanneer een eis niet SMART is geformuleerd, dan wordt deze vaak verder 
gespecificeerd in afgeleide eisen. Is de eis niet verder af te leiden dan kan er gebruik worden 
gemaakt van de analyse. Bijvoorbeeld voor de categorie sociale veiligheid van de aspecteis 
veiligheid. Bij een analyse wordt deze eis tekstueel beschouwd, mogelijke maatregelen 
worden benoemd en er wordt onderbouwd een keuze gemaakt. Deze keuzes worden veelal 
gemaakt door de sleutelfunctionarissen, bijvoorbeeld de ontwerpleider of de 
realisatiemanager.  

 
3- Het vaststellen van het verificatieplan. Dit plan dient kort na gunning te worden ingeleverd bij 

de opdrachtgever. Een aandachtspunt hiervoor is dat er in het contract een bepaalde mate 
van vrijheid is, waardoor eisen minder SMART zijn. Een verificatieplan wordt bindend, 
wanneer het ter acceptatie is ingediend en door de opdrachtgever is geaccepteerd.  

 
Afgezien van de eisen die staan vermeld in de Vraagspecificatie deel 1 (eisendeel) van het contract, 
willigt de opdrachtnemer een aantal aanvullende wensen van de opdrachtgever in, dit gebeurt 
middels een Plan van Aanpak, het EMVI-document (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). De 
aanbieding die de opdrachtnemer hierin doet levert hem een fictief financieel voordeel op bij de 
gunning, vandaar dat de opdrachtnemer aan de opdrachtgever aantoonbaar moet maken dat deze 
aanbieding is nagekomen. Dit dient zowel in de ontwerpfase als in de realisatiefase te gebeuren. Door 
een Systems Engineer van Strukton Civiel wordt gesteld dat wanneer een wens van de opdrachtgever 
wordt gehonoreerd het een eis wordt.  
 
Vanuit het ontwerp kunnen ook eisen worden voorgeschreven voor de opdrachtnemer zelf. In de 
ontwerpfase wordt het aantoonbaar maken van de eisen verifiëren genoemd en in de realisatiefase 
wordt veelal over keuren gesproken. Om te komen tot de juiste keuringen wordt aan de ene kant 
gebruik gemaakt van de geïdentificeerde risico’s met beheersmaatregelen en aan de andere kant 
speelt vakmanschap een belangrijke rol. Als een bepaalde activiteit “standaard” werk is zal hier in 
normale omstandigheden geen keuring voor worden uitgevoerd. Als aan de hand van de risico analyse 
blijkt dat de activiteit door omstandigheden complex is, kan de werkvoorbereiding besluiten om een 
keuring uit te laten voeren. Door de keuringsplannen ter acceptatie aan te bieden aan de 
opdrachtgever wordt geborgd dat ook wordt voldaan aan de verwachtingen van de opdrachtgever 
omtrent de keuringen waarmee wordt voorkomen dat er bij  de oplevering discussies ontstaan.  
 
Wanneer de opdrachtnemer niet aantoonbaar kan maken dat er is voldaan aan de contracteisen heeft 
dit buiten het feit dat er discussies ontstaan ook negatieve financiële consequenties. In de 
Basisovereenkomst van het project de Meppelerdiepsluis42 is in Artikel 16 lid 3, Boetebeding en bonus, 
de volgende overeenkomst overeengekomen: “Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) 
kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht 
(EMVI-beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan bij zijn 
inschrijving aangeboden zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten 
aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij aangeboden heft zal een 
EMVI-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-sanctie is een inhouding op het totaalbedrag als genoemd 
in artikel 2 lid 4 van deze Basisovereenkomst ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen 
de bij de EMVI-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, 
berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek”.  

                                                           
42 Rijkswaterstaat (2011). Vraagspecificatie Proces (2), beschrijving van proceseisen, het ontwerpen en uitvoeren van Meppelerdiepsluis 
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4.2. Aantoonbaarheid van de aspecteisen duurzaamheid en veiligheid 

 
Nadat er is ingezoomd op het algemene kader en de werkwijze van de opdrachtnemer Strukton Civiel 
Projecten op het gebied van de verificatie en validatie van de eisen, wordt ingezoomd op een meer 
specifieke eissoort, namelijk de aspecteis. Aspecteisen beschrijven eigenschappen van een systeem 
die niet direct bijdragen aan de functie, ze beschrijven eigenschappen die het te ontwikkelen systeem 
moet bezitten om tot een overall niveau van kwaliteit of bevrediging van de klant te komen. Aspect-
eisen hebben bijvoorbeeld betrekking op onderhoudbaarheid, uitvoerbaarheid, vormgeving, 
duurzaamheid etc.43  
 

Het doel van verificatie & validatie is het expliciet en objectief aantonen dat het resultaat in overeen -
stemming is met de specificaties en het beoogde gebruik. Zodra de ontwerpwerkzaamheden zijn 
afgerond en de bijbehorende verificaties en validaties zijn uitgevoerd is het aan werkvoorbereiding en 
uitvoering om het gemaakte ontwerp te realiseren. Vervolgens zal in de realisatie met keurings-
rapporten moeten worden aangetoond dat het ontwerp dat op tekening staat, ook zo is gerealiseerd. 
Om te bepalen welke onderdelen gekeurd moeten worden, wordt er voor ieder werkpakket een risico-
analyse gehouden. Dit houdt in dat de risico’s worden benoemd die zich kunnen voordoen bij de 
realisatie en die kunnen leiden tot het niet voldoen aan eisen. Samen met keuringen die worden 
opgelegd uit normen en richtlijnen en uitvoeringspecifieke eisen die niet in het ontwerp aangetoond 
zijn, vormt dit de input voor het opstellen van het werkplan en het keuringsplan. 
 

Niet alle activiteiten worden dus gekeurd (geverifieerd), waar ligt dan voor de opdrachtnemer het 
zwaartepunt? Zoals in de afbakening beschreven, wordt er in dit onderzoek gefocust op de aspect-
eisen Duurzaamheid en Veiligheid. Er wordt risico-gestuurd bepaald waaraan gedurende de realisatie 
de meeste aandacht wordt besteed, vandaar de plaatsing van de begrippen Duurzaamheid en 
Veiligheid in perspectief van het geheel. Om het geheel te kunnen beschouwen is het van belang een 
dekkende definitie te gebruiken om de verschillende aspecten met elkaar in relatie te kunnen 
brengen, deze definitie is gevonden in de RAMSHE-methodiek44.   
 

RAMSHE-methodiek 

R Reliability Betrouwbaarheid 

A Availability Beschikbaarheid 

M Maintainability Onderhoudbaarheid 

S Safety Veiligheid 

H Health Gezondheid 

E Environment Duurzaamheid en Milieu 
Tabel 6: Definitie aspecteisen 

In figuur 38 op de volgende pagina zijn de verschillende aspecten met elkaar in relatie gebracht. In de 
praktijk lijkt de beschikbaarheid altijd het hoogste doel. Des te meer een systeem beschikbaar is, des 
te beter dit wordt geacht. Maatregelen als ‘lane rentals’, het huren van een stuk snelweg om 
onderhoud uit te mogen voeren, die al snel oplopen naar €200.000,- per kwartier, dwingen de 
opdrachtnemer tot het garanderen van een hoge beschikbaarheid. Om een hoge beschikbaarheid te 
halen dient er zo min mogelijk onderhoud plaats te vinden, dit is namelijk nadelig voor de 
beschikbaarheid. Het onderhoud dat plaats dient te vinden dient zo gemakkelijk mogelijk te zijn, 
vandaar de belangrijke rol voor de onderhoudbaarheid. En er is minder onderhoud nodig als een 
systeem betrouwbaarder is, dan is de beschikbaarheid ook hoger. De mate van betrouwbaarheid en 

                                                           
43 Netten, J. (2005). Handreiking Functioneel Specificeren. Rijkswaterstaat, Expertisecentrum Opdrachtgeverschap. 
44 Lamper, A. (2010). Leidraad voor RAMSHE – LCM-studie. ProRail. 
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de mate van benodigd onderhoud zeggen iets over de duurzaamheid van de oplossing. De keuze voor 
duurzaamheid speelt dus niet zo zeer voor de primaire functie van het systeem, maar het kan waarde 
toevoegen. Door waarde toe te voegen is het als bedrijf zijnde mogelijk onderscheidend te zijn van de 
concurrentie. In de definitie maakt ProRail gebruik van de Veiligheid, Gezondheid en Duurzaamheid en 
Milieu (SHE) om de duurzaamheid af te dekken. In de figuur is te zien dat Duurzaamheid (en dus ook 
veiligheid) niet bijdragen aan het primaire proces, het beschikbaar houden van het systeem. 
Duurzaamheid staat altijd in dienst van, vandaar dat in de praktijk vaak te zien is dat er wordt gekozen 
voor bekende technieken (proven technology) waar de betrouwbaarheid van bekend is. Dit in plaats 
van innovatieve technieken, technieken die potentieel waarde toevoegen (bijvoorbeeld duurzamer 
zijn) maar waarvan de betrouwbaarheid vaak niet bekend is. Het is daartoe van groot belang aan te 
kunnen tonen dat de innovatieve technieken waarmee onderscheid is te maken, voldoen aan de eisen, 
aangezien de hoge beschikbaarheid dient te worden behaald.  

M R
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Figuur 38: Relaties tussen de verschillende aspecten 

Bovenstaande figuur toont niet alleen de ondergeschikte functie van de duurzaamheid maar ook het 
verschil in tastbaarheid. De onderhoudbaarheid en betrouwbaarheid leiden tot een monetair bedrag, 
de levenscyclus kosten (LCC). Het niet beschikbaar zijn van het systeem is eveneens uit te drukken in 
een monetair bedrag, zoals de lane rentals (en andere boetebedragen in de huidige contracten). De 
duurzaamheid is complex om te kwantificeren en daarmee minder tastbaar. Aan de hand van de 
kolom Input is te zien dat het aantonen van de beschikbaarheid en de LCC (en daarmee de 
betrouwbaarheid en de onderhoudbaarheid) is aan te tonen omdat er specifieke eisen respectievelijk 
een specifiek budget beschikbaar is. Het aantonen van functies is minder concreet en dus ook lastiger 
aantoonbaar te maken dat eraan voldaan is. Het is daartoe van belang een concrete invulling te geven 
aan deze aspecteisen, hierop wordt teruggekomen in §5.2.  
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4.3. Discussiepunten bij het verifiëren en valideren van aspecteisen 

 
Op 1 oktober 2014 is er in de Cobouw een column verschenen naar aanleiding van een workshop 
Verificatie en Validatie (V&V) georganiseerd door NLingenieurs eind september. Opdrachtgevers, 
opdrachtnemers en ingenieursbureaus presenteerden gezamenlijk de wijze waarop de branche zich de 
afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hieruit bleek onder andere dat45: 
 

- Verificatie en Validatie apart worden gedaan; 
- De opdrachtgever zijn rol neemt in het validatieproces; 
- Het V&V-proces veel tijd en menskracht kost en pas wat oplevert als het goed is georganiseerd 
- Projecten nog steeds niet vanzelf gaan en er over en weer onbegrip blijft tussen de opdracht-

gever en -nemer, veel gepraat is nodig om beelden en verwachtingen bij elkaar te brengen. 
 
Dit is deels te verklaren met het feit dat de kaders die zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer 
hanteren op het gebied van het objectief aantoonbaar maken van aspecteisen in de bouw er niet zijn. 
Vandaar dat in het vorige hoofdstuk aandacht is besteed aan het kader van de opdrachtgever en in dit 
hoofdstuk aandacht wordt besteedt aan het kader van de opdrachtnemer. Opdrachtnemende 
organisaties hebben nog onvoldoende kennis van de UAV-GC (Uniforme Algemene Voorwaarden – 
Geïntegreerde contracten) waar D&C-contracten onder vallen. Met deze verschuiving van verantwoor-
delijkheden van opdrachtgever naar opdrachtnemer, is onduidelijkheid ontstaan over de  vraag of de 
opdrachtnemer wel alles aan moet tonen, is bijvoorbeeld het geven van een garantie, in plaats van 
alles aan te tonen, niet afdoende? 
 
Deze paragraaf beschrijft de discussiepunten die zich voordoen in het aantoonbaar maken van de 
aspecteisen duurzaamheid en veiligheid in de realisatiefase. Bezien door de bril van medewerkers van 
opdrachtnemer Strukton Civiel Projecten belast met het aantonen van eisen. Deze discussiepunten 
worden hieronder besproken, analoog aan de onderverdeling gehanteerd in hoofdstuk 3:  
 
Inrichting V&V Proces 
 

- ON1 - De werkwijze omtrent Verificatie en Validatie wordt als arbeidsintensief ervaren voor 
functionarissen bij de opdrachtnemer 

 
Op het gebied van het aantoonbaar maken dat er is voldaan aan de door de opdrachtgever 
uitgevraagde eisen, het verifiëren en valideren, geven functionarissen zoals een uitvoerder aan dat het 
aantonen van de eisen als arbeidsintensief wordt ervaren. Er kan worden gesteld dat er een 
tweedeling is binnen de organisatie van de opdrachtnemer,  de ‘oudere’ cultuur ervaart de activiteiten 
omtrent V&V als arbeidsintensief. De ‘nieuwe’ cultuur, de functionarissen met SE kennis, ziet de 
activiteiten omtrent V&V als een onderdeel van het realisatieproces en snapt dat het gekoppeld is aan 
de betalingscomponent. Om een (sub)systeem op te leveren is het van belang dat alle (relevante) 
eisen zijn geverifieerd en gevalideerd, anders kan het systeem niet worden opgeleverd. Wanneer een 
(sub)systeem niet kan worden opgeleverd vindt ook de betaling aan de opdrachtnemer niet plaats.  
 

- ON2 - Het verifiëren en valideren is een proces dat door de opdrachtnemer onder tijdsdruk 
naar achter wordt verschoven 

 

De kenniscoördinator op het gebied van Systems Engineering binnen Strukton Civiel Projecten geeft 
een verklaring voor een aspect binnen het verifiëren en valideren dat verbeterd kan worden. “Het 
punt met V&V is dat het niet altijd aandacht krijgt, er wordt vaak pas kritisch naar gekeken als de 

                                                           
45 Holtrop, E. (2014).  Vaardigheden voor samenwerken. Cobouw, Den Haag. 
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oplevering aanstaande is. Er wordt nog onvoldoende onderkend dat het een iteratief proces is dat 
gedurende alle fasen in het realisatieproces dient te worden uitgevoerd. Het probleem dat hierdoor in 
het leven wordt geroepen is dat het systeem (of onderdeel ervan) reeds gerealiseerd is en niet zonder 
ingrijpende consequenties aangepast kan worden zodat het alsnog aan de eisen voldoet. Wat de 
kritische blik gedurende de oplevering van het project versterkt, is het feit dat aan het einde van het 
project de opdrachtgever meer tijd krijgt en nog eens gaat focussen op de eisen. Wanneer je dan als 
opdrachtnemer geen goed verhaal hebt over hoe de eisen zijn aangevlogen, is het niet mogelijk het 
systeem op te leveren en dus betaald te krijgen. Doordat de uitvoerende functionarissen druk doende 
zijn met de dagelijkse zaken in de realisatie wordt V&V vooruitgeschoven. Dit maakt dat het 
voortraject enorm belangrijk is, alle verificaties die zijn voorbereid en gepland, worden niet ‘vergeten’. 
De oplossing, bij de start van het proces zicht te hebben op alle eisen en verificatievoorschriften. 
Hierdoor worden eventuele discussies over interpretatie en hoe ermee om te gaan naar voren 
getrokken. Ook zal de impact gering zijn, aangezien de oplossing nog moet worden bedacht/ 
gerealiseerd. Het hanteren van eisen en verificatie moet onderdeel van het dagelijkse werk worden. 
 

- ON3 - De opdrachtnemer hanteert geen eenduidige gestructureerde werkwijze voor V&V  
 

Dit discussiepunt betreft de aanpak van zaken die niet letterlijk staan beschreven in de opdracht. Bij 
de Brug bij Ewijk is duurzaamheid bijvoorbeeld geen issue, wanneer er geen eis is, wordt er niet naar 
gekeken. Tenzij er een vraag komt van de opdrachtgever, dan wordt het wel opgepakt. Wanneer er 
geen expliciete vraag is, zal er niets met het specifieke aspect gebeuren.  Het beeld bij Strukton Civiel 
op dit moment is dat dit waarschijnlijk niet verstandig is en er standaard in bepaalde mate aandacht 
dient te worden besteed aan het gehele scala dat komt kijken bij een bouwopgave, aantoonbaar 
integraal werken. Of er iets met de aspecten wordt gedaan in een project is een tweede, maar laat 
zien dat de aspecten beschouwd zijn. 
 

Voor ieder project wordt bepaald op welke wijze er aantoonbaar wordt gemaakt hoe er aan de eisen 
zal worden voldaan. Er wordt dan bepaald op welke wijze er wordt aangetoond in het geval er geen 
expliciete vraag is om bijvoorbeeld duurzaamheid aantoonbaar te maken, op welke wijze er met EMVI 
maatregelen wordt omgegaan etc. Een Systems Engineer bij de opdrachtnemer geeft aan dat door het 
niet hanteren van een eenduidig gestructureerde werkwijze, het op ad hoc basis besluiten nemen, de 
aantoonbaarheid in de weg staat en daarmee voor de opdrachtgever niet te achterhalen is op welke 
wijze het systeem tot stand is gekomen. Het feit dat er op verschillende projecten verschillende V&V-
strategieën worden gehanteerd komt voort uit het feit dat zowel de opdrachtnemer als de 
opdrachtgever zich in een ontwikkelproces bevinden.  
 

- ON4 - De V&V-strategie van de opdrachtnemer borgt niet dat de aspecteisen worden 
beschouwd gedurende het project. 

 
In het kader van tijdsbesparing worden de eisen uit de eisenboom direct gekoppeld aan concrete 
objecten in plaats van het gehele specificatieproces te doorlopen. In de praktijk wordt vanuit de eisen 
een SBS (systems breakdownstructure) gemaakt bestaande uit (deel)objecten. De eigenlijke gang zou 
moeten zijn dat de SBS op topniveau moet voldoen aan alle eisen (de horizontale paarse pijl). Van 
daaruit worden de eisen verdeeld over de onderliggende objecten (verticale paarse pijlen), 
kunstwerken (KW) in dit geval. Om tijd te besparen wordt door Strukton Civiel Projecten de eisen 
direct aan concrete objecten gehangen zodat deze objecten tastbaar worden en niet abstract blijven 
door de functioneel gespecificeerde topeisen (de schuine rode pijlen). Het is een valide werkwijze om 
te stellen dat wanneer op het laagste niveau alles voldoet, ook op het hoogste niveau alles voldoet. 
Echter dient dit gecheckt te worden en dat gebeurt niet, er wordt niet omhoog gekeken waardoor 
onbekend blijft of het ontworpen systeem voldoet aan de topeisen, aldus een Systems Engineer 
binnen Strukton Civiel. Gebrek aan ervaring op het gebied de V&V van de aspecteis duurzaamheid 
maakt dat de duurzaamheidseisen op dit moment in de realisatiefase worden vergeten. 
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- ON5- De aspecteisen Duurzaamheid en Veiligheid hebben geen plek in het primaire proces van 

de opdrachtnemer en de opdrachtgever 
 

Een manager MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) bij de opdrachtnemer geeft aan dat 
duurzaamheidseisen niet altijd worden opgenomen in het eisensysteem. Daardoor komt eveneens de 
aantoonbaarheid in het gedrang. Een moeilijkheid is volgens een tendermanager dat duurzaamheid 
moeilijk te waarderen is. Een voertuig verlies uur (VVU) kan in een project eenvoudig worden 
gewaardeerd door de opdrachtgever. Maar wat is bijvoorbeeld de reductie van 1000 ton CO2 emissie 
waard. Wanneer hier een bedrag tegenover te zetten is, kan worden beoordeeld of de maatregelen  
die zijn voorzien realistisch zijn. ‘Die kennis ontbreekt volgens mij nog volledig’. Een deel van het niet 
aantoonbaar veilig werken komt voort uit de eisen van de opdrachtgever, aldus een hoger 
veiligheidskundige binnen Strukton Civiel. De opdrachtgever of de wegbeheerder stelt allerlei eisen 
aan de bereikbaarheid en beschikbaarheid tijdens de uitvoering waardoor veilig werken onmogelijk 
wordt. ‘Mijn persoonlijke mening is dat de opdrachtgever helemaal geen eisen zou moeten stellen op 
het gebied van veiligheid, het is al afgedekt in de realisatiefase middels het wettelijk kader. Wanneer 
dat wordt gevolgd op een beheerste wijze zouden er helemaal geen eisen hoeven te worden 
opgenomen in de VS1. Maar dat hebben we als aannemers in het verleden zelf over ons heen 
geroepen.’  
 

- ON6 - Door het niet meegeven van duidelijke kaders voor de werkzaamheden van 
onderaannemers gaat de beheersing verloren 

 
Strukton Civiel kan vele maatregelen treffen om bijvoorbeeld overlast voor de omwonenden te 
voorkomen. Het is echter wel van belang te onderkennen of een dergelijke voorgestelde maatregel 
waar te maken is. Zo is op het project Meppelerdiepsluis voorgesteld al het rijdend materieel te 
voorzien van ‘kikkers’ in plaats van ‘piepers’. Materieel dat achteruit rijdt maakt dan een geluid dat 
minder storend is voor en minder ver reikt in de omgeving. Strukton Civiel heeft echter geen rijdend 
materieel en kan zelf deze eis niet inwilligen. Middels inkoop-overeenkomsten dient deze eis te 
worden doorvertaald naar de contracten van onderaannemers. In de praktijk blijkt echter dat dit 
ondoenlijk is. Neem alleen reële eisen op, aldus een uitvoerder en betrek daarbij de onderaannemer. 
 

- ON7 - Er wordt door de opdrachtnemer geen regelmatige check uitgevoerd op de 
projectscope 

 
Het is van belang voor de opdrachtnemer de scope van het project in de gaten te blijven houden. De 
opdrachtgever kan de scope in de realisatiefase van een project aanpassen. Wanneer de 
opdrachtnemer de consequenties hiervan niet voldoende doorziet, kan dat bij de oplevering tot 
problemen leiden op het gebied van de aantoonbaarheid. Een Systems Engineer binnen Strukton 
Civiel Projecten geeft een voorbeeld. In de aanbieding is een bepaalde MKI-waarde (Milieukosten 
indicator), een kwantificering van duurzaamheid, vastgelegd en overeengekomen in het contract. 
Deze eis is gedurende het project niet beheerst en aan het eind van de rit bleek dat niet aan de 
waarde kon worden voldaan, leidend tot een boete van enkele miljoenen euro’s. Het is van belang de 
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consequenties op de overeengekomen acceptatiecriteria te controleren op het moment dat de scope 
wordt veranderd. De opdrachtnemer dient dan terug te koppelen aan de opdrachtgever dat het 
vastgestelde acceptatiecriteria (in dit geval de MKI-waarde) behaald kan worden dan wel dient te 
worden aangepast. Over het algemeen kan worden gesteld dat het belangrijk is regelmatig te 
monitoren of het projectteam van de opdrachtnemer op koers ligt om te voldoen aan de 
acceptatiecriteria die zijn overeengekomen met de opdrachtgever.  
 

- ON8 - Verificatie en validatie zijn aparte processen in de werkwijze van de opdrachtnemer 
 
Wordt de civiele wereld vergeleken met de bouwwereld, dan blijkt dat het validatieproces in de 
bouwwereld een volledige rol heeft gekregen en integraal is opgenomen in het proces, aldus een 
testmanager van Strukton Worksphere. In de civiele wereld wordt vaker achteraf gevalideerd wat er is 
gerealiseerd, een eenduidige werkwijze ontbreekt. Bij de bouw van laboratoria wordt er daarom geen 
gebruik gemaakt van SE maar van GEP (Good Engineering Practices). Een door de opdrachtgever 
opgelegde werkmethode, standaard in de bio-procesindustrie, de farmaceutische-procesindustrie, etc.  
 
Organisatie/structuur 
 

- ON9 - Er bestaan culturele verschillen tussen de opdrachtgevers- en opdrachtnemerswereld 
waardoor de focus bij beide partijen anders is 

 
Op het Nationaal Wegencongres 2014 vond er in het kader van het TalentPlaza een gesprek plaats 
tussen Age Vermeer (Directeur divisie Infra bij Dura Vermeer) en Cees Brandsen (Hoofd Ingenieur 
Directeur (HID) Grote Projecten en Onderhoud Rijkswaterstaat) beide heren gaven aan dat dit 
probleem een culturele achtergrond heeft. Op dit moment focussen de opdrachtgever en 
opdrachtnemer op andere producten. Bij geïntegreerde projecten focust de opdrachtgever op 
aantoonbaarheid (hoe traceerbaar is het proces) en de opdrachtnemer focust op de prestatie die hij 
moet leveren (het eindproduct). Om dit probleem om te lossen vindt er op dit moment een 
cultuuromslag plaats waarbij de opdrachtnemer moet leren werken op een wijze dusdanig dat de 
opdrachtgever die geen inhoudelijke kennis meer heeft van de opgave, het aannemelijk vindt dat het 
systeem op een beheerste wijze wordt gerealiseerd.  
 

- ON10 - Verschillende belangen van de opdrachtnemer en opdrachtgever leiden tot 
verschillende verwachtingen 

 

Er is aan een aantal verschillende functionarissen binnen Strukton Civiel Projecten gevraagd wat hen 
beeld van V&V is. Zo antwoord een uitvoerder dat het een definitiekwestie is. “De opdrachtgever 
heeft gezegd, als je de eisen in het contract hebt geverifieerd is dat je validatie, je hoeft dus niet te 
valideren. De validatie bestaat uit het valideren van je verificatiemethode”. Als opmerking geeft hij 
mee dat hier het gevaar in schuilt dat de wens van de klant hierdoor uit het oog wordt verloren. “Het 
voorbeeld van de schommel en de boom,  wanneer de klant zoveel vrijheid geeft en wij een oplossing 
realiseren waarmee te schommelen is en het is veel goedkoper dan het conventionele schommel idee, 
dan realiseren we een alternatief. We blijven een aannemer en zullen ook geld moeten verdienen”.  
 

 
 
 
 
 
 

Figuur 40: De anarchie van de schommel in de boom (RWS, Prorail, Bouwend Nederland, ONRI, 2009) 
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Zoals gesteld heeft de opdrachtnemer als primair doel geld verdienen, wanneer er meer dient te 
gebeuren dient daar ook iets tegenover te staan. Intern wordt er gesteld dat alles een kosten-
batenanalyse is. Er wordt niet additioneel aangetoond tenzij het iets oplevert. Dat ‘iets’ hoeft niet per 
se geld te zijn, het kan ook zo zijn dat de opdrachtgever ergens veel waarde aan hecht, dan kan het uit 
het oogpunt van goodwill kweken een optie zijn dat aspect volledig aan te tonen en daarvoor 
maatregelen te treffen. In menig contract staat een eis in de vorm van46:  
 

 
 
 

De opdrachtnemer dient aantoonbaar te maken dat er wordt voldaan aan bovenstaande eis. Het is 
tegenstrijdig voor de opdrachtnemer om in een D&C-contract, zonder onderhoudscomponent in het 
contract, zoveel mogelijk waarde toe te voegen. Een projectmanager geeft aan dat het mogelijk is een 
systeem duurzamer te realiseren, al dient er dan meer geld tegenover te staan. Wanneer een variant 
op de voorgestelde methode duurzamer is en niets extra kost dan zal dat natuurlijk geaccepteerd 
worden. In de praktijk is het zo dat in het geval van betonnen constructies de levensduur bepalend is 
voor de levenscycluskosten. Een hogere levensduur vraagt om een betere verhouding in de dekking, 
beton- en staalkwaliteit, en is dus duurder. Vandaar dat in de contracten staat opgenomen met welke 
ontwerplevensduur dient te worden gerekend.  
 

- ON11 - Vanwege een lager risicoprofiel wordt geen noodzaak gezien alles aantoonbaar te 
maken 

 
Er is een vergelijk gemaakt met andere sectoren om te bezien waardoor verschillen  bestaan en of aan 
de hand daarvan deels is te verklaren waarom er niet voldoende draagvlak is binnen de 
opdrachtnemende organisatie om aspecteisen aan te tonen. Het risicoprofiel lijkt hierin leidend te zijn. 
In de luchtvaart industrie, waar de Systems Engineering methodiek is ontwikkeld (NASA), is het 
risicoprofiel hoger. Het ontwerp van een vliegtuig is volledig gespecificeerd, ieder moertje en boutje 
staat beschreven. Eveneens bij de bouw van kernreactoren en bijvoorbeeld petrochemie wordt het 
ontwerp in vergaande mate gespecificeerd. In de traditionele civiele wereld is het risico profiel 
aanmerkelijk lager en is het uitwerken van het ontwerp op een dusdanig specifieke wijze onwenselijk 
uit het oogpunt van kosten en praktische werkbaarheid. Vandaar dat er in de civiele wereld 
risicogestuurd wordt gewerkt, de consequenties bij falen zijn gering(er). Aantonen kost namelijk geld, 
het is een kosten-baten analyse om niet alles tot op boutje en moertje niveau aan te tonen.  
 
Inhoud 
 

- ON12- Het Plan van Aanpak (EMVI) heeft geen volwaardige plaats in het V&V-proces van de 
opdrachtnemer 

 

Maatregelen worden veelal op een dusdanige wijze opgenomen in het Plan van Aanpak dat deze niet 
aantoonbaar zijn te maken. Een uitvoerder geeft aan dat er wordt gekeken naar de intentie van het 
EMVI-plan, daaruit worden doelstellingen geformuleerd die worden beheerst middels het plan-do-act-
check principe. Het maken van een plan om de doelstellingen te behalen, het uitvoeren ervan en het 
terugkoppelen of de maatregelen effectief zijn geweest om de doelstelling te behalen.  
 

                                                           
46 MA2STRICHT (2009). MA2STRICHT – 23784 – v1- Vraagspecificatie_deel_2b  

3.8.1.4 Levenscycluskosten optimaliseren 
 

TM912 De Opdrachtnemer dient gedurende het ontwerpproces varianten mede te beoordelen op  levens-
cycluskosten (d.w.z. incl. beheer- en onderhouds-kosten). Indien de Opdrachtnemer voornemens is een 

andere variant te kiezen dan de variant met de laagste levenscycluskosten, dan dient de variantenmatrix 
waarin deze keuze is onderbouwd voorafgaand aan verdere ontwerpwerkzaamheden aan de Opdrachtgever 
ter toetsing voorgelegd te worden. 

Figuur 41: Eis uit de vraagspecificatie deel 2 van de A2Maastricht (MA2STRICHT, 2009) 
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Eveneens is aan de functionarissen de vraag gesteld hoe het V&V-proces wordt beleefd en 
vormgegeven binnen de organisatie, met het doel vast te stellen of er voldoende draagvlak en 
wilskracht is om alles aantoonbaar te maken. De uitvoerder antwoord hierop dat de cultuur leeft dat 
bij voorkeur zo min mogelijk wordt aangetoond, als het niet noodzakelijk is, liever niet. Wanneer er 
voor wordt gekozen een aspect niet aan te tonen is het van belang dit aspect te beheersen. De 
standaard vragen van de opdrachtgever zijn altijd, hoe wordt de beheersbaarheid geborgd en op 
welke wijze wordt er aangetoond. Het verdient onze voorkeur sommige aspecten te beheersen, 
bijvoorbeeld overlast. We nemen maatregelen om hinder te beheersen, dit is niet vast te leggen in 
eisen. Niet alles aantonen, maar ernaar streven de processen zo veel mogelijk te beheersen. Een 
manager MVO geeft aan dat doordat er geen ervaring is op het gebied van V&V bij duurzaamheid, het 
minder leeft of wat er wordt gedaan ook goed is. De Systems Engineer schetst het beeld dat de 
medewerkers in de organisatie nog steeds op de oude manier werken en het werk niet gestructureerd 
maar ad hoc aanpakken. Deze werkwijze past niet bij het aantoonbaar en gestructureerd werken zoals 
hoort bij de moderne contractvormen.  
 

Medewerkers beseffen de noodzaak verifiëren en valideren niet, aldus een tendermanager. Stel, na 
oplevering van een project wordt het laatste betaalpakket ter waarde van €20Mio betaald, wanneer 
de oplevering niet kan plaatsvinden omdat de documentatie (verificatierapporten) nog niet op orde is, 
dan kost Strukton dat circa  €3000,- per dag aan rente.  
 

- ON13 - Er is geen duidelijke definitie van de aspecten duurzaamheid en veiligheid bij zowel de 
opdrachtgever als de opdrachtnemer 

 
Er is geen duidelijke definitie van de aspecteisen en daarom praat iedereen over iets anders, aldus de 
uitvoerder. De MVO manager stelt dat het juiste kader ontbreekt. Iedereen praat over duurzaamheid 
en veiligheid, maar eigenlijk praten ze over iets anders. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer 
weten niet wat duurzaamheid inhoudt. Een opdrachtgever wil vaak boompjes zien, een zonnepaneel, 
het moet zichtbaar zijn. Story telling is belangrijk. Hierdoor worden discussies in het leven geroepen, 
het toepassen van gerecycled beton (wat an sich veel duurzamer is) scoort minder, aangezien het 
beton gewoon grijs is en duurzaamheid niet zichtbaar is.  
 

- ON14 - Te treffen maatregelen door de opdrachtnemer zijn niet realistisch 
 
Een uitvoerder binnen Strukton geeft aan dat het geen probleem is maatregelen te treffen in de 
realisatiefase zodat het systeem duurzamer en veiliger gerealiseerd wordt, als de kosten daarvoor 
maar begroot zijn. Hij verduidelijkte zijn standpunt met het voorbeeld dat hij binnen een project de 
verantwoordelijkheid had over het wassen van de ramen van de omwonenden, in het kader van het 
beheersen van stofhinder. Deze maatregel was niet begroot en kostte tonnen gedurende de looptijd 
van het contract. In dit geval zal er geen draagvlak zijn de maatregel na te leven. 
 

4.4. Ontbrekend draagvlak bij de opdrachtnemer 
 

Bovenstaande paragrafen laten de werkwijze van Strukton Civiel Projecten zien op  het gebied van 
verificatie en validatie van aspecteisen in de realisatiefase. Functionarissen geven aan dat er 
discussiepunten zijn op het gebied van het aantoonbaar voldoen aan de aspecteisen. Daardoor is er bij 
de opdrachtnemer niet altijd draagvlak aantoonbaar te maken dat er wordt voldaan aan de 
aspecteisen. In deze paragraaf is middels interviews en een brainstormmoment met de kennishouders 
binnen de vakgroep Systems Engineering van Strukton Civiel additioneel vastgesteld wat de wensen 
van de functionarissen belast met het aantonen van de eisen zijn. Dit om vast te stellen wanneer een 
V&V-strategie door deze medewerkers efficiënt en effectief wordt geacht en resulteert in draagvlak in 
de opdrachtnemende organisatie. Daarbij wordt alvast vooruit gekeken op de volgende fase van het 
afstuderen, het ontwerpen van een hulpmiddel. De volgende wensen zijn geformuleerd: 
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- ONA - De V&V-strategie zou ook voor andere aspecteisen als duurzaamheid en veiligheid 
kunnen worden toegepast 

 
De functionarissen binnen Strukton Civiel zien het liefst dat het te ontwikkelen hulpmiddel op het 
gebied van de verificatie- en validatiestrategie ook gebruikt kan worden voor andere aspecteisen. 
Anders dan duurzaamheid en veiligheid, te denken valt aan vormgeving, bereikbaarheid, 
beschikbaarheid etc. 
 

- ONB - Het is wenselijk dat de V&V-strategie praktisch toepasbaar is voor de functionarissen van 
Strukton door gebruik te maken van een database met standaard maatregelen voor de aspecteis. 

 
Aangezien vele maatregelen die worden getroffen in de realisatiefase vaak terugkomen in andere 
projecten, zijn er veel kansen voor standaardisatie. Door een lijst met standaard maatregelen op te 
stellen, wordt het mogelijk in de toekomst ‘70% van de maatregelen direct over te nemen, waardoor 
100% van de beschikbare tijd kan worden gebruikt om te focussen op de 30% die projectspecifiek is’. 
Daarmee wordt er efficiënter gewerkt en zijn er meer mogelijkheden om onderscheidend te zijn ten 
opzichte van de concurrentie aangezien daar meer tijd voor is.  
 

- ONC - Het is wenselijk dat de strategie compatibel is met de processen die reeds door 
Strukton Civiel worden gehanteerd en de hulpmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn 

 
Door aan te sluiten bij de processen die reeds bij Strukton worden toegepast, bijvoorbeeld het 
afleiden van eisen waarvoor het eisenmanagementprogramma Relatics als hulpmiddel wordt gebruikt, 
is het voor de functionarissen duidelijk hoe om te gaan met de verificatie en validatie van aspecteisen. 
Op die manier kan het verifiëren en valideren van aspecteisen worden opgenomen in de huidige 
hulpmiddelen die door Strukton worden gebruikt.  
 

- OND - Het verifiëren en valideren en een hulpmiddel hiervoor zou waar mogelijk voor de 
functionarissen binnen Strukton Civiel eenvoudig te gebruiken zijn  

 
De techneuten die een systeem realiseren zouden handvatten kunnen worden aangereikt hoe om te 
gaan met de ‘vage’ aspecteisen duurzaamheid en veiligheid. Te denken valt aan visuele 
voortgangsrapportages. Er dient een duidelijke en gestructureerde werkwijze ten grondslag te liggen 
aan de verificatie en validatie van de aspecteisen. Door deze werkwijze te standaardiseren ontstaat 
voor de functionarissen duidelijkheid en is er de wetenschap dat de werkwijze effectief is.     
 

- ONE - Bij verifiëren en valideren zou onderscheid kunnen worden gemaakt in maatregelen 
volgend uit eisen uit het wettelijk kader/VS1/VS2 en maatregelen volgend uit EMVI-criteria 

 
Door als Strukton Civiel zijnde onderscheid te maken in de maatregelen die zijn geformuleerd om te 
voldoen aan het wettelijk kader of de eisen volgend uit de vraagspecificatie deel 1 of 2 en de 
maatregelen volgend uit de uitvraag van EMVI-criteria, wordt het beter mogelijk de meerwaarde van 
EMVI-maatregelen te waarderen. Er is dan eenvoudig aantoonbaar te maken dat er middels de 
getroffen maatregelen is voldaan aan de gestelde eisen in het contract (VS1) en op welke wijze 
aantoonbaar is voldaan aan de vrijheid in de EMVI-criteria. 
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- ONF - Het inbouwen van dialoogmomenten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om 
gezamenlijk te komen tot een beter product en proces. 

 
Er luidt een roep om verandering aan de zijde van de opdrachtgever welke de eisen duidelijker dient 
te formuleren. Zo is er bij de N31 een eis opgenomen dat ‘toegepaste materialen moeten zijn her te 
gebruiken’. In het kader van duurzaamheid begrijpt iedereen de bedoeling van deze eis, maar wat 
wordt er verstaan onder hergebruik, volstaat het stoken van een kachel ook? Middels overleg kunnen 
opdrachtgever en opdrachtnemer bespreken op welke wijze ze om willen gaan met de aspecteisen. 
Eveneens kan gediscussieerd worden over de effectiviteit van voorgestelde maatregelen. Een 
bepaalde maatregel op het gebied van het besparen van primaire bouwstoffen op het project N31 
luidde als volgt: “Inzetten CEM III en poederkoolvliegas waar het norm-technisch mogelijk is in het 
beton”. Daarmee zou Strukton bijvoorbeeld 2000 ton CO2-uitstoot besparen. Stel dat dit in de praktijk 
slechts 1000 ton is, dan kan de opdrachtnemer niet voldoen aan de eis. Op deze werkwijze wordt 
kritiek ge-uit door de opdrachtnemer, de opdrachtgever wenst de eisen zo SMART  mogelijk, maar 
verstrekt geen hulpmiddelen om deze specifieke effecten te bepalen. Middels gezamenlijk overleg 
kunnen de partijen bepalen op welke wijze de aspecteisen worden aangevlogen en aangetoond.  

4.5. Deelconclusie 
 

Dit hoofdstuk staat in het kader van het vaststellen van het kader van de opdrachtnemer Strukton 
Civiel Projecten op het gebied van het verifiëren en valideren van aspecteisen. Het resultaat is een 
overzicht van de eisen en wensen van de opdrachtnemer voor een bruikbare strategie zodat de 
medewerkers er een meerwaarde in zien en de strategie omarmd en uitgevoerd wordt. Aan de hand 
van dit overzicht is het mogelijk de werkwijze van Strukton Civiel in de praktijk te toetsen om te bezien 
waar bij hen verbeterpotentieel is. 
 
De functionarissen binnen Strukton Civiel Projecten geven discussiepunten en verstoringen in het 
V&V- proces aan waardoor er op dit moment weinig draagvlak is voor de huidige V&V-strategie. 
Hieruit volgt het volgende overzicht van randvoorwaarden en wensen voor een bruikbare V&V-
strategie opdat medewerkers meerwaarde zien in de strategie en deze omarmd en uitgevoerd wordt: 
 

Nr.: Eis  

ON1 De werkwijze omtrent Verificatie en Validatie wordt als minder arbeidsintensief ervaren door 
functionarissen bij de opdrachtnemer. 

 

ON2 Verifiëren en valideren wordt door de opdrachtnemer onder tijdsdruk niet naar achter verschoven  

ON3 De opdrachtnemer hanteert een eenduidige gestructureerde werkwijze voor V&V.  

ON4 De V&V-strategie van de opdrachtnemer borgt dat de aspecteisen worden beschouwd gedurende 
het project.  

 

ON5 De aspecteisen Duurzaamheid en Veiligheid hebben een plek in het primaire proces van de 
opdrachtnemer. 

 

ON6 Door het niet meegeven van duidelijke kaders voor de werkzaamheden van onderaannemers 
gaat de beheersing verloren 

X 

ON7 De opdrachtnemer voert een regelmatige check uit op de projectscope.  

ON8 Verificatie en validatie zijn geïntegreerd in hetzelfde proces in de werkwijze van de opdrachtnemer  

ON9 Er bestaan culturele verschillen tussen de opdrachtgevers- en opdrachtnemerswereld waardoor 
de focus bij beide partijen anders is.  

X 

ON10 Verschillende belangen van de opdrachtnemer en -gever leiden tot verschillende verwachtingen X 

ON11 Vanwege een lager risicoprofiel wordt geen noodzaak gezien alles aantoonbaar te maken X 

ON12 Het Plan van Aanpak (EMVI) heeft een volwaardige plaats in het V&V-proces van de opdrachtnemer  

ON13 Er is een duidelijke definitie van de aspecten duurzaamheid en veiligheid opgenomen door 
Strukton Civiel Projecten. 

 

ON14 De opdrachtnemer treft realistische maatregelen op het gebied van de aspecteisen.  
 
Tabel 7: Discussiepunten die worden meegenomen in dit onderzoek zijn omgeschreven naar eisen. 
Discussiepunten die niet langer worden beschouwd zijn aangeduid met een X. 
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Het is niet mogelijk alle hierboven beschreven punten mee te nemen in het vervolg van dit rapport. 
Verschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn evident, het is een vaststaand feit. Er is 
beperkt invloed uit te oefenen op het beheerst uitvoeren van het proces door de invloed van de 
onderaannemers, belangrijk is het om juiste randvoorwaarden mee te geven aan de onderaannemers. 
 
In het kort kan er worden geconcludeerd dat er twee overkoepelende problemen zijn, enerzijds 
bestaan er verstoringen in de inrichting van het V&V-proces door de opdrachtnemer, anderzijds zijn er 
discussiepunten in het inhoudelijke deel van het aantoonbaar voldoen aan de eisen. Dit zijn de deel-
gebieden waar Strukton Civiel invloed op heeft, het is van belang de discussiepunten en verstoringen 
in het proces te managen en mee te nemen in de strategie. Onderstaand programma van wensen 
wordt meegenomen in het vervolg van dit onderzoek maar is niet maatgevend in de oplossing.  
 

Nr.: Wens 

ONA De V&V-strategie zou ook voor andere aspecteisen dan duurzaamheid en veiligheid kunnen worden 
toegepast. 

ONB Het is wenselijk dat de V&V-strategie praktisch toepasbaar is voor de functionarissen van Strukton 
door gebruik te maken van een database met standaard maatregelen voor de aspecteis. 

ONC Het is wenselijk dat de strategie compatibel is met de processen die reeds door Strukton Civiel worden 
gehanteerd en de hulpmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn. 

OND Het verifiëren en valideren en een hulpmiddel hiervoor zou waar mogelijk voor de functionarissen 
binnen Strukton Civiel eenvoudig te gebruiken zijn . 

ONE Bij verifiëren en valideren zou onderscheid kunnen worden gemaakt in maatregelen volgend uit eisen 
voortkomend uit het wettelijk kader/VS1/VS2 en maatregelen volgend uit EMVI-criteria. 

ONF Het inbouwen van dialoogmomenten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om gezamenlijk te 
komen tot een beter product en proces. 

Tabel 8: Wensen van Opdrachtnemer Strukton Civiel Projecten aan de V&V-strategie. 

 

Nu het kader van zowel de opdrachtnemer Strukton Civiel Projecten en de opdrachtgever 
Rijkswaterstaat bekend is, is het mogelijk deze twee kaders fictief over elkaar te leggen om te bezien 
of deze elkaar op bepaalde gebieden ontlopen. Geconcludeerd kan worden dat de werkwijze waarop 
beide partijen de aspecteisen graag aangetoond zien worden in grote mate overeenkomt. Beide 
stellen vast dat het van wezenlijk belang is de aspecteisen beter te definiëren in verschillende 
categorieën die gezamenlijk de aspecteis dekken. Bij deze categorieën zijn een aantal concrete 
maatregelen te definiëren, uit deze lijst met maatregelen worden bewust maatregelen vastgesteld en 
vertaald in eisen. Deze eisen dienen te worden geverifieerd om aantoonbaar te maken dat de 
maatregel daadwerkelijk is gerealiseerd. De basis van beide processen, het kader, komt in grote mate 
overeen waardoor het mogelijk is een acceptabele strategie voor beide partijen te formuleren. Daarin 
is het echter wel van belang de verschillen, die er zijn, mee te nemen in het vervolg. Zo is de 
opdrachtgever van mening dat de opdrachtnemer de aspecteisen niet specifiek genoeg specificeert en 
dat niet alle verificaties worden gepland. Door deze werkwijze wordt er geen fysiek bewijs geleverd 
voor de verificaties en verdwijnt de focus voor de aspecteis gedurende de realisatiefase. 
 

In hoofdstuk 5 wordt daartoe aandacht besteedt aan de zaken waarvan de kaders van de 
opdrachtgever en de opdrachtnemer niet gelijk lopen. Er wordt bepaald op welke wijze deze 
verschillen op te lossen zijn in de V&V-strategie en in hoeverre dit mogelijk is. Er wordt daartoe 
aandacht besteed aan zowel de vaste voorwaarden, als de aanvullende voorwaarden van een V&V-
strategie. Zoals geschetst geven zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer aan dat een juiste 
definitie van de aspecteisen duurzaamheid en veiligheid ontbreekt, vandaar dat er is gezocht naar een 
sluitende definitie die door zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer is gevalideerd. In hoofdstuk 6 
wordt in de dagelijkse praktijk gekeken naar de toegepaste V&V-strategieën. 
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5. Vormgeving V&V-strategie binnen het vastgestelde kader 
 

Het doel van V&V is het aantonen aan de 
opdrachtgever dat beheerst is voldaan aan de 
gestelde vraag en daarmee het voorkomen van 
discussies over de aantoonbaarheid. Het is 
gebleken dat de opdrachtnemer het proces van 
verificatie en validatie in de realisatiefase nog niet 
volledig beheerst. Vooral op het gebied van de 
aspecteisen duurzaamheid en veiligheid blijkt 
onduidelijk te zijn hoe deze eis middels objectief 
bewijs eenduidig kan worden aangetoond. Dit 
hoofdstuk staat dan ook in het teken van het 
vaststellen van de bewijsvoeringmethode, criteria 
en beoordelaar die dienen te worden gehanteerd 
om de verschillende aspecteisen in de realisatie-
fase eenduidig aan te tonen.  Het resultaat is een 
overzicht van de wijzen waarop de aspecteisen 
kunnen worden aangetoond in de realisatiefase. 
Gebaseerd op informatie verkregen uit: 
interviews met relevante functionarissen (kennis-
groep Systems Engineering; duurzaamheid- en 
veiligheidsadviseurs binnen Strukton Civiel); 
relevante literatuur van kennis-instanties zoals 
INCOSE en CROW. 
 

5.1. Het format van een V&V-strategie 

 
Op elk project wordt het Verificatie en Validatieproces op een andere wijze ingericht. Deze paragraaf 
beschrijft de verschillende aspecten waar aandacht aan moet worden besteed. Aan de hand van een 
werkwijzebeschrijving van Rijkswaterstaat omtrent de verificatie en validatie47 worden de 
voorwaarden besproken alsmede de verschillende bewijsvoeringmethodes voor de V&V. Verifiëren en 
valideren wordt mogelijk wanneer aan de volgende minimale voorwaarden wordt voldaan: 
 

A. Een bewijsvoeringmethode dient ertoe objectief bewijsmateriaal te verzamelen waarmee 
wordt aangetoond dat aan de eisen of behoeften van de opdrachtgever is voldaan; 

 
B. Benodigdheid van minimaal één waarde of criterium waartegen bewijs wordt vergeleken; 

 
C. Aanwezigheid van een bevoegd persoon (contractueel gezien) die kan (vanuit zijn/haar 

competentie) beoordelen en vaststellen dat het bewijsmateriaal voldoet aan de criteria; 
 
Voor de vorm van de verificatie en validatie strategie gelden dus altijd de volgende stappen: 
 
 

Verificatie en Validatie = Bewijsvoeringmethode + Criterium + Beoordelaar 

                                                           
47 Meijden, V. van der (2009). Werkwijzebeschrijving 00044 Verificatie en Validatie. RijksWaterStaat.  
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Figuur 42: Onderzoeksmodel 
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Deze minimale voorwaarden kunnen worden aangevuld met de volgende voorwaarden wanneer de 
beheersbaarheid van het project dit vereist: 
 

D. Aanvullende activiteiten, criteria en beoordelaars nodig voor objectieve bewijsvoering, zoals 
het verifiëren in verschillende opeenvolgende fasen of meerdere verificaties in één fase; 

 
E. Het tijdstip van uitvoeren van de verificatie/validatie; 

 
F. De startvoorwaarde voor het verifiëren/valideren, bijv. volgend op afgeronde projecttaak; 

 
G. De geldigheid van de gehanteerde verificatie- of validatiemethode, in het geval de 

opdrachtnemer een bewijsvoeringmethode voorstelt die onbekend is bij de opdrachtgever; 
 

H. De risico’s die er zijn als het criterium niet wordt behaald, als voorbeeld wanneer vooraf nog 
niet duidelijk is of een theoretische systeemprestatie in de praktijk haalbaar is, dan is het van 
belang specifieke beheermaatregelen voor sommige eisen te definiëren. 

 
Bewijsvoeringmethode: 

 
Het is niet eenvoudig voor de verschillende eisen een juiste V&V-strategie te kiezen zodat de klant 
wordt overtuigd van het voldoen aan de prestatie door de opdrachtnemer. Het kan voorkomen dat 
sommige klanteisen niet meetbaar geformuleerd kunnen worden, ze zijn dan geschreven in 
‘emotietaal’ in plaats van ‘prestatietaal’. Dit maakt het complex voor eisen in de klanteisen-specificatie 
gepaste verificatie- en/of validatiemethoden vast te stellen. Het is van groot belang voor die eisen in 
samenspraak met de belanghebbenden een validatiestrategie af te stemmen. Bij het opstellen van een 
systeemspecificatie is er nog geen sprake van een duidelijke werkverdeling tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Meestal worden niet alle voorwaarden m.b.t. verificatie-methodes uit de 
systeemspecificaties opgenomen in de Vraagspecificatie, omdat de opdrachtgever zelf een deel van de 
verificaties uitvoert en om de opdrachtnemer zo veel mogelijk vrijheid te bieden in de keuze van de 
V&V strategie. Er zijn daardoor drie opties voor de opstellers van de contracteisen in het procesdeel 
omtrent de V&V-strategie: 
 

1. Opdrachtgever stelt in de Vraagspecificatie Eisendeel (VS1) geen voorwaarden aan V&V; 
2. Opdrachtgever stelt in VS1 slechts deels voorwaarden aan V&V en eist van de opdrachtnemer 

bij de aanbieding een aanvulling van de V&V activiteiten voor alle eisen uit de VS1;  
3. Opdrachtgever neemt in de VS1 een volledige beschrijving van de vereiste V&V activiteiten op.  

 
Eisnr Titel Eistekst Toelichting Eissoort Verificatie 

SCM
027  

Omgevings
-hinder  

Het sluiscomplex dient qua 
luchtvervuiling, trillingen, lichthinder 
en geluid te voldoen aan de 
vigerende wet- en regelgeving 
waarbij de hinder voor de 
omgeving dient te worden beperkt 
conform het ALARA principe.  

"As Low As Reaso-
nably Achievable". Te 
denken valt aan 
hinder door verblin-
ding, klapperende 
brug(delen), 
lichtflitsen etc. 

 Aspecteis 
Omgevings
-hinder  

              -    

SCM
067  

Duurzaam-
heid  

Het systeem SCM dient te voldoen 
aan de standaardmaatregelen op-
genomen in het RBA Duurzaam 
Inkopen en bijbehorende minimum-
eisen van  Agentschap NL.  

                                       
-    

 Aspecteis 
Levensduur  

 Audit / 
Toets / 
Review  

Figuur 43: Twee willekeurige eisen uit de VS1 van het project Meppelerdiepsluis, te zien is dat de opdracht-gever bij 

eis SCM027 geen en bij eis SCM067 wel een bewijs/verificatiemethode heeft voorgeschreven. (RWS, 2011)
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Er zijn verschillende bewijsvoeringmethoden die door de  levenscyclus worden toegepast, in de 

realisatiefase kunnen de volgende bewijsvoeringmethodes worden toegepast: 

Bewijsvoeringmethodes voor de verificatie in de realisatiefase: 
Bewijsvoeringmethode:  Beschrijving: 
Demonstratie Een kwalitatieve voorstelling van functionele prestatie, een indruk van de 

werking/eigenschappen van het systeem  

Inspectie Bij inspecties worden, eenmalig of op intervalbasis, controles/ metingen/ tests 
uitgevoerd. Inspecties worden zowel in de realisatiefase als in de gebruik- en 
instandhoudingsfase uitgevoerd. Er zijn vijf soorten inspecties, namelijk schouw, 
toestandsinspectie, instandhouding-inspectie, nul- inspectie en eindinspectie 

Keuring Een onderzoek gebaseerd op waarnemingen middels van toepassing zijnde 
documentatie en/of instrumentarium 

Ingangscontrole Controle door kwaliteitscontroleurs van bouwstoffen en andere producten voordat 
ze op het werk worden toegepast 

Uitgangscontrole Controle door kwaliteitscontroleurs van bouwstoffen en andere producten voordat 
deze de leverancier/fabriek verlaten en naar het werk worden getransporteerd 

Meting Controle van de systemen (eventueel met meetapparatuur) op al dan niet vooraf 
vastgestelde punten van het systeem waaruit een kwantitatieve waardering volgt 

Certificering Bij certificering vindt verificatie plaats door een onafhankelijke en deskundige 
derde partij via een voorgeschreven procedure. 

Test Het aantonen van het juist functioneren van een (sub)systeem  middels een 
methodische aanpak, het uitvoeren van testprotocollen, zoals: 
Factory Acceptance test (FAT) - keuring of testuitvoering op relevante 
(sub)systemen voor aflevering op de verwerklocatie. Aan de hand van vooraf 
vastgestelde procedures kan d.m.v. een FAT worden aangetoond of het 
betreffende (sub)systeem aan de gestelde eisen voldoet. 
Factory integration test (FIT) - Kwalitatieve of kwantitatieve test in de fabriek 
waarbij modulair geleverde(deel)systemen worden getest op de onderlinge 
samenwerking voor aflevering op de verwerklocatie. 
Haalbaarheidstest -Nieuwe systemen worden getest middels Acceptatie -testen 
(beoordeling of afname door opdrachtgever plaats kan vinden), Kwaliteitstesten 
(middels plaatsing in gebruiksomstandigheden) en Operationele testen 
(beoordeling of wordt voldaan aan eisen in gebruik) 

 

Bewijsvoeringmethodes voor de validatie in de realisatiefase: 
Bewijsvoeringmethode:  Beschrijving: 
Site acceptance test (SAT) 
 

Controle van het gehele systeem op functionaliteit, beveiliging en veiligheid in 
aanwezigheid van klant/beheerder. Middels een SAT wordt de opdrachtgever 
aantoonbaar gemaakt dat het systeem volgens de gestelde eisen functioneert.  

Site integration test (SIT) 
 

Aan de hand van SIT wordt aangetoond dat een aantal samenhangende 
systeemdelen op correcte wijze zonder onbedoelde interferenties functioneren.  

Tabel 10: Bewijsvoeringmethodes voor de validatie in de realisatiefase 

Niet geaccepteerde verificatiemethoden omdat ze in de praktijk tot problemen leiden: 
Bewijsvoeringmethode:  Beschrijving: 
Onderliggende eisen 
 

Wanneer alle eisen op lagere niveaus van de eis zijn geverifieerd dan is aan de 
eis voldaan, echter wordt voorbijgegaan aan mogelijke integratievraagstukken. 

Te beperkte verwijzing naar 
normen en richtlijnen 
 

Louter het benoemen van de titel van normen of richtlijnen zonder activiteit, of 
het leeglaten van het verificatieveld aangezien in de vraagspecificatie wordt 
verwezen naar normen/richtlijnen, is niet wenselijk. De opsteller van de eis 
dient in het verificatieveld van de eis een verwijzing naar de norm of richtlijn te 
combineren met een vermelding van voor de eisen van toepassing zijnde 
specifieke paragraafnummers. 

 

Tabel 9: Bewijsvoeringmethodes voor de verificatie in de realisatiefase 

Tabel 11: Niet geaccepteerde verificatiemethoden 
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In het kort kan worden gesteld dat de volgende bewijsvoeringmethodes aangetoond geldig zijn: 
 
-  De in het contract gedefinieerde bewijsvoeringmethoden; 
-  Bewijsvoeringmethoden voortkomend uit normen en richtlijnen; 
-  Methoden voortkomend uit het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer in het geval ze zijn 

geaccepteerd door de opdrachtgever; 
-  Methoden bekend binnen de sector (algemeen gebruik), indien ze zijn geaccepteerd door de 

opdrachtgever. 
 
Criterium: 
 
Het is onmogelijk om te verifiëren en valideren bij afwezigheid van criteria. Het is van belang de juiste 
criteria vast te leggen om de verificatie en validatie praktisch en doeltreffend te maken, onderscheid 
wordt gemaakt in de volgende type criteria:  
 

Type criterium: Toelichting:  
Absolute criteria Zoals getalwaarden of absolute uitkomsten die behaald moeten worden 

Normatieve criteria Bindende criteria, uit de norm of in een richtlijn voorgeschreven  

Referentiële criteria Verificatie in vergelijking met andere systemen/ eigenschappen  

Relatieve criteria Bewijsvoering in relatie tot andere waarden/ bewijsvoering  

Technische/functionele criteria Beschrijving van de eigenschappen/werking van een systeem  
Tabel 12: Typen criteria 

Beoordelaar: 
 
In een V&V-strategie dient ook een keuze te zijn gemaakt voor de juiste beoordelaar. De verschillende 
soorten beoordelaars zijn: 
 

Type beoordelaar: Toelichting:  
Opdrachtgevende partijen Opdrachtgevers/financiers 

Opdrachtnemende partijen Opdrachtnemers/Onderaannemers/Leveranciers 

Onafhankelijke partijen Onafhankelijke beoordelingsbureaus 

Gebruikers Belanghebbenden/Klanten/Gebruikers/Bedieners/Beheerders 

Overheden Overheidsinstanties(wetgevers), waterschappen, overheidshulp- 
diensten (brandweer, politie, ambulance). 

Tabel 13: Typen beoordelaar 

In de Vraagspecificatie Eisendeel wordt meestal geëist dat de opdrachtnemer het voldoen aan de 
eisen dient aan te tonen op basis van de technische kennis. Veel topeisen uit de vraagspecificatie 
volgen direct uit de klantvraag, met als gevolg dat, wanneer deze eisen niet SMART geformuleerd zijn, 
het van belang is dat de opdrachtgever en opdrachtnemer overeen moeten komen op welke wijze er 
geverifieerd of gevalideerd moet worden zodat voor beide partijen duidelijk is wanneer het systeem 
voldoet. Projectmanagers binnen Strukton geven aan dat het niet altijd duidelijk is wat het 
acceptatiecriterium is, wie de beoordelaar dient te zijn en welke bewijsvoeringmethode duidelijk moet 
maken dat er aan de eisen is voldaan. Vandaar dat hierna zal worden ingegaan op de concrete 
invulling van deze voorwaarden. In de hoofstukken 3 en 4 hebben zowel de opdrachtgever als de 
opdrachtnemer aangegeven dat er op het gebied van de aspecteisen duurzaamheid en veiligheid geen 
eenduidige definitie wordt gehanteerd. Hierop zal worden teruggekomen in de paragraaf 
‘Aanvaardingscriteria’. Eveneens wordt er teruggekomen op de andere twee vaste voorwaarden van 
de V&V-strategie, namelijk de bewijsvoeringmethode en de beoordelaar. Het laatste onderdeel van dit 
hoofdstuk bestaat uit een beschouwing van de aanvullende voorwaarden binnen een V&V-strategie.  
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5.2. Invulling van de Aanvaardingscriteria 

 
De opdrachtnemer dient om het systeem aantoonbaar gerealiseerd te kunnen krijgen te voldoen aan 
een drietal kaders waar vandaan de aanvaardingscriteria voortkomen, namelijk: 
 

- Opdrachtgever (contract incl. bindende documenten: VS1; VS2; Plan van Aanpak (EMVI)); 
- Opdrachtnemer (eigen processen bijv. ontwerpproces); 
- Omgeving (wettelijk kader; bevoegd gezag, gemeentes, etc.) 

 
De opdrachtgever heeft in de werkwijze beschrijving verificatie en validatie aangegeven dat 
begripsverwarring over de vele definities voorkomen dient te worden door het hanteren van een 
begrippen- en definitielijst. Vandaar dat in paragraaf 1.4 een definitie is gegeven over het proces van 
verificatie en validatie. In de hoofdstukken 3 en 4 is geconcludeerd, dat er geen eenduidige en 
sluitende definitie is van duurzaamheid en veiligheid. Vandaar dat volgend een definitie van de 
aspecteisen duurzaamheid en veiligheid is gegeven, en zoals de opdrachtgever Rijkswaterstaat 
voorstelde, een onderverdeling van de aspecten in categorieën die de aspecten dekken. Deze 
definities zijn door zowel medewerkers van de opdrachtgever en de opdrachtnemer gevalideerd, dat 
wil zeggen dat zij hebben aangegeven dat deze definities sluitend zijn. Onderstaand wordt een 
definitie voor de aspecten gegeven en de onderverdeling in categorieën. Voor de definitie van de 
categorieën wordt verwezen naar bijlage D. Daarna wordt toegelicht op welke wijze deze categorieën 
in de realisatiefase aantoonbaar dienen te worden gemaakt. 
 

Definitie Duurzaamheid48 
 
“Our Common future” (Brundtland Commissie, 1987): “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die 
aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in 
hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” Vaak wordt de term duurzaamheid 
omschreven aan de hand van “de drie P’s”: People (mensen); Planet (aarde); Profit (winst). 
 

Categorieën binnen de aspecteis duurzaamheid 

Gebruikskwaliteit Toekomstwaarde 

Gezondheid (Arbo) Afval 

Vervuiling Water 

Ecologisch milieu Onderhoudbaarheid 

Energie Kosten instandhouding 

Gezondheid (Omgeving) Toegankelijkheid en voorzieningen 

Materialen Levensduur 

Transport People 
Tabel 14: Onderverdeling van aspecteis Duurzaamheid in categorieën 

Definitie Integrale Veiligheid49 
 
Veiligheid is het nemen van risico’s: Veiligheid wordt in het Handboek Veiligheid Management 
Systeem van ProRail (VMS, EDMS #2606930) gedefinieerd als: ’de afwezigheid van onacceptabel risico 
of gevaar’, waarbij ‘risico en gevaar’ betrekking hebben op mogelijke ongevallen met schade. Alle 
veiligheidsaspecten van een systeem in samenhang beschouwd. Er dient aandacht te worden 
geschonken aan ten minste 3 thema’s:  Interne veiligheid; Externe veiligheid; Hulpverlening.  
 

                                                           
48 Prorail (2010). Leidraad voor RAMSHE – LCM. 
49 Rijkswaterstaat (2013). Leidraad Integrale Veiligheid, voor Onderhoudscontracten en Aanlegprojecten. 
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Categorieën binnen de aspecteis integrale veiligheid 

Constructieve veiligheid Machineveiligheid 

Brandveiligheid Veiligheid zee- en binnenvaart 

Arbeidsveiligheid  Spoorwegveiligheid 

Sociale veiligheid Veiligheid tegen overstroming 

(cyber)Security Externe veiligheid inrichtingen 

Verkeersveiligheid Externe veiligheid transport 

Veiligheid wegtunnels Hulpverlening 
Tabel 15: Onderverdeling van aspecteis Integrale Veiligheid in categorieën 

 

5.2.1. 1. Opdrachtgever (contract incl. bindende documenten)  VS1 
 
 
In de vraagspecificatie deel 1, het eisendeel, neemt de opdrachtgever eisen op. Deze eisen zijn dan 
wel functionele eisen, raakvlakeisen (zowel intern als extern) en aspecteisen. Het verifiëren van de 
aspecteisen staat centraal in dit onderzoek. Op de beschouwde projecten maakt Rijkswaterstaat in de 
vraagspecificatie deel 1 onderscheid in de volgende aspecten: 
 

Project: Aspecteisen: 

Brug bij Ewijk Veiligheid Beschikbaarheid 

Omgevingshinder Betrouwbaarheid 

Sloop Onderhoud 

Beheer Uitvoering 

Meppelerdiepsluis Bediening en Besturing Sloop 

Beheer en Onderhoud Toekomstvastheid 

Beschikbaarheid en Betrouwbaarheid Uitvoering 

Levensduur Veiligheid en Gezondheid 

Omgevingshinder Vormgeving 

A2Maastricht Beheer en Onderhoud Veiligheid 

Uitvoering Vormgeving 
Tabel 16: Aspecteisen per referentieproject 

Omdat duurzaamheid niet één op één is gespecificeerd in de beschouwde contracten, wordt gebruik 
gemaakt van de RAMSHE methode. ProRail maakt in de Leidraad RAMSHE – LCM50  onderscheid in een 
zevental aspecten, duurzaamheid is binnen deze definitie onderdeel van alle aspecten met een 
zwaartepunt op de Environment en de Health.  
 

RAMSHE-methodiek  

R Reliability Betrouwbaarheid 

A Availability Beschikbaarheid 

M Maintainability Onderhoudbaarheid 

S Safety Veiligheid 

H Health Gezondheid 

E Environment Duurzaamheid en Milieu 
Tabel 17: Definitie volgens RAMSHE en de relatie tussen RAMSHE en duurzaamheid 
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5.2.1.2. Opdrachtgever (contract incl. bindende documenten)  VS2 
 
 
In de vraagspecificatie deel 2, het procesdeel, neemt de opdrachtgever eisen op aan de wijze waarop 
de opdrachtnemer zijn interne processen dient te beheersen. De processen waarmee de opdracht-
nemer de bouwopgave realiseert. Op de beschouwde projecten stelt Rijkswaterstaat in de vraag-
specificatie deel 2, de volgende eisen aan de processen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid: 
 
 

Project: Onderdeel VS2 

Brug bij Ewijk Inrichten bouw- en werkterrein 

Veiligheids-, gezondheids en milieumanagement 

Bouwstoffenbesluit 

Plan vrijkomende materialen  

Meppelerdiepsluis Veilig verrichten uitvoeringsactiviteiten  

Veiligheids- en gezondheidsmanagement 

Verkeersveiligheid 

Scheepvaartveiligheid 

Plan vrijkomende materialen 

Opstellen onderhoudsplan 

Opstellen plan Storingswachtdienst 

Uitvoeren onderhoud en instandhouding Meerjarig onderhoud. 

A2Maastricht Veiligheids- en gezondheidsmanagement 

Verkeersveiligheid  

Minimaliseren hinder 

Tunnelveiligheid 

Omgevingshinder 

Vrijkomende materialen 

Eisen aan het Werk in verband met onderhoud en instandhouding 

Reservedelen en beschikbaarheid hiervan 

Levenscycluskosten optimaliseren 
Tabel 18: Onderdelen in de Vraagspecificatie deel 2 per referentieproject 

 

5.2.1.3. Opdrachtgever (contract incl. bindende documenten)  Plan van Aanpak  
(EMVI)) 

 

 
In het merendeel van de huidige aanbestedingen worden projecten gegund op basis van (een deel) 
EMVI (economisch meest voordelige inschrijving). De opdrachtgever kan hierin de markt uitdagen te 
komen met de meeste meerwaarde voor het minste geld. Het is een kans voor de opdrachtgever om 
zijn ambities en doelstellingen gerealiseerd te krijgen. Maar ook voor de opdrachtnemer biedt dit 
kansen, er kan namelijk onderscheid worden gemaakt ten opzichte van de concurrentie. Hieronder 
worden kort de ambities van Rijkswaterstaat en Strukton Civiel gegeven op het gebied van 
Duurzaamheid en Veiligheid. 

 

Rijkswaterstaat heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. In 2010 wil de Rijksoverheid voor 
100% duurzaam inkopen, maar Rijkswaterstaat heeft additioneel voor haar eigen werkterrein de 
ambities geformuleerd in Programmaplan RWS Duurzaam. Hierin zijn de ambities van Rijkswaterstaat 
als volgt weergegeven51:  
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- Energie-objecten zijn zelfvoorzienend in hun energiebehoefte; het leveren van een sub-
stantiële bijdrage aan de rijksbrede ambitie om voor 20% op duurzame energie over te gaan.  

- Duurzaam materiaalgebruik  
- Duurzame productiemethoden; waaronder de rijksbrede ambitie om de CO2 emissie met 30% 

te reduceren ten opzichte van het niveau in 1990.  
- Ruimtelijke kwaliteit van de infrastructuur; Het leveren van een positieve bijdrage aan de 

omgeving en de maatschappij. 
 

Maar ook Strukton Civiel heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. ‘Strukton denkt vanuit 
levensduur, voor projecten, mens en natuur’. Strukton heeft daartoe vele losse maatregelen voor 
duurzamer ondernemerschap gebundeld in vijf overkoepelende programma’s52.  

 
- Grondstofrecycling; In het programma ‘Grondstofrecycling’ spelen de deelbedrijven 

Grondbank Nederland en Afvalbank Nederland een belangrijke rol. Zij zijn verantwoordelijk 
voor de verwerking en het hergebruik van afvalstromen van projecten. In de visie van Strukton 
is afval een onderdeel van de faalkosten die zo laag mogelijk dienen te worden gehouden. Het 
meest optimaal is te voorkomen dat afval ontstaat, dit zorgt tevens voor de minste 
milieubelasting. Als er toch afval ontstaat, dan is dit een grondstof die opnieuw kan worden 
ingezet. Is dat niet mogelijk, dan is de afvalstof aan te bieden bij een verbrandinstallatie voor 
energieopwekking. Helemaal onder aan onze ladder staat het storten van de afvalstoffen. 

- Duurzame innovaties; Strukton is een innovatief bedrijf. Veel innovaties zijn gericht op 
duurzaamheid of hebben ook een duurzaamheidsaspect. Het programma ‘Duurzame 
innovaties’ bundelt deze innovaties. 

- Energiebesparing in eigen huis; Via het programma energiebesparing in eigen huis verlaagt 
Strukton het energieverbruik van de kantoorlocaties en projecten. Op de projecten wordt het 
energieverbruik omlaag gebracht door over te schakelen op LED verlichting, energie-
besparende alternatieven voor bouwwarmte en een energiezuinige bouwkeet. In 2013 is 
gestart met het terugbrengen van het energieverbruik op onze bouwplaatsen via deze 
maatregelen op projecten. 

- Duurzame mobiliteit; Het programma ‘Duurzame mobiliteit’ raakt de grootste bron van 
Struktons CO2-uitstoot: het wagenpark. Maatregelen die vallen onder dit programma zijn e-
Driver, Band op spanning, inzet van elektrische auto’s en het stimuleren van gebruik van 
openbaar vervoer. 

- ICT & Energiebesparing; Via het programma ‘Energiebesparing in de ICT’ worden maatregelen 
genomen om het energieverbruik van pc’s, servers en kopieermachines terug te dringen. 
 
 

Rijkswaterstaat heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. De lijn in het beleid van Rijkswaterstaat, in 
relatie tot veiligheid, is dat projecten worden gerealiseerd met 0 doden en 0 zwaargewonden.  

 
En dus ook Strukton Civiel heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Strukton Civiel streeft naar een 
veilige werkomgeving middels de veiligheidscampagne Zero Accidents, waarbij het gaat om het 
veiligheidsbewustzijn van alle medewerkers (van management tot bouwplaatsmedewerkers). De 
ambitie is uitgesproken een structurele vermindering van het aantal ongevallen (trendbreuk), het 
garanderen van een veilige werkomgeving en een aantrekkelijke werkgever. Deze redenatie wordt 
kracht bij gezet door te stellen dat de winst op het gebied van veiligheid op projectlocaties vooral nog 
te behalen is via gedrag en mentaliteit. Techniek en wet- en regelgeving hebben de veiligheid op de 
bouwplaats de afgelopen decennia namelijk al flink verhoogd.  
 

                                                           
52 Strukton Civiel (2014). MVO Programma’s. Geraadpleegd op oktober 7, 2014, van: http://www.struktonciviel.nl/duurzaam/programmas/ 
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Strukton participeert ook extern in een veiligheidsinitiatief: Considerate Constructors Scheme. Daarbij 
ligt de focus op de zorg voor de omgeving van de bouwlocatie. Een optimalisatie van de veiligheid in 
en voor de omgeving heeft hoge prioriteit. Per slot van rekening worden werknemers geleend van 
gezinnen en deze werknemers dienen aan het eind van de werkdag weer gezond naar huis te gaan53. 
 

In lijn met het geldende beleid binnen Rijkswaterstaat zijn vijf veiligheidsdoelstellingen geformuleerd 
door Strukton Civiel. Het gaat hierbij om de volgende doelstellingen54: 
 

1- Nul doden en nul ernstig gewonden op het werk 
2- Veiligheid als gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgever en opdrachtnemer 
3- Veiligheid geborgd in ontwerp en uitvoering 
4- Werken volgens de gedragsregels veiligheid 
5- Zorgdragen voor optimale veiligheid tijdens de werkzaamheden 

 

In het contract en de bindende documenten vraagt Rijkswaterstaat opdrachtnemers maximale waarde 
toe te voegen op het gebied van een aantal vastgestelde criteria. Op de beschouwde projecten vraagt 
Rijkswaterstaat de expertise van de markt uit op de volgende gebieden: 
 

Project: EMVI - criterium 

Brug bij Ewijk Procesbeheersing bij het  Vervangen van de Tuien 

Procesbeheersing bij het  realiseren van HSB (HogeSterkteBeton) 

Procesbeheersing bij het  Vijzelen 

Planning werkzaamheden 

Meppelerdiepsluis Betrouwbare vaarweg met een hoge mate van beschikbaarheid  

Voldoen aan de eisen van de Waterwet betreffende de betrouwbaarheid 
en veiligheid van de primaire waterkering  

Veilige en vlotte doorstroming van de scheepvaart  (tot en met 
scheepvaartklasse Va) 

Hinder omgeving (tijdens realisatie) 

Minimale stremming scheepvaart (tijdens realisatie) 

Blijvende doorstroming wegverkeer (tijdens realisatie) 

A2Maastricht Doorstroming en Bereikbaarheid 

Stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit, milieu en leefbaarheid 

Robuuste techniek 

Bouwhinder omwonenden (tijdens bouwfase) 

Doorstroming en Bereikbaarheid (tijdens bouwfase) 

Bouwtijd  
Tabel 19: Uitgevraagde EMVI-criteria per referentieproject 

 

5.2.2. Opdrachtnemer (eigen processen bv. ontwerpproces) 
 
 
De opdrachtnemer kan zelf eisen opstellen om kritieke onderdelen in het plan en project te kunnen 
beheersen. Deze eisen zijn een interne referentie en worden daartoe in dit onderzoek niet 
beschouwd, deze eisen dienen namelijk niet te worden overlegd aan de opdrachtgever.    
 
 
 

                                                           
53 Strukton Civiel (2014). Veiligheid. Geraadpleegd op juli 14, 2014, van http://www.struktonciviel.nl/over-ons/veiligheid/ 
54 Projectbureau A2 (2014). Integraal veiligheidsplan 

http://www.struktonciviel.nl/over-ons/veiligheid/
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5.2.3. Omgeving/Wettelijk kader 
 
Bij het aannemen van een opdracht heeft de opdrachtnemer niet alleen de verantwoordelijkheid te 
voldoen aan de eisen van de opdrachtgever, maar ook aan de wet- en regelgeving opgelegd door het 
Rijk, provincies, gemeentes en waterschappen (bevoegd gezag). Om een bouwopgave te kunnen 
realiseren dient de opdrachtnemer ook daaraan te voldoen. Vandaar dat voor de compleetheid van dit 
onderzoek aandacht is besteedt aan de wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid en 
integrale veiligheid. In bijlage E is de wet- en regelgeving op het gebied van de aspecten duurzaamheid 
en integrale veiligheid per categorie weergegeven.  
 

Aspect Veiligheid 

Categorie: Wettelijk kader: Toelichting: 

Arbeidsveiligheid 
  
   

Arbowet RI&E, V&G-plannen en ongevallenregistraties 

CROW-publicatie 96a Werkzaamheden nabij wegverkeer 
Normenkader Veilig Werken Prorail Werkzaamheden langs het spoor 

Tabel 20: Preview van het wettelijk kader waaraan voldaan moet worden door de opdrachtnemer 

Per referentieproject zijn de acceptatiecriteria in kaart gebracht. Onderstaande tabel laat zien in welke 
bijlage de acceptatiecriteria zijn te vinden. In de bijlages is bij de referentieprojecten per categorie in 
de aspecten duurzaamheid en veiligheid beschouwd wat er wordt uitgevraagd door Rijkswaterstaat. Er 
is onderscheid gemaakt tussen de eisen gesteld in de VS1 en VS2. Bij de definitie van de categorieën 
binnen de aspecten is eveneens toegelicht aan welke wet- en regelgeving er voldaan dient te worden. 
Interne eisen van de opdrachtnemer zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten.  
 

Project Duurzaamheid Integrale Veiligheid 

Brug bij Ewijk Bijlage F Bijlage G 

Meppelerdiepsluis Bijlage H (bijlage op cd) Bijlage I  (bijlage op cd) 

A2Maastricht Bijlage J  (bijlage op cd) Bijlage K (bijlage op cd) 
Tabel 21: Bijlagenoverzicht 

 

5.3. Invulling van de Bewijsvoeringmethode 

 
Bekend is inmiddels dat de bewijsvoeringmethode dan wel door de opdrachtgever wordt opgegeven 
dan wel door de opdrachtnemer wordt bepaald. De meest voorkomende bewijsvoeringmethodes die 
door de opdrachtgever zijn geaccepteerd zijn besproken in de inleiding van dit hoofdstuk.  
 
Om discussies te voorkomen wordt door de kennisgroep Systems Engineering gesteld dat de 
verificatiemethodes die door de opdrachtgever in het contract zijn opgenomen vrijwel altijd worden 
gebruikt. Het toepassen van een alternatieve bewijsvoeringmethode dient door de opdrachtnemer te 
worden gevalideerd, discussies worden voorkomen door geen alternatieven toe te passen. In enkele 
gevallen wordt er een bewijsvoeringmethode toegepast die door de opdrachtgever RWS in eerdere 
contracten of andere documenten is opgenomen, waarmee de stap van validatie van de 
bewijsvoering/ verificatiemethode vervalt.De opdrachtgever geeft dit zelf ook aan, er wordt gesteld 
dat discussies dienen te worden voorkomen door zelf een goede beschrijving van de gewenste 
verificatie- en/of validatiemethode in het eisendeel en het procesdeel van de vraagspecificatie op te 
nemen. Een systems engineer geeft aan dat het wenselijk is dat de opdrachtgever in alle gevallen de 
verificatie-/validatiemethode geeft zodat discussies worden voorkomen. 
 
Per voorwaarde aan het te realiseren systeem wordt in het vervolg kort toegelicht waar de 
bewijsvoeringmethode aan dient te voldoen. 
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5.3.1.1. Opdrachtgever (contract incl. bindende documenten)  VS1  Plan van  
Aanpak (EMVI)) 

 
Kijkend in het contractdeel vraagspecificatie deel 2 van het project Meppelerdiepsluis55 dan is te zien 
dat daarin eisen worden gesteld aan het aantoonbaar maken dat is voldaan aan de vraagspecificatie 
deel 1. Keuringen zijn feitelijk verificaties in de realisatiefase en om deze keuringen (het voldoen aan 
de opgestelde eisen) aantoonbaar te maken dient eveneens onderstaand proces te worden gevolgd. 
Voor de eisen aangeboden in het Plan van Aanpak dient dezelfde werkwijze te worden gehanteerd. 
 
Doel - Bevestigen dat het ontwerp voldoet aan gespecificeerde eisen door het verschaffen van 
objectief bewijs (NEN-EN-ISO 9000:2005). 
 

Werkzaamheden:  - Opstellen verificatieplannen; 
- Verifiëren en in verificatierapporten vastleggen of de ontwerpen van de 
objecten voldoen aan alle daaraan gestelde eisen; 
- Opstellen verificatienota. 

 

Proceseisen - De Opdrachtnemer dient verificatieplannen, verificatierapporten en een verificatienota 
op te stellen. De Opdrachtnemer dient voor het uitvoeren van verificaties ten minste gebruik te 
maken van de in de Vraagspecificatie Eisendeel (1) genoemde verificatiemethoden. Daar waar geen 
verificatiemethode is voorgeschreven of in het geval van afgeleide eisen dient de Opdrachtnemer zelf 
een geëigende verificatiemethode te selecteren. 
 
Producteisen - Verificatie- en validatieproducten 
 

Het verificatie- en validatieplan wordt opgesteld door de ontwerpleider of disciplineleider van de 
opdrachtnemer met als doel inzichtelijk te maken wanneer en hoe eisen aan een object worden 
aangetoond. Per werkpakket of bundeling van werkpakketten en verificatiefase wordt een verificatie-
plan opgesteld. In het verificatie- en validatieplan zijn de volgende gegevens per eis vastgelegd: 
 

- Eisomschrijving 
- Verwijzing naar afgeleide, onderliggende eisen; 
- Beschrijving van de toe te passen (voorgeschreven) verificatiemethode en/of procedure 

(incl. volgorde en middelen) waarmee wordt geverifieerd of wordt voldaan aan de Eis; 
- Verwijzing naar alle relevante risico’s op het niet voldoen aan de Eis (zoals in risicoregister) 
- In welke fase de eis wordt aangetoond 
- Het aanvaardingscriterium dient in de eis tekst te zijn verwoord 
- Verwijzing naar de functionaris welke de eis gaat verifiëren en een verwijzing naar de rol 

die de verificatie gaat goedkeuren. 
- Het te gebruiken hulpmiddel 

 
Als er gebuikt wordt gemaakt van normen en richtlijnen bij de verificatie van een Object worden deze 
vermeld. Als normen of richtlijnen niet gangbaar zijn, maakt de opdrachtnemer deze expliciet. 
 
Het verificatierapport wordt opgesteld met als doel inzichtelijk maken dat is voldaan aan de op dat 
moment van toepassing zijnde eisen aan het betreffende object. Het verificatierapport wordt 
opgesteld nadat de ontwerpcyclus is afgerond en vindt plaats per ontwerpfase. Tijdens de uitvoering 
worden verificatierapporten ingezet om de keuringen en testen te documenteren. De verificatie- en 
testresultaten worden verwerkt in het verificatierapport dat ter acceptatie wordt ingediend bij de 
opdrachtgever. In het verificatierapport worden de volgende gegevens per eis vastgelegd: 

                                                           
55 Rijkswaterstaat (2011). Vraagspecificatie Proces (2), beschrijving van proceseisen, het ontwerpen en uitvoeren van Meppelerdiepsluis 
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- Resultaten van verificaties met de toegepaste verificatiemethode en beoordelingscriteria; 
- Of voldaan wordt aan de eis 
- Indien niet wordt voldaan aan een eis worden de risico’s en beheersmaatregelen die dit 

met zich mee brengen geregistreerd in het risicoregister en vermeldt in verificatierapport. 
- Verwijzing naar bewijsdocument waarin wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de eis. 
- Hoe wordt omgegaan met relevante risico’s uit het risicoregister 
- Verwijzing naar de functionaris welke de eis heeft geverifieerd 
- Verwijzing naar de functionaris die de verificatie heeft beoordeeld en geautoriseerd. 
- Eventuele maatregelen ter correctie 
- Eventuele herziene verificatie (inclusief tijdstip, beoordeling en autorisatie) 
- Identificatie van geconstateerde afwijking 
- Feitelijke registratie van de keuringsresultaten, de waarde en eventuele marges 
- Registratie van besprekingen tijdens verificatie of test 
- Invloed van de testomgeving indien van toepassing 
- In hoeverre de testomgeving afwijkt van de werkelijkheid indien van toepassing 

 

Als in het verificatierapport gebruik wordt gemaakt van verificatiemethode, anders dan voor-
geschreven door de opdrachtgever, dient de validatie conform ISO 9001 van de verificatiemethode 
uitgewerkt te worden in het betreffende verificatierapport en/of dient er een verwijzing opgenomen 
te worden naar het document waarin de geldigheid van de verificatiemethode is aangetoond. Zoals 
gesteld maakt Strukton Civiel Projecten in de meeste gevallen gebruik van de door de opdrachtgever 
verstrekte bewijsvoeringmethodes. In enkele gevallen wordt er een bewijsvoeringmethode toegepast 
die door de opdrachtgever RWS in eerdere contracten of andere documenten is opgenomen, 
waarmee de stap van validatie van de bewijsvoering/verificatiemethode vervalt. 
 
De verificatienota maakt traceerbaar dat is voldaan aan de eisen uit de Vraagspecificatie. In dit 
document is de relatie tussen de afgeleiden eisen, de objecten en de verificaties vastgelegd. De 
verificatienota wordt toegezonden aan de opdrachtgever voor aanvang van de uitvoering van de 
werkzaamheden waar de nota betrekking op heeft en bevat de volgende informatie: 
 

- Identificatie van de objecten waarop de verificatienota van toepassing is 
- Overzicht van de (afgeleiden eisen van de) eisen uit Vraagspecificatie deel 1 (nummer en 

beschrijving van de eis) die van toepassing zijn op de betreffende objecten 
- Per afgeleide eis de traceerbaarheid naar de eisen uit de Vraagspecificatie deel 1 
- Per eis een verwijzing naar de bijbehorende verificatie- of testrapporten; overzicht van de 

opgetreden afwijkingen met de genomen corrigerende en preventieve maatregelen 
wanneer de afwijkingen betrekking hebben op de objecten uit de verificatienota. 

 
In verschillende documenten en in verschillende fases van het project worden verificaties en validaties 
vastgelegd. Onderstaande figuur toont de verbanden tussen de verschillende documenten. 
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5.3.1.2. Opdrachtgever (contract incl. bindende documenten)  VS2 
 

Kijkend in het contractdeel vraagspecificatie deel 2 van het project Meppelerdiepsluis56 dan is te zien 
dat daarin eisen worden gesteld aan het aantoonbaar maken dat is voldaan aan de vraagspecificatie 
deel 2. De eisen in de VS2 worden over het algemeen beheerst, dit gebeurt aan de hand van een 
kwaliteitsmanagementsysteem waarvan de doeltreffendheid staat beschreven in het Project-
managementplan (PMP). Middels Systeem Gerichte Contractbeheersing toetst de opdrachtgever de 
werking van het kwaliteitsmanagementsysteem middels product-, systeem- en procestoetsen.  
 

Projectmanagement - Plannen van de Werkzaamheden 
 

Doelstelling - De Opdrachtnemer richt de Werkzaamheden zodanig in en stuurt de Werkzaamheden bij 
zodat ze beheerst verlopen en de resultaten zijn gerealiseerd binnen de kaders van de Overeenkomst. 
 

Werkzaamheden  - Opstellen Projectmanagementplan (PMP) 
   - Opstellen WBS en werkpakketbeschrijvingen. 
 

Proceseisen - Opstellen WBS en werkpakketbeschrijvingen - De Opdrachtnemer dient zijn werkzaam-
heden onder te brengen in werkpakketten en deze werkpakketten te structureren in een Work 
Breakdown Structure (WBS) en verder te decomponeren op basis van de te ontwikkelen objecten-
boom. Met de Werkzaamheden, deel uitmakend van bovengenoemde werkpakketten, mag pas 
worden gestart nadat de op de Werkzaamheden betrekking hebbende werkpakketbeschrijving, indien 
van toepassing verificatieplan en/of keuringsplan, auditplan en procedures, ter kennis zijn gebracht 
van, dan wel zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever. 
 

Producteisen – Projectmanagementplan - Een PMP en onderliggende plannen wordt beschouwd als 
een kwaliteitsplan in de zin van §19-2 UAV-GC 2005. Zo dient de opdrachtnemer bijvoorbeeld de 
volgende processen te beheersen: het Veiligheids-, gezondheids- en milieumanagement; het Plan 
vrijkomende materialen; en Minimaliseren hinder. 
 

5.3.2. Omgeving/Wettelijk kader 
 
Het wettelijke kader is vastgelegd en aantoonbaar gemaakt in de verschillende vergunningen. Door te 
voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld aan de vergunningen is aantoonbaar gemaakt dat is 
voldaan aan het wettelijk kader. Documenten die volgen uit het wettelijk kader zijn de volgende:  

Wettelijk kader: Voorwaarden uit document: 
Woningwet Bouwveiligheidsplan 

Rijkswaterstaat Brede Afspraken (RBA) Duurzaamheidscriteria Inkoop 

Wet Milieubeheer Afvalmanagementplan 

Bouwbesluit en NEN-codes Bouwvergunning 

Arbowet RI&E, V&G-plannen en ongevallenregistraties 

Rijkswaterstaat Security Handboek Locatiebeveiligingsplan en Bewakingsplan 

Tunnelwet; Wet Aanvullende Regels 
Veiligheid Wegtunnels (Warvw),  

Tunnelveiligheidsplan, Bouwplan, Veiligheidsbeheersplan 
(met onderdeel Calamiteitenbestrijdingsplan) 

Wet veiligheidsregio’s Bereikbaarheidsplan voor hulpverlening (en calamiteitenplan) 

Europese Road Infrastructure Safety 
Management (RISM) richtlijn 
2008/96/EG 

 - Road safety Impact Assessment (RIA) 
 - Road Safety Audit (RSA), Road  
 - Safety Inspection (RSI)  
 - Network Safety Management (NSM). 

Plaatsen verkeersmaatregelen WBR-vergunning 
Tabel 22: Wettelijk kader en de documenten die per wet dienen te worden overlegd 

                                                           
56 Rijkswaterstaat (2011). Vraagspecificatie Proces (2), beschrijving van proceseisen, het ontwerpen en uitvoeren van Meppelerdiepsluis 
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5.4. Toekenning aan de Beoordelaar 

 
De laatste vaste voorwaarde van een V&V-strategie is de beoordelaar. Zowel de opdrachtgever als de 
opdrachtnemer dienen vertrouwen te hebben in een situatie waarin is aangetoond dat het systeem is 
gerealiseerd op een wijze dat er is voldaan aan de gestelde eisen. Dit impliceert een bepaalde mate 
van vertrouwen. Om discussies te voorkomen op gebieden waar de belangen groot zijn, wordt door de 
opdrachtgever een tweetal mogelijkheden aangeboden, namelijk:  
 

- Om juridische discussies te voorkomen kan ervoor gekozen worden bepaalde verificaties in 
het bijzijn van een (afgevaardigde van de) opdrachtgever uit (te laten) voeren; 

- Zorg voor een onafhankelijke partij voor het uitvoeren van de validatieactiviteiten wanneer 
blijkt dat projectteamleden conflicterende belangen hebben.  

 
Door de kenniscoördinator RMSE van Strukton Civiel Projecten wordt gesteld dat de moeilijkheid in 
het aantoonbaar maken van eisen zit in het verantwoordelijkheidsvraagstuk. Wanneer niemand zich 
verantwoordelijk voelt, bestaat de kans dat een bepaald aspect niet beoordeeld wordt. Onderstaand 
wordt kort per voorwaarde aan het te realiseren systeem de beoordelaar toegelicht.  
 

5.4.1.1. Opdrachtgever (contract incl. bindende documenten)  VS1  Plan van  
Aanpak (EMVI)) 

 
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aantoonbaar maken van de VS1 en de eisen 
aangeboden in het Plan van Aanpak, de opdrachtgever controleert het verificatie- en validatieproces 
steekproefsgewijs en verleend zijn goedkeuring aan de werkwijze van de opdrachtnemer door het 
V&V-plan te accepteren. 
 

5.4.1.2. Opdrachtgever (contract incl. bindende documenten)  VS2 
 
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aantoonbaar maken van de VS2, de opdrachtgever 
controleert het verificatie- en validatieproces middels systeem- product- en procestoetsen en verleent 
op die wijze zijn goedkeuring aan de werkwijze van de opdrachtnemer.  
 

5.4.2. Omgeving/Wettelijk kader 
 
Het voldoen aan de voorwaarden gesteld in het wettelijk kader is de verantwoordelijkheid van de 
vergunningverleners (het Rijk, de provincie, de gemeente en/of het waterschap). Eveneens is er intern 
bij de opdrachtnemer een verantwoordelijkheid om te beoordelen of er aan de voorwaarden 
voorkomend uit het wettelijk kader wordt voldaan, bijvoorbeeld of er nog wordt voldaan aan de 
uitgangspunten van de MER (milieueffectrapportage). Het is een gedeelde verantwoordelijkheid voor 
het contract- en het omgevingsmanagement. 
 

Uit een vraaggesprek met de Kenniscoördinator RM&SE binnen Strukton Civiel Projecten 
wordt geconcludeerd dat de beoordelaars van bepaalde categorieën binnen de organisatie onbekend 
zijn, wat er toe leidt dat bepaalde categorieën van de aspecteisen onderbelicht/niet belicht zijn. Er 
moet daarom een goede uiteenzetting van aspecten worden gemaakt in categorieën en per categorie 
moet een functionaris worden aangesteld die de invulling voor zijn/haar rekening neemt. 
 
Bij het alloceren van een eis aan bij een beoordelaar, is het merendeel van de eisen eenvoudig toe te 
wijzen aan een specifieke functionaris binnen een discipline. De categorie constructieve veiligheid 
binnen de aspecteis veiligheid kan worden toebedeeld aan een constructeur. Aangezien het voor 
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bepaalde categorieën binnen de aspecteisen duurzaamheid en veiligheid complex bleek een 
beoordelaar aan te wijzen zijn voor beide aspecteisen schema’s opgesteld waarin een 
verantwoordelijke beoordelaar binnen Strukton Civiel Projecten is vastgesteld. Daarmee dient te 
worden geborgd dat het aspect niet onderbelicht blijft gedurende de realisatie van het systeem en 
daarmee niet aantoonbaar kan worden gemaakt dat er is voldaan aan de aspecteisen. De tabellen 23 
en 24 tonen aan welke functionaris verantwoordelijk (R=Responsibe) is voor het aantoonbaar maken 
van een bepaalde categorie voor respectievelijk de aspecteisen Veiligheid en Duurzaamheid.  
 

                             Functionaris 
Categorie 

Constructeur Veiligheids-
functionaris 

Omgevings-
manager 

ICT QA/QC Adviseur 

Constructieve veiligheid R      

Brandveiligheid R      

Arbeidsveiligheid  R   R  

Sociale Veiligheid  R     

(Cyber)Security    R R  

Verkeersveiligheid   R   R 

Tunnelveiligheid      R 

Machineveiligheid      R 

Veiligheid zee- en 
binnenvaart 

     R 

Spoorwegveiligheid  R     

Veiligheid tegen 
overstroming 

     R 

Externe veiligheid 
inrichtingen  

 R R    

Externe veiligheid transport  R R    

Hulpverlening  R R    

Tabel 23: Competente functionarissen per categorie van de aspecteis integrale veiligheid 

                             Functionaris 
Categorie 

Constructeur MVO-
manager 

Omgevings-
manager 

ICT QA/QC Ontwerp-
leider 

Gebruikskwaliteit   R    

Gezondheid (Arbo)      R  

Vervuiling   R    

Ecologisch Milieu   R    

Energie  R     

Gezondheid   R    

Materialen  R     

Transport  R     

Toekomstwaarde      R 

Afval  R     

Water   R    

Onderhoudbaarheid      R 

Kosten instandhouding      R 

Toegankelijkheid en 
voorzieningen 

     R 

Levensduur R      

Tabel 24: Competente functionarissen per categorie van de aspecteis duurzaamheid 

Rijkswaterstaat maakt gebruik van het Integrale Project Management (IPM) wat inhoudt dat een vijftal 
disciplines verantwoordelijk zijn voor het beheerst realiseren van een bouwopgave. De taken en 
verantwoordelijkheden van Strukton Civiel Projecten op het gebied van de aspecteisen, zijn verdeeld 
over de verschillende IPM-rolhouders binnen het projectteam. De taken en verantwoordelijkheden 
worden per IPM-rolhouder benoemd. 
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- Projectdirecteur - De projectdirecteur is eindverantwoordelijk binnen de organisatie. Daartoe is de 
projectdirecteur gesprekspartner op directieniveau voor betrokken bestuursorganen. 
 

- Contractmanager - Gesprekspartner voor de opdrachtgever en de beheerders. Verantwoordelijk voor 
het opstellen van het toetsplan en het uitvoeren van SCB (Systeem Gerichte Contractbeheersing). 
 

- Technisch Manager Civiel - Biedt als coördinator ondersteuning aan projectdirecteur. 
Gesprekspartner voor opdrachtgever. Verantwoordelijk voor het uitvoeren van de activiteiten m.b.t.: 
arbeidsveiligheid, constructieve veiligheid, brandveiligheid, sociale veiligheid, machineveiligheid, 
spoorwegveiligheid, veiligheid tegen overstroming en verkeersveiligheid (eind situatie). Gezondheid 
(Arbo), Vervuiling, Energie, Gezondheid, Materialen, Transport, Afval, Water. 
 

- Omgevingsmanager - Gesprekspartner voor omgevingspartijen. Verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van de activiteiten m.b.t.: verkeersveiligheid (tijdelijke situatie), hulpverlening (tijdelijke situatie) en 
externe veiligheid (in de tijdelijke situatie en bij ingebruikname). Gebruikskwaliteit, Vervuiling, 
Ecologisch Milieu, Gezondheid, Water 

 

- Manager Bedrijfsvoering - Biedt alle overige rollen ondersteuning op het gebied van: 
o risicomanagement (up-to-date houden risicodossier) 
o inrichten en bijhouden van een Aspectdossier 
o interne toetsen en audits 

 

SBS RBS

KW

KW3KW1 KW2

Eisen
…..
……

Figuur 45: Koppeling van eisen (RBS) aan concrete objecten (SBS) i.p.v. volledig afleiden 

Zoals toegelicht in paragraaf 4.3 wordt er bij Strukton Civiel Projecten gewerkt op een wijze waarbij de 
eisen direct aan concrete objecten worden gehangen om werkt te besparen en ze direct tastbaar te 
maken. Er wordt echter niet omhoog gekeken of deze afleiding het volledige scala aan eisen dekt op 
het hoogste niveau, dit is echter wel een eis in de VS2. Hierin ligt wellicht een rol voor een systems 
integrator, een persoon die het totale overzicht heeft over de opgave, iemand met inhoudelijke kennis 
over het te realiseren systeem en niet louter procesgericht denkt. Een andere mogelijkheid schuilt in 
het aanstellen van een verificatiemanager. De verificatiemanager moet erop toezien dat de 
techneuten eenduidig en traceerbaar vastleggen wat er is gerealiseerd. In de vliegtuig industrie wordt 
er gebruik gemaakt van een V&V-manager, functionarissen binnen Strukton Civiel geven aan dat dit 
ook voor een aannemer wenselijk is. 
 

5.5. Invulling van eventuele Aanvullende voorwaarden 
 

Zoals in de introductie van dit hoofdstuk vermeld zijn er naast de drie vaste voorwaarden van de V&V-
strategie eveneens aanvullende voorwaarden waar gebruik van kan worden gemaakt in het kader van 
projectbeheersing. De aanvullende voorwaarden aan een verificatie- en validatiestrategie zijn: 
 

- Aanvullende activiteiten, criteria en beoordelaars nodig voor objectieve bewijsvoering, 
zoals verifiëren in verschillende opeenvolgende fasen of meerdere verificaties in één fase; 

 

Het is vaak nodig om eisen meerdere keren in de levenscyclus van een systeem te verifiëren. De eisen 
dienen in alle levenscyclusfasen waar de activiteiten invloed op hebben te worden geverifieerd. Op dit 
moment loopt er een pilot met digitaal keuren, keuren middels een tablet. De tablet is voorzien van 
alle keuringen die dienen te worden uitgevoerd. Door het toevoegen van een bepaald document, een 
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berekening of een foto wordt objectief bewijs direct aan de keuring/eis gekoppeld. Bijvoorbeeld een 
keuring waarbij een foto is toegevoegd met daarop de wapening tezamen met de dekking. De 
voordelen  van deze methode zijn evident, er kan zowel efficiënter als effectiever worden gekeurd. 
Het handmatig documenteren van de keuringen is verleden tijd, ook de opdrachtgever geeft aan 
enthousiast te zijn over deze ontwikkeling. Op deze wijze zijn eveneens VGM (veiligheid, gezondheid 
en milieu) inspectierondes op te nemen als keuringen in de tablet. In het kader van deze aanvullende 
voorwaarde is het eveneens van belang de (veranderende) projectscope in de gaten te houden. 
 

- Het tijdstip van uitvoeren van de verificatie/validatie; 
 

Op dit moment wordt er louter gewerkt met tijdgedreven contracten, bij het niet halen van een 
milestone volgt er een (enorme) boete. Door deze druk en het vooruitzicht van hoge boetes worden 
keuzes gemaakt door de opdrachtnemer in de realisatiefase die niet ten goede komen aan zaken als 
kwaliteit en dus de aspecteisen. Dit illustreert het belang van het expliciet opnemen van verificatie en  
validaties in de planning, door het tijdstip vast te leggen is de opdrachtnemer aan zichzelf verplicht de 
verificatie en validaties tijdig, en überhaupt, uit te voeren.  
 

- De startvoorwaarde voor het verifiëren/valideren, bijv. volgend op afgeronde projecttaak; 
 

In bepaalde gevallen kan een verificatie/validatie pas plaats vinden als een vorige verificatie/validatie 
is afgerond. Bijvoorbeeld in het kader van de levensduur van een betonnen wand, kan de dekking pas 
worden getoetst op het moment dat de wapening is aangebracht. 
 

- De geldigheid van de gehanteerde verificatie- of validatiemethode, wanneer de opdracht-
nemer een bewijsvoeringmethode voorstelt die onbekend is bij de opdrachtgever; 

 

Zoals gesteld wordt er door Strukton Civiel Projecten niet afgeweken van de bewijsvoeringmethodes 
die de opdrachtgever opneemt in het contract. 
 

- De risico’s die er zijn als het criterium niet wordt behaald. 
 

Iedere wijze van falen van het systeem tijdens de verificatie- en validatieactiviteiten leidt tot 
faalkosten. Om discussies hierover te voorkomen, dient voordat het contract is getekend expliciet te 
worden overeengekomen wie verantwoordelijk is voor deze kosten: de opdrachtgever of -nemer.  
 

- Documentatie 
 

Om bepaalde aspecten in het bouwproces te benadrukken kan er een separaat overzicht worden 
opgesteld waarmee het voldoen aan dat aspect wordt aangetoond. Voor de aspecteis veiligheid is het 
gebruikelijk een integraal veiligheidsdossier bij te houden. Voor de aspecteis duurzaamheid bestaat 
niets dergelijks. De bijlages F, H en J laten zien dat het een meerwaarde kan hebben voor de 
beheersing van het aspect binnen een project, wat wordt onderkend door een MVO – manager.  

5.6. Deelconclusie  

 
Dit hoofdstuk staat in het teken van het vaststellen van de bewijsvoeringmethodes en criteria die 
dienen te worden gehanteerd om de verschillende aspecteisen in de realisatiefase eenduidig aan te 
tonen. Er is gestart met het beter definiëren van de aspecteisen duurzaamheid en veiligheid door ze 
onder te verdelen in een aantal categorieën. Deze definities zijn door zowel medewerkers van de 
opdrachtgever als opdrachtnemer gevalideerd. Voor het vormgeven van een V&V-strategie voor de 
realisatiefase is het van belang aandacht te besteden aan: Criterium + Bewijsvoeringmethode + 
Beoordelaar, waar nodig aangevuld met aanvullende voorwaarden. Het resultaat is een overzicht van 
eisen en wensen van de opdrachtnemer aan een V&V-strategie die de aspecteisen in de realisatiefase 
aantoont. Middels dit overzicht wordt bij Strukton Civiel in de praktijk verbeterpotentie vastgesteld. 
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Acceptatiecriterium: 
Nr.: Eis: 

VO1 De opdrachtnemer werkt met duidelijk gedefinieerde aspecteisen. 

VO2 De opdrachtnemer neemt de maatregelen genomen in het kader van de EMVI-criteria op als eis. 
Tabel 25: Eisen volgend uit de vormgeving van het acceptatiecriterium. 

Bewijsvoeringmethode:  
Nr.: Eis: 

VO3 Strukton Civiel Projecten wijkt niet af van de bewijsvoeringmethodes die de opdrachtgever 
opneemt in het contract. 

VO4 Eisen worden door de opdrachtnemer aangetoond door ze op te nemen in het  Verificatieplan/ 
verificatierapport/verificatienota. 

VO5 De opdrachtnemer dient objectief bewijs toe te voegen bij de verificaties.  
Tabel 26: Eisen volgend uit de vormgeving van de bewijsvoeringmethode. 

Nr.: Wens: 

VOA Opdrachtnemer kan middels Digitaal Keuren in de realisatiefase effectiever en efficiënter werken. 
Tabel 27: Wensen volgend uit de vormgeving van de bewijsvoeringmethode. 

Beoordelaar: 
Nr.: Eis: 

VO6 Strukton Civiel Projecten wijst de eisen toe aan Beoordelaars die inhoudelijke kennis hebben van 
de te beoordelen activiteit. 

VO7 Bij Strukton Civiel Projecten zijn de beoordelaars van categorieën binnen de organisatie bekend. 
Tabel 28: Eisen volgend uit de vormgeving van de beoordelaar. 

Nr.: Wens: 

VOB De opdrachtnemer zou een V&V manager aan kunnen stellen, of de rol daarvan beleggen. 

VOC De opdrachtnemer zou een onafhankelijke derde de verificatie/validaties kunnen laten uitvoeren 
in het geval de belangen bij een verificatie/validatie dusdanig groot zijn. 

Tabel 29: Wensen volgend uit de vormgeving van de beoordelaar. 

Aanvullende voorwaarden: 
Nr.: Eis: 

VO8 Alle verificaties en validatie worden gepland door de opdrachtnemer. 

VO09 Het is mogelijk eisen in verschillende levenscyclusfases van een systeem te verifiëren.  

VO10 De opdrachtnemer neemt een startvoorwaarde op voor het verifiëren/valideren van eisen. 
Tabel 30: Eisen volgend uit de vormgeving van de aanvullende voorwaarden. 

Nr.: Wens: 

VOD Om bepaalde aspecten in het bouwproces te benadrukken kan er een separaat overzicht worden 
opgesteld waarmee het voldoen aan dat aspect aantoonbaar wordt gemaakt.  

Tabel 31: Wensen volgend uit de vormgeving van de aanvullende voorwaarden. 

Geconcludeerd wordt dat het mogelijk is een eenduidige werkwijze te specificeren voor het aantonen 
van de aspecteisen duurzaamheid en veiligheid rekening houdend met bovenstaande eisen. Conform 
de definitie van integrale veiligheid is een definitie opgesteld voor duurzaamheid. Het is van belang 
functionarissen toe te wijzen die de categorieën binnen de aspecteis aan tonen middels 
bewijsvoeringmethodes. Door de aspecteis beter te specificeren ontstaan acceptatiecriteria die 
kunnen worden aangetoond door een beoordelaar middels een door de opdrachtgever vastgestelde 
bewijsvoeringmethode. Voor Strukton Civiel Projecten is van belang de vastgestelde voorwaarden aan 
een V&V-strategie mee te nemen in het vervolg. Het volgende hoofdstuk beschrijft de verstoringen in 
huidige V&V-strategieën in de praktijk binnen het in de voorgaande hoofdstukken geschetste kader.  
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6. Praktijk: aantoonbaarheid van duurzaamheid en veiligheid   

 
In dit hoofdstuk is vastgesteld in hoeverre de werkwijze van 
Strukton Civiel Projecten bij het verifiëren en valideren van 
aspecteisen in de praktijk voldoet aan het kader en de 
vormgeving die is besproken in de voorgaande 
hoofdstukken. Het drietal referentieprojecten is daartoe 
doorgrond op het gebied van de eisen die gesteld zijn aan 
de aspecten Duurzaamheid en Veiligheid en de wijze 
waarop deze eisen al dan niet aantoonbaar worden 
gemaakt. In de voorgaande hoofdstukken is beschreven 
waaraan het kader van een V&V-strategie dient te voldoen 
opdat deze voor de opdrachtnemer effectief en efficiënt is 
en voor de opdrachtgever acceptabel. In dit hoofdstuk 
wordt dan ook getoetst in hoeverre de werkwijze van 
Strukton Civiel aansluit bij de voorwaardes in dit opgestelde 
kader. Dit heeft geresulteerd in een uiteenzetting van de 
vormgeving van verschillende strategieën en de gevolgen 
gekwantificeerd aan de hand van de GOTICK beheeraspecten bij het drietal projecten. 
 

6.1. Aantoonbaar voldoen aan de vraag  

 
Om als opdrachtnemer zijnde aantoonbaar te maken aan de opdrachtgever dat er is voldaan aan de 
vraag dient objectief bewijs te worden geleverd. Daarmee wordt de opdrachtgever overtuigd dat de 
opdrachtnemer heeft voldaan aan de eisen van de: 
 

- Opdrachtgever (contract incl. bindende documenten: VS1; VS2; Plan van Aanpak (EMVI)) 
- Opdrachtnemer (eigen processen bv. ontwerpproces)  wordt niet beschouwd 
- Omgeving (wettelijk kader; bevoegd gezag, gemeentes, etc.) 

 
Per categorie wordt besproken hoe er in de praktijk aantoonbaar wordt gemaakt dat er aan de aspect-
eisen duurzaamheid en veiligheid wordt voldaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de vormgeving 
van de V&V-strategie die is besproken in het voorgaande hoofdstuk.  Conform het voorgaande 
hoofdstuk wordt per acceptatiecriterium, bewijsvoeringmethode en beoordelaar besproken in 
hoeverre in de praktijk aantoonbaar wordt gemaakt dat er is voldaan aan de vraag. Gedurende deze 
paragraaf wordt waar mogelijk geleidelijk de tabel (tabel 32) gevuld waarmee wordt vastgesteld in 
hoeverre de V&V-strategie van Strukton Civiel aansluit bij het kader en wat verbeterpunten zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 46: Onderzoeksmodel 
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6.1.1.1. Opdrachtgever (contract incl. bindende documenten)  VS1  
 
Criterium - Voor de drie referentieprojecten zijn in hoofdstuk 5 de eisen uit de VS1 gealloceerd aan de 
categorieën die eveneens in hoofdstuk 5 zijn gedefinieerd voor de aspecteisen duurzaamheid en 
veiligheid. Dit maakt het mogelijk visueel te maken wat er door de opdrachtgever wordt uitgevraagd 
en waar de nadruk op wordt gelegd.  
 
Op het gebied van duurzaamheid is te zien dat niet het hele scala aan duurzaamheidscategorieën 
wordt gedekt. Gezien over de drie referentieprojecten worden louter de categorieën ‘kosten 
instandhouding’ en ‘gebruikskwaliteit’ niet opgenomen in de vraagspecificatie eisendeel door de 
opdrachtgever. Dit is te verklaren aangezien de categorie gebruikskwaliteit meer een randvoorwaarde 
is en te zien is dat deze niet wordt opgenomen als eis. De definitie luidt: ‘Zorgvuldige synthese van 
functie, vorm en techniek, binnen randvoorwaarden zoals tijd, geld en regelgeving’. Dit is niet 
aantoonbaar te maken, vandaar dat de opdrachtgever dit ook niet opneemt als eis. De categorie 
‘kosten instandhouding’ kan in deze projecten eveneens niet concreet worden opgenomen als eis, 
aangezien het drie contracten betreft met daarin een ontwerpcomponent. Wanneer het systeem niet 
volledig is gespecificeerd is het onmogelijk vanwege de vrijheid in het ontwerp van het systeem een 
harde eis op te nemen over de kosten van de instandhouding. Deze categorie wordt over het 
algemeen gedekt middels andere categorieën, die randvoorwaarden zijn voor een goede 
betaalbaarheid van de instandhouding, zoals de onderhoudbaarheid. De opdrachtgever legt op het 
gebied van duurzaamheid de nadruk op eisen als onderhoudbaarheid en levensduur van het object. 
Dit is van belang mee te nemen in de uitvoering, ad hoc keuzes mogen niet leiden tot een complex te 
onderhouden systeem. Voor een lange levensduur is een zorgvuldige uitvoering van belang. Het is per 
project verschillend of de opdrachtgever eisen stelt aan een duurzame realisatie, duurzaam transport, 
afvalmanagement of materialen. 
 

 
Figuur 47: Eisen in VS1 op het gebied van de aspecteis duurzaamheid 

Op  het gebied van veiligheid is te zien dat de algemene veiligheidscategorieën worden behandeld in 
de VS1. De sectorale veiligheidscategorieën komen niet overal terug, dit is logisch te verklaren 
aangezien niet ieder project bijvoorbeeld spoorgebonden is/aan een spoorweg is gelegen, een tunnel 
betreft etc. De opdrachtgever legt nadruk op arbeidsveiligheid, sociale veiligheid, verkeersveiligheid 
en hulpverlening, waarvoor eisen worden opgenomen in de VS1. De opdrachtgever hecht veel waarde 
aan de veiligheid van werknemers en verkeer tijdens werkzaamheden.  
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Figuur 48: Eisen in VS1 op het gebied van de aspecteis integrale veiligheid 

Kijkend naar de verificatieplannen van de drie referentieprojecten is te zien dat alle eisen van de VS1 
één op één terugkomen in het verificatieplan. Daarmee wordt aan de opdrachtgever aangetoond dat 
de eisen geverifieerd en gevalideerd worden. Doet de opdrachtnemer dit namelijk niet, dan zijn het 
verificatierapport en de verificatienota niet compleet en is het niet mogelijk het project op te leveren. 
 

Bewijsvoeringmethode - Allereerst is gecheckt of de bewijsvoering van de eisen uit de VS1 voldoet 
aan de eisen die aan het verificatie en validatieproces zijn gesteld in de VS2. Daarin is onder andere 
opgenomen dat er een verificatieplan moet zijn opgesteld, verificaties zijn vastgelegd in verificatie-
rapporten en dat er een verificatienota dient te zijn opgesteld. Voor de drie referentieprojecten is dit 
gecontroleerd, relevante delen van de verificatieplannen zijn opgenomen in bijlage L (verificatieplan 
VS1) (Bijlagen L staat op de bijlage CD). Het blijkt dat de V & V - documentatie voor het aantoonbaar 
maken van de VS1 voldoet aan de eisen gesteld in de VS2. Er is gekeken waar het product 
verificatieplan aan dient te voldoen, op de drie projecten is in het verificatieplan per object per eis 
vastgelegd: een omschrijving van de eis (met eisnummer); een verwijzing naar afgeleide 
onderliggende eisen; van toepassing zijnde uitgangspunten uit bindende, informatieve en overige 
documenten; een beschrijving van de toe te passen verificatiemethode; en een aanpak voor de 
borging van volledigheid in de eisenset. Daarmee voldoen de verificatieplannen van de referentie-
projecten aan de eisen en kunnen de eisen uit de VS1 met objectief bewijs aantoonbaar worden 
gemaakt.Zoals gesteld zijn de referentieprojecten nog in uitvoering en was het onmogelijk de volledige 
verificatierapporten en -nota’s te beschouwen omdat dit een incompleet beeld zou geven. In de verifi-
catieplannen is het mogelijk een startvoorwaarde op te nemen en te verifiëren in meerdere fasen.   
 

De eis is gesteld dat de opdrachtnemer gebruik moet maken van de bewijsvoeringmethodes die de 
opdrachtgever heeft aangedragen en anders de alternatieve bewijsvoeringmethode zelf dient te 
valideren. Om discussies te voorkomen is louter gebruik gemaakt van de door de opdrachtgever aan-
gedragen bewijsvoeringmethodes of methodes voorgeschreven in documenten van Rijkswaterstaat. 
Op het project Meppelerdiepsluis wordt de pilot Digitaal Keuren uitgevoerd waarbij objectief bewijs 
wordt toegevoegd aan het keuringsproces(bijvoorbeeld foto’s),dit proces verloopt hiermee efficiënter. 
 
Beoordelaar - Er kan worden gesteld dat de beoordelaars algemeen zijn vastgesteld. Zo wordt er 
onderscheid gemaakt tussen beoordelaars die extern werkzaam zijn, zoals een instantie die 
certificeringen uitvoert en onderaannemers. Intern wordt de verantwoordelijkheid weggelegd bij de 
werkvoorbereiding, hoofduitvoerders, uitvoeringsmanagers, het hoofd bedrijfsbureau en de afdeling 
quality assurance (QA). Te zien is dat de beoordelaars weinig specifiek zijn en de 
verantwoordelijkheden voor het verifiëren en valideren hoog in de organisatie zijn weggelegd. 
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6.1.1.2. Opdrachtgever (contract incl. bindende documenten)  VS2 
 
Criterium - In de VS2 wordt door de opdrachtgever geëist dat de volgende processen op het gebied 
van veiligheid en duurzaamheid worden beheerst:  
 

- Veiligheids-, gezondheids- en milieumanagement 
- Plan vrijkomende materialen 
- Verkeersveiligheid/Scheepvaartveiligheid 
- Omgevingshinder 
- Eisen aan het Werk in verband met onderhoud en instandhouding (bijv. beschikbaarheid van 

reserve onderdelen.  
 

Kijkend naar de relatie met de geformuleerde categorieën wordt in de VS2 veel aandacht besteed aan 
arbeids en -verkeersveiligheid, en op het gebied van duurzaamheid aan het afvalmanagement. 
 

Bewijsvoeringmethode – Er wordt gesteld dat de criteria op het gebied van duurzaamheid en 
veiligheid gesteld in de VS2 dienen te worden beheerst. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het 
interne Kwaliteitsmanagementsysteem, dit systeem kan door de opdrachtgever middels audits op 
doeltreffendheid worden gecontroleerd. Er is gecheckt of de bewijsvoering van de eisen uit de VS1 
voldoet aan de eisen die aan het verificatie en validatieproces zijn gesteld in de VS2. De 
Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig in te richten en bij te sturen dat de 
Werkzaamheden beheerst verlopen en resultaten worden gerealiseerd binnen de kaders van de 
Overeenkomst. Daartoe moet een Projectmanagementplan (PMP) en een WBS (Work Breakdown 
Structure) en werkpakketbeschrijvingen worden opgesteld. Aan deze voorwaarden is op de 
referentieprojecten voldaan. Met het projectmanagementplan wordt geborgd dat de opdrachtnemer 
de processen beheerst in de realisatiefase. Het onderliggende kwaliteitsmanagementsysteem dient 
eveneens te voldoen aan de eisen in de ISO9001: 2008-‘Quality management systems – requirements’. 
Een projectmanagementplan en onderliggende plannen worden beschouwd als een kwaliteitsplan in 
de zin van §19-2 UAV-GC 2005. 
 

Beoordelaar - De beoordelaar bij de opdrachtnemer is een functionaris van de afdeling QA/QC (quality 
assurance and quality control) die daarvoor gebruik maakt van interne keuringen. Deze afdeling is 
verantwoordelijk voor het verbeteren van de interne processen en de doeltreffendheid daarvan. 
Extern wordt het proces van de opdrachtnemer gecertificeerd door een onafhankelijke instelling.  De 
opdrachtgever controleert middels audits vastgelegd in de Systeemgerichte Contract Beheersing 
(product-, proces- en systeemtesten) de doeltreffendheid van de systemen.  
 

6.1.1.3. Opdrachtgever (contract incl. bindende documenten)  Plan van Aanpak  
(EMVI)) 

 

Criterium - De criteria voor duurzaamheid en veiligheid kunnen ook via deze weg, het uitvragen van 
meerwaarde in de opgave door de opdrachtgever, middels EMVI (economisch meest voordelige 
inschrijving), worden opgesteld. De trend is dat de opdrachtgever het aspect duurzaamheid uitvraagt 
middels EMVI. Het beleid op het gebied van veiligheid is dat Rijkswaterstaat dat niet uitvraagt middels 
EMVI, over veiligheid valt niet te onderhandelen wordt gesteld. Criteria die worden uitgevraagd in het 
Plan van Aanpak (PvA) op de referentieprojecten zijn hinder voor de omgeving in de realisatiefase, 
robuuste techniek, etc. De trend is dat nadruk komt te liggen op transport,afval,materialen en energie. 
 

Aan de hand van de uitvraag (en de criteria die daarin vermeld staan) stelt de opdrachtnemer een 
aantal maatregelen voor waarmee hij denkt het beste meerwaarde te kunnen realiseren en daarmee 
de aanbesteding te winnen. Dit zijn de criteria waartegen getoetst gaat worden, deze maatregelen 
dienen tezamen de wensen in de criteria te beschrijven, dat is de validatie, deze maatregelen dienen 
te worden geverifieerd om aan te tonen dat de maatregelen zijn nagekomen in de realisatiefase.   
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Op het gebied van duurzaamheid en veiligheid zijn door Strukton Civiel Projecten een aantal maat-
regelen beschreven voor de drie projecten. Maatregelen op het gebied van veiligheid worden niet 
door de opdrachtgever gewaardeerd maar worden door de opdrachtnemer van belang geacht op te 
nemen om te borgen dat het systeem veilig gerealiseerd kan worden. In bijlage M (Verificatieplan PvA) 
zijn de voorgestelde maatregelen al dan niet opgenomen in het verificatieplan.(Bijlage M staat op CD). 
 
Een drietal maatregelen in het Plan van Aanpak, toegepast door de opdrachtnemende combinaties op 
de referentieprojecten Brug bij Ewijk, Meppelerdiepsluis en A2Maastricht wordt beschouwd. Aan de 
hand daarvan wordt op deze drie projecten vastgesteld hoe maatregelen beschreven in het PvA 
aantoonbaar worden gemaakt. De opdrachtnemer heeft voor het uitgevraagde criterium, Beheersen 
van het HSB(Hoge Sterkte Beton)proces bij de Brug bij Ewijk, de volgende maatregel beschreven:  
 

- Het borgen van een juiste dekking op het betonstaal is van groot belang voor de duurzaamheid 
en constructieve eigenschappen van de HSB overlaging.  

 
Bij de Meppelerdiepsluis is er door de opdrachtnemer de volgende maatregel beschreven: 
 

- 80% van het benodigde vervoer gaat per vaarweg 
 

 
Figuur 49: Logistieke principes EMVI-plan Meppelerdiepsluis tekst tab 21 

Wat opvallend is, is dat de maatregel meerdere malen middels een andere formulering wordt  
beschreven in het Plan van Aanpak. De ene keer wordt gesteld dat 80% van het vervoer via de 
vaarweg gaat en een andere keer dat 80% van de aanvoer van het materiaal per vaarweg gaat. Dit is 
niet eenduidig en kan discussie oproepen, hoe zit het bijvoorbeeld met het aanvoeren van materieel? 
 
Bij de A2Maastricht is op het gebied van duurzaam transport de volgende maatregel geïnitieerd: 
 

- Het in te zetten materieel zal aan de laagste emissienormen (euro 5) voldoen. 
 
Bewijsvoeringmethode - Voor deze drie maatregelen voorgesteld in het Plan van Aanpak zal objectief 
bewijs dienen te worden geleverd zodat kan worden aangetoond dat er is voldaan aan de 
(zelfopgelegde) eisen. Per voorbeeld maatregel wordt toegelicht op welke wijze de maatregel 
aantoonbaar wordt gemaakt. Hierin zijn namelijk grote verschillen zichtbaar. 
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Allereerst de Brug bij Ewijk, daarin zijn alle maatregelen die zijn opgenomen in het Plan van Aanpak  
opgenomen als eis in het eisenmanagementprogramma Relatics. Op die wijze worden de maatregelen 
exact hetzelfde behandeld als eisen in de VS1. Aangezien hetzelfde verificatieplan wordt toegepast als 
dat in paragraaf 6.1. is behandeld bij de Brug bij Ewijk, voldoet ook deze bewijsvoeringmethode aan 
de eisen. In het Werkplan HSB wordt middels een documentinspectie geverifieerd dat de maatregelen 
worden gerealiseerd gedurende de uitvoering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de Meppelerdiepsluis wordt het aantoonbaar maken van het realiseren van de maatregel op een 
andere wijze aangevlogen. Er wordt gesteld dat de maatregelen voorgesteld in het PvA worden 
beheerst. Voor bijvoorbeeld de eis 80% van het vervoer gaat over water, wordt gedurende de rit een 
Excel-sheet bijgehouden en kan eventueel worden bijgestuurd wanneer het behalen van deze 
maatregel niet op koers ligt. Het wordt niet systematisch aangepakt, de maatregelen beschreven in 
het Plan van Aanpak worden niet opgenomen als eisen in het eisenmanagementsysteem. Het 
verifiëren en valideren van de maatregelen in de realisatiefase kan daarom tot discussie leiden met de 
opdrachtgever. Het aandragen van allerlei losse documenten om aantoonbaar te maken dat de 
maatregelen uit het PvA zijn nagekomen komt de beheersbaarheid ervan niet ten goede.  
 
Op het project A2Maastricht bleek het zelfs onmogelijk een opgenomen maatregel in het PvA na te 
komen. De aannemer heeft moeten toegeven dat de toezegging dat alle vrachtauto’s zouden voldoen 
aan euronorm V in de praktijk van de uitvoering niet realistisch bleek te zijn. Voor menig kleinere 
onderaannemer blijkt het financieel onmogelijk 
om de vrachtauto’s te vervangen. De maatregel 
is aangepast en nu wordt er gestreefd naar de 
inzet van een economisch en milieutechnisch zo 
optimaal mogelijk wagenpark. Het is onmogelijk 
de eis aan te tonen en daarom wordt de 
maatregel beheerst. De resultaten van het 
monitoren van het ingezette materieel is 
hiernaast kort beschreven. De opdrachtnemer 
concludeert dat op dit moment ongeveer 60% 
van de ingezette vrachtauto’s voldoet aan de 

euronorm IV of euronorm V57.   

 
Beoordelaar - Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat het aantoonbaar maken van de 
maatregelen in het Plan van Aanpak wordt weggelegd bij functionarissen hoog in de organisatie. Bij de 
Brug bij Ewijk is bewust de keuze gemaakt de verantwoordelijkheden laag weg te leggen in de 
organisatie, maatregelen op het gebied van HSB worden weggelegd bij een functionaris die 
inhoudelijke kennis heeft van HSB, een specialist. Op die wijze wordt de verantwoordelijkheid 
neergelegd bij functionarissen die er invloed op hebben en niet bij degene die er uiteindelijk voor 
verantwoordelijk is, bijvoorbeeld een projectmanager. Door de maatregelen niet op te nemen als 
eisen staat niet in het eisenmanagementsysteem vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor het 
aantonen van deze maatregelen. 

                                                           
57 A2Maastricht (2014). Vrachtverkeer. Geraadpleegd op oktober 14, 2014, van http://www.a2maastricht.nl/nl/themas/vrachtverkeer.aspx  

Figuur 50: Selectie uit het Verificatieplan van de Brug bij Ewijk 

Figuur 51: Type vrachtauto's Avenue2 (A2Maastricht 2014) 

http://www.a2maastricht.nl/nl/themas/vrachtverkeer.aspx
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6.1.2. Omgeving/Wettelijk kader 
 
In de wet- en regelgeving wordt nadruk gelegd op de veiligheid. Zo dient er een Bouwveiligheidsplan 
te worden overhandigd, maar ook; een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie), V&G-plannen 
(veiligheid- en gezondheidsplannen) en ongevallenregistraties; een Locatiebeveiligingsplan en 
Bewakingsplan; Tunnelveiligheidsplan, Bouwplan, Veiligheidsbeheersplan (met onderdeel 
Calamiteitenbestrijdingsplan); en een Bereikbaarheidsplan om bereikbaarheid en hulpverlening te 
garanderen. Op het gebied van duurzaamheid wordt een afvalmanagementplan geëist. Het wettelijk 
kader stelt criteria op die door de opdrachtnemer aantoonbaar dienen te worden gemaakt in de 
hierboven genoemde plannen. Op het gebied van duurzaamheid blijkt het in de praktijk complex een 
referentiekader te vinden waartegen maatregelen kunnen worden gespiegeld. 
 

Nr.: Voorwaarde uit kader: A2M MDS BbE 

OG1/ON3 De opdrachtnemer hanteert een eenduidige gestructureerde 
werkwijze voor V&V op verschillende projecten. 

Nee Nee Nee 

OG2/VO8 Alle verificaties en validatie worden gepland door de 
opdrachtnemer. 

Ja* Ja* Ja* 

OG3/ON12

/VO2 
Het Plan van Aanpak (EMVI) heeft een volwaardige plaats in het 
V&V-proces van de opdrachtnemer door maatregelen op te 
nemen als eis. 

Nee Nee Ja 

OG6 /VO5 De opdrachtnemer voegt objectief bewijs toe bij verificaties. Nee Ja Nee 
OG7/ON13 
/VO1 

De opdrachtnemer werkt met duidelijk gedefinieerde 
aspecteisen. 

Nee Nee  Nee 

OG9/ON4 De V&V-strategie van de opdrachtnemer borgt dat de 
aspecteisen worden beschouwd gedurende het project. 

Nee Nee Nee 

ON1 De werkwijze omtrent Verificatie en Validatie wordt als minder 
arbeidsintensief ervaren door functionarissen bij de 
opdrachtnemer. 

Nee Nee Nee 

ON2 Verifiëren en valideren wordt door de opdrachtnemer onder 
tijdsdruk niet naar achter verschoven. 

Ja* Ja* Ja* 

ON5 De aspecteisen Duurzaamheid en Veiligheid hebben een plek in 
het primaire proces van de opdrachtnemer. 

Nee Nee Nee 

ON7 De opdrachtnemer voert een regelmatige check uit op de 
projectscope. 

Nee Nee Nee 

ON8 Verificatie en validatie van aspecteisen zijn geïntegreerd in 
hetzelfde proces in de werkwijze van de opdrachtnemer 

Nee Nee Nee 

ON14 De opdrachtnemer treft realistische maatregelen op het gebied 
van de aspecteisen. 

Nee  Nee  Ja 

VO3 Strukton Civiel Projecten wijkt niet af van de bewijsvoe-
ringmethodes die de opdrachtgever opneemt in het contract. 

Ja Ja Ja 

VO4 Eisen worden door de opdrachtnemer aangetoond door ze op 
te nemen in Verificatieplan/Verificatierapport/Verificatienota. 

Ja Ja Ja 

VO6 Strukton Civiel Projecten wijst de eisen toe aan Beoordelaars 
die inhoudelijke kennis hebben van de te beoordelen activiteit. 

Nee  Nee  Ja 

VO7 Bij Strukton Civiel Projecten zijn de beoordelaars van 
categorieën binnen de organisatie bekend. 

Nee Nee  Nee 

VO9 Het is mogelijk eisen in verschillende levenscyclusfases van een 
systeem te verifiëren.  

Ja Ja Ja 

VO10 De opdrachtnemer neemt een startvoorwaarde op voor het 
verifiëren/valideren van eisen.  

Ja  Ja  Ja  

Tabel 32: Overzicht van conformatie aan voorwaardes uit kader van RWS en Strukton op het gebied van V&V 
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100% 90% 70% 40% 10% 2%

Hoeveelheid verificaties in de looptijd van een project

Tabel 32 op de voorgaande pagina toont in hoeverre er wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn 
opgesteld in de voorgaande hoofdstukken. Middels een ‘Nee’ is aangegeven wanneer de specifieke 
vormgeving van de V&V-strategie niet voldoet aan de voorwaarden gesteld aan het kader opdat de 
aspecteis middels objectief bewijs aantoonbaar kan worden gemaakt op een voor de opdrachtnemer 
effectieve en efficiënte manier die voor de opdrachtgever acceptabel is. Dit zijn verbeterpunten in de 
strategie voor de opdrachtnemer die zijn meegenomen naar de ontwerpfase van dit onderzoek. Een 
‘Ja’ geeft aan dat in de huidige werkwijze op de projecten de voorwaarde geen issue is. Bij een 
combinatie van ‘Ja’s’ en ‘Nee’s’ kan de ‘Ja’ richtinggevend zijn in de oplossing van de ontwerpfase. Een 
‘Ja*’ betekent dat zodra de projecteis wordt opgenomen in de huidige werkwijze er voldaan wordt 
aan de voorwaarde. Echter, in het geval maatregelen opgenomen in het PvA niet worden opgenomen 
als eis, kan er dan ook niet worden voldaan aan deze voorwaarde. 
 
Aanvullende voorwaarden - Een verificatie- en validatiestrategie bestaat uit minimaal een acceptatie-
criterium, een bewijsvoeringmethode en een beoordelaar. Daarmee is aantoonbaar te maken dat er 
aan een eis is voldaan. Een V&V strategie kan worden aangevuld met aanvullende voorwaarden, deze 
kunnen worden toegevoegd om het aantoningsproces beter te beheersen. Omdat deze voorwaardes 
niet per se aanwezig hoeven te zijn in een strategie worden ze apart toegelicht: 
 
Aanvullende activiteiten, criteria en beoordelaars nodig voor objectieve bewijsvoering –  Het is van 
belang tussentijdse controles op te nemen om te borgen dat de maatregelen worden nagekomen in 
de realisatiefase om daarmee te voorkomen dat eisen niet meer haalbaar en aantoonbaar zijn.  
 
Het tijdstip van uitvoeren van de verificatie/validatie – Een hoge tijdsdruk en het vooruitzicht van hoge 
boetes leiden tot keuzes van de opdrachtnemer in de realisatiefase die niet ten goede komen aan 
zaken als kwaliteit en dus de aspecteisen. Dit illustreert het belang van het expliciet opnemen van 
verificatie en validaties in de planning, door het tijdstip vast te leggen is de opdrachtnemer aan 
zichzelf verplicht de verificatie en validaties tijdig uit te voeren.  
 
De startvoorwaarde voor het verifiëren/valideren – Wanneer een verificatie/validatie pas plaats vindt 
als een vorige verificatie/validatie is afgerond. Een berekening dient allereerst aan te tonen dat bij het 
toepassen van een bepaalde beton- en staalkwaliteit en dekking wordt voldaan aan de levensduureis, 
pas dan kan in de realisatiefase de eis worden gekeurd. 
 
De geldigheid van de gehanteerde verificatie- of validatiemethode - De werkwijze beschreven in 
paragraaf 4.3. figuur 39 laat zien dat er geen check op de bovenliggende eisen wordt uitgevoerd, 
hierdoor is het onduidelijk of er aan de aspecteis is voldaan. Het is essentieel om te bewaken dat het 
systeem nog voorziet in de initiële behoefte van de klant, de validatie. Bij Strukton Civiel wordt gesteld 
dat duurzaamheid en veiligheid vaak op basis van ervaring bij medewerkers wordt meegenomen. Er 
dient structureler te worden vastgelegd op welke wijze aspecteisen worden aangevlogen. 
 
De risico’s die er zijn als het criterium niet wordt behaald - De risicos zijn evident, in de praktijk is te 
zien dat bij de eerste fase van het ontwikkelen van een systeem nog 100% van de eisen dienen te 
worden geverifieerd. Iedere volgende fase (AO-VO-DO-UO-realisatie) worden er eisen geverifieerd, 
echter doordat de bovenliggende eisen niet altijd worden beschouwd blijft een deel van de eisen aan 
het eind van het project over waardoor deze niet aan te tonen zijn. Dit resulteert in discussies met de 
opdrachtgever bij de oplevering. Dit levert vertraging op bij het opleveren, kan leiden tot het later 
ontvangen van een verwachte betaling, het moeten betalen van boetes en extra kosten voor de 
uitvoering door een latere oplevering (ABK loopt bijvoorbeeld langer door).  
 
 
 

Figuur 52: Hoeveelheid verificaties in de looptijd van een project.  
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Het beschouwen van de aanvullende voorwaarden heeft geleid tot een drietal voorwaarden die 
worden meegegeven aan het kader waaraan de V&V-strategie moet gaan voldoen. De opdrachtnemer 
dient inzichtelijk te maken dat categorieën binnen de aspecten zijn beschouwd, daarvoor kan gebruik 
worden gemaakt van een vast format waarmee wordt geborgd dat daadwerkelijk alle categorieën zijn 
beschouwd. Om te voorkomen dat eisen aan het eind van het project ‘over’ blijven dient met 
voortgangschecks te worden gevisualiseerd of het project op koers ligt aantoonbaar te voldoen. 
 

Nr.: Voorwaarde aan kader: 

VV1 De opdrachtnemer maakt inzichtelijk of alle categorieën binnen aspecteisen zijn beschouwd 

VV2 Strukton Civiel werkt met een vast format waarin de verificaties worden vastgelegd.  

VV3 De opdrachtnemer dient voortgangschecks in het V&V-proces in te bouwen. 
Tabel 33: Verbeterpunten op het gebied van de aanvullende voorwaarden 

 

6.2. Evaluatie effectiviteit V&V-strategieën op referentieprojecten  

 
 
Naar aanleiding van paragraaf 6.1. rijst de vraag hoe het is gesteld met de aantoonbaarheid van de 
aspecteisen duurzaamheid en veiligheid op de referentieprojecten. Vandaar dat in deze paragraaf 
voor de drie projecten wordt beoordeeld in hoeverre de gehanteerde V&V-strategie adequaat is. De 
grafieken maken per project inzichtelijk in hoeverre het aspect wordt afgedekt door middel van de 
eisen van de opdrachtgever (VS1 en VS2) en getroffen maatregelen door de opdrachtnemer (EMVI). 
 
Brug bij Ewijk 
 
Aan de hand van onderstaande grafieken zijn een aantal conclusies te trekken. Het is namelijk te zien 
waar de opdrachtgever de nadruk op heeft willen leggen, dit is te verklaren aan de hand van logische 
verklaringen. Het is te zien dat bij het project Brug bij Ewijk, er in het contractdeel vraagspecificatie 
deel 1 (VS1) wordt gefocust op omgevingshinder en betrouwbaarheid. Dit is logisch aangezien de 
renovatie dient te worden uitgevoerd met zo min mogelijk overlast voor de omgeving, zoals de 
scheepvaart en de gebruikers van de brug. Er worden bij dit project innovatieve technieken toegepast, 
zoals de HSB-overlaging (Hoge Sterkte Beton) en het vervangen van de tuien. Daarvan dient een hoge 
mate van zekerheid aanwezig te zijn dat deze technieken ook betrouwbaar zijn, aangezien dit nog 
geen proven technology is. Duurzaamheid was geen belangrijk issue bij de Brug bij Ewijk, dat is ook 
terug te zien in het overzicht (figuur 54). Toch is er evengoed aandacht besteed aan de aspecteis 
duurzaamheid, in het Plan van Aanpak ligt de nadruk op het verlengen van de levensduur door 
aandacht te besteden aan de toe te passen materialen en de toekomstwaarde.  Hoewel duurzaamheid 
geen uitgangspunt was, is er absoluut aandacht aan besteed op het project.  
 
Op het gebied van veiligheid is te zien dat de opdrachtgever veel aandacht besteedt aan het veilig 
uitvoeren van de werkzaamheden. De werkzaamheden aan het complexe project zijn risicovol en dat 
is door de opdrachtgever onderkend, eveneens dient de omgeving, het weg- en waterverkeer 
gedurende de realisatie veilig doorgang te krijgen 
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Meppelerdiepsluis 
 
Bij het project Meppelerdiepsluis ligt de nadruk op veiligheid en gezondheid, het is van belang dat het 
personeel dat de sluis bediend veilig en gezond kan werken. Zo dienen ze een comfortabele 
werkruimte te hebben, maar moeten ze ook ten alle tijden kunnen communiceren van de schepen, zij 
het visueel dan wel via audio.  
 
Te zien is dat er op dit project de nodige aandacht is uitgegaan naar het op een duurzame wijze 
realiseren van het systeem. De opdrachtgever vraagt een breed scala aan categorieën binnen de 
aspecteis duurzaamheid uit. Door de opdrachtnemer is vooral waarde toegevoegd op de gezondheid 
en het verzorgen van het transport. Op het gebied van veiligheid zijn er veel eisen door de 
opdrachtgever opgesteld, deze eisen hebben over het algemeen betrekking op de veilige werking van 
de sluis, de veiligheid van het wegverkeer en het scheepvaartverkeer. 
 
Doordat de maatregelen niet zijn opgenomen als eisen blijven er discussies met de opdrachtgever 
mogelijk. De grafieken in de figuren 56 en 57 laten echter zien dat er op het gebied van duurzaamheid 
en veiligheid aantoonbaar kan worden gemaakt dat er is voldaan aan de categorieën binnen de 
aspecteisen. Bij dit project dient te worden aangekaart dat het van belang is realistische eisen op te 
nemen, niet alle voorgestelde maatregelen in het Plan  van Aanpak kunnen met objectief bewijs 
aantoonbaar worden gemaakt. Zo is het gebruik van kikkers in plaats van piepers voor achteruit 
rijdende vrachtwagens door de invloed van vele onderaannemers onmogelijk. Het aantonen van de eis 
dat 80% van het transport over het water dient te gaan wordt niet aantoonbaar gemaakt aan de hand 
van een vooropgesteld plan, maar wordt in de realisatiefase bijgestuurd in de hoop dat er aan kan 
worden voldaan. 

 

Figuur 55: Eisen aan veiligheid Brug bij Ewijk Figuur 54: Eisen aan duurzaamheid Brug bij Ewijk 
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Figuur 57: Eisen aan veiligheid Meppelerdiepsluis 

 
A2Maastricht 
 
A2Maastricht betreft een complex binnenstedelijk project, dit is terug te zien in de focus van de 
aspecteisen op de uitvoering. Het systeem dient te worden gerealiseerd met zo min mogelijk overlast 
voor de directe omgeving van het project. Het merendeel van de categorieën binnen de duurzaamheid 
worden afgedekt middels eisen in de VS1 die middels fysiek bewijs aantoonbaar worden gemaakt. 
Eveneens heeft de opdrachtnemer diverse maatregelen voorzien om te zorgen dat er meerwaarde 
wordt geleverd in de realisatiefase door aandacht te besteden aan een duurzame realisatie. 
 
Kijkend naar de grafiek van de veiligheid(figuur 59) dan is die enigszins vertekend, althans zo kan die 
overkomen. De opdrachtgever heeft buiten de eisen aan het veilig maken van het systeem tunnel 
nauwelijks eisen gesteld aan de veiligheid in het contract. Dit wil niet zeggen dat er bijvoorbeeld geen 
aandacht is besteed aan de constructieve veiligheid en de brandveiligheid. Zoals eerder in dit rapport 
benoemd is de veiligheid goed afgedekt middels de wet- en regelgeving. Op het gebied van de 
veiligheid wordt daar door de opdrachtnemer puur ingespeeld op het veilig uitvoeren van 
werkzaamheden waarbij aandacht wordt besteedt aan het omgeleide verkeer en het mogelijk maken 
van hulpverlening in de bouwkuip.   
 
Het is van belang realistische eisen op te nemen. Waarmee inzicht is in de gevolgen van een bepaalde 
maatregel (tijd/geld/kwaliteit) zodat daarop geanticipeerd kan worden en een maatregel in de 
uitvoeringsfase is na te komen. In het voorbeeld van de maatregel op het gebied van de CO2 emissie-
norm van het wagenpark op het project is te zien dat dat niet in alle gevallen gebeurt. Hierdoor is het 
mogelijk dat bepaalde maatregelen in de realisatiefase door ad hoc keuzes niet worden nagekomen. 
Doordat de maatregelen niet zijn opgenomen als eisen, bestaat de mogelijkheid dat hierdoor 
discussies ontstaan met de opdrachtgever over de aantoonbaarheid van het gerealiseerde werk. 
 

Figuur 56: Eisen aan duurzaamheid Meppelerdiepsluis 
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6.3. Indicatie van de effecten van de V&V-strategie (GOTICK) 

  
Aan de hand van interviews met managers op het gebied van duurzaamheid en veiligheid en 
functionarissen binnen de vakgroep Systems Engineering, allen binnen Strukton Civiel, zijn de effecten 
van de V&V-strategie die nu wordt toegepast op projecten (afgebakend tot de aspecten) vastgesteld. 
Deze bevindingen zijn te kwantificeren waarmee inzichtelijk wordt gemaakt op welk punt 
verbeteringen mogelijk zijn en wat de effecten van deze verbeteringen van de strategie zouden zijn. 
Aanbevelingen worden meegenomen als wensen voor het ontwikkelen van het hulpmiddel. 
 
Geld – Op dit moment is het slecht inzichtelijk wat de kosten van te nemen maatregelen zijn om 
daarmee te voldoen aan de aspecten duurzaamheid en veiligheid. Daarmee is het voor de 
opdrachtnemer zeer beperkt mogelijk het effect van de maatregelen te wegen. Een daaruit 
voortvloeiend probleem is dat maatregelen niet worden begroot, dit leidt ertoe dat ‘realiseerders’ 
maatregelen niet uitvoeren. Maar ook dat daardoor onenigheid met de opdrachtgever ontstaat. 
Eveneens blijkt dat maatregelen veel meer kosten dan begroot en daarmee het projectresultaat onder 
druk komt te staan. Door het proces van verifiëren en valideren verder te standaardiseren, het werken 
met bibliotheken waarin standaard maatregelen staan en het uitwerken van het Digitaal Keuren is 
potentieel geld te besparen als voortvloeisel van de bespaarde tijd door het efficiënter werken. 
Feitelijk gezien zouden maatregelen die worden getroffen geen extra geld hoeven kosten, er dient dan 
wel onderscheid te worden gemaakt in maatregelen die moeten worden gerealiseerd om te voldoen 
aan de eisen in het contract, en vervolgens slim om te springen met de speelruimte in de EMVI 
plannen. Extra geld kan zelfs gegenereerd worden door een Plus Pakket Duurzaamheid aan te bieden, 
er bestaat de mogelijkheid kansen voor na gunning aan te bieden. ‘Graag zouden wij als Strukton 
zijnde de onderbelichte gebieden van duurzaamheid mee nemen in de realisatie en zien daarvoor veel 
mogelijkheden, na gunning gaan we daarover graag met u in gesprek’. 

Figuur 59: Eisen aan veiligheid A2Maastricht Figuur 58: Eisen aan duurzaamheid A2Maastricht 
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Organisatie – Duidelijk is hierin het sleutelwoord, de V&V-strategie is op alle projecten eenduidig en 
duidelijk. De beoordelaars die technische kennis hebben zijn verantwoordelijk voor de categorieën 
binnen de aspecteisen die aansluiten bij hun discipline. Daarom zal er een procesbeschrijving dienen 
te komen en binnen de organisatie het beeld te leven dat winst is te behalen met een duidelijke aanpak. 
 

Tijd – Door de werkwijze op het gebied van verificatie en validatie van aspecteisen te standaardiseren 
middels een vast omlijnd proces dat in vergaande mate is gestandaardiseerd, is het mogelijk 
efficiënter te werken. Geschat wordt (door verschillende betrokken functionarissen op de projecten 
van Strukton) dat 80% van de voorgeschreven maatregelen standaard zijn. Door deze niet steeds 
opnieuw te hoeven beschouwen, is een groot deel van de tijd te besparen omdat er niet project op 
project nieuwe maatregelen dienen te worden geformuleerd. De resterende tijd kan worden gebruikt 
om te focussen op de 20% van de maatregelen die projectspecifiek zijn.  
 

Informatie – Op dit moment wordt niet eenduidig vastgelegd welke weg is afgelegd om te komen tot 
het resultaat (duurzaamheid of veiligheid). Dit is voor de opdrachtgever niet helder en navolgbaar. 
 

Communicatie – De rolverdeling voor de betrokken functionarissen is momenteel niet helder, verant-
woordelijkheden om criteria aan te tonen worden neergelegd bij functionarissen die er geen kennis en 
invloed op hebben. Niemand voelt zich verantwoordelijk en daarmee blijven categorieën onderbelicht 
 

Kwaliteit – Te zien is dat duurzaamheid en veiligheid niet tot het primaire proces in een 
infrastructureel project horen. Onder hoge werkdruk worden hier momenteel concessies aan gedaan. 
Wanneer de maatregelen haalbaar zijn en zijn opgenomen als eisen, is het onmogelijk deze aspecten 
niet te beschouwen. Door het beschouwen van de aspecten en op te nemen in het primaire proces 
gaat de kwaliteit van het gehele systeem omhoog. 
 

Nr.: Wens: 

VVA Waar mogelijk zijn er mogelijkheden voor een Duurzaamheid Plus pakket, een splitsing in 
maatregelen getroffen om aan het contract te voldoen en maatregelen die kunnen worden 
getroffen om als opdrachtnemer onderscheidend te zijn. 

VVB De opdrachtnemer maakt indicatief inzichtelijk wat de kosten zijn voor de maatregelen. 

VVC De V&V-strategie van de opdrachtgever wordt dusdanig ingericht dat er efficiënter wordt 
gewerkt door processen te standaardiseren. 

Tabel 34: Verbeterpunten op het gebied van de beheersing 

6.4. Praktijkcasus Beton 
 

Her en der zijn in dit rapport praktijkvoorbeelden toegelicht waarbij de focus lag op betonnen 
constructies. Hieronder zijn van het project Brug bij Ewijk58 een aantal eisen getoond waaraan de 
betonnen constructie van de overlaging in dit geval dient te voldoen. Per eis is een beschrijving 
gegeven van wat de eis inhoudt en waaruit de eis voorkomt (het criterium). De bewijsvoeringmethode 
is getoond en er is aangeduid welke beoordelaar de eis middels in welk document dient aan te tonen. 
Bij dit voorbeeld is te zien dat de opdrachtnemer eveneens maatregelen uit het Plan van Aanpak heeft 
opgenomen als interne eisen. Aan de hand van deze eisen treft de opdrachtnemer maatregelen en dit 
wordt vastgelegd in het werkplan HSB (het uitvoeringsplan). Er is echter geen onderscheid gemaakt in 
de verschillende subcategorieën binnen de aspecteisen waarmee het niet zichtbaar is of de opdracht-
nemer het gehele scala van de aspecten duurzaamheid en veiligheid heeft beschouwd. Er dient in een 
breder spectrum te worden gekeken naar de totstandkoming van een civiel betonnen constructie om 
aantoonbaar te kunnen maken dat er is voldaan aan de aspecteisen. De wijze van aanbrengen van 
beton heeft invloed op de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoot, en daarmee op de duurzaamheid.    

                                                           
58

 CVB (2014). Verificatieplan van de Brug bij Ewijk(interne documentatie) 
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Tabel 35: Objectnaam: HSB-overlaging 

4394 Bevestiging 
randprofielen 

Alle permanente randprofielen dienen aan 
het stalen dek te worden gelast. Alle 
tijdelijke randprofielen en randprofielen 
tussen verschillende fasen dienen aan het 
dek te worden verlijmd met een epoxy 
hechtlaag. 

Vraagspecificatie 1 Documentinspectie Integraal 
Uitvoeringsplan 
 

Technisch 
Manager 
Realisatie 

Werkplan HSB Specialist 
HSB 

5182 Bescherming 
randprofiel 

Het randprofiel dient te zijn beschermd 
tegen corrosie en vostschade. 

Vraagspecificatie 1 Documentinspectie Integraal 
Uitvoeringsplan 

Technisch 
Manager 
Realisatie 

Tabel 36: Objectnaam: Randprofiel 

5109 Kwaliteit 
wapeningsstaal 

Wapeningsstaal dient te worden uitgevoerd 
in B500B 

Vraagspecificatie 1 Documentinspectie Werkplan HSB Specialist 
HSB 

Certificaat Werkplan HSB Specialist 
HSB 

6013 Aanbrengen 
wapening 

Wapening dient te worden aangebracht 
conform de wapeningstekening. 

Vraagspecificatie 1 Documentinspectie Werkplan HSB Specialist 
HSB 

Tabel 37: Objectnaam: Wapening 

 

 

 

2395 
Minimale 
levensduur 
overlaging 

De minimale levensduur van niet 
vervangbare delen van de overlaging dient 
30 jaar te zijn. 

Vraagspecificatie1 
Onderliggende 
eisen (validatie) 

 
Werkplan HSB 

Specialist 
HSB 

3956 Gemiddeld 
gewicht HSB 

Het gewicht van de HSB overlaging per 
overspanning dient kleiner of gelijk te zijn 
aan 270 kg/m2. 

Vraagspecificatie1 Meting Werkplan HSB Specialist 
HSB 

4565 Opruwen HSB tpv 
stortnaden 

Bij alle stortnaden dient het HSB te 
worden opgeruwd, zodat de staalvezels 
bloot komen te liggen. De stortnaad dient 
vertikaal te blijven. 

Vraagspecificatie1 Documentinspectie Werkplan HSB Specialist 
HSB 

4631 Minimale hoogte 
wapening HSB 

De afstand tussen de bovenkant van de 
dekplaat en de bovenkant van de HSB-
wapening dient minimaal 50mm te 
bedragen 

Vraagspecificatie1 Documentinspectie Werkplan HSB Specialist 
HSB 

Meting Werkplan HSB Specialist 
HSB 

4632 Maximale dekking 
wapening HSB 

De betondekking op de bovenzijde van de 
bovenste staaf dient maximaal 50mm te 
bedragen. 

Vraagspecificatie1 Documentinspectie Werkplan HSB Specialist 
HSB 

Documentinspectie Werkplan HSB Specialist 
HSB 

5176 Minimale dekking 
wapening HSB 

De betondekking op de bovenzijde van de 
bovenste staaf dient minimaal 20mm te 
bedragen. 

Vraagspecificatie1 Documentinspectie Werkplan HSB Specialist 
HSB 

Meting Werkplan HSB Specialist 
HSB 

5189 Hoge Sterkte 
Beton, 
Aanbrengen 
Beton, 
Onvlakheid 

De langs- en dwarsonvlakheid van de 
betonoverlaging dient maximaal 5 mm 
onder een rei van 3 meter te zijn. 

Vraagspecificatie1 Documentinspectie Werkplan HSB Specialist 
HSB 

Meting Werkplan HSB Specialist 
HSB 

Int-
00639 

2.2.14 Stap 14 -
Aanbrengen van 
de HSB 

Zodra de wapening is aangebracht wordt 
het stortmaterieel aangevoerd, opgesteld 
en getest om voorbereid te zijn op het 
moment dat met het storten kan worden 
begonnen. Om eventuele storingen aan 
het stortmaterieel snel te kunnen 
verhelpen hebben we continu eigen 
onderhoudsmonteurs (E&W) op het werk. 
In dezelfde fase wordt het alignement 
uitgezet op het dek en worden de 
hoogtepennen ten behoeve van de 
tastdraad uitgezet. Laatste stap voor het 
storten is het nogmaals schoonblazen van 
de hechtlaag. 

Plan van Aanpak 
aanbieding 

Documentinspectie Werkplan HSB Specialist 
HSB 
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4458 Kwaliteit 
staalvezels 

De kwaliteit van de staalvezels dient 
tenminste S235 te zijn. 

Vraagspecificatie 1 Documentinspectie Werkplan 
Aanbrengen 
HSB en ZOAB 

Technisch 
Manager 
Realisatie 

5053 Staalvezels, 
diameter 

De staalvezels dienen een diameter te 
hebben van 0,4 mm en een lengte van 
12,5mm (rechte staaf). 

Vraagspecificatie 1 Certificaat Werkplan 
Aanbrengen 
HSB en ZOAB 

Technisch 
Manager 
Realisatie 

5114 Hoge Sterkte 
Beton, 
Aanbrengen 
Beton, 
Bouwstoffen 

Het toegepaste grove toeslagmateriaal 
dient in de korrelgroep 2/5 vallen 
volgens de NEN-EN 12620. 

Vraagspecificatie 1 Documentinspectie Werkplan 
Aanbrengen 
HSB en ZOAB 

Technisch 
Manager 
Realisatie 

5115 Hoge Sterkte 
Beton, 
Aanbrengen 
Beton, 
Bouwstoffen 

De toeslagmaterialen dienen ongevoelig 
te zijn voor aantasting door alkali-silica 
reactie (ASR) conform CUR 
aanbeveling-89. 

Vraagspecificatie 1 Documentinspectie Werkplan 
Aanbrengen 
HSB en ZOAB 

Technisch 
Manager 
Realisatie 

5116 Hoge Sterkte 
Beton, 
Aanbrengen 
Beton, 
Bouwstoffen 

Het percentage lucht in de betonmortel 
dient bij het aanbrengen maximaal 2% 
te bedragen. 

Vraagspecificatie 1 Documentinspectie Werkplan 
Aanbrengen 
HSB en ZOAB 

Technisch 
Manager 
Realisatie 

Meting Werkplan 
Aanbrengen 
HSB en ZOAB 

Technisch 
Manager 
Realisatie 

5117 Hoge Sterkte 
Beton, 
Aanbrengen 
Beton, 
Sterkteklasse 

De betonkwaliteit van het HSB beton 
voor de overlaging is C90/105. De 
karakteristieke waarde van de 
kubusdruksterkte zoals gedefinieerd in 
NEN-EN 1992-2 dient minimaal 105 
N/mm2 te zijn. 

Vraagspecificatie 1 Documentinspectie Werkplan 
Aanbrengen 
HSB en ZOAB 

Technisch 
Manager 
Realisatie 

Tabel 38: Objectnaam: Betonmengsel 

 

6.5. Deelconclusie  

 
Dit hoofdstuk staat in het teken van een analyse van de huidige situatie omtrent verificatie en 
validatie van de aspecteisen op een drietal referentieprojecten. In het voorgaande hoofdstuk is 
geschetst welke mogelijkheden er zijn om een verificatie en validatiestrategie in te richten. Een drietal 
referentieprojecten is daartoe doorgrond op het gebied van de eisen die gesteld zijn aan de aspecten 
Duurzaamheid en Veiligheid en de wijze waarop deze eisen al dan niet aantoonbaar worden gemaakt  
middels de gehanteerde strategie. Door het vastgestelde kader te vergelijken met de wijze waarop er 
wordt geverifieerd en gevalideerd in de huidige situatie is het mogelijk verstoringen op te sporen en 
kansen aan te geven die vorm geven aan het te ontwikkelen hulpmiddel. Doordat is onderzocht wat 
de effecten van de toegepaste strategieën zijn uitgedrukt in de GOTICK-criteria is het mogelijk vast te 
stellen welke strategie de meeste meerwaarde biedt in het kader van de opdrachtnemer.  
 
De beschouwde V&V-strategieën op de projecten laten een aantal verbeterpunten zien. Het proces 
van het aantoonbaar maken dat de maatregelen in het EMVI vraagstuk is niet eenduidig. Er dienen 
realistische maatregelen te worden opgesteld waarbij wordt gespiegeld dat de eisen doeltreffend zijn 
en voldoen aan de vraag  van de klant. Om dit proces efficiënter te maken zijn er mogelijkheden in het 
standaardiseren van het proces door onder andere bibliotheek functies toe te voegen waardoor tijd 
en geld wordt bespaard. Het werken met een vast format in de documentatie leidt ertoe dat binnen 
een project de verplichting is alle categorieën binnen de aspecteisen te beschouwen.  
 
In het vervolg van het onderzoek wordt geen aandacht geschonken aan de maatregelen die volgen uit 
het wettelijk kader, de vergunningen en eisen uit de VS2. Het concept van Digitaal Keuren wordt niet 
meegenomen aangezien dit nog een kortlopende pilot binnen Strukton Civiel is. In het volgende 
hoofdstuk worden de resultaten van afgelopen vier hoofdstukken aan elkaar gespiegeld wat resulteert 
in een Programma van Eisen/Wensen dat als onderlegger dient voor het te ontwikkelen hulpmiddel.  
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7. Conclusies over de vormgeving van de V&V-strategie 
 
 

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn de voorwaarden beschreven waaraan een V&V-strategie dient te 
voldoen. In hoofdstuk 6 is beschreven in hoeverre er op een drietal projecten in de praktijk wordt 
voldaan aan deze vastgestelde voorwaarden. Dit heeft een aantal verbeterpunten aan het licht 
gebracht waarmee Strukton Civiel zijn strategie kan aanpassen opdat aspecteisen in de realisatiefase 
aantoonbaar worden gemaakt. In paragraaf 7.1. wordt per vaste voorwaarde aan de V&V-strategie 
benoemd welke verbeterpunten er zijn. Paragraaf 7.2 behandelt dit voorde aanvullende voorwaarden. 
 

7.1. Conclusies vormgeving vaste voorwaarden V&V-strategie 

 
 

Acceptatiecriterium bij Strukton Civiel Projecten: 
 

- Er wordt niet gewerkt duidelijk gedefinieerde aspecteisen; 
- De V&V-strategie borgt niet dat aspecteisen gedurende het project worden beschouwd; 
- Maatregelen op het gebied van de aspecteisen zijn niet altijd realistisch; 
- Er wordt niet inzichtelijk gemaakt of alle categorieën binnen aspecteisen zijn beschouwd 

waarmee de verificatie en validatie niet in hetzelfde proces zijn geïntegreerd. 
 

Bewijsvoeringmethode bij Strukton Civiel Projecten: 
 

- Het Plan van Aanpak (EMVI) heeft geen volwaardige plaats in het V&V-proces 
(maatregelen worden niet op ieder project opgenomen als eis); 

- Er wordt niet altijd objectief bewijs toegevoegd aan verificaties/keuringen. 
 

Beoordelaar bij Strukton Civiel Projecten: 
 

- Eisen worden niet toegewezen aan beoordelaar met inhoudelijke kennis van de verificatie; 
- Beoordelaars van categorieën binnen de organisatie zijn niet allemaal bekend. 

 
 

Het doel van verificatie & validatie is expliciet en objectief aantonen dat het resultaat in overeen-
stemming is met de specificaties en het beoogde gebruik. Verificatie is aantonen dat het juist 
gebouwd is, Validatie is aantonen dat het juiste gebouwd is. De doelen van V&V zijn onder andere: 
expliciet en aantoonbaar voldoen aan de behoefte van de klant; voorkomen van faalkosten in een zo 
vroeg mogelijk stadium; en het verbeteren van de kwaliteit van het proces en het systeem/ object. In 
de praktijk is te zien dat Strukton Civiel Projecten op dit moment de voordelen nog niet volledig weet 
te behalen. Het niet aantoonbaar kunnen maken van de aspecten hoeft niet direct te leiden tot directe 
kosten of vertraging, maar leidt wel tot imagoschade bij de opdrachtnemer. Wanneer niet 
aantoonbaar kan worden gemaakt dat er in een project is voldaan aan de eisen, en de oplevering 
wordt uitgesteld leidt dit wel tot extra kosten en vertraging. In de meeste contracten zitten 
boeteclausules opgenomen wanneer een werk niet op tijd wordt opgeleverd. Bezien vanuit het 
procedurele perspectief dan is te zien dat de aspecteisen Duurzaamheid en Veiligheid geen plek in het 
primaire proces van de opdrachtnemer hebben, wat leidt tot een lagere kwaliteit. Verificatie en 
validatie van aspecteisen zijn daarin niet geïntegreerd in hetzelfde proces, het ontwerpproces, in de 
werkwijze van de opdrachtnemer. Doordat er onduidelijkheid is in de organisatie, kan het voorkomen 
dat bepaalde aspecten onbeschouwd blijven. 
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7.2. Conclusies vormgeving aanvullende voorwaarden V&V-strategie 

 
 
Eveneens op het gebied van de aanvullende voorwaarden binnen een verificatie- en validatiestrategie 
zijn een aantal verbeterpunten aan het licht gebracht.  
 

Aanvullende voorwaarden bij Strukton Civiel Projecten: 
 

- De werkwijze omtrent Verificatie en Validatie wordt als arbeidsintensief ervaren;  
- Er zijn geen voortgangschecks in het V&V-proces opgenomen; 
- Er wordt op verschillende projecten niet eenduidig gewerkt met een vast format waarin 

de verificaties worden vastgelegd. 
 

 
Deze negatieve invloeden leiden ertoe dat de medewerkers bij Strukton Civiel niet efficiënt en 
effectief  vinden. Het proces is deels te standaardiseren met een tweeledig doel: er kan sneller worden 
gewerkt en door een vast format te hanteren wordt geborgd dat aandacht wordt besteed aan de 
aspecten. Het opnemen van voortgangschecks houdt de organisatie scherp en vormt een trigger om te 
voldoen aan de eisen en daar acties voor te ondernemen. Voor het imago naar de opdrachtgever is 
het goed om een stabiele partner te zijn, een partner waarvan de opdrachtgever weet dat deze zijn 
beloftes aantoont. 
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8. Opzet en uitwerking ‘Aspecteisen-bibliotheek’  
 
In het voorgaand beschreven onderzoek is geconcludeerd dat de omgang met niet concrete 
aspecteisen als duurzaamheid en veiligheid in de praktijk problemen oplevert op het gebied van het 
aantoonbaar voldoen aan deze eisen. Het probleem schuilt in het niet concreet zijn van de eisen, 
doordat de verwachtingen van de opdrachtgever kunnen verschillen van de verwachtingen van de 
opdrachtnemer, kan dit bij de oplevering van een project leiden tot discussie. Om deze discussie aan 
de voorzijde op gang te brengen en daarmee te ondervangen is naar aanleiding van het eerder 
uitgevoerde en gedocumenteerde onderzoek een hulpmiddel ontwikkeld.  
 

8.1. Ontwerpmethodiek 

 
Nu is vastgesteld waaraan een verificatie- en validatie strategie, in het kader van het aantoonbaar 
maken van de aspecteisen duurzaamheid en veiligheid, dient te voldoen en de verbeterpunten zijn 
geanalyseerd, kan er een oplossing worden ontwikkeld waardoor in projecten aspecteisen 
aantoonbaar worden gemaakt. Deze verbeterpunten vormden de input voor het ontwikkelde 
hulpmiddel. De verbeterpunten zijn gekoppeld aan een functie, middels deze functionele eigenschap 
is het verbeterpunt geïmplementeerd in het hulpmiddel. In paragraaf 8.2. is het Programma van Eisen 
(PvE) te zien waaraan het hulpmiddel dient te voldoen. Dit PvE is gebaseerd op de verbeterpunten die 
zijn vastgesteld in hoofdstuk 6. Er is in het PvE direct een koppeling gemaakt aan een functie, waar is 
het verwerkt in het hulpmiddel, waar heeft het verbeterpunt betrekking op en hoe ziet de toetsing 
eruit. Dit is eveneens gedaan voor het Programma van Wensen (PvW). Aanvullende wensen zijn 
verkregen door het organiseren van een brainstorm moment binnen de vakgroep Systems Engineering 
van Strukton Civiel. Vergeleken met het PvE is het PvW richtinggevend en het PvE maatgevend. Dit 
verschil komt tot uiting in de ontwikkeling en de toetsing van het hulpmiddel. Voldoen aan de wensen 
vergroot de toegevoegde waarde van het hulpmiddel en kan het gebruik hiervan stimuleren. De eisen 
zijn essentieel voor de werking van het hulpmiddel in het proces. 
 
Conceptmatig is aan de hand van het PvE en PvW 
het hulpmiddel ontworpen waarna de grove 
werking van het hulpmiddel is gevisualiseerd in 
zogenaamde ‘Black boxes’ (paragraaf 8.3). Deze 
basis is verfijnd middels een stroomschema voor 
het hulpmiddel. Dit stroomschema is specifieker 
gedocumenteerd resulterend in het functioneel 
ontwerp van het hulpmiddel (paragraaf 8.4). Het 
functionele ontwerp, begeleidt met een 
voorbeeld, is daarna grafisch vormgegeven, 
resulterend in het uiteindelijke hulpmiddel. 
Middels tussentijdse toetsing zijn reeds 
optimalisaties doorgevoerd. Figuur 60 toont de 
schematische weergave van het ontwerptraject 
van het hulpmiddel. 
 
Figuur 60: Schematische weergave van het 

ontwerptraject van het ontwikkelde hulpmiddel 

Invulling ‘Black Boxes’ hulpmiddel

Stroomschema werkwijze hulpmiddel

Functioneel ontwerp hulpmiddel

Grafisch ontwerp hulpmiddel 
‘Aspecteisen Bibliotheek’

Toetsing en optimalisatie hulpmiddel

PvE en PvW 
hulpmiddel

Proces Verifiëren en  Valideren
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8.2. Eisen en wensen 

 
Ten aanzien van het verificatie- en validatieproces en hulpmiddel zijn de volgende eisen geformuleerd. 
 
Nr: Eis: Ontwerp: 

Nr: 1 
 

Eis: De opdrachtnemer dient objectief bewijs toe 
te voegen bij de verificaties. 

Soort: Acceptabel voor opdrachtgever 

Verwerking in hulpmiddel: Werkwijze 

beschrijving 

Toetsing: Opdrachtgever 

Nr: Eis: Ontwerp: 

Nr: 2 
 

Eis: De V&V-strategie van de opdrachtnemer 
borgt dat de aspecteisen worden beschouwd 
gedurende het project. 

Soort: Acceptabel voor opdrachtgever 

Verwerking in hulpmiddel: Plan van 

Aanpak/ Strategie 

Toetsing: Opdrachtgever 

Nr: Eis: Ontwerp: 

Nr: 3 
 

Eis: De V&V-strategie van de opdrachtnemer 
wordt dusdanig ingericht dat er efficiënter wordt 
gewerkt door processen te standaardiseren. 

Soort: Draagvlak bij opdrachtnemer 

Verwerking in hulpmiddel: Werkwijze 

beschrijving/ bibliotheek 

Toetsing: Opdrachtnemer 

Nr: Eis: Ontwerp: 

Nr: 4 
 

Eis: De opdrachtnemer treft realistische en 
doeltreffende maatregelen op het gebied van de 
aspect-eisen.  

Soort: Draagvlak bij opdrachtnemer 

Verwerking in hulpmiddel: 

Werkwijzebeschrijving/ Trade-off matrix 

Toetsing: Opdrachtnemer 

Nr: Eis: Ontwerp: 

Nr: 5 
 

Eis: Verificatie en validatie zijn geïntegreerd in 
hetzelfde proces in de werkwijze van de 
opdrachtnemer 

Soort: Draagvlak bij opdrachtnemer 

Verwerking in hulpmiddel: Werkwijze 

beschrijving 

Toetsing: Opdrachtnemer 

Nr: Eis: Ontwerp: 

Nr: 6 
 

Eis: De opdrachtnemer maakt inzichtelijk of alle 
categorieën binnen aspecteisen zijn beschouwd. 

Soort: Draagvlak bij opdrachtnemer 

Verwerking in hulpmiddel: Grafiek/ 

Plan van Aanpak/ Strategie 

Toetsing: Opdrachtnemer 

Nr: Eis: Ontwerp: 

Nr: 7 
 

Eis: Strukton Civiel werkt met een vast format 
waarin de verificaties traceerbaar worden 
gedocumenteerd. 

Soort: Draagvlak bij opdrachtnemer 

Verwerking in hulpmiddel: Specifiek 

Aspect Dossier 

Toetsing: Opdrachtnemer 

Nr: Eis: Ontwerp: 

Nr: 8 
 

Eis: Er is een duidelijke definitie van de aspecten 
duurzaamheid en veiligheid opgenomen door 
Strukton Civiel Projecten. 

Soort: Acceptatiecriterium 

Verwerking in hulpmiddel: 

Bibliotheek/Plan van Aanpak/ Strategie 

Toetsing: Praktijk casus 

Nr: Eis: Ontwerp: 

Nr: 9 
 

Eis: Het Plan van Aanpak (EMVI) heeft een 
volwaardige plaats in het V&V-proces van de 
opdrachtnemer door de maatregelen volgend uit 
de EMVI-criteria op te nemen als eis. 

Soort: Acceptatiecriterium 

Verwerking in hulpmiddel: Werkwijze 

beschrijving 

Toetsing: Praktijk casus 

Nr: Eis: Ontwerp: 

Nr: 10 
 

Eis: Strukton Civiel Projecten wijst de eisen toe 
aan Beoordelaars die inhoudelijke kennis hebben 
van de te beoordelen activiteit. 

Soort: Beoordelaar 

Verwerking in hulpmiddel: Werkwijze 

beschrijving/ Bibliotheek 

Toetsing: Praktijk casus 
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Nr: Eis: Ontwerp: 

Nr: 11 
 

Eis: Bij Strukton Civiel Projecten zijn de 
beoordelaars van de aspecteis categorieën 
binnen de organisatie bekend 

Soort: Beoordelaar 

Verwerking in hulpmiddel: Werkwijze 

beschrijving/ Bibliotheek/ Kennishouder 

Toetsing: Praktijk casus 

Nr: Eis: Ontwerp: 

Nr: 12 
 

Eis: De opdrachtnemer voert regelmatige 
voortgangs-checks uit in het V&V-proces. 

Soort: Aanvullende voorwaarde 

Verwerking in hulpmiddel: 

Voortgangsrapportage 

Toetsing: Praktijk casus 

Tabel 39: Eisen aan het hulpmiddel 

Aanvullend op het Programma van Eisen, is ook het Programma van Wensen opgesteld. 
 
Code: Wens: Ontwerp: 

 A 
 

Het is wenselijk de opdrachtnemer niet te laten 
verifiëren en valideren op basis van referentie. 

Soort: Acceptabel voor opdrachtgever 

Verwerking in hulpmiddel: Werkwijze 

beschrijving 

Toetsing: Opdrachtgever 

Code: Wens: Ontwerp: 

B 
 

Het maken van afspraken met de opdrachtnemer 
om niet verifieerbare eisen te beheersen. 

Soort: Acceptabel voor opdrachtgever 

Verwerking in hulpmiddel: Werkwijze 

beschrijving 

Toetsing: Opdrachtgever 

Code: Wens: Ontwerp: 

C 
 

Gezamenlijk afleiden van eisen door de 
opdrachtgever en -nemer om duidelijkheid te 
creëren op welke wijze er is omgegaan met de 
aspecteisen. Inbouwen van dialoogmomenten 
tussen opdrachtgever en -nemer om gezamenlijk 
te komen tot een beter product en proces. 

Soort: Acceptabel voor opdrachtgever 

Verwerking in hulpmiddel: Werkwijze 

beschrijving 

Toetsing: Opdrachtgever 

Code: Wens: Ontwerp: 

D De opdrachtnemer zou een onafhankelijke derde 
de verificatie/ validaties kunnen laten uitvoeren in 
het geval de belangen bij een verificatie/ validatie 
dusdanig groot zijn 

Soort: Acceptabel voor opdrachtgever 

Verwerking in hulpmiddel: Werkwijze 

beschrijving 

Toetsing: Opdrachtgever 

Code: Wens: Ontwerp: 

 E 
 

De V&V-strategie zou ook voor andere 
aspecteisen dan duurzaamheid en veiligheid 
kunnen worden toegepast. 

Soort: Draagvlak bij opdrachtnemer 

Verwerking in hulpmiddel: Werkwijze 

beschrijving 

Toetsing: Opdrachtnemer 

Code: Wens: Ontwerp: 

F 
 

Het is wenselijk dat de V&V-strategie praktisch 
toepasbaar is voor functionarissen van Strukton 
door gebruik te maken van een database met 
standaard maatregelen voor de aspecteis. 

Soort: Draagvlak bij opdrachtnemer 

Verwerking in hulpmiddel: Werkwijze 

beschrijving 

Toetsing: Opdrachtnemer 

Code: Wens: Ontwerp: 

G 
 

Het is wenselijk dat de strategie compatibel is 
met de processen die reeds door Strukton Civiel 
worden gehanteerd en de hulpmiddelen die 
daarvoor beschikbaar zijn. 

Soort: Draagvlak bij opdrachtnemer 

Verwerking in hulpmiddel: Werkwijze 

beschrijving 

Toetsing: Praktijk Casus 

Code: Wens: Ontwerp: 

H 
 

Het verifiëren en valideren en een hulpmiddel 
hiervoor zou waar mogelijk voor de 
functionarissen binnen Strukton Civiel eenvoudig 
te gebruiken zijn . 

Soort: Draagvlak bij opdrachtnemer 

Verwerking in hulpmiddel: Werkwijze 

beschrijving 

Toetsing: Praktijk Casus 
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Code: Wens: Ontwerp: 

I 
 

Bij verifiëren en valideren kan onderscheid 
worden gemaakt in maatregelen voortkomend uit 
eisen uit het wettelijk kader/VS1/VS2 en 
maatregelen volgend uit EMVI-criteria. 

Soort: Draagvlak bij opdrachtnemer 

Verwerking in hulpmiddel: Werkwijze 

beschrijving 

Toetsing: Opdrachtnemer 

Code: Wens: Ontwerp: 

J 
 

De opdrachtnemer zou een V&V manager aan 
kunnen stellen. 

Soort: Beoordelaar 

Verwerking in hulpmiddel: Werkwijze 

beschrijving 

Toetsing: Opdrachtnemer 
Code: Wens: Ontwerp: 

K 
 

Om bepaalde aspecten in het bouwproces te 
benadrukken kan een separaat overzicht worden 

opgesteld waarmee het voldoen aan dat aspect 
aantoonbaar wordt gemaakt 

Soort: Draagvlak bij opdrachtnemer 

Verwerking in hulpmiddel: Werkwijze 

beschrijving 

Toetsing: Praktijk casus 
Code: Wens: Ontwerp: 

L Er zijn mogelijkheden voor een Duurzaamheid 
Plus pakket, een splitsing in maatregelen 
getroffen om aan het contract te voldoen en 
maatregelen getroffen om onderscheidend te zijn 

Soort: Draagvlak bij opdrachtnemer 

Verwerking in hulpmiddel: Werkwijze 

beschrijving 

Toetsing: Opdrachtnemer 
Code: Wens: Ontwerp: 

M 
 

De opdrachtnemer zou indicatief inzichtelijk 
kunnen maken wat de kosten zijn voor de 
maatregelen. 

Soort: Draagvlak bij opdrachtnemer 

Verwerking in hulpmiddel: Trade-off 

matrix 

Toetsing: Opdrachtnemer 

Tabel 40: Wensen aan het hulpmiddel 

Het hulmiddel dient er zorg voor te dragen dat onderstaande deelproducten onderdeel uitmaken van 
het verificatie en validatieproces van de beschouwde aspecteis. In onderstaande tabellen zijn deze 
deelproducten onderverdeeld in verschillende onderdelen van de procesleer, te weten: input en 
output. Gedurende het ontwikkelproces van het hulpmiddel zijn er enkele additionele aandachts-
punten naar voren gekomen die zijn meegenomen. 

 

Gewenste Input werkwijze hulpmiddel 

Werkwijze beschrijving 

Vast Format voor de aspecteisen 

Contractstukken (VS1/VS2/Aanbestedingsleidraad (EMVI)) 

Bibliotheek met maatregelen 

Tabel 41: Gewenste input werkwijze hulpmiddel 

Gewenste Output werkwijze hulpmiddel 

Trade-off matrix 

Plan van Aanpak/ Strategie (ook grafisch) 

Voortgangsrapportage (ook grafisch) 

Specificatie mogelijke maatregelen 

Specifiek Aspect Dossier 

Tabel 42: Gewenste output werkwijze hulpmiddel 

Aandachtspunten voor hulpmiddel 

Welke rechten worden gegeven aan de gebruikers van het hulpmiddel 

Beheer en onderhoud data in de bibliotheek 

Implementatie in organisatie, aanstellen van beheerders en verantwoordelijken. 

Tabel 43: Additionele aandachtspunten voor het hulpmiddel 
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8.3. Werking hulpmiddel 

 
De doelstelling die is geformuleerd voor de ontwerpfase van het afstudeeronderzoek geeft aan 
waaraan het hulpmiddel dient te voldoen, namelijk: 
 

“een hulpmiddel ontwikkelen voor functionarissen binnen Strukton Civiel Projecten, 
 

waarmee in de realisatiefase van civiele betonnen constructies ontwikkeld conform de Systems 
Engineering methodiek,  
 

de niet concrete aspecteisen duurzaamheid en veiligheid kunnen worden geverifieerd en 
gevalideerd,  
 

door een eenduidige V&V-strategie te ontwerpen die middels objectief bewijs aantoont dat er is 
voldaan aan de vraag van de opdrachtgever, 
 

op een wijze die acceptabel is voor de opdrachtgever,  
 

en kan rekenen op draagvlak in de opdrachtnemende organisatie door niet langer als inefficiënt en 
ineffectief te worden bestempeld”.   

 

De werking van het hulpmiddel berust op twee functies. De eerste is het borgen dat beloftes aan de 
opdrachtgever worden nagekomen. Dit houdt in dat alle maatregelen die door de opdrachtnemer 
worden aangeboden om invulling te geven aan de vage aspecteis of het EMVI-criterium worden 
opgenomen als interne eis. Daarbij is het van belang minimaal het acceptatiecriterium te specificeren, 
een bewijsvoeringmethode te selecteren en een beoordelaar aan te wijzen.  
 

Instantiëren59: "geven van een waarde aan een variabele”  
(In de context van het hulpmiddel: omzetten van generieke maatregel in een specifieke interne eis). 
 

Op het moment dat de interne eis is geïnstantieerd en opgenomen is in het verificatieplan dient te 
worden gemonitord dat de eis geverifieerd wordt. Door deze informatie vast te leggen in een dossier 
is voor elk aspect een separaat overzicht te genereren waarin aannemelijk wordt gemaakt op welke 
wijze invulling is gegeven aan de vraag van de opdrachtgever. Er worden grofweg twee fasen 
onderscheiden:  
 

1) Een instantieer fase, generieke maatregelen worden voor aspecten projectspecifiek gemaakt 
tot een toetsbaar acceptatiecriterium met een bewijsvoeringmethode en beoordelaar, 
waardoor de aspecten aantoonbaar gemaakt kunnen worden; 

2) Een beheerfase, waarin de tot eis geïnstantieerde maatregelen worden aangetoond middels 
objectief bewijs en de voortgang wordt gecontroleerd. 

 

Instantieer fase – In de  doelstelling van dit afstudeeronderzoek staat de passage: “een hulpmiddel… 
de niet concrete aspecteisen duurzaamheid en veiligheid kunnen worden geverifieerd en gevalideerd..” 
In deze fase worden de vage aspecten geconcretiseerd en geïnstantieerd tot aantoonbare eisen. De 
input wordt gevormd door de contractstukken waarin de aspecteisen staan opgenomen. Deze 
aspecteisen worden geanalyseerd en opgenomen in een vast format. Aan het eind van de doelstelling 
staat de passage: “en kan rekenen op draagvlak in de opdrachtnemende organisatie door niet langer 
als inefficiënt en ineffectief te worden bestempeld”. Daartoe is het proces gestandaardiseerd, er zijn 
concept maatregelen opgenomen in een bibliotheek waaruit kan worden geput om vage aspecteisen 
om te zetten in concrete eisen. Deze bibliotheek biedt ondersteuning in deze eerste fase. De beoogde 
werkwijze met het hulpmiddel is de functionarissen duidelijk gemaakt met een werkwijze beschrijving.    

                                                           
59

 Woordenboek (2015). Instantiëren. Geraadpleegd op februari 21, 2015, van: http://www.woorden-boek.nl 
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De output bestaat uit bewijsstukken waarmee bepaalde keuzes aannemelijk worden gemaakt. In het 
Plan van Aanpak Aspect Strategie is de analyse van de aspecteisen toegelicht. Eveneens is er een 
specificatie opgenomen waarin alle mogelijke maatregelen voor de concretisering van een bepaald 
aspect  zijn opgenomen. De keuze om bepaalde maatregelen toe te passen ligt vastgelegd in de Trade-
off matrix. Het hulpmiddel faciliteert de stap van vage aspecteis naar aantoonbare eis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beheerfase - De output van de instantieer fase is een lijst met aantoonbare eisen en de bewijsvoering 
waarop de selectie is gebaseerd, de validatie. De maatregelen zijn projectspecifiek gespecificeerd, aan 
het acceptatiecriterium is een bewijsvoeringmethode en beoordelaar toegewezen. De output van de 
instantieer fase vormt de input voor de beheerfase. Het hulpmiddel dient te ondersteunen in het 
bewaken van de voortgang, worden de eisen geverifieerd? Het vaste format biedt de leidraad voor het 
aantoonbaar kunnen voldoen aan de eisen. In dit format staat de Aspect Strategie beschreven en 
staan de gekozen maatregelen uit de eerste fase gedocumenteerd. Periodiek dient te worden 
gecontroleerd of de eisen ook daadwerkelijk worden geverifieerd. Wanneer alle eisen geverifieerd zijn 
is er in het vaste format de mogelijkheid de bewijsvoering van de eisen toe te voegen waardoor in een 
specifiek aspectdossier staat beschreven op welke wijze de aspecteis is omgezet in aantoonbare eisen 
en op welke wijze de eisen zijn aangetoond in het project. Daarmee is de documentatie rond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stroomschema – Nadat de basis van het hulpmiddel is bepaald, is een stroomschema opgesteld met 
daarin de werking van het hulpmiddel, de te doorlopen stappen in het verificatie- en validatieproces. 
Het stroomschema is weergegeven op de volgende pagina. Er is te zien dat in de instantieer fase het 
acceptatiecriterium wordt bepaald, de bewijsvoeringmethode wordt vastgesteld en de beoordelaar 
wordt aangewezen. In de beheerfase wordt middels documenten aantoonbaar gemaakt dat er is 
voldaan aan de vraag van de opdrachtgever.   
 

Vanwege conflicten met de terminologie die binnen Strukton Civiel wordt gehanteerd, wordt er in het 
vervolg gesproken van bibliotheek eisen in plaats van maatregelen. 

Figuur 61: ‘Black Box’ instantieer fase 

-Aantoonbare eis 
- Plan van Aanpak Aspect Strategie 
- Specificatie mogelijke maatregelen 
- Trade-off matrix 

- Contractstukken 
- Vast format 
- ProjectStrategie 

- Werkwijze beschrijving 
- Bibliotheek met 

maatregelen 

Figuur 62: ‘Black Box’ beheerfase 

- Specifiek Aspect Dossier 
- Voortgangsrapportages 

 

- Werkwijze beschrijving 

- Aantoonbare eis 
- Plan van Aanpak Aspect Strategie 
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Figuur 63: Stroomschema werkwijze hulpmiddel 
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8.4. Functioneel ontwerp 
 

Nadat voor het hulpmiddel de werking is vastgesteld, is begonnen met het ontwerpen van een 
functioneel hulpmiddel. Het stroomschema in figuur 63 dient daarbij als de rode draad. In deze 
paragraaf is aan de hand van het stroomschema het proces tekstueel toegelicht. Eveneens is middels 
SADT’s aangegeven waar in het ontwikkelingsproces volgens de SE-methodiek de stap zich bevindt. De 
groene stappen in de SADT’s zijn nieuwe stappen in het proces. De SADT-techniek60 (Structured 
Analysis and Design Technique) is er op gericht grafische modellen te maken van situaties met 
statische (dingen) en dynamische (activiteiten) aspecten. Voor de beeldvorming is een voorbeeld 
toegevoegd waardoor de meerwaarde van het hulpmiddel gaat leven. In deze paragraaf wordt het 
hulpmiddel toegelicht aan de hand van data die is opgenomen in een Excel bestand. Het proces dient 
namelijk ook te kunnen worden doorlopen zonder hulpmiddel. In de volgende paragraaf wordt het 
grafisch ontwerp van het hulpmiddel toegelicht, waarbij het hulpmiddel is geïntegreerd in de 
werkwijze van Strukton Civiel in de tool Relatics. 
 

Zoals aangegeven bij het doel, dient het hulpmiddel er zorg voor te dragen dat vage aspecteisen 
worden meegenomen in het realisatieproces op een wijze dat voor zowel de opdrachtnemer als de 
opdrachtgever bekend is wat de eis impliceert. Daartoe wordt een zogenaamd ‘zijstapje’ gemaakt in 
het reguliere cyclische verificatie en  validatie proces. Door het nemen van dit ‘zijstapje’ borgt het 
hulpmiddel dat niet concrete eisen additioneel worden beschouwd en dusdanig worden geformuleerd 
dat concrete bibliotheek eisen resulteren in interne eisen die worden opgenomen in het reguliere 
aantoningsproces. Het stroomschema toont waar het uitstapje zich bevindt in het reguliere proces.  
 

Toelichting activiteiten - Bezien vanuit het totale ontwikkelingsproces van een project vindt het 
aantoningsproces plaats in zowel de ontwerpfase als de uitvoeringsfase. Op het gebied van de 
aspecteisen worden daar de acceptatiecriteria opgesteld en worden beoordelaars en 
bewijsvoeringmethodes vastgesteld. Het gehele ontwikkelproces als SADT is opgenomen in bijlage N. 

Ontwerpfase 
uitvoeren

Uitvoering starten

3 4

- Strukton Civiel 
Projecten (SCP)

- Strukton Civiel 
Projecten (SCP)

Stakeholders-
analyse uitvoeren

Eisenanalyse 
uitvoeren

Overdracht/
Ingebruikname 

initiëren 

Onderhoud en 
Beheer faciliteren

1 2 5 6

Beheerst 
ontwikkelen 

systeem

- Strukton Civiel 
Projecten (SCP)
- Rijkswaterstaat

- Strukton Civiel 
Projecten (SCP)

- Strukton Civiel 
Projecten (SCP)
- Rijkswaterstaat

- Strukton Civiel 
Projecten (SCP)
- Rijkswaterstaat

Figuur 64: SADT beheerst ontwikkelen civiel systeem 

Ontwerpproces 
uitvoeren

3.2
- Strukton Civiel 
Projecten (SCP)

Ontwerpfase 
uitvoeren

Specificatieproces 
uitvoeren

3

3.1

- Strukton Civiel 
Projecten (SCP)

- Strukton Civiel 
Projecten (SCP)                                 

Werkvoorbereiding 
uitvoeren 

4.1

- Strukton Civiel 
Projecten (SCP)

Realiseren infra- 
opgave

4.2

- Strukton Civiel 
Projecten (SCP)

Uitvoering starten

4

- Strukton Civiel 
Projecten (SCP)

 

Figuur 65: SADT ontwerpfase uitvoeren     Figuur 66: SADT uitvoering starten 

                                                           
60 Vissers, M. (2000). Uitvoeringstechniek 1. Vijfde druk. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven 
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8.4.1. Plan van Aanpak (PvA) Aspect Strategie maken 
 
De eerste stap in dit proces is het bepalen van de uitganspunten. Welke eisen worden er door de 
opdrachtgever gesteld in de uitvraag en welke ruimte is er om additioneel waarde toe te  voegen 
(EMVI). Zowel in de vraagspecificatie als in de EMVI-criteria wordt uitgevraagd op het gebied van de 
aspecten duurzaamheid en integrale veiligheid. Er wordt een overzicht gemaakt van de eisen die 
gesteld zijn en er wordt door het ontwerpteam  bepaald welke eisen niet dusdanig specifiek zijn dat ze 
aantoonbaar kunnen worden gemaakt. De door de opdrachtgever uitgevraagde aspecteisen worden 
gealloceerd aan de benoemde categorieën binnen de aspecten (voor duurzaamheid onder andere 
transport, energie, materialen, etc.). Aan de hand daarvan wordt in het Plan van Aanpak Aspect 
Strategie in de bijlage opgenomen welke eisen de opdrachtgever heeft gesteld, een kopie van het 
V&V-plan (selectie specifiek aspect). Doordat de eisen zijn gekoppeld aan een specifieke categorie is 
het mogelijk een staafdiagram te maken met daarin het aantal eisen dat is gesteld aan de 
verschillende categorieën binnen het aspect. Aan de hand van die analyse is het mogelijk een 
onderbouwing te geven aan bepaalde keuzes, waarom wordt er als voorbeeld niet gekozen om eisen 
te stellen aan de categorie transport. Deze informatie kan worden gebruikt om met de opdrachtgever 
in dialoog te gaan, ‘het contract toont dat jullie focus ligt op die en die categorieën en bepaalde 
categorieën niet’. Door dit te benoemen wordt voorkomen dat aan het einde van het project de 
opdrachtgever toch andere verwachtingen bleek te hebben van het ontwikkelde systeem. Eveneens is 
het mogelijk een strategie te bepalen aan de hand van het diagram, ‘waar focussen we als Strukton 
zijnde op in dit project en waar  kunnen we waarde toevoegen’. Er dient in dit PvA eveneens aandacht 
te worden besteed aan de kwantificatie van de eisen. Een diagram kan daarin vertekend werken, een 
bepaalde eis kan voor de opdrachtgever veel zwaarder wegen dan zeven andere eisen tezamen. 
 

- Wie  - Ontwerpleider Strukton Civiel Projecten (SCP) 
- Wat - Maken Plan van Aanpak Aspect Strategie 
- Waar - Projectomgeving 
- Waarom - Duidelijk uitgangskader formuleren 
- Wanneer - Bij aanvang project 
- Hoe  - In Relatics een uitdraai maken van de eisen en beschrijven op  

welke wijze er in het specifieke project wordt omgegaan met het aspect.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 67: Staafdiagram als input voor het Plan van Aanpak Aspect Strategie 
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Proces in SADT 
 
3.1.1.  Analyseren eisen en functies - Vanaf de specificatie- en ontwerpfase wordt er gewerkt per 
werkpakket. In deze fase worden de eisen verzameld door de reeds geproduceerde 
ontwerpdocumenten, het contract, normen en richtlijnen en raakvlakken te analyseren. De 
ontwerpleider loopt samen met de Systems Engineer door de informatie heen en verzamelt op die 
manier de relevante informatie bestaande uit eisen en functies voor het werkpakket. In deze fase 
worden ook nieuwe eisen/ wensen van stakeholders geïdentificeerd op het ontwerpniveau waarop de 
eisenanalyse plaats dient te vinden. Zie figuur 69 voor het onderliggende proces van stap 3.1.1. 
 

3.1.7*.  Plan van Aanpak (PvA) Aspect Strategie maken - Voor de aspecteisen wordt middels een vast 
format een rapportage opgezet waarin de uitgangspunten van de aspecten worden gespecificeerd. 
Door de aspecteisen te koppelen aan de gespecificeerde categorieën is het mogelijk de focus van de 
opdrachtgever te analyseren. Aan de hand van de EMVI-criteria kan worden gespiegeld op welke 
categorieën binnen de aspecten wordt gefocust. Door deze strategie vast te leggen zijn de 
uitgangspunten voor zowel Strukton als de Opdrachtgever helder. Het Plan van Aanpak Aspect 
Strategie vormt een onderdeel van de Startnota. 
 

 
Figuur 68: SADT specificatieproces uitvoeren 

 

Specificatieproces 
uitvoeren

Analyseren eisen en 
functies
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Identificeren 
raakvlakken

Vaststellen 
Startnota

Opstellen Startnota
Kick-off organiseren 
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3.1.73.1.1 3.1.5 3.1.63.1.2 3.1.3
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- Contractstukken
- Ontwerpdocumenten
- Werkpakketbeschrijving

- Ontwerpleider SCP
- Testmanager SCP
- Relatics (software)

- Ontwerpnota vorige fase
- Werkpakketbeschrijving
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- Bouwkostenraming

- Alle betrokken disciplines SCP
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- Managementteam Infra SCP

- Startnota
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- Ontwerpteam SCP
- Systems Engineer SCP
- Relatics (software)

- Ontwerpleider SCP
- Systems Engineer SCP

- Ontwerpleider SCP
- Calculator SCP
- Werkvoorbereider SCP
- Uitvoeringsdeskundige SCP
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- Strukton Civiel 
Projecten (SCP)
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3.1.7*

- Ontwerpleider SCP
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Figuur 69: SADT analyseren eisen en functies 

Uitwerking voorbeeld 
 
In fictief project X wordt aspecteis ‘Eis_01262’ uitgevraagd: 
 

ID Duurzaam betonnen constructie Bovenliggend Onderliggend 

Eis_01262 Het beton dat wordt toegepast in constructiedelen dient 
op het gebied van materiaalgebruik en uitvoerings-
methode zo duurzaam mogelijk te worden gerealiseerd. 

Eis_00212 Eis_01392 

Verificatiemethode  Verificatievoorschrift  

De specificatie van (een) verificatiemethode(n) is aan Opdrachtnemer  
Figuur 70: Fictieve eis 

Nadat het contract is geanalyseerd is vastgesteld dat de opdrachtgever veel waarde hecht aan 
duurzaam materiaalgebruik. Op het gebied van EMVI wordt gefocust op duurzame logistiek. In de 
strategie staat beschreven dat Strukton in project X probeert maximale waarde te creëren voor de 
opdrachtgever op deze gebieden. 
 

Identificatie 
stakeholders 

Verzameling 
uitgangspunten 

Opstellen scenario’s 
Bepaling 

aspecteisen 
Analyseren niet 
meetbare eisen 

Uitvoeren 
functionele analyse 

3.1.1.1 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.63.1.1.2 3.1.1.3
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- Omgevingsmanagement SCP
- Relatics (software)
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- Ontwerpleider 
- Systems Engineer SCP
- Relatics (software)
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- Relatics (software)

- Systems Engineer SCP
- Relatics (software)

- Systems Engineer SCP
- Relatics (software)

- Contractstukken

- Contractstukken
- Ontwerpdocumenten
- Raakvlakken
- Normen en richtlijnen
- Aanvullende eisen/      
  wensen

- Contractstukken
- Ontwerpdocumenten
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- Normen en richtlijnen
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- Contractstukken
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8.4.2. Benoemen potentiële bibliotheek eisen 
 
De tweede stap bestaat uit het selecteren van de mogelijke bibliotheek eisen uit de aspect-
bibliotheken. Per categorie zijn een x- aantal mogelijke bibliotheek eisen gespecificeerd. Deze 
bibliotheek eisen zijn verzameld bij een zestal projecten (Brug bij Ewijk; Meppelerdiepsluis; 
A2Maastricht; A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord; N31; Maximabrug) en interne documentatie binnen 
Strukton Civiel Projecten. Aangezien de eisen in de eerste stap zijn gealloceerd aan een categorie is 
het eenvoudig het aantal potentiële bibliotheek eisen vast te stellen. Om in de resultaten te kunnen 
filteren is er een koppeling gemaakt aan de standaard objecten bibliotheek  binnen Strukton Civiel. 
Heeft een eis bijvoorbeeld betrekking op een wand, dan is het mogelijk het object wand te selecteren 
en dan is te zien welke bibliotheek eisen te treffen zijn om een wand duurzamer tot stand te laten 
komen.  
 
Om in een tender zoveel mogelijk waarde te creëren zijn de bibliotheek eisen per categorie geordend 
op doeltreffendheid, in het geval van duurzaamheid is gebruik gemaakt van de trias ecologica, in het 
geval van de veiligheid is gebruik gemaakt van de arbeidshygiënische strategie. Tot slot is dit 
onderverdeeld in de vraag of Strukton door het toepassen van deze bibliotheek eisen onderscheidend 
kan zijn van de concurrentie of niet. Bij een positief antwoord is het namelijk mogelijk meer waarde 
toe te voegen in een tender. Door het ontwerpteam worden de mogelijke bibliotheekeisen 
gedocumenteerd opdat in de volgende stap wordt vastgelegd op welke wijze de keuze is afgewogen 
welke bibliotheek eisen wel en niet worden geïmplementeerd in het project.   
 

- Wie  - Multidisciplinair ontwerpteam 
- Wat - Benoemen potentiële bibliotheek eisen aspect 
- Waar - Projectomgeving (bibliotheek)  
- Waarom - Bezien op welke wijze vage aspecteisen worden geconcretiseerd 
- Wanneer - Na formuleren Plan van Aanpak Aspect Strategie 
- Hoe  - In de bibliotheek in Relatics een selectie maken in de mogelijke  

Bibliotheek eisen waarbij kan worden gefilterd op categorie en object om het 
zoeken te vergemakkelijken, daarna een export tabel maken.  
 

Proces in SADT 
 
3.2.0.  Benoemen potentiële bibliotheek eisen - Per categorie zijn een x- aantal mogelijke bibliotheek 
eisen gespecificeerd. Aangezien de eisen in de vorige stap zijn gealloceerd aan een categorie is het 
eenvoudig het aantal potentiële bibliotheek eisen  vast te stellen. Om in de resultaten te filteren is er 
een koppeling gemaakt aan de standaard objecten bibliotheek binnen Strukton Civiel. Door het 
ontwerpteam worden de mogelijke bibliotheek eisen gedocumenteerd opdat in de volgende stap 
wordt vastgelegd op welke wijze de keuze is afgewogen welke maatregelen wel en niet worden 
geïmplementeerd in het project, een selectie van mogelijke bibliotheek eisen uit de 
aspectbibliotheken. 
 

Uitwerking voorbeeld 
 
Vanuit de standaardobjecten bibliotheek bezien bestaat een betonnen constructie op dit moment uit 
een fundering en een wand/vloer. Door daar op te filteren komen alle bibliotheek eisen naar boven 
die kunnen worden toegepast in project X. Het volledig overzicht voor deze specifieke selectie is 
opgenomen in bijlage O. 
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Tabel 44: Deel van de selectie met potentiële maatregelen voor een betonnen wand 
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8.4.3. Trade-off matrix (TOM) maken 
 

Na het bepalen van de mogelijke bibliotheek eisen, zijn er situaties waarin een bepaalde bibliotheek 
eis een bepaalde vage eis direct concretiseert. In het geval er meerdere bibliotheek eisen 
mogelijkheden bieden tot het concretiseren van de eis, dient er te worden gedocumenteerd op welke 
wijze de keuze voor een bepaalde bibliotheek eis is genomen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt 
van een trade-off matrix (TOM), een variantenstudie. Deze bibliotheek eisen vinden hun toepassing in 
de gebruiksfase en worden vastgelegd in het ontwerp. Voor de realisatiefase wordt geen gebruik 
gemaakt van TOM’s. 
 

- Wie  - Multidisciplinair ontwerpteam 
- Wat - Het onderbouwd maken van een keuze uit varianten 
- Waar - Buiten projectomgeving in apart format 
- Waarom - Het vastleggen van de overweging voor de gekozen bibliotheek eis 
- Wanneer - Nadat de selectie bibliotheek eisen zijn geïmporteerd in omgeving 
- Hoe  - De potentiële bibliotheek eisen worden tegen elkaar uitgezet om te  

bezien welke eisen in het specifieke project het meest effectief zijn. 
 

Proces in SADT 
 

3.2.1.  Varianten ontwerpen en invullen in TOM - Een multidisciplinair ontwerpteam onder leiding 
van de ontwerpleider bestaande uit: constructeurs, adviseurs, een V&G coördinator, 
werkvoorbereider, site engineer en een risico-analist werken aan de hand van de specificaties een 
aantal varianten uit. Onder leiding van de ontwerpleider wordt een Trade-Off Matrix (TOM) opgesteld. 
Middels trade-offs worden de gevolgen van de varianten gekwantificeerd en geverifieerd om vast te 
stellen of de varianten voldoen aan de gestelde eisen en uitgangspunten. Rijkswaterstaat geeft aan 
dat het maken  van een TOM een geverifieerde validatie-methode is waarin is vastgelegd waarom een 
bepaalde keuze voor specifieke bibliotheek eisen is gemaakt, het is de feitelijke validatie in de 
ontwerpfase. Verschillende ontwerpoplossingen worden tegen elkaar af gewogen op basis van 
prestatie-eisen, kwaliteitseisen , de 'ontwerpvrijheid ', ambitie-eisen, risico's en kosten. Dit wordt 
vertaald in eisencriteria waaraan een alternatief zeker moet voldoen en wensencriteria waaraan het 
gewenst is dat een variant voldoet. Bepaalde varianten kunnen worden uitgesloten aangezien het 
daarmee onmogelijk is te voldoen aan de eisen. Gemaakte keuzes worden vast gelegd in de 
ontwerpnota samen met de onderbouwing voor de keuze. In deze stap wordt bepaald welke van de 
mogelijke bibliotheek eisen in het specifieke project gaan worden toegepast. Wanneer deze keuze is 
gemaakt worden de eisen geëxporteerd uit de bibliotheek, deze tabel vormt een bewijsdocument 
welke eisconcepten gaan worden toegepast. Zie figuur 71. 
 

Uitwerking voorbeeld 
 

Allereerst zijn de bibliotheek eisen verwijderd die niet van toepassing zijn op het project. Vervolgens 
dient er te worden uiteengezet welke opties er mogelijk zijn. Er blijken een aantal bibliotheek eisen te 
zijn die ten alle tijden kunnen worden toegepast, zoals het lokaal inkopen van beton, het verwarmen 
van beton i.p.v. een hoger bindmiddelgehalte om sneller te kunnen ontkisten, etc. Voor andere zaken 
kunnen bibliotheek eisen conflicteren. Zo is er een tegenstelling tussen het op locatie verwerken van 
het beton en het gebruik van prefab elementen. Door beton op de verwerkingslocatie te maken met 
op het project gerecycled materialen is de transportafstand te minimaliseren, dat is bij prefab niet het 
geval. Echter, bij het produceren op de bouwplaats wordt meer afval geproduceerd, dit is strijdig met 
een duurzaam materiaal gebruik. Voor dergelijke keuzes kan een Trade-off matrix worden gemaakt.  
 
Nadat de keuze is gemaakt, voor in dit geval het verwerken van gerecycled beton op de bouwplaats, 
kunnen de bibliotheek eisen die hierbij horen worden geselecteerd. 



 

     105 [Afstudeerrapport - Siert Saes ] 

 

 
Figuur 71: TOM 
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8.4.4. Eisen instantiëren 
 
Nu de bibliotheek eisen zijn vastgesteld dienen ze projectspecifiek te worden opgeschreven. Mochten 
er variabelen in de bibliotheek eis zitten dan worden die variabelen in deze fase gespecificeerd. 
Wanneer de bibliotheek eis projectspecifiek is wordt deze opgenomen als interne eis in het verificatie 
en validatieproces van Strukton Civiel. Daarbij is het van belang om onderscheid te maken in de fase 
waar naar gekeken wordt. Bepaalde bibliotheek eisen hebben betrekking op het ontwerp, en dus de 
gebruiksfase (eindsituatie) en andere bibliotheek eisen hebben betrekking op de realisatie (tijdelijke 
situatie). Bibliotheek eisen die betrekking hebben op het ontwerp dienen terecht te komen in de 
ontwerpnota en dienen daar te worden geverifieerd en gevalideerd, bibliotheek eisen die betrekking 
hebben op de realisatie dienen te worden opgenomen in het werkplan en middels keuringen 
aantoonbaar worden gemaakt. De bibliotheek eisen die worden opgenomen als interne eisen komen 
op deze wijze ook in het verificatie- en validatieplan terecht.   
 

- Wie  - Ontwerpleider 
- Wat - Specifiek en SMART specificeren van de bibliotheek eis in interne eis 
- Waar - Projectomgeving 
- Waarom - Zodat de eis bestaat uit een acceptatiecriterium, beoordelaar en  

bewijsvoeringmethode zodat de eis aantoonbaar te maken is. 
- Wanneer - Nadat de maatregelen zijn geselecteerd 
- Hoe  - Door naar de specifieke projectomgeving te kijken worden de  

mogelijke variabelen in een bibliotheek eis specifiek gemaakt. 
 

Proces in SADT 
 
3.2.1.*  Instantiëren eisen - Aangezien de bibliotheek eisen richtinggevend zijn en daarmee niet 
specifiek genoeg om direct opgenomen te kunnen worden als interne eis, dienen de bibliotheek eisen 
te worden geïnstantieerd. Dit betekent, het projectspecifiek maken van de bibliotheek eis. Wanneer 
er variabelen in de bibliotheek eis staan, worden deze ingevuld. Bijvoorbeeld wanneer er wordt 
gesproken over de transportafstand in relatie tot de CO2 uitstoot, dan dient deze specifiek te worden 
ingevuld. Wanneer de bibliotheek eisen zijn geïnstantieerd zijn dit de aanvaardingscriteria in het V&V-
proces. In deze stap wordt eveneens vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor het aantonen, de 
beoordelaar die inhoudelijke kennis van de eis heeft, en middels welke bewijsvoering het bewijs gaat 
worden geleverd. In de bibliotheek zijn daartoe de verificatiemethoden die op eerdere projecten voor 
de eisen zijn toegepast vastgelegd. Deze informatie wordt toegevoegd aan het verificatieplan 
waarmee wordt geborgd dat de interne eisen worden nageleefd. In deze fase wordt gefocust op 
bibliotheek eisen die van invloed zijn op de gebruiksfase, het ontwerp. Zie figuur 73. 
 
4.1.1.*  Instantiëren eisen - Zie 3.2.1.* met als toevoeging dat er in deze fase wordt gefocust op de 
bibliotheek eisen die van invloed zijn op de realisatiefase, de uitvoering. Tijdens de uitvoering van een 
project wordt gesproken van keuringen, deze informatie wordt toegevoegd aan het keuringsplan 
waarmee wordt geborgd dat de interne eisen worden nageleefd. Zie figuur 72. 
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Figuur 72: SADT Werkvoorbereiding uitvoeren 

 

Uitwerking voorbeeld 
 

Nu de biblioheekeisen zijn geselecteerd en vastgelegd in de TOM is daarmee invulling gegeven aan de 
validatie van de onderliggende eisen aan de eis van de klant. Om te borgen dat deze biblioheekeisen 
worden gerealiseerd in de uitvoeringsfase worden de biblioheekeisen opgenomen als interne eisen in 
het verificatieplan. Uit bovenstaande selectie kan de verificatiemethode, die reeds succesvol is 
toegepast, worden overgenomen. De biblioheekeisen dienen te worden geïnstantieerd, project 
specifiek te worden gemaakt. Als voorbeeld biblioheekeisID: C34. Hierin zitten een aantal variabelen, 
door deze te concretiseren is ook het aanvaardingscriteria bekend. Afhankelijk van het project wordt 
de interne eis toegewezen aan een competente beoordelaar. Daarmee is het mogelijk de interne eis 
aantoonbaar te maken middels  verificatie. Als voorbeeld wordt biblioheekeisen C34 uitgewerkt in een 
verificatieplan. 
 
Objectcode Object Eis ID Eis Eistekst Toelichting  

2.3.6. Betonnen 
constructie 

C34 Hergebruik 
betonpuin 

In het werk hergebruiken we vrijkomend 
betonpuin als betongranulaat (circa 25 ton) 
en vrijkomende wegverhardingen als asfalt-
granulaat (circa 56 ton). Dit scheelt 50 
vrachtwagen transportbewegingen en 200 
ton CO2-emissie. 

 

Onderliggende 
eisen 

(bindend) 
document 

Fase  Verificatie
methode  

Verificatie 
toelichting 

Verificatie 
document 

Verantwoordelijke 
functionaris 

 Plan van Aan-
pak aanbieding 

Realisatie Document 
inspectie 

 Grondstoffen-
balans 

Technisch manager 
realisatie 

Tabel 45: Geïnstantieerde eis 

Opstellen 
uitvoeringsnota

Werkmethode 
vastleggen in 
werkplannen

Uitwerken WBS
Realisatieplanning 

uitwerken

Vaststellen 
keurings- en 
testplannen

Initiëren 
opleveringsplan

- UO Ontwerpnota
- Uitvoeringseisen
- Omgevingseisen 
- Planning
- V&G-plan
- Kwaliteitsplannen 
- Inkoopplannen
- Bouwkostenraming
- Werkpakketbeschrijving

- UO Ontwerpnota
- Uitvoeringseisen
- Omgevingseisen 
- Planning
- V&G-plan
- Kwaliteitsplannen 
- Inkoopplannen
- Bouwkostenraming
- Werkpakketbeschrijving

Werkvoorbereiding 
uitvoeren 

4.1

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6

- Bouwkostenraming
- Uitvoeringsnota
- Planning
- V&G-plan;
- Kwaliteitsplannen 
- Inkoopplannen
- RI&E

- WBS
- Uitvoeringsnota
- Werkplannen
- Raakvlakken

- WBS
- Werkplannen
- Planning
- Raakvlakken

- Testmasterplan
- Werkplannen
- Uitvoeringsnota
- Ontwerpnota
- Raakvlakken

- Concept opleveringsplan
- Gerede opleverdocumenten

- Werkvoorbereider SCP
- Relatics (software)

- Werkvoorbereider SCP
- Relatics (software)

- Systems Engineer SCP
- Relatics (software)

- Werkvoorbereider SCP
- Overall planner SCP
- Relatics (software)

- Testmanager SCP
- Risico analist SCP
- Werkvoorbereider SCP
- Rijkswaterstaat
- Relatics (software)

- Werkvoorbereider SCP

- Strukton Civiel 
Projecten (SCP)

Instantiëren eisen

4.1.1.*
- Ontwerpleider

- V&V-plan
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Tabel 46: Instantiëren van de generieke maatregelen in concrete interne eisen 
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8.4.5. Verifiëren en valideren eisen 
 
De laatste stap is opgenomen in het reguliere proces van verifiëren en valideren. De eisen 
(aanvaardingscriteria) zijn gespecificeerd en dienen door de opdrachtnemer te worden nagekomen. 
Daartoe dient een beoordelaar middels een bewijsvoeringmethode te bewijzen dat de eis is 
uitgevoerd. Om dit proces te versoepelen is ervoor gekozen om aan de bibliotheek eisen personen te 
benoemen die inhoudelijke kennis hebben van de bibliotheek eis en zijn er standaard bewijsvoering-
methodes opgenomen. Dit maakt dat het  verificatieplan automatisch wordt gevuld.  
 

De aanvaardingscriteria zijn vastgelegd in het verificatieplan, het verifiëren in de uitvoeringsfase wordt 
keuren genoemd, de keuringen en verificaties worden conform plan vastgelegd in een verificatie-
/keuringsrapport. Dit vormt een onderdeel van het opleveringsdossier. 
 
Doordat de bibliotheek eisen in de bibliotheken zijn gekoppeld aan een categorie is het mogelijk een 
nieuw diagram te maken van de toegepaste bibliotheek eisen per categorie binnen een aspect. Door 
dit te spiegelen aan de uitgangssituatie is het mogelijk te valideren of er is voldaan aan de wens van de 
opdrachtgever. De informatie van deze analyse is over te brengen aan de opdrachtgever waardoor in 
de dialoogfase is te checken of aan de vraag van de opdrachtgever is voldaan, de validatie. Door de 
verificatie- en keuringsplannen in te vullen en daarbij bewijs toe te  voegen is het aantoonbaar 
gemaakt dat er is voldaan aan de eisen en daarmee aan het specifieke object. 
 

Voor interne doeleinden, maar ook zeker voor de opdrachtgever, is het wenselijk een specifiek aspect 
dossier op te stellen. Hiermee is het mogelijk per aspect en object te tonen wat de uitgangspunten 
waren en welke er zijn waargemaakt.  
 

- Wie  - Beoordelaar 
- Wat - Het uitvoeren van de toetsing,  is aantoonbaar voldaan aan de eis 
- Waar - In de bestaande workspace van Strukton Civiel Projecten 
- Waarom - Opdrachtgever aantoonbaar maken dat is voldaan aan de eis 
- Wanneer - Nadat de eis is gespecificeerd, voor oplevering 
- Hoe  - Door de geselecteerde en gespecificeerde eis te importeren in de  

bestaande workspace en daarin mee te nemen in het reguliere verificatie en 
validatie proces. 
 

Proces in SADT 
 
3.2.3.  Uitvoeren Verificatie - Het uitgewerkte ontwerp wordt door de ontwerpleider geverifieerd aan 
de hand van het opgestelde verificatieplan. Voor een valide resultaat zijn ook de gebruikte verificatie- 
of validatiemethoden gevalideerd (door RWS). In elke fase die het project doorloopt wordt het 
cyclische proces van verificatie en validatie uitgevoerd. Nadat de ontwerpwerkzaamheden hebben 
plaatsgevonden worden de verificatie- en validatie resultaten vastgelegd in de verificatierapporten, 
deze verificatierapporten leiden uiteindelijk tot een verificatienota die onderdeel uitmaakt van het 
opleverdossier. Aan het eind van deze fase is aangetoond dat het ontwerp voldoet aan de eisen en 
wensen van de opdrachtgever.  
 
4.2.2.  Verifiëren uitgevoerde werk - Keuringen en testen vinden parallel aan de realisatie plaats, 
wanneer een activiteit is afgerond kan er worden geverifieerd. In sommige gevallen moet er worden 
geverifieerd tijdens het uitvoeren van de realisatie. De werkvoorbereiding is verantwoordelijk voor het 
structureren, interpreteren en documenteren van de verificatieresultaten. In de realisatiefase wordt 
door de uitvoerders aan de hand van de keuringsplannen middels keuringsrapporten aangetoond dat 
het ontwerp dat op tekening staat, ook zo is gerealiseerd.  
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Figuur 73: SADT ontwerpproces uitvoeren 

Uitwerking voorbeeld 
 
Door conform het verificatieplan de verificatie uit te voeren wordt geborgd dat aantoonbaar is 
gemaakt dat er is voldaan aan de door de opdrachtgever gestelde eisen. Deze verificaties dienen te 
worden vastgelegd in het verificatie/keuringsrapport. Om voor de aspecten specifiek te laten zien wat 
er is gerealiseerd om te voldoen aan de vage eisen kan ervoor worden gekozen een specifiek 
aspectdossier op te richten. Door een dergelijk dossier op te bouwen kan dit document tussentijds 
worden gebruikt als voortgangsrapportage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoeren infra-
opgave 

(werkpaketten)

Verifiëren 
uitgevoerde werk

Controleren op 
volledigheid

4.2.1

4.2.2

4.2.3

- Werkplannen
- Planning

- Werkvoorbereider SCP
- Uitvoerder SCP
- Werklui SCP

- Werkvoorbereider SCP
- Uitvoerder SCP
- Testmanager SCP
- Relatics (software)

- Werkplannen
- Keurings- en testplan

- Testmanager SCP

- Werkplannen
- Verificatienota
- Testmasterplan

Realiseren infra- 
opgave

4.2

- Strukton Civiel 
Projecten (SCP)

Figuur 74: SADT Realiseren project 

Ontwerpproces 
uitvoeren

Varianten 
ontwerpen  en 

invullen in TOM

Vaststellen TOM en 
uitwerken keuze

Uitvoeren verificatie
Opstellen 

Ontwerpnota
Vaststellen 

Ontwerpnota
Organiseren 

ontwerpreview
Verwerken 

commentaar review

3.2

3.2.5 3.2.6.3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.7

- Ontwerpleider SCP
- Rijkswaterstaat
- Managementteam Infra SCP

- Vraagspecificatie
- Startnota
- Vergunningen
- Breakdown structures

- Multidisciplinair 
  ontwerpteam SCP
- Vormgevings-         
coördinator SCP
- Relatics (software)

- Testmasterplan
- V&V-plan
- Raakvlakdossier

- Startnota
- Berekeningen
- Tekeningen
- Specificaties

- Multidisciplinair 
  ontwerpteam SCP
- Systems Engineer SCP
- Calculator SCP
- Rijkswaterstaat
- Managementteam Infra SCP
- Relatics (software)

- Verificatierapporten
- Startnota
- V&V-plan
- Bouwkostenraming
- RAMS – analyse
- RSA

- Ontwerpleider SCP
- Testmanager SCP
- Systems Engineer SCP
- Relatics (software)

- Ontwerpleider SCP
- Specialist RAMS SCP
- Systems Engineer SCP
- GIS (software)

- Contractstukken
- Vraagspecificatie
- Planprocedures/
- OTB/MER
- Vergunningen
- Ontwerpnota
- Bouwkostenraming

- Ontwerpnota
- Bouwkostenraming

- Ontwerpnota
- Bouwkostenraming

- Managementteam Infra SCP- Ontwerpleider SCP
- Multidisciplinair 
ontwerpteam SCP

- Strukton Civiel 
Projecten (SCP)

Instantiëren eisen

Benoemen 
potentiële 

maatregelen
3.2.0

3.2.1. *
- Ontwerpleider SCP

- Multidisciplinair 
  ontwerpteam SCP
- Relatics (software)

- Aspecteisen bibliotheek

- V&V-plan
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8.5. Grafisch ontwerp ‘Aspecteisen Bibliotheek’ 

 
In grote projecten is het geen uitzondering dat er duizenden eisen en documenten dienen te worden 
beheerd. Vandaar dat er door Strukton gebruik wordt gemaakt van de software Relatics. Daarmee is 
het mogelijk voor projectteams om alle informatie in een project gedurende de gehele levenscyclus 
vast te leggen conform de Systems Engineering methodiek. Om het overzicht over de informatie in 
een project te behouden, zoals de eisen, wordt er veelal gebruik gemaakt van hulpmiddelen die het 
gestructureerd ontsluiten van deze informatie mogelijk maken. Één van deze hulpmiddelen is Relatics.   
 
Relatics 
 
Relatics biedt een andere benadering voor projectinformatiebeheer, projectleden kunnen eisen, 
verificaties, risico’s, taken en alle projectobjecten beheren in één samenhangend netwerk van 
expliciet beschreven informatie. Waar conventionele systemen informatie vastleggen op een 
tabelgeoriënteerde manier, legt Relatics de informatie vast in een netwerk structuur. Deze netwerk 
structuur wordt het informatiemodel genoemd. Het voordeel hiervan is dat de informatie eenduidig 
en in z’n samenhang wordt vastgelegd, beheerd en ontsloten.  
 

 

Figuur 75: Relatics (Relatics, 2015) 

Relatics is gebaseerd op semantische technologie en stelt daarmee gebruikers in staat om allerlei 
projectobjecten op te slaan en te integreren. Zo is het mogelijk eisen te relateren aan fysieke objecten, 
fysieke objecten aan verificaties en verificaties aan verantwoordelijke projectleden. De software is 
web-based en daarmee overal toegankelijk, eveneens op mobile devices61.  
 
Verificaties van eisen eenduidig vastleggen 
 
Bij hoogwaardige projecten worden verificaties expliciet 
vastgelegd om objectief aan te kunnen tonen dat het 
resultaat voldoet aan de specificaties van de 
opdrachtgever. Hoe verificaties van eisen beschreven 
worden verschilt per project en is afhankelijk van de 
processen en behoeften beschreven in het contract. 
Hieronder wordt een voorbeeld gegeven hoe Relatics 
omgaat met verificaties van objecten in een systeem. Aan 
een object kunnen meerdere eisen gesteld worden. 
Bijvoorbeeld, een object moet zowel voldoen aan een 

                                                           
61

 Relatics (2015). Product.  Geraadpleegd op januari 17, 2015, van http://www.relatics.com/nl/product/ 

Figuur 76: Verificaties in Relatics (Relatics, 2015) 
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betrouwbaarheidseis als aan een veiligheidseis. 
Andersom kan een eis op zijn beurt weer op meerdere 
objecten van toepassing zijn. Een voorbeeld is een 
veiligheidseis die voor twee objecten geldt. Om 
uiteindelijk te weten of een object voldoet aan de 
gestelde eisen, moet hier expliciet een verificatie voor 
vastgelegd worden. 
 
Verificaties gaan over de combinatie van eisen en 
objecten. Door de verificatie op de relatie tussen een 
object en een eis vast te leggen, kan voor iedere 
combinatie achterhaald worden of het resultaat 
voldoet aan de specificaties. Het voorbeeld toont dat 
niet voldaan is aan de eisen van Object 1 (zie figuur 77). 
Nu is duidelijk dat wel voldaan is aan de 
betrouwbaarheidseis, maar niet aan de veiligheidseis. 
Om specifiek te zijn, alleen voor Object 162. 
 

Aangezien Strukton Civiel gebruik maakt van Relatics voor onder andere het beheren van de eisen in 
projecten was het een logisch gevolg om het hulpmiddel aan te laten sluiten bij de processen en tools 
die daar reeds voor gebruikt worden.  
 
Voor de eerste fase van het hulpmiddel, de instantieer fase, is een aparte bibliotheek omgeving 
gebouwd in Relatics. Hierin is het mogelijk te zoeken naar bibliotheek eisen die kunnen worden 
toegepast op een project. Er is voor gekozen het zoeken mogelijk te maken aan de hand van een 
aantal parameters. Zo kan er worden gezocht op aspecteis, categorie, object, brondocument, maar 
ook gewoon op een zoekterm die wordt ingevoerd. Wanneer is vastgesteld welke bibliotheek eisen 
worden toegepast op een project, worden de eisen geselecteerd en overgezet van de bibliotheek 
omgeving naar de projectomgeving. Deze strikte scheiding van beide omgevingen heeft een tweeledig 
doel. Wanneer bibliotheek eisen worden aangepast in een project, zouden ze ook veranderen in de 
bibliotheek en vice versa. Ten tweede wordt het door het loskoppelen van de bibliotheek uit een 
omgeving mogelijk de data in de bibliotheek te gebruiken op meerdere projecten. 
 
Vanaf de volgende pagina wordt het hulpmiddel stap voor stap doorlopen en worden de belangrijkste 
functies en vensters uitgelicht. De detailweergaves zijn voorzien van een korte tekstuele toelichting. 
Middels verschillende brainstormmomenten met medewerkers bij Strukton Civiel op het gebied van 
de Systems Engineering, R&D en toekomstige gebruikers van het hulpmiddel, is aan de voorzijde veel 
energie gestoken om te komen tot een hulpmiddel dat logisch in elkaar zit en werkzaam is. Voor de 
verantwoording van de technische oplossing en totstandkoming van het hulpmiddel in Relatics wordt 
verwezen naar de bijlage O.  
 

Voor de beschrijving van het grafisch ontwerp wordt gebruik gemaakt van de vijf beschreven stappen 
in het stroomschema getoond in figuur 63. Allereerst wordt het inlogscherm getoond waarmee 
toegang tot het hulpmiddel, de ‘Aspecteisen Bibliotheek’, kan worden verkregen. 

                                                           
62 Relatics (2015). Verificaties van eisen eenduidig vastleggen.  Geraadpleegd op januari 17, 2015, van 

http://www.relatics.com/nl/verificaties-van-eisen-eenduidig-vastleggen/ 

Figuur 77: Verificatie van de combinatie van 

eisen en objecten (Relatics, 2015) 
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Figuur 78: Inlogscherm struktonciviel.relaticsonline.nl 

Zoals hiervoor beschreven is Relatics een web-based tool. Om gebruik te kunnen maken van het 
hulpmiddel dient er te worden ingelogd op:  
 

 
 

De beheerder van de omgeving waarin het hulpmiddel is gebouwd kan gebruikers rechten geven 
waarmee ze kunnen inloggen. Een omgeving, ook wel workspace, in Relatics bestaat uit afgezonderde 
informatie, zo heeft ieder project een eigen omgeving, maar is het hulpmiddel eveneens een aparte 
omgeving. Voor iedere omgeving moeten rechten worden verkregen bij de beheerder. 
 

 
Figuur 79: Keuze menu voor de verschillende workspaces of omgevingen 

In de eerste view die zichtbaar is nadat er is ingelogd, kan een keuze worden gemaakt voor de 
‘workspace’ waarin gaat worden gewerkt. Ieder project wat wordt voorbereid of uitgevoerd heeft een 
eigen ‘workspace’. Voor de ‘Aspecteisen Bibliotheek’ dient in de venster te worden geklikt op: 
‘TEST Bibliotheek’. 
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8.5.1. Plan van Aanpak (PvA) Aspect Strategie maken 
 
 

Plan van Aanpak 
(PvA) Aspect

Strategie maken 
(3.1.1. + 3.1.7.*)

Benoemen 
potentiële 

bibliotheek eisen 
(3.2.0.)

Trade-off matrix 
(TOM) maken 

(3.2.1.)

Instantiëren eisen 
(3.2.1.*)

Verifiëren eisen 
(3.2.3.)

Start

Einde

Keuren eisen 
(4.2.2.)

Instantiëren eisen 
(4.1.1.*)

 
Figuur 80: Beschouwde processtap uit het stroomdiagram in het V&V-proces 

 
Na het klikken op ‘TEST Bibliotheek’ verschijnt er een welkomstscherm waarin staat uitgelegd dat de 
‘Aspecteisen Bibliotheek’ zich op dit moment nog in een testomgeving bevindt. Er staat eveneens 
aangegeven dat er buiten de in dit onderzoek beschouwde aspecteisen Duurzaamheid en Integrale 
Veiligheid ook andere aspecten kunnen worden meegenomen in het hulpmiddel. Het resultaat van de 
eisenanalyse kan ik dit scherm worden getoond, zo is te zien waar de opdrachtgever op focust in het 
beschouwde project middels de staafdiagrammen. De eisen opgenomen in de vraagspecificatie deel 1 
van het contract zijn daartoe gekoppeld aan de beschouwde categorieën binnen de aspecten.  
 

 
Figuur 81: Startpagina ‘Aspecteisen Bibliotheek’ 

 

Testomgeving voor de werkgroep SBS WBS 
 
Deze testomgeving heeft tot doel het vastleggen van de receptenbibliotheek. Er is een start gemaakt met standaard 
objecttypen en de bijbehorende eigenschappen. Deze omgeving is uitgebreid met de workspace ‘Bibliotheek Eisen’. In 
het kader van aantoonbaar voldoen aan de eisen is het van belang te documenteren op welke wijze er is omgegaan 
met bepaalde ‘vage’ eisen. In deze omgeving is een hulpmiddel uitge-werkt dat het formuleren van onderliggende 
eisen vergemakkelijkt en een overzicht biedt van de mogelijke eisen. Door deze interne eisen mee te nemen naar het 
reguliere cyclische Verificatie en Validatie proces wordt geborgd dat bij de oplevering aantoonbaar is voldaan aan de 
eisen. 

 
Op dit moment zijn er eisconcepten gedefinieerd voor de aspecteisen Duurzaamheid en Integrale Veiligheid, 
aanvullingen volgen te zijner tijd.  

 
NB Dit wil niet zeggen dat deze tool direct gebruiksklaar is voor de digitale rotonde of gekoppeld kan worden aan een 
projectomgeving. De informatie die erin staat kan wel gebruikt worden natuurlijk. 
 
- 02-07-2014 Dit is de verbeterde testomgeving voor de werkgroep SBS. In deze omgeving hebben we de objecttypen 
bibliotheek uitgewerkt. 
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Figuur 82: Tool als check 

 
Door vervolgens te klikken op de knop ‘Bibliotheek eisen’ opent bovenstaande view. Een lijst is te zien 
met de verschillende categorieën binnen de aspecten duurzaamheid en veiligheid. Deze lijst kan 
samen met bovenstaande staafdiagrammen dienen als check om te bezien of in een project aan de 
verschillende categorieën van de aspecteisen aandacht is besteed. Het hulpmiddel maakt inzichtelijk 
wat het uitgangspunt is bij de start van een project. 
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8.5.2. Benoemen potentiële bibliotheek eisen 
 

Plan van Aanpak 
(PvA) Aspect

Strategie maken 
(3.1.1. + 3.1.7.*)

Benoemen 
potentiële 

bibliotheek eisen 
(3.2.0.)

Trade-off matrix 
(TOM) maken 

(3.2.1.)

Instantiëren eisen 
(3.2.1.*)

Verifiëren eisen 
(3.2.3.)

Start

Einde

Keuren eisen 
(4.2.2.)

Instantiëren eisen 
(4.1.1.*)

 

Figuur 83: Beschouwde processtap uit het stroomdiagram in het V&V-proces 

Wanneer er op  het beginscherm naar beneden wordt gescrolled zijn alle bibliotheek eisen die zijn 
opgenomen in de bibliotheek getoond.  
 

 
Figuur 84: Vanuit het beginscherm ‘Bibliotheek eisen’ zijn alle eisen te zien 

Om het zoeken naar mogelijke bibliotheek eisen te vergemakkelijken zijn een aantal functies 
toegevoegd waarmee kan worden gezocht. Zo kan er worden gezocht middels de volgende scenario’s:  
 

- De zoekfunctie (zoeken op parameter) 
- Eistypes 
- Categorieën 
- Objecttypen 
- Brondocumenten 
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Er kan worden gezocht op een bepaalde parameter, in dit geval de term ‘Wand’. Het hulpmiddel toont 
nu alle bibliotheek eisen met daarin de term ‘Wand’. In het geval een betonnen constructie duurzaam 
dient te worden gerealiseerd kan er op deze manier worden gezocht welke bibliotheek eisen er 
kunnen worden toegepast om de betonnen constructie duurzamer te realiseren. 
 

 
Figuur 85: De zoekfunctie om bepaalde bibliotheek eisen te kunnen benoemen 

Figuur 86: Door te klikken op een bepaalde bibliotheek eis opent een detailscherm 
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Door in de linker view te klikken op eis E-2: Beton koelen met bemalingswater, opent een detailview, 
een overzicht van de informatie die bekend is over de bibliotheek eis. Het detailview wordt getoond in 
figuur 87 Een aantal zaken worden kort uitgelicht. Er wordt aangegeven dat eis E-2 valt onder de 
aspecteis Duurzaamheid en onder de categorie Energie. Mocht de gebruiker meer willen weten over 
deze bibliotheek eis dan is te zien dat Arend Eikelboom de kennishouder is van deze eis.  

Figuur 87: Detailview van een bibliotheek eis, in dit geval eis met ID: E-2 

De eistekst wordt getoond en er is aangegeven op welke standaard objecttypen de bibliotheek eis van 
toepassing is, in dit geval op de fundering, vloer en wand. In het geval de bibliotheek eis reeds eerder 
al eens is toegepast zal ook het veld met ‘Verificatieplan’ gevuld zijn. Hierin staat aangegeven in welke 
fase en middels welke bewijsvoeringmethode de eis aangetoond kan worden. Tot slot is in de 
detailview ook het brondocument zichtbaar, daarin is de context te lezen van waar de bibliotheek eis 
vandaan komt. 
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Figuur 88: Zoeken op categorie om bepaalde bibliotheek eisen te kunnen benoemen 

Een andere mogelijkheid om bibliotheek eisen te kunnen benoemen, is om vanuit het beginscherm te 
klikken op een bepaalde categorie. Te zien is dat van die categorie zowel de definitie als de mogelijke 
bibliotheek eisen is getoond.  
 

 
Zo kan er ook worden 
gezocht op Aspecteis, 
daarvan wordt eveneens 
de definitie gegeven en er 
wordt getoond welke 
categorieën worden 
beschouwd bij de 
aspecteis. De bibliotheek 
is op dit moment alleen 
gevuld voor de 
aspecteisen duurzaamheid 
en veiligheid, maar is in de 
toekomst eenvoudig te 
vullen met bibliotheek 
eisen in het kader van 
andere aspecten. 
 
 
 
Figuur 89: Zoeken op aspect 

om bepaalde bibliotheek 

eisen te kunnen benoemen, 

inclusief detailview 
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Figuur 90: Zoeken op categorie om 

bepaalde bibliotheek eisen te kunnen 

benoemen 
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Door sec op categorie te zoeken zijn alle definities zichtbaar van de beschouwde categorieën (figuur 
90). Door te klikken op een categorie worden de mogelijke bibliotheek eisen getoond en de definitie. 
Eveneens is te zien dat er een persoon verantwoordelijk is voor het beheer. Deze beheerder heeft 
speciale rechten in het hulpmiddel aangezien de beheerder verantwoordelijk is voor zijn categorie. Dit 
houdt in dat deze persoon verantwoordelijk is voor de inhoud en het aanpassen en beheren daarvan. 
Daarmee wordt voorkomen dat de informatie binnen de kortste keren achterhaald is. Dat komt het 
gebruik niet ten goede. Doordat iedere bibliotheek eis een unieke codering heeft is het mogelijk in een 
project te zoeken naar bibliotheek eisen die zijn toegepast op het gebied van de duurzaamheid en de 
veiligheid. Wanneer het hulpmiddel de codering niet kent, dan is er een andere eis toegepast op het 
project. Wanneer deze eis interessant is heeft de beheerder de mogelijkheid deze eis in te laden in de 
bibliotheek door op de import knop te duwen. Zo wordt de bibliotheek geen slapende informatiebron. 
Onderstaande view toont dat ook kan worden gezocht op de bron waar de originele eis vandaan komt. 
 

Figuur 91: Zoeken op brondocument om bepaalde bibliotheek eisen te kunnen benoemen 
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De laatste mogelijkheid om te zoeken op bibliotheek eisen komt voort uit de koppeling aan standaard 
objecttypen. In bovenstaande view is te zien dat er is gezocht op bekistingsysteem. Door het 
linkertabje aan te klikken wordt de standaard informatie over het objecttype getoond, waaronder een 
vertaling en een koppeling aan een internationale - en nationale database. Wanneer het rechtertabje 
wordt aangeklikt is te zien welke bibliotheek eisen er mogelijk zijn om in dit geval het 
bekistingsysteem duurzamer of veiliger aantoonbaar uit te voeren.  Dit heeft een meerwaarde in een 
tender aangezien snel geselecteerd kan worden welke bibliotheek eisen kunnen worden getroffen 
wanneer een project bijvoorbeeld veel asfalt nodig heeft. Dan kan er worden gezocht op het 
objecttype ‘Verharding / Bovenbouw’ en dan worden alle bibliotheek eisen getoond die het mogelijk 
maken de verharding bijvoorbeeld duurzamer tot stand te laten komen.  

Figuur 93: Zoeken op objecttype om bibliotheek eisen te kunnen benoemen 

Figuur 92: Zoeken op objecttype om bibliotheek eisen te kunnen benoemen 
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De laatste detailviews tonen nog een aantal extra 
functies die mogelijk zijn. Zo is informatie op te 
halen over personen, in dit geval gebruikers, 
beheerders en kennishouders. Met deze personen 
kan vervolgens contact worden opgenomen. Voor 
het vullen van het verificatievoorschrift bij de 
bibliotheekeisen is reeds een optie opgenomen. 
Door op de rechtermuisknop te duwen wordt er 
een menuutje getoond (figuur 94) en kan er 
worden gekozen uit vier fasen en bij de verificatie- 
methode uit verschillende bewijsvoering-
methodes.  
 
In het werkblad kan willekeurig op de rechtermuisknop worden geklikt, het menuutje uit figuur 95 
wordt dan zichtbaar. Door op ‘Save as’ te klikken wordt het mogelijk een Excel bestand of een Word 
bestand te openen waarin de informatie staat die gewenst is. Is een overzicht van alle mogelijke 
bibliotheek eisen gewenst dan is dit mogelijk door deze actie op de beginpagina uit te voeren. Alle 
bibliotheek eisen worden dan in een Excel gezet, voordeel is dat mensen zonder toegang tot Relatics 
ook gebruik kunnen maken van de kennis die er in opgeslagen is. 
 

 

 

                                                                    

 

Figuur 96: Het exporteren van informatie uit Relatics 

Figuur 95: Het selecteren van een bewijsvoeringmethode 

Figuur 94: Details Persoon 
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8.5.3. Trade-off matrix (TOM) maken 
 
 

Plan van Aanpak 
(PvA) Aspect

Strategie maken 
(3.1.1. + 3.1.7.*)

Benoemen 
potentiële 

bibliotheek eisen 
(3.2.0.)

Trade-off matrix 
(TOM) maken 

(3.2.1.)

Instantiëren eisen 
(3.2.1.*)

Verifiëren eisen 
(3.2.3.)

Start

Einde

Keuren eisen 
(4.2.2.)

Instantiëren eisen 
(4.1.1.*)

 
Figuur 97: Beschouwde processtap uit het stroomdiagram in het V&V-proces 

Nadat er is  gezocht naar potentieel toepasbare bibliotheekeisen, is het van belang in deze data een 
selectie aan te brengen. Het kan zijn dat een bibliotheek eis zonder meer kan worden toegepast in een 
project, dan kan deze eis worden geselecteerd. Wanneer bepaalde bibliotheek eisen elkaar uitsluiten 
is het van belang de gemaakte keuze vast te leggen in een trade-off matrix. De werkwijze daarvoor, en 
het te gebruiken format, worden getoond in paragraaf 8.4.3. 
 

 
Figuur 98: Relatics Portal digitale rotonde 

Er zijn legio mogelijkheden om te zoeken in de bibliotheek. Op het moment dat wordt besloten dat 
een bepaalde eis gaat worden toegepast op een project is er middels een ‘Relatics Portal’ een selectie 
te maken. Dat is te zien in bovenstaand scherm. In bovenstaand figuur komt duidelijk tot uitdrukking 
dat de ‘Aspecteisen Bibliotheek’ in een andere workspace staat in Relatics dan een specifiek project. 
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Figuur 99: Bibliotheekomgeving Relatics Portal 

Figuur 99 toont de bibliotheekomgeving in de Relatics Portal ‘De Digitale Rotonde’, te zien is dat alle 
bibliotheek eisen zijn opgenomen in de linker kolom. Er zijn verschillende manieren om de data uit de 
‘Aspecteisen Bibliotheek’ te tonen, in boomstructuur of tabelvorm. Bij het selecteren van een item 
worden de eigenschappen van dit item weergegeven. Door de bibliotheekeisen aan te vinken wordt 
een selectie gemaakt die naar het specifieke project kan worden overgehaald. Dit Portal is een 
bestaand product waarmee het selecteren in de ‘Aspecteisen Bibliotheek’ wordt vergemakkelijkt. 
Door te klikken op de knop getoond in figuur 100 worden de eisen overgehaald naar de 
Projectomgeving in de Relatics Portal, het linker gedeelte van figuur 98. 
 

     
Figuur 100: Projectomgeving Relatics Portal     Figuur 101: Eis geïmporteerd in specifiek project 

Pas op het moment dat de knop “Import new items into project” wordt geactiveerd, wordt de actie 
uitgevoerd om de bibliotheek eisen te importeren in de specifieke projectomgeving in Relatics. 
 

 
Figuur 102: Selectie met bibliotheek eisen importeren in specifiek project, bijvoorbeeld de Brug bij Ewijk. 
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8.5.4. Eisen instantiëren 
 
 

Plan van Aanpak 
(PvA) Aspect

Strategie maken 
(3.1.1. + 3.1.7.*)

Benoemen 
potentiële 

bibliotheek eisen 
(3.2.0.)

Trade-off matrix 
(TOM) maken 

(3.2.1.)

Instantiëren eisen 
(3.2.1.*)

Verifiëren eisen 
(3.2.3.)

Start

Einde

Keuren eisen 
(4.2.2.)

Instantiëren eisen 
(4.1.1.*)

 
Figuur 103: Beschouwde processtap uit het stroomdiagram in het V&V-proces 

De bibliotheek eisen worden middels de portal geëxporteerd uit de aspecteis bibliotheek omgeving en 
vervolgens geïmporteerd in een projectomgeving. De bibliotheek eisen zijn dan voorzien van een 
bewijsvoeringmethode en in deze fase moeten de eisen geïnstantieerd worden.  
 
 

 
Figuur 104: Importeren bibliotheek eisen in projectomgeving (paarse kader vergoot in figuur 101) 

Projectspecifieke zaken, zoals variabelen in de bibliotheek eis, dienen te worden gespecificeerd en er 
moet een beoordelaar worden toegewezen aan de eis.  
 
Als voorbeeld is er in figuur 105 en 106 een voorbeeld uitgewerkt. Vanuit de ‘Aspecteisen Bibliotheek’ 
is er een eis geïmporteerd in een specifieke projectomgeving, bijvoorbeeld tijdens een nieuwe tender. 
In de detailview (figuur 105) is te zien op welke wijze de informatie wordt ingeladen in de specifieke 
projectomgeving in Relatics. De eis moet nog projectspecifiek worden gemaakt. Figuur 106 toont een 
overzicht van de eis in tabelvorm waarbij de bibliotheek eis is geïnstantieerd, de bibliotheek eis is 
projectspecifiek gemaakt, is SMART, en voorzien van een beoordelaar. De drie vaste voorwaarden 
voor het kunnen verifiëren en valideren zijn aanwezig, namelijk een acceptatiecriterium (eistekst), 
beoordelaar en bewijsvoeringmethode (in dit specifieke geval een document inspectie). De generieke 
bibliotheek eis is geïnstantieerd tot een specifieke eis die wordt toegepast in een project. 
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 Figuur 105: Bibliotheek eis zoals die wordt geïmporteerd in een project, nog niet SMART en geïnstantieerd. 

 
Zo is in de eistekst ingevuld dat er circa 25 ton vrijkomend betonpuin als betongranulaat wordt 
hergebruikt. Wanneer dat gedaan is gaat de bibliotheek eis mee in het reguliere V&V-proces doordat 
de eis is opgenomen in het verificatieplan. 
 
 

 
Figuur 106: Voorbeeld van een geïnstantieerde eis (SMART gespecificeerd) 

Realisatie Document inspectie 



 

 

     128 Opzet en uitwerking ‘Aspecteisen-bibliotheek’ 

Verifiëren en valideren eisen 

 
Plan van Aanpak 

(PvA) Aspect
Strategie maken 
(3.1.1. + 3.1.7.*)

Benoemen 
potentiële 

bibliotheek eisen 
(3.2.0.)

Trade-off matrix 
(TOM) maken 

(3.2.1.)

Instantiëren eisen 
(3.2.1.*)

Verifiëren eisen 
(3.2.3.)

Start

Einde

Keuren eisen 
(4.2.2.)

Instantiëren eisen 
(4.1.1.*)

 
Figuur 107: Beschouwde processtap uit het stroomdiagram in het V&V-proces 

De laatste stap in het aantoonbaar voldoen aan de niet concrete aspecteisen is het verifiëren en 
valideren van de geïnstantieerde bibliotheek eisen. Nu de geïnstantieerde bibliotheek eis (acceptatie-
criterium) is voorzien van een bewijsvoeringmethode, en een beoordelaar en deze eis is opgenomen 
in het verificatieplan, is geborgd dat de eis op het project wordt aangetoond.  
 

 
Figuur 108: Detailscherm van ‘Eisen en Verificaties’ in de projectomgeving van Relatics 

8.6. Conclusie hulpmiddel 

 
De ‘Aspecteisen Bibliotheek’ is op dit moment een werkende versie. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om ook voor andere (aspect)eisen, normen en richtlijnen, bibliotheekeisen op te 
nemen in deze bibliotheek. Voor het hulpmiddel is een werkwijze beschrijving opgesteld (bijgevoegd 
in bijlage P), daarmee kunnen gebruikers het hulpmiddel zelfstandig gebruiken. Een volgende stap is 
het schrijven van een implementatieplan voor de wijze waarop het hulpmiddel wordt verstrekt binnen 
de organisatie. Het idee is om in een volgende tender een pilot te starten waarin kan worden gewerkt 
met de bibliotheek in de praktijk. Na een succesvolle evaluatie zal dat het startpunt vormen voor een 
implementatie in de organisatie en een integratie met de andere processen en hulpmiddelen. Het 
volgende hoofdstuk beschrijft de toetsing van het hulpmiddel. 
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9. ‘Aspecteisen Bibliotheek’ in de praktijk 
 
In dit hoofdstuk wordt getoetst of de ‘Aspecteisen Bibliotheek’ voldoet aan het gedefinieerde 
Programma van Eisen, in hoeverre er meerwaarde wordt gecreëerd door aan te sluiten bij het 
Programma van Wensen en of er is voldaan aan de doelstelling. Dit  is mogelijk nadat is beschreven 
waar het hulpmiddel op gebaseerd is en op welke wijze het ontwerp tot stand is gekomen.  
 

9.1. Toetsingsplan hulpmiddel 
 

Het laatste onderdeel van het onderzoek bestaat uit het toetsen  van het hulpmiddel om daarmee vast 
te stellen dat er is voldaan aan de opgestelde doelstelling. Er zal eveneens worden geëvalueerd in 
hoeverre het hulpmiddel wordt geaccepteerd door de gebruikers bij de opdrachtnemer en de 
opdrachtgever. Daarom is er gekozen zowel een praktische als een theoretische toetsing toe te 
passen. Helaas is de tijd in het afstuderen te kort om het hulpmiddel daadwerkelijk in de praktijk te 
toetsen door hem op te nemen in een tender, dat zou het meest betrouwbaar zijn geweest. Er is 
gekozen om het hulpmiddel ter beschikking te stellen aan een aantal personen in de organisatie met 
een andere achtergrond. Zo is het hulpmiddel getoetst door de Kenniscoördinator Systems 
Engineering en manager Projectbeheersing, door een manager MVO, een EMVI-schrijver en door een 
functionaris bij Rijkswaterstaat. De opmerkingen voortgekomen uit de toetsing zijn waar mogelijk 
verwerkt in een revisie van het hulpmiddel, andere zijn opgenomen als aanbeveling. De praktische 
toetsing wordt beschreven in paragraaf 9.2, de toetsingsformulieren zijn opgenomen in bijlage Q. 
Middels de theoretische toetsing is vastgesteld in hoeverre er is voldaan aan het Programma van Eisen 
en het Programma van Wensen, de resultaten hiervan zijn terug te vinden in paragraaf 9.3. 
 

9.2. Praktische toetsing hulpmiddel 

 
Het hulpmiddel is zowel intern bij opdrachtnemer Strukton Civiel Projecten getoetst, als extern door 
opdrachtgever Rijkswaterstaat. De beschreven toetsingen weerspiegelen de meningen van de toetsers 
waarmee wordt vastgesteld of het boogde effect van het hulpmiddel door de deskundigen wordt 
erkend en gewaardeerd. Eveneens wordt vastgesteld of er nog verbeterpunten zijn die kunnen 
worden meegenomen.  
 
Te beginnen bij Strukton Civiel, na het hulpmiddel te zijn doorlopen, wat zijn de gedachtes over het 
draagvlak voor het aantoonbaar maken van aspecteisen met het hulpmiddel: 
 

- De V&V-strategie van de opdrachtnemer wordt dusdanig ingericht dat er efficiënter wordt 
gewerkt door processen te standaardiseren. 

 
Er wordt gesteld dat het hulpmiddel daartoe een goede aanzet geeft. Het wordt beschouwd als het 
begin van de proces optimalisatie. Het hele positieve eraan is dat het veel breder te trekken is dan 
alleen de beschouwde aspecten. Dan gaat er nog veel meer winst behaald worden met het 
hulpmiddel. Binnen de uitwerking in het hulpmiddel zijn nog verbeterslagen te maken om nog 
efficiënter te kunnen werken, namelijk het SMART specificeren van de eis. Bij verschillende eisen is dit 
heel sterk gedaan met alleen een paar open variabelen die projectspecifiek ingevuld moeten worden. 
Andere eisen zijn veel generieker, of juist veel specifieker. Hierin is nog een efficiency slag mogelijk. Er 
wordt gesteld dat het een meerwaarde is dat Relatics is gekoppeld aan de eisen. Er is heel veel winst 
te behalen door processen te standaardiseren, er wordt gesteld dat de organisatie zwaar moet 
inzetten op hulpmiddelen als deze om de verschillende processen efficiënter te laten verlopen.  
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- De opdrachtnemer treft realistische en doeltreffende maatregelen op het gebied van de 
aspecteisen. 

 
Er dient te worden nagedacht vóór de eisen worden aangeklikt in de bibliotheek. Past het bij de wens 
van de opdrachtgever, bij de projectdoelen etc.? Aangezien de bibliotheek eisen voortkomen uit EMVI 
stukken zit er al een realiteitszin in. Het is goed dat dit zichtbaar wordt gemaakt. Het zou nog een 
meerwaarde hebben als de onderverdeling die is aangebracht in de Excel sheet, de effectiviteit, aan 
de hand van de trias ecologica bij de duurzaamheid en de arbeidshygienische strategie bij de 
veiligheid, terug komt in het hulpmiddel. Ook het onderscheidend vermogen wat was aangeduid, de 
data is namelijk voorhanden. Een mooie bijkomstigheid van dit hulpmiddel is dat ook de effectiviteit 
van de bibliotheekeisen op projecten in kaart kan worden gebracht. Middels een menuutje aan waarin 
kan worden aangegeven wat de mate van effectiviteit op een project is geweest. Verschillende 
toetsers geven aan dat het van belang is dat de effectiviteit van een bibliotheek eis wordt aangeduid 
en geëvalueerd. 
 

- Verificatie en validatie zijn geïntegreerd in hetzelfde proces in de werkwijze van de 
opdrachtnemer 

 

Er wordt door gebruik te maken van de visuele analyse in de staafdiagrammen inzichtelijk gemaakt 
wat de relatie is met de uitvraag (welke categorieën binnen de aspecten worden beschouwd). Dat 
helpt in de validatie. Doordat ook de bibliotheek eisen zijn gekoppeld aan de categorieën is het 
eenvoudig inzichtelijk te maken waar de aandacht in het project naar uitgegaan is. Wanneer deze 
keuze goed is gedocumenteerd is de validatie direct meegenomen. 
 

- De opdrachtnemer maakt inzichtelijk of alle categorieën binnen aspecteisen zijn 
beschouwd. 

 

De analyse met het staafdiagram is ook hier helder. Sterk visueel gemaakt. Door de koppeling aan het 
Plan van Aanpak Aspect Strategie is visueel gemaakt in hoeverre is voldaan aan de vraag van de 
opdrachtgever. Het staafdiagram is gebaseerd op het ambitieweb dat door de opdrachtgever wordt 
gebruikt, dat is een slimme invalshoek. Er wordt de vraag gesteld of de gehanteerde categorieën 
binnen de aspecten ook de lading dekken bij andere opdrachtgevers als Rijkswaterstaat. Hierop is 
gesteld dat Rijkswaterstaat leidend is als opdrachtgever en andere opdrachtgevers volgen. 
 

- Strukton Civiel werkt met een vast format waarin de verificaties traceerbaar worden 
Specifiek gedocumenteerd.  

 
Het format helpt op een manier dat er een kader is. Er is duidelijk wat moet worden ingevuld in het 
dossier en wanneer het compleet is. De MVO-manager geeft aan het format graag een keer te 
reviewen. Het is van belang dat de werkwijze duidelijk beschrijft hoe de tool wordt geïmplementeerd. 
 
De toetsers gaven aan enthousiast te zijn over het hulpmiddel en het gemak waarmee het te 
gebruiken is. Het is een opstap naar nog iets veel mooiers. Het is wel een spannende fase om te 
zorgen dat het hulpmiddel ook daadwerkelijk gaat worden toegepast door de organisatie. Daartoe is 
het van groot belang dat het hulpmiddel wordt omarmd door de organisatie. Het moet bekendheid 
krijgen en de werkwijze moet duidelijk zijn. Wat voor dit alles  van groot belang is, is dat het 
hulpmiddel werkt, maar nog belangrijker is dat het blijft werken. De informatie moet worden 
bijgehouden, daartoe dient aandacht te worden besteed aan het beheer en onderhoud van de 
informatie in de ‘Aspecteisen bibliotheek’. In de werkwijzebeschrijving staat dat voor iedere categorie 
een beheerder is aangewezen, verantwoordelijk voor de informatie in dat deel van de bibliotheek, de 
beheerder is verantwoordelijk voor de kwaliteitsslag in de bibliotheek en het aanvullen ervan.  
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Het hulpmiddel is eveneens bij opdrachtgever Rijkswaterstaat door een projectleider getoetst. Nadat 
het hulpmiddel gezamenlijk is doorlopen, is gevraagd of de opdrachtgever de wijze waarop het 
hulpmiddel aspecteisen aantoonbaar maakt acceptabel vindt: 
 

- De opdrachtnemer dient objectief bewijs toe te voegen bij de verificaties. 
 
Ja, het hulpmiddel biedt hier absoluut een meerwaarde in. Al zijn er voor bepaalde categorieën nog 
steeds eisen denkbaar die niet te verifiëren zijn, te denken valt aan sociale veiligheid. In het 
hulpmiddel zijn een aantal aandachtspunten aangedragen om om te gaan met deze categorie. Zoals 
het focussen op zichtlijnen, verlichting en cameratoezicht. In de praktijk blijft dit echter lastig af te 
dekken. Daartoe is het van belang afspraken te maken met de opdrachtgever. Het hulpmiddel biedt de 
mogelijkheid tot het gestructureerd specificeren van bepaalde vage eisen. Dit proces dat doorlopen is 
zou aan de opdrachtgever moeten worden aangeboden ter acceptatie, noem het een 
vaststellingsdossier. Door dit aan de voorzijde van het project te doen, is het gedocumenteerd en 
weten beide partijen waar ze aan toe zijn. Dit maakt het proces behapbaar. 
 

- De V&V-strategie van de opdrachtnemer borgt dat de aspecteisen worden beschouwd 
gedurende het project. 

 
Het hulpmiddel biedt hierin een hele goede ondersteuning. Het inzichtelijk maken middels grafieken 
waarop er in een project gefocust wordt is helder. Dit biedt ook voor de opdrachtgever een spiegel, 
‘was dit daadwerkelijk de vraag die wij voor ogen hadden’. Beide partijen kunnen in overleg treden op 
het moment de verwachtingen niet matchen. Dit is positief voor de validatie. In het kort, het 
hulpmiddel geeft de handvatten om in een project aan alle facetten aandacht te besteden. 
 

De toetser gaf aan dat de Aspecteisen Bibliotheek, het mogelijk maakt vage aspecteisen op een 
eenduidige wijze aantoonbaar te maken middels een voor de opdrachtgever acceptabele methodiek. 

9.3. Theoretische toetsing hulpmiddel 

 

Middels de theoretische toetsing wordt beoordeeld of het hulpmiddel heeft voldaan aan het 
opgestelde Programma van Eisen en Programma van Wensen. Allereest de eisen: 
 

- Eis: Er is een duidelijke definitie van de aspecten duurzaamheid en veiligheid opgenomen 
door Strukton Civiel Projecten. 

Slim om te tonen in Relatics, dan is het voor iedereen helder. Komt deze definitie ook overeen 
met de vragen van regionale opdrachtgever zoals provinciën? Ja, Rijkswaterstaat wordt hier als 
leidend in gezien. De opdrachtgever geeft aan dat dit intern een goede methode is, het is echter een 
drempel dat het in Relatics staat. Vandaar goed dat de definities eveneens zijn opgenomen in een 
Excel  bestand.  
 

- Eis: Het Plan van Aanpak (EMVI) heeft een volwaardige plaats in het V&V-proces van de 
opdrachtnemer door de maatregelen volgend uit de EMVI-criteria op te nemen als eis. 

Doordat de maatregelen in het Plan van Aanpak (bibliotheek eisen) worden opgenomen als 
interne eisen is er de verplichting de eisen aantoonbaar te maken. Dit brengt wel meer administratie 
met zich mee. Er is de wens het hulpmiddel aan te vullen met andere aspecten, goed dat die 
mogelijkheid al is opgenomen in het hulpmiddel. De opdrachtgever geeft aan dat het essentieel is dat 
aan de voorzijde goed wordt gespecificeerd hoe er wordt omgegaan met het EMVI-vraagstuk. Het is te 
beschouwen als het verwachtingen management, dat de tool hierin ondersteund is sterk.  
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- Eis:  Strukton Civiel Projecten wijst de eisen toe aan Beoordelaars die inhoudelijke kennis 
hebben van te beoordelen activiteit. 

Ja, anders zie je dat bepaalde zaken onderbelicht blijven. Wanneer je iemand duurzaamheid laat 
beoordelen zonder kennis dan is de kans klein dat het goed beoordeeld wordt. De opdrachtgever  
geeft aan dat hij gecharmeerd is van het feit dat de eisen middels het hulpmiddel door de hele 
organisatie wordt ‘getrokken’. Door vroeg een specialist te betrekken in het ontwerpproces kunnen 
grote verassingen in de uitvoeringsfase worden voorkomen. Op dit moment is het zo dat vaak wordt 
gesteld, ‘dit is te specialistisch’, dat zien we later wel. Het is goed specialisten hun kennis te laten 
delen en dit mee te nemen. Dit komt eveneens de integraliteit van het werk ten goede. 
 

- Eis: Bij Strukton Civiel Projecten zijn de beoordelaars van de aspecteis categorieën binnen 
de organisatie bekend 

 Goed dat er een voorzet is gedaan maar dat moet intern worden opgepakt. Dit is een taak 
voor het management van Strukton Civiel om daadwerkelijk functionarissen verantwoordelijk te 
maken in de organisatie. 
 

- Eis: De opdrachtnemer voert regelmatige voortgangs-checks uit in het V&V-proces. 

Regelmatige voortgangs-checks komen de projectbeheersing ten goede. Dit is een goed 
hulpmiddel, om de mannen die werken op de traditionele manier, onder de aandacht te brengen 
anders te gaan werken door daarvoor handvatten aan te reiken. De opdrachtgever geeft aan dat dit 
zeker geldt voor de VO/DO fase. Het moet  niet gaan om teveel eisen, houdt het op de hoofdlijnen. 
Het werken met een specifieke aspect voortgangsrapportage maakt dat de projectbeheersing 
gestuurd wordt. 
 

Middels de theoretische toetsing wordt beoordeeld of het hulpmiddel heeft voldaan aan het 
opgestelde Programma van Eisen en Programma van Wensen, nu het Programma van Wensen: 
 

- Wens: De V&V-strategie zou ook voor andere aspecteisen dan duurzaamheid en veiligheid 
kunnen worden toegepast. 

Dit hulpmiddel is een begin, dat is het sterke eraan. Het is een kapstok waar nog veel meer 
aangehangen kan worden. De opties zijn meegenomen om de mogelijkheden uit te breiden. Er wordt 
zelfs geopperd dit direct te doen, daar ligt de kracht van het hulpmiddel en de wens ervoor. 
 

- Wens: Het is wenselijk dat de V&V-strategie praktisch toepasbaar is voor functionarissen 
van Strukton door gebruik te maken van een database met standaard maatregelen voor 
de aspecteis. 

Er is gebruik gemaakt van intern beschikbare info, standaardisatie in deze mate is goed, er blijft 
altijd ruimte voor efficiencyslagen. Het wordt gezien als zeer praktisch hulpmiddel dat goed is opgezet. 
 

- Wens: Bij verifiëren en valideren kan onderscheid worden gemaakt in maatregelen 
voortkomend uit eisen uit het wettelijk kader/VS1/VS2 en maatregelen volgend uit EMVI-
criteria. 

Nee, dit is niet meegenomen. De optie is opengehouden. Wet- en regelgeving is in kaart 
gebracht, alleen niet inhoudelijk op ingegaan. De mogelijkheid dit mee te nemen is echter aanwezig. 
Het is een kwestie van het verzamelen van de data en dit in het hulpmiddel te importeren. 
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- Wens: De opdrachtnemer zou een V&V manager aan kunnen stellen. 

Dit is onbekend in de sector, maar dan is er wel een ‘poppetje’ die kan meepraten op hoog niveau 
en het belang kan duiden. Opdrachtgever geeft aan dat dit heel prettig werkt, het is makkelijk om te 
reageren in projecten. Vaak is te zien dat vragen over de aantoonbaarheid lopen via de project-
manager, aangezien de projectmanager niet op de hoogte kan zijn van alle eisen is de kans aanwezig 
dat raakvlakken worden gemist. Omdat een V&V-manager de eisen kent, is het heel makkelijk om als 
opdrachtgever te reageren op mogelijke wijzigingen. Bij de A2Maastricht hebben we hier goede 
ervaringen mee. Het is in ieder geval van de belang de verantwoordelijkheid te beleggen. 
 

- Wens: Er zijn mogelijkheden voor een Duurzaamheid Plus pakket, een splitsing in 
maatregelen getroffen om aan het contract te voldoen en maatregelen getroffen om 
onderscheidend te zijn 

Mogelijkheden zijn aanwezig, geef aan waar Strukton onderscheidend in is, wat voor imago moet 
Strukton hebben. Geef daarom ook de effectiviteit van een maatregel aan, dat maakt in de toekomst 
inzichtelijk of een EMVI-belofte haalbaar is. 
 

- Wens: De opdrachtnemer zou indicatief inzichtelijk kunnen maken wat de kosten zijn voor 
de maatregelen. 

Niet verwerkt. Er is geen optie opgenomen in het hulpmiddel om dit later nog toe te voegen. De 
bibliotheek eisen zijn slecht uit te drukken in specifieke kosten. Wel in een rangorde, een indicatie die 
is opgenomen als effectiviteit (trias ecologica en arbeidshygiënische strategie. Een aanvulling zou nog 
kunnen zijn om een EMVI-score lijst toe te voegen, daarmee kan de verwachting worden aangegeven 
worden waarop zal worden gescoord in een tender. 
 

- Wens: Het is wenselijk dat de strategie compatibel is met de processen die reeds door 
Strukton Civiel worden gehanteerd en de hulpmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn. 

Ja, aangesloten bij Relatics, objecttypen bibliotheek en de digitale rotonde en interne processen 
bij Strukton Civiel. Het is van belang een implementatieplan te schrijven waarmee wordt aangezet tot 
gebruik van het hulpmiddel in de organisatie. 
 

- Wens: Het verifiëren en valideren en een hulpmiddel hiervoor zou waar mogelijk voor de 
functionarissen binnen Strukton Civiel eenvoudig te gebruiken zijn. 

Zoals in de praktische toetsing al naar voren is gekomen is dit het geval. Aandachtspunt zit nog in 
de werkwijze beschrijving, beheer en onderhoud is essentieel voor het houden van draagvlak. 
 

- Wens: Om bepaalde aspecten in het bouwproces te benadrukken kan een separaat 
overzicht worden opgesteld waarmee het voldoen aan dat aspect aantoonbaar wordt 
gemaakt 

Door het bouwen van slimme queries(zoekrelaties) in Relatics is bepaalde informatie op te vragen 
en te tonen in voortgangsrapportages. Door het maken van dergelijke overzichten wordt eveneens de 
noodzaak aandacht te besteden aan een bepaald aspect onder de aandacht gebracht. De 
opdrachtgever voegt hieraan toe dat het gezien de wisselende bezetting op projecten goed is om 
middels een scope document, of aspect dossier, snel inzichtelijk te hebben wat de uitgangspunten zijn 
geweest op een project en wat de belangrijkste eisen waren. 
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- Wens: Het is wenselijk de opdrachtnemer niet te laten verifiëren en valideren op basis van 
referentie. 

De opdrachtgever geeft aan hier inderdaad voorzichtig mee te zijn. Het is veiliger om de vage 
eisen af te pellen, gestructureerd te specificeren in onderliggende eisen. Daarmee is te allen tijde aan 
te tonen op welke wijze de opdrachtnemer is omgegaan met de eis. Tenzij de opdrachtgever 
uitdrukkelijk vraagt te verifiëren en  valideren op basis van referentie is het verstandig dit te doen, in 
de andere gevallen is het niet wenselijk dit risico te nemen. Er dient dan aandacht te worden besteed 
aan het vinden een valide referentie en het documenteren daarvan, de mate van validiteit is namelijk 
in de praktijk vaak een discussiepunt tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. 
 

- Wens: Het maken van afspraken met de opdrachtnemer om niet verifieerbare eisen te 
beheersen. 

Het probleem aan de voorzijde aanpakken is essentieel. Wanneer er teveel onduidelijkheid is 
over een eis, is het van belang afspraken te maken. De opdrachtgever geeft aan dat in bepaalde 
gevallen er de bereidheid is een vaststellingsovereenkomst te accepteren waarmee duidelijkheid 
ontstaat in welke geval aantoonbaar wordt voldaan aan deze niet te verifiëren eis. Dit schept 
duidelijkheid en vertrouwen. Strukton geeft echter aan dat het hulpmiddel faciliteert in het scheppen 
van duidelijke kaders, de werkwijze is eenduidig en duidelijk. Het scheppen van deze kaders wordt 
door de opdrachtnemer als waardevoller gezien dan het moeten maken van afspraken. 
 

- Wens: Gezamenlijk afleiden van eisen door de opdrachtgever en -nemer om duidelijkheid 
te creëren op welke wijze er is omgegaan met de aspecteisen. Inbouwen van 
dialoogmomenten tussen opdrachtgever en -nemer om gezamenlijk te komen tot een 
beter product en proces. 

In de tenderfase is dit wenselijk, de vraag is echter of de opdrachtgever hier de mogelijkheid tot 
biedt. De vraag komt dan terecht in de Nota van Inlichtingen, voor de opdrachtnemer is het dan lastig 
om onderscheidend te zijn van de concurrentie. 
 

- Wens: De opdrachtnemer zou een onafhankelijke derde de verificatie/ validaties kunnen 
laten uitvoeren in het geval de belangen bij een verificatie/ validatie dusdanig groot zijn. 

Dit is niet wenselijk, het is echter wel een goed middel voor de opdrachtgever, maar in het geval 
van de opdrachtnemer deze partij aanroept kan er een schijn van belangenverstrengeling ontstaan. 
Het is complex voor de beoordelaar, aangezien deze de achtergrond moet kennen van de eisen en 
daarop moet beoordelen of de wijze waarop de opdrachtnemer de eisen heeft afgeleid, juist is. Het is 
beter door met verschillende lagen in de organisatie te kijken naar de eisen. Het hulpmiddel bevat 
data uit verschillende lagen van de organisatie en kan in deze gewenste werkwijze ondersteunen. 
 
In het kort, het hulpmiddel faciliteert in het creëren van duidelijkheid in het aantoningsproces van 
aspecteisen. Binnen de organisatie van de opdrachtnemer wordt aangemerkt wie verantwoordelijk is 
voor het verifiëren en valideren van de eisen en het op peil houden van de informatie in de 
bibliotheek. Door de werkwijze op het gebied van verificatie en validatie van aspecteisen te 
standaardiseren wordt er efficiënter gewerkt. Er wordt eenduidig vastgelegd welke weg is afgelegd om 
te komen tot het resultaat. Doordat dit voor de opdrachtgever helder en navolgbaar is, verbetert de 
communicatie en worden discussies voorkomen. Doordat de opdrachtnemer de beloftes aan de 
opdrachtgever nakomt gaat eveneens de kwaliteit van het gerealiseerde werk omhoog.  
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10. Conclusies en aanbevelingen ‘Aspecteisen Bibliotheek’  
 
 
Gebaseerd op de werking van het ontworpen hulpmiddel ‘Aspecteisen Bibliotheek’ en de resultaten 
van de toetsing is het mogelijk conclusies te trekken en aanbevelingen te doen gerelateerd aan 
afstudeeronderzoek en het hulpmiddel. 
 

10.1. Conclusies 

 
Naar aanleiding van het vooronderzoek is na een kleine tekstuele aanpassing de volgende doelstelling 
gehanteerd: 
 

“een hulpmiddel ontwikkelen voor functionarissen binnen Strukton Civiel Projecten, 
 

waarmee in de realisatiefase van civiele betonnen constructies ontwikkeld conform de Systems 
Engineering methodiek,  
 

de niet concrete aspecteisen duurzaamheid en veiligheid kunnen worden geverifieerd en 
gevalideerd,  
 

door een eenduidige V&V-strategie te ontwerpen die middels objectief bewijs aantoont dat er is 
voldaan aan de vraag van de opdrachtgever, 
 

op een wijze die acceptabel is voor de opdrachtgever,  
 

en kan rekenen op draagvlak in de opdrachtnemende organisatie door niet langer als inefficiënt en 
ineffectief te worden bestempeld”.   

 
Uit de theoretische en praktische toetsing kan worden geconcludeerd dat er een werkend hulpmiddel 
is ontwikkeld. De ‘Aspecteisen Bibliotheek’ bezit de status ‘gereed voor inpassing in pilot’, dit houdt in 
dat het hulpmiddel kan worden geïmplementeerd in de projectorganisatie en geïntegreerd in de 
werkwijze. Het Programma van Eisen is besproken in voorgaand hoofdstuk en daaruit blijkt dat het 
hulpmiddel voldoet aan alle opgestelde eisen. Dit houdt in dat het hulpmiddel aansluiting vindt bij het 
Verificatie- en Validatieproces van Strukton Civiel Projecten conform de Systems Engineering 
methodiek. Het biedt functionarissen de mogelijkheid niet concrete aspecteisen om te zetten in 
aantoonbaar te maken eisen, en begeleidt functionarissen op een project in het verifiëren en 
valideren van de eisen en het aanleveren van objectieve documentatie daarvan.  
 
In het kader van de doelstelling van het afstuderen kan worden geconcludeerd dat het afstudeer-
onderzoek heeft geresulteerd in een werkend en toepasbaar hulpmiddel. De ‘Aspecteisen Bibliotheek’ 
begeleidt de gebruiker in het opstellen van interne eisen waarmee niet concrete eisen aantoonbaar 
kunnen worden gemaakt. Daarmee wordt het aantoningsproces, het verifiëren en valideren, beter 
beheerst. Hierdoor zal het aantal discussies, als gevolg van het niet goed beheersen van het verificatie- 
en validatieproces op het gebied van de aspecteisen, worden teruggebracht. Mede daardoor zou de 
oplevering op dit gebied zonder problemen moeten verlopen. Daartoe is de vernieuwde werkwijze 
gespiegeld aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Om te borgen dat er intern draagvlak is voor 
de toepassing van het hulpmiddel is dit proces gestandaardiseerd waardoor het efficiënter en 
effectiever verloopt.  
 
De toetsing heeft nog een aantal zaken aan het licht gebracht die nog een nadere toelichting 
verdienen, vandaar de aanbevelingen met betrekking tot het gerealiseerde hulpmiddel. 
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10.2. Aanbevelingen 

 
Optimaliseren  van de eisteksten die zijn opgenomen in de ‘Aspecteisen Bibliotheek’ - Er is een 
verschil waarneembaar in de  bibliotheek eisen die zijn opgenomen in de ‘Aspecteisen Bibliotheek’, de 
ene eis is heel concreet, de andere eis dient meer aandacht te krijgen voor te kunnen worden 
toegepast op een project. Door de bibliotheekeisen specifieker en meer SMART in de bibliotheek te 
zetten is er efficiënter te werken. Er is een voorzet gemaakt, maar dit dient door de beheerders van 
categorieën te worden opgepakt. De opdrachtgever hecht er veel waarde aan wanneer eisen te 
kwantificeren zijn. Voorbeeld: ‘door het toepassen van een grondtransportband worden … 
voertuigbewegingen voorkomen, over een afstand van … kilometer en een te transporteren 
hoeveelheid grond van ….. m3 wordt …. ton CO2-emmissie bespaard’. In het vervolg is het mogelijk 
een rekenmodule te koppelen aan de variabelen waarmee het bepalen van een aantoonbaar te 
maken bibliotheek eis nog effectiever en efficiënter wordt, dit is een taak voor de beheerders. 
 

Implementeren en evalueren van de toepassing van het hulpmiddel in de organisatie - Het verdient 
veel aandacht en zorg om het hulpmiddel daadwerkelijk te gaan toepassen in de organisatie. Vandaar 
dat het van belang is dat er een Implementatieplan wordt geschreven. In dit plan wordt onder andere 
aandacht besteed aan de promotie van het hulpmiddel in de organisatie, het toepassen ervan in een 
pilot project en het evalueren van de toepassing van het hulpmiddel in de organisatie. Naar aanleiding 
van de evaluatie kan ervoor worden gekozen het hulpmiddel of de werkwijze daarop aan te passen. In 
het implementatieplan is het van groot belang dat er aandacht wordt besteed aan het Beheer en 
Onderhoud van de kennis in de bibliotheek die betrouwbaar en up to date moet zijn. Om dat te 
borgen moeten er functionarissen worden benoemd die verantwoordelijk zijn voor een specifieke 
categorie. Zij krijgen in het hulpmiddel extra rechten en kunnen daarmee de bibliotheek beheren. 
Binnen Strukton Civiel Projecten dienen de beheerders te worden aangewezen. Rijkswaterstaat geeft 
aan dat het verstandig is aan het begin van het project de werkwijze van vage eisen te laten 
accepteren door de opdrachtgever in de vorm van een  vaststellingsdossier, stel elkaar op de hoogte. 
 

Kennis in de bibliotheek aanvullen en delen - Kennis is alles in een bibliotheek, hoe kwalitatief 
hoogstaander de informatie en des te makkelijker de informatie is te ontsluiten, is bepalend voor het 
succes van het hulpmiddel. Om de kennis te delen en aan te vullen is het voorstel om het hulpmiddel 
openbaar te maken voor de deelbedrijven van Strukton (Reef, Ooms, Infratechnieken, Rasenberg en 
Colijn). Zo heeft Strukton weinig kennis op het gebied van asfalt, Ooms daarentegen is marktleider op 
dat gebied. Om de informatie beter te benutten dient er na ieder project te worden geëvalueerd. Naar 
aanleiding van die evaluatie dient de bibliotheek te worden aangevuld. Zo is aan te geven wat de 
bibliotheek eis ongeveer heeft gekost cq opgebracht. De effectiviteit van een toegepaste bibliotheek 
eis kan worden aangegeven waardoor in de toekomst de meest effectieve bibliotheek eisen worden 
geprioriteerd. De opdrachtgever vraagt in Best Value Procurement Projecten om zogenaamde VPI’s 
(verifieerbare prestatie indicatoren), een evaluatie van de effectiviteit van een toegepaste bibliotheek 
eis op een vorig project. Dit is prima op te nemen in de bibliotheek. Tot slot dienen nieuwe bibliotheek 
eisen die in het kader van een project zijn bedacht te worden opgenomen in de bibliotheek.  
 

Het hulpmiddel breder optuigen in de organisatie –  Ook voor andere aspecteisen, normen als ROK 
(Richtlijn Ontwerpen Kunstwerken), risico’s, wet- regelgeving, kunnen standaard voorwaarden per 
object worden geformuleerd en gestandaardiseerd.  
 

Aspecten beter beleggen in de organisatie – Dit is mogelijk door een imago op te tuigen als Strukton 
zijnde, bijvoorbeeld het aanbieden van een Duurzaamheid-Plus pakket met daarin kansen op het 
gebied van duurzaamheid voor na de gunning. Wat eveneens een aanbeveling is in dit kader is het 
aanstellen van verantwoordelijke voor het aantoonbaar voldoen aan de eisen. Te denken  valt aan een 
V&V-manager of een Aspectmanager (duurzaamheidsmanager/veiligheidsmanager/etc),beleg de taak. 
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Nawoord  
 
Met het schrijven het laatste hoofdstuk in dit rapport komt er eveneens een einde aan mijn 
studententijd. Na 5,5 jaar komt de invulling van de studie met de bachelor Bouwkunde en de master 
Building technology tot zijn einde. Samen met het vooronderzoek, het Participerend Observeren, en 
het gelijktijdig behaalde Certificaat Technisch Management, heeft het afstudeertraject 14 maanden in 
beslag genomen. 
 
In het afstudeeronderzoek zijn de nodige uitdagingen overwonnen. Uitdagingen gerelateerd aan het 
onderzoek, maar ook uitdagingen in de privésfeer. Het moeten omgaan met tegenslagen sterkt je als 
mens en als professional, maar als er onrecht wordt aangedaan aan mensen die je erg dierbaar zijn 
dan laat dat ook bij jou een litteken achter. Het leert je zaken te relativeren, het afstuderen is dan 
opeens minder belangrijk. 
 
Maar zoals gezegd kende ook het afstudeeronderzoek de nodige uitdagingen. Een onderwerp dat 
verre van concreet is, bleek toch lastig over te brengen aan de omgeving. Dit is niet vreemd, 
bouwkundigen zijn erg praktisch en visueel ingesteld. Het maken van mooie renders waarmee in het 
verleden veel visueel is gecommuniceerd bleek opeens niet mogelijk. Toch ben ik ervan overtuigd dat 
het voor onze vakgroep een meerwaarde is om op gestructureerde wijze door een ontwerpopgave 
heen te lopen. Het ontwerpen van een gebouw, uitvoeringsplan, etc. Vastleggen waarop keuzes zijn 
gebaseerd en meerwaarde creëren voor de opdrachtgever zijn thema’s die steeds belangrijker 
worden. In een veranderende markt waarbij de opdrachtgever meer vrijheid geeft in de contracten en 
daarmee niet meer alles voorschrijft, leidt er toe dat de opdrachtnemer anders moet gaan werken. 
Het volstaat  niet  om impliciet zaken mee te nemen in een project, de nieuwe contractvormen en de 
vrijheid daarin verplichten de opdrachtnemer middels hun werkwijze expliciet aan te geven hoe er 
met die vrijheid is omgegaan. 
 
Om een dusdanig niet concreet onderzoek als dit uitgevoerd te krijgen is het een enorme uitdaging 
geweest om de grote hoeveelheid verzamelde data een plek te geven in het onderzoek en op een 
logische en begrijpbare wijze op te nemen in de verslaglegging. Dit soort uitdagingen, in een 
zelfstandig uitgevoerd onderzoek, maken je beter als professional.  
 

Graag wil ik een speciaal dankwoord richten aan mijn begeleiders bij het gastbedrijf Strukton Civiel 
Projecten, Leon van Noordenne en Erwin Boersma. Leon heeft me meegenomen in het 
ontwikkelingsproces van de A2 tunnel in Maastricht waaruit het afstudeeronderwerp is gevolgd. Erwin 
heeft me vervolgens bij de hand genomen om het onderzoek losgezien  van een projectomgeving uit 
te voeren. Beide begeleiders hebben ondanks hun drukke bestaan, met kenmerkend enthousiasme 
gezorgd dat ik dit onderzoek heb kunnen uitvoeren. Dankbaar heb ik gebruik gemaakt van hun 
ervaring en kennis. Probleemloos wisten zij mij te motiveren op zoek te gaan naar antwoorden en 
oplossingen. Door andere respondenten niet te benoemen doe ik veel mensen tekort, vandaar dat ik 
iedereen wil bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit onderzoek. 
 
Gedurende het afstuderen heb ik ook vanuit de Technische Universiteit Eindhoven kunnen rekenen op 
professionele ondersteuning van Cor en Eric. Het typerende aan Eric is, dat hij de gave heeft om 
middels simpele bewoordingen potentiële risico’s in je onderzoeksaanpak kan blootleggen. De 
opmerking tijdens het tussencolloquium: ‘verificatie en validatie, buiten dat het rijmt en allitereert in 
het kader van Sinterklaas, wat is het  verschil?’ is me goed bijgebleven. De hoofdbegeleider Cor, heeft 
een significante bijdrage geleverd aan het totstand komen van dit eindresultaat. Zijn jarenlange 
ervaring is meegenomen in de onderzoeksaanpak en heeft geresulteerd in dit rapport.  
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