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Voorwoord 

Voor u ligt ons afstudeeronderzoek, dat wij uitgevoerd hebben ter afronding 
van de masteropleiding Construction Management & Engineering van de 
Faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het is het 
resultaat van een afstudeeronderzoek naar de manier waarop Rijkswaterstaat de 
implementatie en toepassing van risicomanagement in relatie tot systeemge
richte contractbeheersing kan verbeteren. 

Onze interesse in risicomanagement bij ge"integreerde contractvormen is 
ontstaan tijdens het laatste masterproject 'Ondergronds Bouwen ', dat wij 
samen in Seattle aan de universiteit hebben gevolgd. We hadden al snel 
besloten dat we samen op dit onderwerp wilden afstuderen en zijn in contact 
gekomen met Rutger Visser, risicomanager bij de 2e Coentunnel en werkzaam 
bij Twynstra Gudde. Samen met hem hebben we gebrainstormd over het 
afstudeeronderzoek en kwamen tot de conclusie dat een samenwerking met 
Rijkswaterstaat een groot voordeel zou zijn voor het onderzoek, omdat zij 
opdrachtgever zijn van de grote infrastructurele projecten in Nederland. 

Samen met Jan Bijkerk, projectmanager Bouwdienst Rijkswaterstaat en hoofd 
expertgroep risicomanagement, zijn we gekomen tot het onderwerp 'risicoma
nagement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing'. Een onderwerp 
waar al onze interesses in terug komen en waar vanuit Rijkswaterstaat erg veel 
behoefte aan is om onderzoek naar te doen. Dat het onderwerp zeer actueel is 
binnen Rijkswaterstaat hebben wij de afgelopen maanden gemerkt. Vele 
ge"interesseerden in het onderwerp hebben ons gedurende het onderzoek 
benaderd om aan te geven met welke problemen zij worstelen op dit gebied en 
waren erg benieuwd naar de resultaten. Wij hebben met ontzettend veel plezier 
gewerkt aan dit onderzoek en hebben onze bevindingen verwerkt in een 
handreiking die bij de projecten daadwerkelijk toegepast gaat worden. Graag 
willen we al le collega's van Rijkswaterstaat en Twynstra Gudde bedanken voor 
het delen van hun kennis, betrokkenheid en prettige samenwerking. 

Een apart woord van dank gaat uit naar onze afstudeerbegeleiders. Wij willen 
Hans Kleine, Bert van Eekelen, Jan Bijkerk, Rutger Visser en Suzanne van 
Kinderen bedanken voor hun enthousiasme, kennis en scherpe doch opbou
wende kritiek. Daarnaast willen we alle studiegenoten bedanken voor een 
mooie periode op de universiteit, waarin we naast vele serieuze projecten ook 
veel gelachen hebben. Tot slot gaat onze dank uit naar onze ouders, familie en 
vrienden voor hun support en interesse. Rest ons u veel plezier te wensen bij 
het lezen van dit rapport. 

Jos Appelhof & Koen Kerstens Ti Iburg, augustus 2007 
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RESULTAAT 

AANLEIDING 

SYSTEEMGERICHTE 

CONTRACTBEHEERSING 

ONDERZOEKSAANPAK 

Samenvatting 

Dit onderzoek heeft geleid tot een generiek toepasbaar model voor het beter 

implementeren en toepassen van risicomanagement in relatie tot systeemge

richte contractbeheersing. Het model is toepasbaar voor projectorganisaties die 
werken met deze vorm van contractbeheersing voor het beheersen van Design 

& Construct contracten. Het geeft de belangrijkste aandachtpunten weer voor 

projectorganisaties voor het toepassen van risicomanagement in relatie tot 
systeemgerichte contractbeheersing. Daamaast wordt er specifiek voor Rijks
waterstaat een advies gegeven aan de centrale organisatie voor het beter 

implementeren van risicomanagement en voor meer uniformering wat betreft 
de werkwijze van systeemgerichte contractbeheersing. 

"De markt tenzij ... " is het nieuwe uitgangspunt van Rijkswaterstaat voor het 
uitvoeren van werkzaamheden. Om de expertise van de markt optimaal te 

benutten werkt Rijkswaterstaat met innovatieve contractvormen, een vorm 

hiervan is het Design & Construct contract. Rijkswaterstaat doet hierbij afstand 
van de traditiegetrouwe rol als bedenker en toezichthouder van infrastructurele 

werken. Deze regie op afstand krijgt invulling door prestatiecontracten op basis 
van functionele eisen en beheersing op basis van systeemgerichte contractbe
heersing. 

Systeemgerichte contractbeheersing is een methode van contractbeheersing 
waarbij de opdrachtgever gebruik maakt van de gegevens die voortkomen uit 
het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer in relatie tot de gemaakte afspra
ken in de overeenkomst. Door de meest risicovolle processen van de opdracht

nemer te inventariseren en te toetsen stelt de opdrachtgever vast of het aanne

melijk is dat aan de eisen van het contract is voldaan. 

Het doe I van het onderzoek is R.ijkswaterstaat een handreiking bieden om 

risicomanagement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing te stimule
ren en implementeren binnen projectorganisaties. Hiervoor is het onderzoek in 

drie onderzoeksdelen opgesplitst. Om er achter te komen welke plaats risico

management heeft binnen systeemgerichte contractbeheersing is in de eerste 
stap onderzocht wat de kritische succesfactoren van systeemgerichte contract
beheersing zijn, hierbij is gebruik gemaakt van een knelpuntenanalyse . Met de 

uitkomsten uit de eerste stap is het volgende onderzoeksdeel ingegaan waar de 
kritische succesfactoren van risicomanagement in relatie tot systeemgerichte 
contractbeheersing onderzocht zijn . Zowel vanuit de literatuur als met behulp 

van een casestudie bij vijf grote infrastructurele projecten. In de laatste stap is 
ingegaan waar Rijkswaterstaat mee wordt geconfronteerd bij de implementatie 
en toepassing van risicomanagement in relatie tot systeemgerichte contractbe-
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KRITISCHE SUCCES· 

FACTOREN sea 

KRITISCHE SUCCES· 

FACTOREN RM IN 

RELATIE TOT SCB 

AOVIES PROJECT 

ORGANISA TIE 

heersing. Dit heeft geleid tot een generiek toepasbaar model. Deze aanpak 

heeft tot de volgende onderzoeksresultaten geleid. 

Slap I 

Het eerste onderzoeksdeel is ingegaan op de kritische succesfactoren van 

systeemgerichte contractbeheersing. Hierbij zijn een drietal kritische succesfac

toren bepaald, namelijk : 

- Eisen in het contract 

- Risicomanagement opdrachtgever 

- Toetsen in de praktijk 

Uit de knelpuntenanalyse is geconcludeerd dat risicomanagement een van de 

grondbeginselen is van, en daarom essentieel is voor, systeemgerichte con

tractbeheersing. Het onderzoek richt zich daarom op risicomanagement in 
relatie tot systeemgerichte contractbeheersing. Toetsen in de praktijk is een 

onderdeel van het risicomanagement proces en wordt als onderdeel van dit 

onderzoek meegenomen. 

S1ap 2 

In het vo!gende onderzoeksdeel is onderzocht wat de kritische succesfactoren 

zijn van risicomanagement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing. 

Uit de literatuur is gebleken dat het risicomanagement proces bestaat uit drie 

essentiele onderdelen: 

- Het toepassen van een risicoanalyse in een project; 
- Het vertalen van een risicoanalyse naar risicomanagement; 

- Het implementeren van risicomanagement in een project. 

Deze drie onderdelen zijn gebruikt om de relatie tussen risicomanagement en 

systeemgerichte contractbeheersing verder te onderzoeken. Aan de hand van de 

drie onderdelen is een vragenlijst opgesteld, waarmee interviews gehouden zijn 

bij de sleutelfiguren van vijf cases. Het doe! van de casestudie is om oplossin

gen, dan we! overwegingen te verkrijgen voor de meest voorkomende knelpun

ten voor een contractbeheersteam bij de toepassing van risicomanagement in 

relatie tot systeemgerichte contractbeheersing. De resultaten van de casestudie 

geven aan wat belangrijke aandachtspunten zijn voor de kritische succesfacto

ren op het niveau van organisatie, risicomanagement en risicoanalyse. De 

resultaten hebben geleid tot het volgende advies . 

Slap 3 

In het Jaatste onderzoeksdeel wordt een advies gegeven aan zowel projectorga

nisaties als de centrale organisatie. Yoor projectorganisaties is een procesmodel 

ontwikkeld. Het procesmodel is daamaast specifiek gemaakt voor projectorga

nisaties van Rijkswaterstaat in de vorm van een handreiking. Het model bestaat 

uit een viertal processtappen waarmee de implementatie en toepassing van 

risicomanagement in re]atie tot systeemgerichte contractbeheersing verbeterd 

kan word en. In stap I Vooraf wordt de basis gelegd voor de relatie tussen de 

opdrachtgever en opdrachtnemer. In stap 2 lmplem en1a1ie wordt ingegaan op 
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ADVIES CENTRALE 

ORGANISATIE 

VALIDATIE 

hoe risicomanagement binnen het organisatiemodel geborgd kan worden en op 

welke wijze kennisoverdracht kan plaatsvinden. In stap 3 Risicoanalyse wordt 

geadviseerd wanneer met een risicoanalyse begonnen moet worden, welke 

risico-inventarisatie technieken toepasbaar zijn en op welke manier risico's 

geformuleerd moeten worden. Vervolgens wordt in stap 4 Risicomanagement 
ingegaan op de stap van risicoanalyse naar risicomanagement. Het bijhouden 

van risico's, ook wel toepassing risicodossier, en het nemen van beheersmaat

regelen, ook we! het bepalen van selectiecriteria voor potentieel toetsonder

werp en toetsen in de praktijk, komen hier aan bod. In de ideale situatie wordt 

de uitvoering van de processtappen zoveel mogelijk uitgevoerd door de 

projectmanager, contractmanager, risicomanager, disciplineleiders en toetsers. 

Op deze manier wordt het draagvlak vergroot binnen de projectorganisatie en 

weet iedere projectmedewerker wat de problemen zijn en welke rol zij vervul

len om het veranderingstraject succesvol te laten verlopen. 

Sommige adviezen die op projectniveau worden gegeven moeten op organisa

tie niveau geregeld worden. Daarom is er tevens een advies gegeven richting 

de centrale organisatie. Voor de uniformering is het gewenst dater een centrale 

aansturing is op het gebied van kennisoverdracht, capaciteit, trainingen en 

cursussen. Door capaciteitsproblemen, zowel kwantitatief als kwalitatief, is dit 

advies wel wenselijk maar niet op korte tennijn realistisch. Een mogelijke 

oplossing is het oprichten van een Special Task Force dat het toepassen van 

risicomanagement in relatie systeemgerichte contractbeheersing concreet kan 

maken door ondersteunend te zijn aan de sleutelfiguren van het contractbe

heersteam. Tevens kan de Special Task Force kennis bundelen en dit Rijkswa

terstaat breed verspreiden. Dit kan bijdragen aan de uniformering van de 

werkwijze van systeemgerichte contractbeheersing. 

Het generieke procesmodel en het advies aan de centrale organisatie zijn 

gevalideerd tijdens een netwerkmiddag van Rijkswaterstaat. De validatie heeft 

plaatsgevonden met een expertgroep bestaande uit veertig experts van Rijkswa

terstaat (waaronder project-, contract- en risicomanagers) en een aantal exteme 

adviseurs. De reacties zijn beoordeeld als sterkte, zwakte, kans of bedreiging 

van het procesmodel. De belangrijkste leerpunten uit de validatie zijn geweest 

op het specifieke niveau van de handreiking, het generieke model is niet 

veranderd. 

De theorie die in dit onderzoek naar voren is gekomen geeft nieuwe inzichten 

in hoe Rijkswaterstaat de toepassing van risicomanagement in relatie tot 

systeemgerichte contractbeheersing kan verbeteren. Oat wil niet zeggen dat als 

het advies wordt opgevolgd het project direct vlekkeloos zal verlopen, daar

voor is het te veel afhankelijk van andere factoren. De cultuur binnen de 

organisatie speelt hierbij een grote rol, want uiteindelijk zijn het toch de 

projectmedewerkers die het uit moeten voeren. Het advies fungeert daarom als 

ondersteuning van een contractbeheersteam. 
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1 Introductie 

1.1 Voor wie is bet rapport bedoeld? 

Dit rapport is het resultaat van ons onderzoek naar een betere toepassing en 

implementatie van risicomanagement in relatie tot systeemgerichte contractbe

heersing voor zowel projectorganisaties als de centrale organisatie. Het rapport 

heeft specifiek tot doe I medewerkers binnen het contractbeheersteam van grote 

infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat te informeren en te voorzien van 

advies. Tevens is het advies bedoeld voor de centrale organisatie van Rijkswa

terstaat om risicomanagement ten behoeve van systeemgerichte contractbe

heersing beter te implementeren in de organisatie. Het rapport is verder 

bedoeld voor iedereen die ge"interesseerd is in risicomanagement en contract

beheersing, waaronder de docenten en studenten van de Teclmische Universi

teit Eindhoven. 

1.2 Hoe zijn we tot bet onderzoek gekomen? 

Het onderwerp van ons afstudeeronderzoek is een bewuste keuze geweest die 

voortgevloeid is uit het laatste masterproject. Tijdens het masterproject 'On

dergronds Bouwen', dat wij samen aan de University of Washington in Seattle 

hebben gevolgd, is onze interesse ontstaan in het onderwerp risicomanagement 

bij geYntegreerde contractvormen. Met dit uitgangspunt zijn wij op zoek gegaan 

naar een geschikt afstudeerbedrijf. In het vinden van een afstudeerplek bij 

Twynstra Gudde en Rijkswaterstaat zijn wij erin geslaagd om een goede 

gezamenlijke basis te leggen voor ons afstudeeronderzoek. 

Twynstra Gudde is een toonaangevend adviesbureau met veel ervaring op het 

gebied van project- en programmamanagement, waarbij organisatiekunde en 

risicomanagement behoren tot de kemvaardigheden. Rijkswaterstaat is de partij 

die de uitvoering van het nationale verkeers- en vervoerbeleid regisseert en 

opdrachtgever is van de grote complexe infrastructurele projecten. 

De combinatie van deze twee bedrijven maakt ons afstudeeronderzoek naar 

'Risicomanagement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing' erg 

interessant en geeft ons de mogelijkheid om vanuit de 'kem' van het probleem 

te werken en gebruik te maken van de deskundigheid van beide partijen. Het 

onderzoek zal uiteindelijk bijdragen aan een betere implementatie en toepas

sing van risicomanagement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing in 

de organisatie en processen van Rijkswaterstaat. 
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1.3 Hoe is het rapport opgebouwd? 

Dit rapport is opgebouwd uit drie delen: inleiding, kern en slot. Hieronder volgt 

een korte omschrijving per onderdeel. Het kemgedeelte is opgedeeld in drie 

stappen, waarbij per stap een dee!vraag wordt beantwoord. 

De Inleiding bestaat uit drie hoofdstukken, met daarin de introductie van het 

onderzoek, de context, de probleemstelling en gehanteerde aanpak en metho

dieken. 

Stap 1 bestaat uit twee hoofdstukken met daarin een beschrijving van systeem

gerichte contractbeheersing en wat de kritische succesfactoren van systeemge

richte contractbeheersing zijn. 

Stap 2 bestaat uit drie hoofdstukken met daarin theorie over risicomanage

ment, een hoofdstuk waarin vanuit de theorie een koppeling wordt gelegd 

tussen risicomanagement en systeemgerichte contractbeheersing en een 

hoofdstuk over de casestud ie van vij f projecten. 

Stap 3 is opgedeeld in twee hoofdstukken en bestaat uit een advies enerzijds 

aan het contractbeheersteam en anderzijds aan de organisatie van Rijkswater

staat. 

Het Slot betreft de afronding met daarin de conclusies van het onderzoek, de 

aandachtspunten, de aanbevelingen voor vervolgonderzoek en de persoonlijke 

reflectie. Jn de tekst komen regelmatig vaktermen voor. De belangrijkste 

begrippen zijn terug te vinden in de Begrippenlijst. 

Leeswijzer 

H1 lntroductie blz2 

H2 Context blz4 

H3 Probleemstelling en aanpak blz7 

H4 Wat is systeemgerichte contract 
'beheerslng? biz 14 

' H5 Praktijkervaringen systeemgerichte 
contractbeheerslng blz20 

H6 Wat is risicomanagement? biz 31 

H7 Rlsicomanagement In relatie tot systeem~ 
gerichle contractbeheersing in theorie blz43 

HS Praklljkervaringen blz52 

H9 Advles voor het contractbeheersteam biz 71 

H10 Advies voor de centrale organisatie biz 76 

H11 Conciusie en aanbevellngen blz82 
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2 Context 

2.1 Rijkswaterstaat 

'DE MARKT TENZIJ ... .' 

INNOVATIEVE 

CONTRAC TVORMEN 

REGIE OP AFSTAND 

Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsmaatschappij van het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat (V&W) die in opdracht van de minister en staatssecreta

ris van V&W de infrastructurele hoofdnetwerken in Nederland aanlegt, beheert 

en ontwikkelt. In het ondememingsplan voor de periode 2004-2008 wordt het 

nieuwe perspectief geschetst van Rijkswaterstaat: een publieksgericht over

heidsbedrijf. Rijkswaterstaat wordt een netwerkmanager die eenvoudiger, 

uniformer en bedrijfsmatiger werkt. Daarmee sluit het aan op het actiepro

gramma 'Nieuwe Overheid' waarmee het kabinet de overheid wil modemise

ren . Per I januari 2006 is Rijkswaterstaat een Agentschap. 

In het ondememersplan staat dat Rijkswaterstaat meer werk zal realiseren met 

minder mensen. Als gevolg daarvan zal Rijkswaterstaat een groter beroep op 

de markt gaan doen: ' De markt, tenzij . .. ' . Oat is het uitgangspunt van Rijkswa

terstaat voor het uitvoeren van werkzaamheden. De markt wordt ingeschakeld, 

tenzij blijkt dat het geen toegevoegde waarde heeft of dat het verstandiger is 

om de werkzaamheden en bijbehorende risico's in eigen beheer te houden. Het 

idee is dat marktpartijen meer expertise bezitten op het gebied van innovatie bij 

uitvoeringsmethoden. Om de expertise van de markt optimaal te benutten 

werkt Rijkswaterstaat met innovatieve contractvormen . 

Medio 2004 werd in de inkoopstrategie van Rijkswaterstaat vastgelegd dat 

voor aanleg- en groot-onderhoud-projecten het 'Design en Construct ' (D&C)

contract moet worden gebruikt. Kenmerk van deze innovatieve contractvorm is 

dat meer afstand wordt genomen van de uitvoering. De opdrachtnemer is 

verantwoordelijk en bepaalt zelf hoe hij tot het gewenste resultaat komt. 

Om deze ontwikkelingen op te kunnen vangen, is het voor Rijkswaterstaat van 

belang een nieuwe impuls te geven aan het managementinstrument kwaliteits

zorg. Rijkswaterstaat moet verantwoord afstand doen van de traditiegetrouwe 

rol van beden.ker en toezichthouder van infrastructurele werken van de Rijks

overheid . Deze regie op afstand zal steeds vaker invulling krijgen door presta

tiegerichte contracten op basis van functionele specificaties en beheersing van 

deze contracten op basis van inteme kwaliteitszorg en systeemgerichte con

tractbeheersing (SCB). 
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2.2 Wat is systeemgerichte contractbeheersing? 

ONTST AAN SCB 

TOETSEN OP AFST AND' 

EN 'RISICOGESTUURD' 

OOELSCB 

De toepassing van systeemgerichte contractbeheersing is bij Rijkswaterstaat 

ontstaan tijdens de realisatie van het project HSL-Zuid 1• In die tijd werd het 

exteme kwaliteitsborging genoemd. Het beoordelen van de kwaliteit van de 

werkprocessen van de opdrachtnemer en het loslaten van het beoordelen van 

het eindproduct was een heel nieuwe vorm van contractbeheersing. Systeemge

richte contractbeheersing is een begrip dat ge"lntroduceerd is door Rijkswater

staat en het specifieke begrip komt niet voor in de literatuur, maar hangt nauw 

samen met de begrippen kwaliteitszorg en contractbeheersing. In dit onderzoek 

wordt de term systeemgerichte contractbeheersing als zodanig gebruikt. 

Bij systeemgerichte contractbeheersing maakt de opdrachtgever namelijk 

gebruik van het kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer voor de beheer

sing van het contract. De opdrachtnemer dient enerzijds de voortbrengingspro

cessen te beheersen en anderzijds aan te tonen dat het gerealiseerde voldoet aan 

de gestelde eisen, zodat hij zelf de kwaliteit van zijn product beheerst. De 

gecertificeerde opdrachtnemer heeft zijn werkwijze transparant en systematisch 

vastgelegd in een kwaliteitsplan. In het contract zijn nadere eisen gesteld aan 

het kwaliteitsplan, dat de basis vormt voor de beheersing. 

Op basis van risico's wordt bepaald welke risicovolle onderdelen van het 
kwaliteitsmanagement door de opdrachtgever warden getoetst. De toetsing 

vindt plaats metals insteek ' toetsen op afstand' en 'risicogestuurd'. Het toetsen 

op afstand gebeurt door niet alleen te toetsen op productniveau, maar ook door 

te kijken naar het kwaliteitssysteem en de werkprocessen van de aannemer. Het 

risicogestuurd toetsen gebeurt door niet alles te toetsen, maar juist onderbouwd 

steekproefsgewijs te toetsen, waarbij de nadruk ligt op de meest risicovolle 
onderdelen en meest risicovolle processen. 

Het primaire doel van systeemgerichte contractbeheersing is dat de contractbe

heersing efficient en effectief wordt uitgevoerd. De efficientie heeft te maken 

met de regie op afstand, waarbij zo min mogelijk inspanning door Rijkswater
staat wordt verricht. De effectiviteit is gericht op de beheersing van de toprisi

co's van de opdrachtgever. Indien de contractbeheersing op de juiste manier 

wordt uitgevoerd, kan op basis van de resultaten daarvan warden aangetoond 

dat de betaling rechtmatig is. Deze rechtmatigheid is voor de Overheid belang

rijk, omdat zij haar uitgaven moet kunnen verantwoorden naar de belastingbe

taler toe. 

1 De HSL-Zuid is het Nederlandse deel van het Europese netwerk van hogesnelheidslijnen, een 

innovatief en hoogwaardig openbaar vervoersysteem. Vanaf2008 zullen hogesnelheidstrei

nen treinreizigers van Amsterdam naar Parijs brengen. (Bron: www.hslzuid.nl) 
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2.3 Wat is er aan de hand? 

Als gevolg van de van de veranderende werkwijze van Rijkswaterstaat warden 

alleen de meest risicovolle onderdelen en processen van de opdrachtnemer 

getoetst. Uit het rapport 'Beheersing op afstand; een stap dichterbij' van 

Kuijpers (2003) blijkt dat systeemgerichte contractbeheersing nog niet opti

maa\ werkt. Om erachter te komen waar de huidige problemen liggen bij 

systeemgerichte contractbeheersing zijn er orienterende interviews gehouden 

met verschillende project-, contract en risicomanagers van Rijkswaterstaat en 

Twynstra Gudde. Een overzicht van de gei'nterviewde personen tijdens de 

orienterende gesprekken is terug te vinden in bijlage A. Hieronder volgen 

enkele citaten, uit de gesprekken, die illustratief zijn voor de werking van 

systeemgerichte contractbeheersing. 

Uit de citaten en de orienterende gesprekken is op te maken dat het contract 

nog niet optimaal beheerst wordt en er dus niet voldaan wordt aan de doelstel

ling van systeemgerichte contractbeheersing. Vee! van de genoemde oorzaken 

hebben te maken met de inrichting van het risicomanagementproces. Bij ieder 

project wordt een eigen invulling gegeven hieraan, waardoor het 'wiel' iedere 

keer opnieuw wordt uitgevonden. 

2.4 Wat is het probleem? 

In het ondememingsplan 2004-2008 staat beschreven dat Rijkswaterstaat 

volgens een werkwijze zal werken. Er zijn een aantal standaard instrumenten 

ontwikkeld ter ondersteuning van systeemgerichte contractbeheersing. Dit is 

een eerste goede stap geweest voor een succesvolle implementatie van sys

teemgerichte contractbeheersing. Echter blijkt uit de vorige paragraaf dater 

nog niet voldaan wordt aan de doelstelling van systeemgerichte contractbe

heersing. 

De gehele theorie van systeemgerichte contractbeheersing is gebaseerd op het 

beheersen van risico's en risicovolle processen. Om dat te kunnen doen is het 

van belang dat het risicomanagementproces goed is ingericht. De inrichting en 

toepassing van risicomanagement, binnen het contractbeheersteam, gebeurt 

nog niet optimaal en hier zit dan ook de crux van het probleem. 
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3 Probleemstelling en aanpak 

3.1 Probleemstelling 

Utt het vonge hoofdsluk 1s naar voren gekomen dat de innch!mg en toepassing 

van risicornanagement ten behoeve van systeemgerichte contractbeheersing 

b1nnen projectorganisaties een moeiliJke opgave blijkt De marner waarop 

pr0Jectorganisat1es risicomanagemenl d1enen in te vullen is ondu1delijk 

3.2 Vraagstelling 

Naar aanleiding van de probleemstelling kan de volgende centrale onderzoeks

vraagstelling geformuleerd warden: 

Hoe kan Rijkswalerstaat de toepasslng van risicomanagement In relalie lot 

systeemgenchte contractbeheersing verbeteren? 

Om antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraagstelling zijn er 

drie deelvragen opgesteld: 

Wat z11n de knlische succesfacloren van systeemgerichte contract
beheersing? 

2 Wat z11n de knt1sche succesfactoren van ris1comanagement m relatie 
tot sysleemgenchte contractbeheersmg? 

3. Wat kan Rijkswaterstaat ondememen om de oepassmg van rislco
management te st1muleren en 1mplementeren op hel gebied van sys
teemgerichte contractbeheersing? 

3.3 Doelstelling 

R1Jkswaterstaat een handreikmg bieden orn risicomanagemenf in relatie tot 
systeemgenchte contractbeheersing te stimuleren en 1mplementeren binnen 

projectorganisalies 

3.4 Onderzoeksbenadering 

In het eerste gedeelte van dit afstudeeronderzoek, de exploratieve fase, is de 

systematiek van systeemgerichte contractbeheersing geanalyseerd . Door 

gebruik te maken van orienterende open interviews met verschillende project

managers, contractmanagers, toetsers en experts op het gebied van systeemge

richte contractbeheersing en aan de hand van verschillende Rijkswaterstaat 

documenten is een analyse gemaakt van de knelpunten op het gebied van 

systeemgerichte contractbeheersing. Het doel van deze fase was om de opzet 

van het afstudeeronderzoek te bepalen, metals resultaat een probleemstelling, 

doelstelling en onderzoeksvragen. 
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Figuur I : Onderzoeksopzet 

Aan de hand van een literatuurstudie is onderzoek gedaan naar systeemgerichte 

contractbeheersing. Risicomanagement is een tweede onderwerp dat bestu

deerd is, om vervolgens de relatie te onderzoeken tussen risicomanagement en 

systeemgerichte contractbeheersing. In de casestudie is die relatie verder 

onderzocht bij een vijftal projecten. De oplossingen, dan wel overwegingen, 

van de best-practices en behoeften van het contractbeheersteam van de ver

schil lende projecten zijn gebruikt bij het advies naar het contractbeheersteam. 

Tevens worden er aanbevelingen gedaan aan de organisatie van Rijkswaterstaat 

om de implementatie van risicomanagement in relatie tot systeemgerichte 

contractbeheersing te verbeteren. 

De resultaten van de casestudie zijn gevalideerd op de netwerkmiddag van 19 

juli 2007, van de afdeling Projectmanagement van de Bouwdienst van Rijks

waterstaat. Op deze bijeenkomst waren ruim veertig experts aanwezig. 

3.5 Gehanteerde methoden 

In het onderzoek zijn verschillende methodieken gebruikt. Hieronder zal kort 

worden toegelicht welke methode gebruikt is bij iedere stap en waarom er voor 

deze methode gekozen is . Alleen de literatuurstudie is zowel bij Stap I als Stap 

2 toegepast. 

literatuurstudie 

Een literatuuronderzoek is een methode om gegevens te verzamelen. Bij een 

literatuuronderzoek verzamel je gegevens die reeds door anderen zijn vastge

legd. (Nederhoed, 2000) 

In dit onderzoek is er voor gekozen om een literatuurstudie te doen, omdat dit 

een veel gebruikte methodiek is om gegevens te verzamelen en om jezelf te 

orienteren op het gekozen onderwerp. De literatuurstudie geeft inzicht in 
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bestaande theorieen en op basis daarvan kan het vervolgpad van het eigen 

onderzoek bepaald worden. 

Stap 1 

Open interviews 
Open interviews kenmerken zich door het feit dat ze niet gestructureerd zijn. Er 

is geen strikte vragenlijst. Enke! alleen richtlijnen en topics die besproken 

dienen te worden gedurende het interview. (Baarda en De Goede, 2000) 

De open interviews zijn gebruikt om informatie over het onderwerp te verza

melen en er achter te komen wat de stand van zaken is van de werking van 

systeemgerichte contractbeheersing. 

KJ-Methode 
Deze methode van probleemherkenning en hypotheseformulering is naar de 

Japanse antropoloog Jiro Kawakita genoemd. De KJ-methode begint met 

zoveel mogelijk informatie verzamelen over het probleemgebied, deze infor

matie wordt vervolgens op kaartjes geschreven. De kaartjes met dezelfde 

informatie-inhoud worden gegroepeerd en onderzocht op verbanden . Deze 

gevonden verbanden worden verdiept en geconcretiseerd. (Schaefer en Van 

Tien en, 2001) 

Met behulp van de KJ-methode is de verzamelde informatie uit de open 

interviews gestructureerd en geclusterd. Vervolgens zijn de resultaten van de 

KJ-methode gebruikt als input voor het Ishikawa-model. 

Ishikawa-model 
In het 'visgraatdiagram' van Ishikawa wordt de oorzaak en gevolg keten in 

kaart gebracht. Hiermee wordt duidelijk welke factoren van invloed zijn op de 

kwaliteit van de producten/diensten van een organisatie. Ishikawa stelt de 

procesanalyse centraal en maakte deze tot aandachtspunt voor het hele bedrijf. 

(Ishikawa, 1985) 

Deze methode zal gebruikt worden om op een geordende visuele wijze zoveel 

mogelijk oorzaken voor de problemen bij systeemgerichte contractbeheersing 

te zoeken. 

Porras-methode 
De Porras-methode borduurt verder op de KJ-methode en de Ishikawa

methode. De belangrijkste uitdaging voor degene die probeert een complex 

probleem op te lossen is het correct identificeren van de 'core problems' die 

onderliggend zijn aan het grote probleem. De methode van porras onderscheidt 

daarbinnen hoofd- en deelproblemen. (Porras, 1987) 
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Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van deze methode om de 

problematiek rondom systeemgerichte contractbeheersing helder te krijgen. 

Stap 2 

Casestudie 
Om tot een goed inzicht te komen wat er niet goed gaat bij de toepassing van 

systeemgerichte contractbeheersing worden meerdere cases bestudeerd. Het 

gaat hierbij om de nieuwbouw van 'droge' projecten uit de lijst van Top 25 

projecten van Rijkswaterstaat, waarvoor een D&C contract is afgesloten. De 

casestudie wordt gedaan aan de hand van semi-gestructureerde interviews en 

een SWOT-analyse. 

Semi-gestructureerde interviews 
Het semi-gestructureerde interview bestaat uit meerdere open beginvragen, 

waarvan de formulering en de volgorde vastliggen. Per beginvraag kunnen 

eventueel aanwijzingen gegeven worden over de aspecten waarover de inter

viewer moet doorvragen. Deze vorm kan gezien worden als het afnemen van 

een aantal korte ongestructureerde interviews achter elkaar. (Universiteit 

Leiden, 2007) 

Er is gekozen voor het toepassen van semi-gestructureerde interviews om niet 

alleen tot de knelpunten te komen, maar ook de oplossingen (best practices) en 

behoeften van het contractbeheersteam te achterhalen. 

SWOT-analyse 
De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen 

voor, en sterkten en zwakten van de organisatie in kaart te brengen. De SWOT

analyse wordt uitgevoerd door de sterkten en zwakten te confronteren met de 

kansen en bedreigingen. 

De vijf cases zijn met elkaar geconfronteerd en de resultaten van die confronta

tie staan beschreven in de resultaten van de casestudie. 

3.6 Afbakening 

Dit onderzoek richt zich uitsluitend op het verbeteren van de toepassing van 

risicomanagement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing. Alie 

andere knelpunten die uit het vooronderzoek naar boven zijn gekomen, zullen 

in dit onderzoek niet verder onderzocht worden. In het onderzoek wordt ook 

niet onderzocht of systeemgerichte contractbeheersing wel de meest geschikte 

vorm van contractbeheersing is voor het beheersen van de contracten voor de 

projecten van Rijkswaterstaat. 

Yoor de casestudie komen niet alle projecten van Rijkswaterstaat in aanmer

king, daarom is er een afbakening gemaakt op de volgende onderdelen: 
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Marktgebied 
Het marktgebied waar in dit onderzoek naar gekeken wordt zijn projecten 

waarbij Rijkswaterstaat als opdrachtgever fungeert. Er wordt gekeken naar 

droge projecten (wegen en tunnelprojecten) uit de Jijst van Top 25 projecten 
van Rijkswaterstaat. De totale projectkosten bedragen meer dan € 35 miljoen 

per project. Het gaat hier om de projecten die zich op dit moment in de uitvoe

ringsfase na gunning bevinden. De reden dater voor deze fase gekozen wordt, 
is dat door de grate omvang van deze projecten er een groat aantal risico 's 

optreedt en deze een grate invloed kunnen hebben op het financiele eindresul

taat. 

Contractvorm 

Het type contract waar dit onderzoek op gericht zal zijn is het Design & 
Construct contract. Dit is de meest gangbare en toegepaste contractvorm 
binnen Rijkswaterstaat en daarom het meest interessant om te onderzoeken. 

Projectfase 
De projectfase waarin dit onderzoek plaatsvindt, is de uitvoeringsfase na de 

gunning. De uitvoeringsfase bestaat uit twee delen; de designfase en de 

realisatiefase. Binnen de uitvoeringsfase zul len we ons richten op de beginfase 
waarin het contractteam invulling moet geven aan het risicomanagement voor 
het project. 

3. 7 Resultaatverwachting 

Maatschappelijke relevantie 
Burgers verlangen van Rijkswaterstaat dat ze zoveel mogelijk waar krijgen 

voor hun belastinggeld. Daamaast vraagt de politiek van Rijkswaterstaat dat ze 
goedkoper, kleiner en slagvaardiger wordt. Dit vraagt om een zo doelmatig 

mogelijke inrichting van de contractbeheersing en de betaling van een gelever
de prestatie moet rechtmatig zijn. Om dit te kunnen bereiken is het van groat 
belang dat systeemgerichte contractbeheersing zo optimaal mogelijk wordt 
uitgevoerd. Tevens draagt het er aan bij dater een herkenbare werkwijze is 

voor marktpartijen, wat leidt tot lagere transactiekosten en lagere projectkos
ten. 

Wetenschappelijke relevantie 
Met dit onderzoek wordt beoogd een model te ontwerpen voor het beter 
toepassen en implementeren van risicomanagement in relatie tot systeemge

richte contractbeheersing. Dit model is toepasbaar voor projectorganisaties die 
werken met deze vorm van contractbeheersing voor het beheersen van D&C 
contracten. 
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Relevantie voor de organisatie 
Het doe] van dit onderzoek is om Rijkswaterstaat een handreiking te bieden 

hoe de toepassing van risicomanagement in relatie tot systeemgerichte con

tractbeheersing verbeterd kan worden binnen projectorganisaties en om advies 

te geven aan de lijn van de organisatie hoe risicomanagement beter ge"imple

menteerd kan worden. 

Relevantie voor de onderzoekers 
Voor het afstudeeronderzoek hebben wij een aantal competenties opgesteld, die 

toegepast worden tijdens het onderzoek, evenals het ontwikkelen van nieuwe 

competenties. De volgende competenties worden tijdens het afstudeeronder

zoek toegepast of verdiept : 

- Ontwikkelen van project- en procesmanagementvaardigheden 

- Ontwikkelen van kennis op het gebied van risicomanagement en con-

tractbeheersing 

- Ontwikkelen van organisatorische aspecten 

Een persoonlijke reflectie op de resultaatverwachting en het onderzoek is 

beschreven in paragraaf 5 van hoofdstuk 11. 
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Context van Stap 1 binnen het onderzoek 

De eerste stap in het onderzoek heeft als doel om antwoord te krijgen op de vraag 

wat de kritische succesfactoren zijn om infrastructurele projecten met Design en 

Construct contracten te beheersen op basis van systeemgerichte contractbeheer

sing. Om hier antwoord op te krijgen is in hoofdstuk 4 het theoretische kader 

omschreven van de nieuwe wijze van contractbeheersing. Om vervolgens in 

hoofdstuk 5 de praktijkervaringen te onderzoeken van systeemgerichte contract

beheersing. Aan de hand van een aantal stappen zijn de kritische succesfactoren 

bepaald. Met deze basiskennis wordt er in stap 2 gezocht naar de kritische 

succesfactoren voor risicomanagement in relatie tot systeemgerichte contractbe

heersing. 

Wat zijn de laitische succesfactoren van 
systeemgerichte contractbeheersing? 

lnleiding 

Sinds 1992 streeft Rijkswaterstaat naar andere vormen in de werkverhouding 

met marktpartijen, waarbij meer afstand genomen word!. De vernieuwde 

werkwijze vraagt om een andere manier van contract beheersen, dit word! 

systeemgerichte contractbeheersing genoemd. Binnen deze slap wordt onder

zocht wat de kritische succesfactoren zijn van systeemgerichte contractbeheer

sing. 
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4 Wat is systeemgerichte contractbeheersing? 

4.1 lnleiding 

lnterne kwaliteitszorg is een belangrijk hulpmiddel voor het beheersen van het 

bouwproces tijdens de contractvoorbereidingsfase, zie bij lage B. Rijkswater

staat gebruikt kwaliteitszorg tevens voor het beheersen van contracten tijdens 

de realisatie, beheer- en onderhoudsfase van een project. Het doe! van dit 
hoofdstuk is om inzicht te krijgen in wat contractbeheersing is en hoe Rijkswa

terstaat hier invulling aangeeft voor de realisatie fase. 

4.2 Wat is een contractbeheersing? 

CONTRACTBEHEERSING 

BIJ RIJKSWATERSTAAT 

Het contracteringsproces omvat een geheel aan activiteiten dat leidt tot een 
organisatiemodel, contractmodel, wijze van aanbesteding en uiteindelijk 

contract. Het contracteringsproces is een essentieel onderdeel in de aansturing 

van een project. Volgens De Koning en Sproncken (200 I) bestaat het contrac

teringsproces uit vier fasen: contracteringsbeleid, contracteringsplan, contracte

ring en contractbeheer. Jn dit hoofdstuk richten we ons op de fase van contract
beheersing. 

Contractbeheersing begint zodra het contract tussen partijen is ondertekend. 

Het richt zich op de beoordeling van de naleving van verplichtingen zoals die 

door de partijen in het contract zijn overeengekomen. De beoordeling is een 

continu proces en loopt door tot aan alle verplichtingen is voldaan. 
Volgens Knoester (2005) is het operationeel bewaken van een contract niet 

anders dan het bewaken van de prestatie. Heeft de opdrachtnemer gedaan wat 

in het contract afgesproken is? Tevens geeft hij aan dat goede protocollen 

belangrijk zijn voor de bewaking van de prestatie. Wie controleert, en hoe 

wordt dit gecommuniceerd? Om objectief en nauwkeurig te kunnen meten wat 
de prestatie van een opdrachtnemer is, dienen er prestatie-indicatoren benoemd 

te worden. Binnen Rijkswaterstaat wordt het volgende onder contractbeheer

sing verstaan: 

Alie act1V1teiten die door de opdrachtgever warden uitgevoerd, die er op gencht 

zijn om zeker le stellen dat de eisen Ult de overeenl<omst worden bereikt en dat 
de ns1co's voor de opdrachtgever op een acceptabel n1veau bhiven 

Innovatieve contractvormen hebben een grote invloed op de manier van 

contractbeheersing. In traditionele contracten zijn de door een opdrachtnemer 

te verrichten prestaties beschreven op het niveau van activiteiten en producten. 

Een Design & Construct contract kenmerkt zich door de integratie van ont

werp- en uitvoeringsactiviteiten. Door de koppeling van ontwerp en uitvoering 

en maximalisering van uitvoeringsvrijheid dienen de prestaties op een abstrac-
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ter niveau te worden beschreven door middel van functionele eisen (Gerrits et 
al, 2006). Hierdoor wordt er meer afstand genomen van de uitvoering: de 

opdrachtnemer is verantwoordelijk en bepaalt zelf hoe hij tot het gewenste 

resultaat komt. 

Een ander kenmerk van innovatieve contractvormen is dat de opdrachtnemer 

zelf de kwaliteit van zijn product beheerst. Dit wordt ook wel exteme kwali
teitsborging genoemd. Als door de opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van 
het kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer voor de beheersing van een 

contract, dan spreken we van systeemgerichte contractbeheersing. 

4.2. I Wat is het doe! van contractbeheersing? 

Het doel van contractbeheersing is volgens Knoester (2005) tweeledig, ener
zijds ervoor zorgen dat de overeengekomen verplichtingen worden nagekomen 

binnen gestelde voorwaarden van onder meer tijd, geld en kwaliteit en ander
zijds het tijdig handelen bij mogelijke of opgetreden afwijkingen. 

Naast de hierboven beschreven doelstelling heeft Rijkswaterstaat aanvullende 
doelstellingen, deze zijn dat de contractbeheersing efficient (op afstand, met zo 
min mogelijk inspanning) en effectief (gericht op toprisico's van de opdracht
gever) is. Op basis van de resultaten van contractbeheersing kan tevens de 

rechtmatigheid van betaling worden aangetoond. 

4.3 Contractbeheersing binnen Rijkswaterstaat 

In de corporate inkoopstrategie van Rijkswaterstaat, dit is het document waarin 
inkoopaspecten van het ondernemingsplan zijn uitgewerkt, worden voor elk 

type werkzaamheden innovatieve contracten voorgeschreven. Voor het beheer
sen van projecten die binnen de afbakening van dit onderzoek passen, aanleg 
van droge infrastructurele projecten met een Design & Construct contract, 
wordt gebruik gemaakt van systeemgerichte contractbeheersing. 

Systeemgerichte contractbeheersing is gebaseerd op de gedachte dat de 

contracteisen kunnen worden beheerst door gebruik te maken van de kwali
teitsborging van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer dient enerzijds de 

voortbrengingsprocessen te beheersen en anderzijds aan te tonen dat het 
gerealiseerde voldoet aan de gestelde eisen. Om dit te bewaken vindt door de 
Opdrachtgever toetsing plaats, metals insteek 'toetsen op afstand, zie paragraaf 

4.3 .2' en 'risicogestuurd, zie paragraaf 4.3 .4'. Aan het toetsen op afstand wordt 
invulling gegeven door niet alles te toetsen maar onderbouwd steekproefsge
wijs te toetsen, waarbij de nadruk ligt op de risicovolle onderdelen en risico

volle processen. Hiervoor wordt in het contract van de opdrachtnemer geeist 
dat risicomanagement een expliciet en integraal onderdeel van zijn Werkzaam
heden is en voert de opdrachtgever zelf actief risicomanagement. De opdracht

gever stelt met behulp van haar deskundigheid, de risicoanalyse en de kwali

teitseisen, een combinatie van toetsen vast. Ten slotte moet de contractbeheer-
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sing zodanig worden ingericht en zodanig zijn afgestemd op de betalingssys

tematiek en het afgeven van prestatieverklaringen dat de rechtmatigheid altijd 

is gewaarborgd (Bockhoudt en Krikke, 2006). Hieronder zullen de uitgangs

punten van systeemgerichte contractbeheersing worden toegelicht. 

4.3. J Kwaliteitsmanagement door de opdrachtnemer 

Figuur 2 Kwaliteitssysteem in 

relatie tot PKP 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het voldoen aan eisen uit de 

overeenkomst. Aan de hand van de verificatie- en keuringsplannen van de 

opdrachtnemer kan hij aantonen dat het project beheerst verloopt en dat hij 

voldoet aan de eisen uit het contract. Hierbij is het van essentieel belang dat de 

opdrachtnemer tijdig afwijkingen signaleert, tijdig passende maatregelen neemt 

en dit hele proces regelmatig evalueert. 

Risicomanagement 

Omgevingsmanagement 

01<.P ontwer? 

Vraagspec1f1cat1e 
lannen 

---- verlflC&tleP 

Ontwerp 

Verificatiemanagement 

Veiligheidsmanagement 

01<.P ui\'lo&t\119 

1<eurln9"p\annen 

PKP 

U1tvocring 

De opdrachtnemer is verplicht een kwaliteitssysteem op te stellen. Op basis van 

dit kwaliteitssysteem stelt de opdrachtnemer een Projectkwaliteitsplan (PKP) 

op, waarin hij aangeeft hoe en welke organisatie hij het project binnen de 

gestelde randvoorwaarden za\ realiseren en op we Ike wijze hij het kwaliteits

systeem vorm geeft binnen het project. Hierbij dient de opdrachtnemer nadruk

kelijk aandacht te besteden aan risicomanagement, verificatiemanagement, 

veiligheid en omgeving. Het kwaliteitssysteem en PKP vormen de kapstok 

voor de deelkwaliteitsplannen, zoals weergegeven in figuur 2 . 

In de deelkwaliteitsplannen is de opdrachtnemer verplicht om de voortbren

gingsprocessen te omschrijven die nodig zijn voor het realiseren van het werk. 

Tevens geeft hij aan hoe het werk voldoet aan de eisen en op welke wijze de 

opdrachtnemer dit aantoont (verificatie- en keuringsplannen) . De 'voortbren

gingsprocessen' zijn veelal opgebouwd uit een of meerdere activiteiten. Yoor 

elke activiteit dienen werkinstructies (ontwerp- en werkplannen) te worden 
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opgesteld, metals doel een beheerste uitvoering van de betreffende activiteiten 

(Bockhoudt en Krikke, 2006). 

4.3.2 Beheersing op afstand 

De rol van de opdrachtgever in het proces van aantoonbaar beheerst werken, is 

een toetsende rol. De opdrachtgever kijkt of de borging, zoals voorgesteld door 

de opdrachtnemer, reeel en voor de opdrachtgever acceptabel is. Tijdens het 

proces bewaakt de opdrachtgever of de borging functioneert. Het kwaliteitssys

teem van de opdrachtnemer vormt hiervoor de basis vanuit de gedachte dat 

eisen kunnen worden beheerst door gebruik te maken van de kwaliteitsborging 

van de opdrachtnemer. Op tactisch gekozen momenten ( onder and ere geba

seerd op risico's, risicovolle processen, opgedane ervaringen) toetst de op

drachtgever of de opdrachtnemer zich houdt aan zijn kwaliteitssysteem. Insteek 

daarbij is om met een beperkt aantal toetsen een zo groot mogelijk risicogebied 

te bestrijken. De relatie tussen kwaliteitsborging bij de opdrachtnemer, het 

accepteren van plannen en systeemgerichte contractbeheersing is beschreven in 

bijlage C. De opdrachtgever kiest bewust voor een rol op afstand waarbij er 

rninimale bernoeienis is met de invulling van het projectmanagement en 

kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer. Deze bewuste keuze is gemaakt 

zodat de opdrachtgever niet verantwoordelijk wordt gesteld voor het werk, 

echter blijft Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de maatschappelijke 

risico's. 

4.3.3 Mix van toetsen 

MIX VAfl TOETSEN 

--+ 

Voor het toetsen of de opdrachtnemer 

haar contractuele verplichtingen naleeft 

wordt er gebruik gemaakt van een drietal 

toetsen, namelijk een systeem-, proces

en producttoets . De toetsen begeven zich 

op drie verschillende niveaus, een 

systeemtoets is gericht op het kwaliteits

systeem van de opdrachtnemer, pro

cestoetsen zijn gericht op de werkpro

cessen en producttoetsen zijn gericht op 

de gerealiseerde producten. Een uitge

breide toelichting van de toetssoorten is 

terug te vinden in bijlage D. In figuur 3 

Figuur 3: Mix van toetsen 

is aangegeven hoe de onderlinge 

verhouding is tussen de toetsen . Aan de uitkomst van de toetsen kan worden 

geconcludeerd of het kwaliteitsrnanagement, de beheersing van processen en 

de betrouwbaarheid van de registraties van de opdrachtnemer, op een juiste 

manier functioneren. 

Bij de uitvoering van toetsen maakt de opdrachtgever gebruik van het contract 

en de kwaliteitsdocumenten (zoals projectmanagementplan, kwaliteitsplannen, 
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werkplannen, verificatie-, keurings-, testplannen, keuringsresultaten, etc.) en de 

registraties over het voldoen aan de eisen van de opdrachtnemer (Van den Berg 

en Kuijpers, 2007). 

4.3.4 Risicogestuurd 

Het is van belang voor Rijkswaterstaat om de meest risicovolle processen in 

kaart te brengen en deze continu te actualiseren. De risico's die voor Rijkswa

terstaat grote gevolgen hebben maar waarbij de opdrachtnemer invloed heeft 

op de beheersing zullen een hoge prioriteit hebben om getoetst te worden. 

Hiervoor gebruikt Rijkswaterstaat een risicodossier en toetsplan, deze geven 

een duidelijk overzicht van de actuele risico 's en toetsen die uitgevoerd 

worden. Over de werkwijze hiervan zijn in het contractbeheersplan afspraken 

gemaakt. 

In de fase voor gunning worden het risicodossier en toetsplan voor zover dat 

mogelijk is projectspecifiek gemaakt. Na de gunning vindt er een afstem

mingsoverleg plaats tussen de opdrachtnemer en Rijkswaterstaat over de 

ge"identificeerde risico's en beheersmaatregelen, na het afstemoverleg wordt 

het risicodossier en toetsplan aangevuld en bijgewerkt. 

4. 3. 5 Toetsstrategie 

Rijkswaterstaat controleert door middel van een mix van toetsen of het kwali

teitsmanagement van de opdrachtnemer functioneert en of de gegevens van de 

opdrachtnemer betrouwbaar zijn. De manier waarop hier invulling aan wordt 

gegeven wordt ook wel de toetsstrategie genoemd. 

Bij aanvang van een project moet de opdrachtnemer kunnen aantonen dat zijn 

projectmanagement volgens de beschreven plannen verloopt. Aan de hand van 

systeemtoetsen kan Rijkswaterstaat toetsen of de opdrachtnemer op de risico

volle onderdelen goed functioneert. Dit geldt hetzelfde voor risicovolle 

processen. De bedoeling van Rijkswaterstaat is indien mogelijk zo veel 

mogelijk op systeem- en procesniveau te toetsen. Dit is een efficiente manier 
van toetsen . Wanneer overgegaan moet worden op toetsen op productniveau 

zal dit erg arbeidsintensieve gevolgen hebben. 

Als toetsresultaten over het algemeen positieve bevindingen oplevert kan dit 
betekenen dat de toetsfTequentie afneemt. Echter wanneer de toetsresultaten 

negatieve bevindingen opleveren moet er tijdig door Rijkswaterstaat worden 

bijgestuurd zodat de strategie zo veel mogelijk kan worden gehandhaafd of 

worden aangepast. Het bijsturen houdt in dat de opdrachtnemer wordt aange

sproken op de beheersing van zijn proces en systeem. Betalingen worden 

opgeschort zodra blijkt dat de beheersing onvoldoende is (Van den Berg en 

Kuijpers, 2007). 
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4.4 Conclusie 

Dit hoofdstuk heeft een antwoord gegeven op de vraag wat contractbeheersing 
is en hoe Rijkswaterstaat hier invulling aangeeft. In de literatuur is contractbe
heersing als tweeledig beschreven. Enerzijds door ervoor te zorgen dat de 

overeengekomen verplichtingen worden nagekomen binnen gestelde voor

waarden van onder meer tijd, geld en kwaliteit en anderzijds door het tijdig 
handelen bij mogelijke of opgetreden afwijkingen. Binnen Rijkswaterstaat 

wordt hier volgens de wijze van systeemgerichte contractbeheersing invulling 
aangegeven. Dit is een methode van contractbeheersing waarbij de opdrachtge

ver gebruikmaakt van de gegevens die voortkomen uit het systeem van kwali

teitsborging door de opdrachtnemer in relatie tot de gemaakte afspraken in de 
overeenkomst. Door de belangrijkste risico's om te zetten in een op het project 
passende mix van toetsen stelt de opdrachtgever vast of het aannemelijk is dat 

aan de eisen van het contract is voldaan. 
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Slap I: KJ-me1hode 

5 Praktijkervaringen systeemgerichte con
tractbeheersing 

5.1 Inleiding 

Het theoretische kader van systeemgerichte contractbeheersing is beschreven in 

het voorgaande hoofdstuk. Om een antwoord te krijgen op de vraag wat de 

kritische succesfactoren zijn is het van belang om de praktijkervaringen te 

beschouwen en te analyseren . In eerste instantie lag de focus van het onder

werp op het ' risicogestuurd toetsen ', een van de uitgangspunten van systeem

gerichte contractbeheersing. Na verschillende gesprek.ken is geconcludeerd dat 

het een breder en complexer verhaal blijkt te zijn. Een aantal andere oorzaken 

liggen ten grondslag aan het daadwerkelijke probleem. Met behulp van een 

knelpuntenanalyse zijn de problemen en samenhang hiervan in kaart gebracht. 

In het volgende hoofdstuk is beschreven welke analysemethoden gebruikt zijn 

tijdens de knelpuntenanalyse, de problematiek binnen systeemgerichte con

tractbeheersing en uiteindelijk de kritieke succesfactoren. 

5.2 Knelpunten 

Na het inlezen van literatuur op het gebied van risicomanagement, contractma

nagement en systeemgerichte contractbeheersing is er een inzicht ontstaan over 

de wijze van contractbeheersing bij Rijkswaterstaat. Via open interviews, ter 

orientatie, met contractmanagers, risicomanagers en hoofdtoet

De KJ methode, gele briefjesmethode, 

is toegepast om de probleemgebieden 

te groeperen. Hierin werd al snel 

duidelijk dater onderscheid is te maken 

tussen knelpunten in de fase van 

opdracht voorbereiden en opdracht 

sers, gesprek.ken met experts op het gebied van systeemgerichte 

contractbeheersing en uit onderzoek van Kuijpers (2003) is de 

problematiek van systeemgerichte contractbeheersing in kaart 

gebracht. Kuijpers (2003) heeft een onderzoek uitgevoerd naar 

praktijkervaringen van systeemgerichte contractbeheersing, uit 

gesprekken blijkt dat een aantal knelpunten uit dit onderzoek 

nog steeds aanwezig zijn. Aan de hand van een vijftal stappen is 
beheersen. 

Slap 2: Ishikawa-model 
Het 'visgraatdiagram ' is gebruikt om 
duidelijk de oorzaken en gevolgen van 

de problemen aan te geven. In bijlage E 

is het Ishikawa-model van fase op

dracht voorbereiden en van opdracht 

beheersen terug te vinden . 

informatie geanalyseerd en gestructureerd, zie het kader hier-

naast. 

Op de volgende pagina zijn de probleemgebieden omschreven, 

zoals deze naar voren zijn gekomen na het uitvoeren van de 

knelpuntenanalyse. Er is een onderscheid gemaakt in de pro

bleemgebieden in de fase van opdracht voorbereiden en op

dracht beheersen . 
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Vervolg stappen: 

Stap 3: Procesanalyse 
De probleemgebieden zijn weergege

ven in de schematische weergave van 

het procesverloop van systeemgerichte 

contractbeheersing, zie bijlage F, om 

inzicht te krijgen waar deze zich 

bevinden in het proces. 

Stap 4: Porras-metllode 
De porras-methode borduurt verder op 

de KJ-methode en de Ishikawa
methode om de 'core problems' op een 

juiste manier te identificeren. Hierin is 

duidelijk naar voren gekomen wat de 

hoofd- en deelproblemen zijn, zie 

bijlage G. 

Stap 5: Validatie 
Aan de hand van de meningen vanuit 

het expertpanel is de analyse getoetst 

en op enkele punten aangepast. Deze 

aanpassingen zijn verwerkt in de 
analyse. 

Fase Opdracht voorbereiden: 

Risicoanalyse 

Het ontbreekt bij het team dat de risicoanalyse moet 

uitvoeren vaak aan specifieke deskundigen. Er wordt nog op 
onvoldoende schaal gebruik gemaakt van een vaste methodiek 

voor risicoanalyse. Resultaten worden niet op de juiste manier 

vastgelegd waardoor vervolgacties, de beheersmaatregelen, 

vaak niet uitgevoerd worden. 

In projecten is er een duidelijk verschil tussen risicoanalyses op 
projectniveau en risicoanalyses op procesniveau. Tijdens het 

voorbereidingstraject worden risicoanalyses op projectniveau 

vaak gebruikt voor de juiste risicoverdeling ook wel risicoallo

catie genoemd. Voor de uitvoeringsfase worden risicoanalyses 

op procesniveau gebruikt, deze zijn vooral gericht op risico's uit 
het contract gericht op werkprocessen. In de projecten wordt dit 

onderscheid vaak niet gemaakt en bevat een risicoanalyse beide 

elementen. Tevens zijn de risico's gericht op de werkprocessen 

niet gedetailleerd genoeg. Hierdoor is het moeilijk te onder

scheiden wat de risicovolle processen zijn, waar deze processen 

aan moeten voldoen en welke systeem-, proces- en producttoet
sen uitgevoerd moeten worden. 

Beheersingsstrategie in overleg met Accountantsdienst 
Binnen verschillende projecten ontbreekt het aan overleg met de 

Accountantsdienst. Er zijn geen duidelijke kaders vastgesteld waarmee men 

een gevoel krijgt dater een rechtvaardig product kan worden aangetoond. Een 

gevolg hiervan is dat door angst voor rechtmatigheidproblemen medewerkers 

vaak onnodig producttoetsen uitvoeren. 

D Contractbeheersplan 
~ Tijdens de fase opdracht voorbereiden krijgt het opstellen van het 
contractbeheersplan soms te weinig aandacht. Het contractbeheersplan ontwik

kelt zich langzaam tijdens de voorbereidingsfase, dit komt doordat het opstel

len van het contract en raming meer aandacht krijgen en omdat het projectteam 

niet tijdig samengesteld is. Het blijkt tevens vaak moeilijk om de invulling van 

het plan zo concreet mogelijk te krijgen omdat er nog te vaak discussies plaats 
vinden over water precies in moet komen te staan en op welke wijze de inhoud 

tot stand komt. Hierdoor wordt het contractbeheersingsplan vaak te abstract 

beschreven. 

Eisen in het contract 
Door toepassing van innovatieve contracten ontwikkelen zich 

contracten van activiteiten- en productbeschrijvingen naar prestatie- en functi

onele beschrijvingen. Rijkswaterstaat ondervindt problemen met het beschrij-
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ven van functionele eisen, vaak zijn de contracteisen gericht op de beheersing 

van producten en minder op de beheersing van prestatie of functie. In de 

praktijk wordt geconstateerd dat problemen kunnen ontstaan met de beheersing 

omdat het contract onvoldoende instrumenten biedt om de opdrachtnemer bij te 

sturen. Zo kunnen kwaliteitsplannen onvoldoende specifiek zijn als aan te 

tonen eisen, kritieke processen en punten in het contract ontbreken. Vaak zijn 

er dan geen aanknopingspunten in het contract om de opdrachtnemer hierin bij 

te sturen. 

Kennismanagement 

Bij Rijkswaterstaat vindt te weinig kennisoverdracht plaats, hierdoor 

gaat er veel kennis verloren en dit belemmert de ontwikkeling van systeemge

richte contractbeheersing. Verschillende oorzaken hiervan zijn : kennis zit vaak 

in hoofden van mensen en wordt te weinig overgedragen naar andere mensen. 

Bij projecten van Rijkswaterstaat vindt veel inhuur plaats van medewerkers, 

deze vertrekken gedurende het project en nemen veel kennis mee zonder het uit 

te dragen naar de organisatie van Rijkswaterstaat. Er wordt te weinig gedaan 

met projectevaluaties waardoor men niet leert van eerder gemaakte fouten en 

de daaropvolgende verbeteringen. 

Betrokkenheid van de staf 
In de praktijk blijkt regeimatig dat het contract niet voldoende wordt 

beoordeeld vanuit de staf. De staf moet zich uitspreken over de kwaliteit van 

het contract en het contractbeheersingsplan, maar de beoordeling blijft echter 

vaak beperkt tot het plaatsen van een handtekening. 

Fase Opdracht beheersen: 

D Afstemmingsoverleg 
~ Om het afstemmingsoverleg succesvol te laten verlopen moet het 

contract specifiek zijn omschreven en moet het project een goede voorberei

ding hebben gehad. Hier ontbreekt het regelmatig aan bij Rijkswaterstaat, vaak 

worden medewerkers van Rijkswaterstaat geconfronteerd met een conflict 

tussen afstand nemen en samenwerken. Uit angst verantwoordelijkheid naar 

zich toe te trekken, wordt informatie die de opdrachtnemer zou kunnen helpen 

bij het uitwerken van het kwaliteitsplan ofhet invullen van de beheersing 

achter gehouden. Maar ook de opdrachtnemer is niet transparant genoeg 

richting de Rijkswaterstaat, de opdrachtnemer speelt geen open kaart over de 

risico's waardoor het overleg minder zinvol is . Een laatste punt waarom het 

afstemoverleg zijn altijd succesvol verloopt, is omdat het voorbereidingsteam 

van Rijkswaterstaat vaak anders is dan het uitvoeringsteam . 

Kwaliteitsplan 

De kwaliteit van de kwaliteitsplannen is sterk afhankelijk van de 

risicoanalyse en de eisen die in het contract zijn opgenomen . In de praktijk 

blijkt vaak dat de kwaliteitsplannen niet voldoen aan de verwachting van 
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Rijkswaterstaat. Oorzaak hiervoor is vaak te vinden in de te weinig specifieke 
eisen die Rijkswaterstaat in het contract heeft overgenomen (geen lijst met aan 

te tonen eisen en kritieke processen). De opdrachtnemer omschrijft dan 

onvoldoende hoe hij de werkzaamheden gaat uitvoeren omdat hij deze zaken 
als standaard werkzaamheden of als bedrijfsgeheimen ervaart. Rijkswaterstaat 
is in deze situatie afhankelijk van de bereidheid van de opdrachtnemer voor 

verdere uitwerking van het kwaliteitsplan. 

!:\ Aansturing vanuit de lijn 
l_!_j Lijnmanagers zijn de opdrachtgevers binnen de projecten van Rijks
waterstaat, zij zijn echter te weinig betrokken bij de voorbereiding en uitvoe

ring van contracten. Het is van groat belang dat de lijnmanagers hierbij 
betrokken warden omdat ze beslissingsbevoegdheden hebben over de accepta

tie van deelprestaties, contractwijzigingen, goedkeuring van meerwerk, stil 
leggen van het werk, inzet van beschikbare capaciteit, etc. Door een te geringe 
betrokkenheid vanuit de lijn !open de projecten vertragingen op door vertragin
gen over beslissingen over bovengenoemde zaken, de contractmanager zou in 

dit geval meer ruimte moeten krijgen om beslissingen te nemen. Tevens is 

lijnmanager verantwoordelijk voor de bezetting van personeel bij de verschil
lende projecten. Op dit moment is er te weinig bemensing om de contractbe
heersing goed uit te kunnen voeren. 

Toetsen in de praktijk 
Het contractbeheersteam dat verantwoordelijk is voor de beheersing 

van het contract is in enkele gevallen niet competent genoeg. Dit heeft onder 
andere te maken met een tekort aan kwalitatief goede toetsers. Het ontbreekt 
aan trainingen op het gebied van systeemgerichte contractbeheersing en de 
afdeling die hier voor verantwoordelijk is, krijgt onvoldoende tijd en capaciteit 
om projecten te ondersteunen. Inteme controle op de kwaliteit van het con

tractbeheersteam is er onvoldoende, waardoor het contractbeheersteam niet 

voldoende wordt geevalueerd en waamodig aangestuurd . 
Een ander probleem binnen dit deelgebied is dat medewerkers van Rijkswater
staat vaak de vertrouwde werkwijze niet kunnen, durven ofwillen loslaten, 

omdat ze zich verantwoordelijk voelen. Bij het samenstellen van de toetsings
strategie bestaat nog vaak de neiging productgericht in plaats van procesgericht 

te denken. Wanneer medewerkers terugvallen in hun oude rol en overgaan op 
producttoetsen zul len ze verantwoordelijkheden die bij de opdrachtnemer 

liggen overnemen naar de opdrachtgever, wat in tegenstrijd is met het principe 
'toetsen op afstand'. 

Risicomanagement opdrachtgever 

Doordat ieder project specifieke risico's heeft en omdat voor elk 
project weer opnieuw een risicoanalyse wordt gemaakt, is het lastig om een 

bepaalde uniformering toe te passen op het gebied van contract- en risicobe
heersing. Hierdoor wordt voor ieder project opnieuw een toetsstrategie opge

steld en wordt het zogenaamde ' wiel' steeds opnieuw uitgevonden. 
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Door een onduidelijke structuur tijdens de risicosessies komt het voor dat 

risico ' s niet goed worden omschreven. Men heeft problemen om de categorise

ring op de juiste manier toe te passen, hierdoor komen bijvoorbeeld risico's op 

het gebied van omgeving en kwaliteit niet altijd voor in de risicodatabases . 

Ll Kwaliteitsborging in de praktijk 

~ Opdrachtnemers geven nog onvoldoende invulling aan kwaliteitsbor

ging, het ligt onder de verwachting van Rijkswaterstaat. Bij verschillende 

projecten is er discussie tussen Rijkswaterstaat en haar opdrachtnemers over de 

invulling van kwaliteitsborging. Vaak is het dan ook het geval dat wanneer de 

opdrachtnemer dan daadwerkelijk invulling geeft aan kwaliteitsborging dat dit 

alleen op papier is en de mensen in de uitvoering worden hierbij nauwelijks 

betrok.ken. 

Politiek 

Het komt voor dat er onder politieke druk project planningen aange

past moeten worden en het project onder tijdsdruk komt te staan. Dit gaat ten 

koste van de kwaliteit van het project en er worden onterecht delen van een 

project geaccepteerd en betaald door de tijdsdruk. Door politieke dmk gaat dus 

de toepassing van systeemgerichte contractbeheersing deels ver]oren. 

A Accepteren en beta/en 
~ In de door Rijkswaterstaat opgestelde contracten zijn bonus/malus of 

boeteregelingen opgenomen. Bij ieder project passen ze andere regelingen toe 

waardoor er niet een uniformering ontstaat. Om processen te sturen op kwali

teit is het belangrijk dat de betalingsregelingen hierop zijn afgestemd . De 

boeteregelingen worden regelmatig niet toegepast omdat deze te weinig 

expliciet zijn. Dit gebeurt ook niet omdat uit angst de relatie en samenwerking 

met de opdrachtnemer daarmee in gevaar wordt gebracht. Hierdoor is het 

moeilijk om de goede kwaliteitsborging te garanderen. 

5.3 Kritische succesfactoren 

Om de 'core problems ' , ook we! kritische succesfactoren genoemd, op een 

juiste manier te identificeren is er gebruik gemaakt van de Porras-methode. De 

Porras-methode borduurt verder op de KJ-methode en de lshikawa-methode. 

Duidelijk kan het onderscheid worden gemaakt tussen hoofd- en deelproble

men. Op de volgende pagina is de stroomanalyse weergegeven, de stroomana

lyse is het resultaat van de Porras-methode. Verderop in deze paragraafworden 

de kritische succesfactoren toegelicht. 
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De samenhang tussen de probleemgebieden is duidelijk weergegeven in de 

stroomanalyse, zie figuur 4. De kritische succesfactoren zijn weergegeven in de 

oranje gebieden, namelijk: 

- Eisen in het contract 
- Risicomanagement opdrachtgever 

Toetsen in de praklijk 

Wanneer de relatie gelegd wordt tussen het theoretisch kader en de praktijk valt 

op dat de kritische succesfactoren alien terugkomen in de definitie van sys

teemgerichte contractbeheersing, zie kader hieronder. 

Systeemgerichte contractbeheersing is een methode van contractbeheersing waarop de opdrachtgever 

gebruikmaakt van de gegevens die voortkomen uit het sys teem van kwaliteitsborging door de opdracht

nemer in relatie tot de gemaakte afspraken in de overeenkomst (hrili.\cl1e .\Ucce.gactor: Ei\en i11 het 

c<111fr11cf) . Door de belangrijkste risico 's ( hriti"·//e ucce\jat·tnr: Ri,iL't111u11111°ei11e111 t1[1tlrud1tge1-er) 

om te zetten in een op het project passende mix van toetsen (l\ritiscl1e \llc:ce'.ftrct11r: foel\e11i11111! 

pruJ.tijJ.) stelt de opdrachtgever vast of het aanneme!ijk is dat aan de eisen van het contract is voldaan. 

Hier volgt een verdere toelichting op de kritische succesfactoren: 

Eisen in het contract 
Systeemgerichte contractbeheersing is onlosmakelijk verbonden met het 

kwaliteitsplan van de opdrachtnemer en de gegevens die dit plan voortbrengt. 

Dit betekent dat in het contract hierover heldere eisen moeten worden opgeno
men. Eisen in het contract hebben dus direct invloed op het kwaliteitsplan van 

de opdrachtnemer. In de praktijk wordt geconstateerd dat problemen kunnen 

ontstaan met de beheersing omdat het contract onvo!doende instrumenten biedt 

om de opdrachtnemer bij te sturen. Zo kunnen kwaliteitsplannen onvoldoende 

specifiek zijn als aan te tonen eisen, kritieke processen en punten in het 

contract ontbreken. Vaak zijn er dan geen aanknopingspunten in het contract 

om de opdrachtnemer hierin bij te sturen wat invloed heeft op de kwaliteit die 

buiten in het werk geleverd moet worden. 

Risicomanagement opdrachtgever 
Een belangrijk uitgangspunt van systeemgerichte contractbeheersing is het 

risicogestuurd toetsen. Het is van belang dat op een juiste wijze de risicovol le 

processen worden gei"dentificeerd en in kaart worden gebracht. In het risicoma

nagement proces is de risicoanalyse zeer belangrijk, omdat deze input levert 
voor het afstemmingsoverleg. Het afstemmingsoverleg tussen Rijkswaterstaat 

en de opdrachtnemer, volgend op gunning is cruciaal om een doeltreffend 

kwaliteitsplan te krijgen. Belangrijke risico's dienen in het kwaliteitsplan 

voldoende te zijn afgedekt. Aan de andere kant moet het risicomanagement 

proces input leveren voor het toetsen in de praktijk. 

Toetsen in de praktijk 
Het probleem binnen dit deelgebied is dat medewerkers van Rijkswaterstaat 

vaak de vertrouwde werkwijze niet kunnen, durven ofwillen loslaten, omdat ze 

26 



zich verantwoordelijk voelen. Bij het samenstellen van de toetsingsstrategie 

bestaat nog vaak de neiging productgericht in plaats van procesgericht te 

denken. Wanneer medewerkers terugvallen in hun oude rol en overgaan op 

producttoetsen zullen ze verantwoordelijkheden die bij de opdrachtnemer 

liggen verplaatsen naar de opdrachtgever, wat in strijd is met het principe 

' toetsen op afstand ' en de nieuwe werkverhouding met de marktpartijen. 
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Om uiteindelijk een rechtmatig, duurzaam en veilig product te krijgen is het van 

belang om een oplossing te ontwerpen voor de totale problematiek binnen sys

teemgerichte contractbeheersing. In Stap 1 van dit onderzoek zijn een drietal 

kritieke succesfactoren bepaald binnen systeemgerichte contractbeheersing: 

- Eisen in het contract 

- Risicomanagement 

- Toetsen in de praktijk 

Uit de knelpuntenanalyse is geconcludeerd dat risicomanagement een van de 

grondbeginselen is van, en daarom essentieel is voor, systeemgerichte contract

beheersing. Het verdere onderzoek richt zich daarom op risicomanagement in 

relatie tot systeemgerichte contractbeheersing . Toetsen in de praktijk is een 

onderdeel van het risicomanagementproces en wordt daarom als onderdeel van 

dit onderzoek meegenomen. 

De afbakening van het onderzoek wordt hierdoor aangescherpt met het feit dat er 

een goede vertaling heeft plaatsgevonden van behoeften en eisen in contract

en/of productspecificaties. Zodat het contract geen probleem kan veroorzaken 

voor het toepassen van risicomanagement in relatie tot systeemgerichte contract

beheersing . 

Wat zijn de kri tische succesf actoren van 
systee1ngerichte contractbeheersing? 

Antwoord 

- Eisen in het contract hebben direct invloed op het kwaliteitsplan van de 

opdrachtnemer. In de praktijk wordt geconstateerd dat problemen kun

nen ontstaan met de beheersing, omdat het contract onvoldoende in

strumenten biedt om de opdrachtnemer bij te sturen; 

- De invulling van het risicomanagement in de projecten . Een belangrijk 

uitgangspunt van systeemgerichte contractbeheersing is het identifice

ren van risicovolle processen en daarop risicogestuurd toetsen. Bij ie

der project word! hier een eigen invulling aan gegeven, omdat er geen 

uniforme werkwijze voor bestaat; 

- Projectmedewerkers moeten hun traditiegetrouwe rol van bedenker en 

toezichthouder loslaten en zich richten op het toetsen in de praktijk. 

Vaak strookt deze rol niet met de kennis en competenties van de me

dewerkers die het contract moeten beheersen. 
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Context van Stap 2 binnen het onderzoek 

In Stap 1 zijn de kritische succesfactoren van systeemgerichte contractbeheersing 

onderzocht. Hieruit blijkt dat risicomanagement een essentieel onderdeel is van 

systeemgerichte contractbeheersing . Deze stap richt zich daarom op de relatie 

tussen risicomanagement en systeemgerichte contractbeheersing. Daarvoor wordt 

in hoofdstuk 6 eerst de theorie over risicomanagement neergezet. Vervolgens 

wordt in het volgende hoofdstuk risicomanagement gekoppeld aan systeemgerich

te contractbeheersing door een model. In hoofdstuk 8 wordt de relatie in de praktijk 

onderzocht door een casestudie bij vijf projecten . Dael van de casestudie is om te 

komen tot oplossingen dan wel overwegingen voor de meest voorkomende 

knelpunten voor het contractbeheersteam bij de toepassing van risicomanagement 

in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing. 

De resultaten van de casestudie warden gebruikt om in Stap 3 advies te geven 

aan contractbeheersteams en de centrale organisatie van Rijkswaterstaat. 

Wat zijn-.. de kritische s11ccesfactoren van 
risicomanage1nent in relatie tot 

systee1ngerichte contractbeheersing? 

lnleiding 

Risicomanagement is niet alleen een belangrijk onderdeel geworden van de 

bedrijfsvoering van organisaties, maar oak in de manier waarop contracten 

beheerst warden. Bij systeemgerichte contractbeheersing draait alles om het 

risicogestuurd toetsen en daarvoor is een goede inrichting van het risicomana

gementproces van groat belang. Er wordt daarom eerst gekeken wat risicoma

nagement inhoudt, voordat de relatie wordt gelegd met systeemgerichte 

contractbeheersing . Om te komen tot een succesvolle relatie tussen risicoma

nagement en systeemgerichte contractbeheersing wordt aan de hand van een 

aantal cases onderzocht welke kritische succesfactoren hiervoor noodzakelijk 

zijn. 

30 



6 Wat is risicomanagement? 

6.1 Inleiding 

Het onderwerp risicomanagement is een belangrijk gemeengoed geworden 

binnen organisaties. Ondermeer als gevolg van toenemende druk vanuit de 

omgeving zijn veel organisaties bezig met het vormgeven van een gestructu

reerd proces van identificeren, analyseren, managen en rapporteren van risico ' s 

op alle niveaus in de organisatie. Dit geldt zeker ook voor de organisatie van 

Rijkswaterstaat, waar risicomanagement nieuwe kansen moet bieden om de 

effectiviteit van de organisatie te vergroten. In dit hoofdstuk wordt daarom 

eerst vanuit de bestudeerde literatuur bekeken wat een risicoanalyse en risico
management is, hoe het toegepast wordt en wat het nut er van is. Daamaast is 

het belangrijk dat risicomanagement ge"implementeerd wordt in een organisa

tie , daarom word en in de laatste paragraaf de succesfactoren daarvan bespro

ken . 

6.2 Risicoanalyse 

6.2. I Wat is een risico? 

Risico kan worden voorgesteld als een procesketen waarbij oorzaak, blootstel
ling en schadelijk gevolg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Risico 

wordt gekenmerkt door onzekerheid, uitgedrukt in de vorm van kans of de 
mate van waarschijnlijkheid. Deze onzekerheid kan betrekking hebben op elk 

van de drie onderscheidende elementen in de risicoketen. Niet iedere onzeker

heid hoeft overigens een risico te zijn. lmmers, als de onzekerheidsbron geen 

schadelijke gevolgen berokkent, is er geen sprake van een risico (Halman, 

1994). 

Volgens Gehner (2003) is er bij een risico sprake van een kans op een gebeur

tenis die leidt tot een ongewenst resultaat. 

Een risico is een abstract begrip, wat moeilijk te definieren is en in veel 

gevallen onmogelijk te meten. Het is gebaseerd op verwachtingen, voorspellin

gen en inschattingen . In de literatuur is een groot aantal definities van risico's 

te vinden. Een se\ectie daarvan levert de volgende definities van het begrip 

risico op: 

'Risk' = 'Probability of event' x 'Magnitude of loss/gain '. (Raftery, 1994) 

Een gebeurtenis die zich al dan niet kan voordoen en die kan leiden tot nega
tieve gevolgen voor het project. (Van Well-Stam, 2003) 
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Risk is taken to be the measurement of a loss, identified as a possible outcome 
of the decision. Uncertainty is taken to be anything that is not known about the 
outcome of a venture at the time when the decision is made. (Byrne en Cad

man, 1984) 

Risico: Onzekerheid over de (mate van) schadelijke uitwerking; gekwantifi
ceerde verwachting van de schadelijke uitwerking. De laatste betekenis komt 
overeen met: 

'Risico ' = 'Kans op fa/en ' x 'Gevolg '. (Stichting Bouw Research, 2000) 

Koele en Van der Pligt (1993) beschrijven de twee basiscomponenten, een 

waarde- en waarschijnlijkheidscomponent, van een risico. De waardecompo
nent is het effect of gevolg van de gebeurtenis uitgedrukt in afwijking van het 

gewenste resultaat. De waarschijnlijkheidscomponent is de kans dat een 
gebeurtenis optreedt. 

De meeste definities van een risico richten zich op de negatieve gevolgen. De 
waarschijnlijkheidscomponent van een risico heeft echter ook een tegenoverge

stelde kant en is volgens Van Well-Stam (2003) een kans. Gevers en Hen
drickx (200 I) beschrijven een kans als een mogelijk optreden van een gewens

te maar ongeplande gebeurtenis, waarvan de gevolgen de projectresultaten 
en/of doelstellingen kunnen verrijken of de haalbaarheid ervan bevorderen. 

In dit onderzoek zal als uitgangspunt genomen worden dat een risico een 
negatief gevolg heeft, omdat deze gevolgen de grootste invloed hebben op de 
haalbaarheid van het project. 

6. 2.2 Projectrisico 's en contractrisico 's 

Elk project kent bepaalde risico 's die zijn vastgelegd in het contract. De 
risicoverdeling is afhankelijk van welke contractvorm gebruikt wordt. Binnen 
D&C contracten verschuift in principe de verdeling van risico's. Waar bij 
traditionele contracten het gros van de risico's bij de opdrachtgever ligt, is de 
risicoverdeling bij gerntegreerde contracten duidelijk anders. Bij D&C contrac
ten is er een evenwichtigere risicoverdeling die gebaseerd is op het principe 

'risico 's neerleggen bi) de partij die ze het best kan beheersen '. 

Jn ieder project is er zowel sprake van contractrisico's als projectrisico's. 

Contractrisico 's zijn de risico's voor de opdrachtgever die contractueel zijn 
vastgelegd. Hiermee is een dee! van de projectrisico's ondergebracht bij de 

contractrisico ' s. Het contract moet zowel voor de opdrachtnemer als de 

opdrachtgever bepaalde zekerheden verschaffen. Het feit dat het contract 
bindend is voor beide contractpartijen creeert wederzijdse contractrisico's . 
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Volgens Don~e ( 1995) zijn de directe bronnen van onzekerheid in de context 

van contracteren ten aanzien van de juistheid van het contract: 
- ls de inhoud van het contract eenduidig? 

- Bevat het contract onduidelijkheden, of zelfs tegenstrijdigheden? 

- Zijn de doelstellingen van het contract goed gekozen? 

Contracten blijken zelden volmaakt. Onvolkomenheden in het contract, 

onvoorziene omstandigheden of gewijzigde inzichten, vormen een risico voor 
de opdrachtgever. Doree ( 1995) beschrijft vervolgens dat bij contractuele 

onvolkomenheden een opdrachtnemer opportunistisch gedrag kan gaan 
vertonen, waarbij misbruik gemaakt kan worden van de beschreven fundamen
tele verandering. Dit opportunistische gedrag werkt door in de beheersbaarheid 

van het project. Hoe meer de opdrachtnemer neigt naar een sterk juridische 

opstelling (contract naar letter) hoe minder tlexibiliteit, hoe minder mogelijk
heden in te spelen op contractuele onvolkomenheden of nieuwe omstandighe

den. Kortom hoe minder mogelijkheden voor bijsturing en minder beheersbaar 
projectverloop. Bijsturen kost relatief meer in vorm van tijd, moeite en geld 

(Doree, 1995). 

Naast contractrisico's zijn er projectrisico's. Het Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK) van het Project Management Institute (PMI) geeft de 
volgende definitie van een risico van het project: 

'the chance of certain occurrences adversely affecting project objectives '. 
(Wideman, 1986) 

Dit komt overeen met de definiering van een projectrisico door Gevers en 

Hendrickx (2001): 

'het mogelijk optreden van een ongewenste en ongeplande gebeurtenis in de 
toekomst, waarvan de gevolgen het bereiken van de projectresultaten enlof
doelstellingen geheel of gedeeltelijk kunnen bedreigen. ' 

Door het PMI wordt het projectrisico als volgt gekarakteriseerd: 
l . de risicogebeurtenis: 

wat kan er exact ten nadele van het project gebeuren; 
2. de risicokans: 

hoe waarschijnlijk is het dat de gebeurtenis zich voordoet; 
3. het belang dat op het spel staat: 

welke schade kan er ontstaan ten gevolge van de risicoge
beurtenis. 

Halman (1994) voegt daar nog een vierde punt aan toe: de be'invloedbaarheid. 
En vraagt zich af in welke mate de risicogebeurtenis en de schade tijdens het 

projectproces be'invloedbaar wordt geacht. De risiconemer zal vanuit zijn 
'beheersvisie' nagaan in hoeverre hij de extern respectievelijk intern bepaalde 
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risico's kan be"invloeden. Dit kan door middel van het voorkomen, tijdig 

herkennen en adequaat intervenieren van de risico's. 

6. 2. 3 Risicoclustering 

Risico's zijn niet alleen onder te brengen als contract- ofprojectrisico's, maar 

zijn verder in te delen in clusters . 

Van Moorsel en Visser (2003) beschrijven de volgende veel gehanteerde 

clustering: 

- Strategische risico 's kunnen worden gedefinieerd als gebeurtenissen of 

ontwikkelingen die afbreuk doen aan het bestaansrecht van de organi

satie, zoals het wegvallen van de vraag naar haar producten of dien

sten; 

- Financie/e risico 's zijn gebeurtenissen of ontwikkelingen die directe 

consequenties hebben voor de vermogenspositie of kasstromen van de 

organisatie; 

- Operatione/e risico 's zijn belemmeringen voor het realiseren van de or

ganisatiedoelen die voortkomen uit het falen van mensen , processen 

en systemen . 

Voor overheidsorganisaties is daar een vierde cluster aan toe te voegen , 

namelijk bestuurlijke of po/itieke risico 's. Deze risico's laten zich niet uitdruk

ken in financiele termen, omdat overheidsorganisaties niet winstgericht zijn . 

De bovengenoemde risicoclusters kunnen niet uitsluitend afzonderlijk van 

elkaar beschouwd worden, maar moeten juist integraal beschouwd en beheerd 

worden. Door de onderlinge afhankelijkheid is integraal risicomanagement 

noodzakelijk. 

Rijkswaterstaat maakt gebruik van risicocategorieen, die bij ieder project 

toegepast worden , en worden als volgt ingedeeld: 

- Maatschappe/ijke risico 's: invloeden in de omgeving van Rijkswaterstaat 

waar Rijkswaterstaat zelf geen invloed op heeft, maar die wel gevol

gen hebben voor de omvang en/of de aard van de uit te voeren taken; 

- Politieke risico 's: veranderingen in de aard en omvang van de taken als 

gevolg van beleidswijzigingen; 

- Exploitatierisico 's: risico's in de bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat; 

- Persone/e risico 's : risico ' s ten aanzien van de beschikbaarheid van per-

soneel ; 

- Uitvoeringsrisico 's: het betfeft de risico ' s die de opdrachtgever loopt ten 

aanzien van de producten die door Rjjkswaterstaat worden geprodu

ceerd ten behoeve van de opdrachtgever. 
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Kort 
Er is veel over risico's en risicoanalyses geschreven in de literatuur. In deze 

paragraaf is een selectie daaruit gemaakt die relevant is voor het onderzoek. 

Uit de voorgaande paragraafkan het volgende geconcludeerd warden: 

- Bij een risico is er sprake van een kans op een ongewenste gebeurte

nis; 

- Bij een projectrisico is er sprake van een ongewenste en ongeplande 

gebeurtenis, waarvan de gevolgen de projectresultaten kunnen be

dreigen; 
- Risico's zijn in te delen zijn in vier clusters: 

• Strategische risico's 
• Financiele risico's 
• Operationele risico's 
• Bestuurlijke ofpolitieke risico's 

6.3 Risicomanagement 

6.3. / Wat is risicomanagemen(/ 

Risicomanagement is het managen van risico's. Gevers en Hendrickx (200 I) 

beschrijven het risicomanagement proces als het continu onderzoeken van een 

project op mogelijke onverwachte gebeurtenissen en het nemen van maatrege

len om de negatieve gevolgen ervan te voorkomen of te bestrijden en de 

positieve gevolgen ervan te benutten ofversterken. Yan Well-Stam (2003) 

geeft aan dat risicomanagement een cyclisch proces is dat gedurende een 

project regelmatig doorlopen moet warden. Risicomanagement wordt als volgt 

gedefinieerd : 

'het geheel van activiteiten en maatregelen gericht op het omgaan met risico 's 
ter beheersing van een project ' (Yan Well-Stam, 2003) 

Risicomanagement is een belangrijke ondersteuning bij een betere beheersing 

van een project op bijvoorbeeld de aspecten tijd (planning), geld (raming), 

kwaliteit, informatie en organisatie doordat (Yan Well-Stam, 2003): 

- Yoorafwordt nagedacht over mogelijke toekomstige ongewenste gebeur

tenissen die zich in het project kunnen voordoen; 

- Zodat tijdig kan warden besloten om actie te ondememen ter voorko

ming ofvermindering van deze gebeurtenissen . 

Het is daarbij van cruciaal belang dat het toepassingsgebied en de verantwoor

delijkheden voor de diverse soorten risico's en de daarbij behorende beheers

maatregelen zo eenduidig mogelijk warden gedefinieerd. Dit opdat binnen de 

organisatie voldoende duidelijk is, hoe voor elk risico de taken, verantwoorde

lijkheden en bevoegdheden intern verdeeld zijn (Yan Moorsel en Visser, 2003). 
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Figuur 5: Basisstappen 

risicomanagement 

In het onderzoek 'Risicomanagement, de praktijk in Nederland' van PriceWa

terhouseCoopers en de Rijksuniversiteit Groningen (2006) worden vijfbasis

stappen benoemd die onderdeel uitmaken van elk risicomanagement proces: 

-Jdentificatie; het op gestructureerde wijze identifice

ren van mogelijke toekomstige gebeurtenissen, 

het adequaat formuleren van deze gebeurtenissen 

in de vorm van risico's en het vaststellen van de 

oorzaken van deze risico's. 

-Risicoanalyse; het beoordelen van de waarschijnlijk

heid en de impact van risico's v66r en na beheer

sing. Vo or het beoorde Jen van de risico' s na be

heersing dient de effectiviteit van de beheers

maatregelen te worden beoordeeld. Deze beoor

deling van de beheersmaatregelen vormt aldus 

een onlosmakelijk onderdeel van de risicoanalyse. 

-Reactie; selecteren en implementeren van gewenste reactie op gerdentifi-

ceerde risico's. Er zijn een viertal generieke reacties mogelijk: ver

mijden, overdragen, beheersen of accepteren. Van Moorsel en Visser 

(2003) beschrijven niet vier maar zes basisstrategieen om risico's het 

best te beheersen: verhogen, accepteren, reduceren, mitigeren, elimi

neren en overdragen. 

-Monitoring; het in continu"iteit bewaken van risico's en achterliggende 

oorzaken en het observeren van mogelijke veranderingen daarin, met 

inbegrip van de werking van de beheersmaatregelen. Er wordt dus ge

keken of de beheersmaatregelen effect hebben en of het restrisico ac

ceptabel is. 

-Rapportage; het rapporteren over de oorzaak, aard en omvang van risi

co's, de effectiviteit van de beheersmaatregelen en veranderingen 

daarin. 

In de literatuur worden veel verschillende indelingen van de basisstappen van 

risicomanagement beschreven, maar ze komen in hoofdlijn allemaal op 

hetzelfde neer. In dit onderzoek worden de stappen van de RISMAN-methode 

aangehouden, omdat dit de risicomanagement methodiek is die Rijkswaterstaat 

toepast bij haar projecten. In de volgende subparagraaf wordt het doe I van 

risicomanagement binnen Rijkswaterstaat toegelicht en vervolgens komen de 

stappen van de RISMAN-methode uitgebreid aan bod. Een tweetal andere veel 

gebruikte risicomanagement methoden zijn de Failure Modes and Effect 

Analysis (FMEA) en de Risicodiagnosemethode (RDM). 
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Failure Modes and Effect Analysis CFMEA) 

FMEA is een methode die gebruikt kan worden om potentiele faalaspecten 

en faaloorzaken die te maken hebben met het ontwerp en de fabricage van 

producten te identificeren en te evalueren. Yervolgens worden maatregelen 

ge'identificeerd die de kans op falen elimineren of verminderen. Tot slot 

worden het identificatieproces en de maatregelen vastgelegd en uitgevoerd. 

Dit komt overeen met de basisstappen van risicomanagement. 

Risicodiagnosemethode (ROM) 

ROM is een methode voor het risicomanagement bij productinnovatie. 

Deze methode is ontwikkeld vanuit Philips Electronics en ge'implemen

teerd in vele industrieen (Keizer et al. 200 I). ROM ken drie hoofdstappen, 
die weer onderverdeeld zijn in negen substappen. De hoofdstappen zijn: 

• ldentificatie van de projectrisico's 
• Waardering van de risico's 
• Besluitvorming en beheersing van projectrisico's 

Deze stappen komen in hoofdlijn overeen met de basisstappen die eerder 

beschreven zijn. 

6.3.2 Doe! van risicomanagement bi) Rijkswaterstaat 

Binnen Rijkswaterstaat moet risicomanagement nieuwe kansen bieden om de 

effectiviteit van de organisatie te vergroten. Dit is een belangrijke doelstelling 

van het agentschap Rijkswaterstaat. Om een duidelijk beeld te krijgen van 

risicomanagement binnen de organisatie van Rijkswaterstaat is het van belang 

te beschrijven hoe de organisatie eruit ziet, deze beschrijving is te vinden in 

bijlage H. Risicomanagement is een essentieel onderdeel van het inkoopproces 

van Rijkswaterstaat. Op elk niveau binnen de organisatie dient er inzicht te zijn 

in de risico's voor het bereiken van de doelstellingen van Rijkswaterstaat. 

De risico's voor het agentschap Rijkswaterstaat hebben betrekking op alle 

activiteiten, over de voile breedte van de werkprocessen, van Rijkswaterstaat 

en die de realisatie van de beleidsdoelstellingen van het Ministerie van V & W 

in de weg kunnen staan. Waarbij het begrip risico als volgt geformuleerd is: 

'een onzekere gebeurtenis die negatieve ejfecten (schade) kan hebben op de 
realisatie van beleidsdoelstellingen c.q. de totstandkoming van producten en 
di ens ten van een organisatie '. 2 

2 lnstellingsprocedure batenlasten diensten, editie 2003, Ministerie van Financien 
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Rijkswaterstaat heeft het doel met betrekking tot risicomanagement als volgt 
geformuleerd: 

'Risicomanagement is het proactief en effectief inspelen op en beheersen van 
onzekerheden en ongewenste gebeurtenissen die het bereiken van gestelde 
doe/en bedreigen. ' 

6. 3. 3 RJSMAN methode 

Vaststellen doel 

In kaart brengen risico's 

De RlSMAN-methode is een instrument voor het uitvoeren van een risicoana
lyse. In iedere projectfase vormt een risicoanalyse de start van het risicomana
gementproces. Met behulp van de RlSMAN-methode warden de risico's op een 
systematische wijze en vanuit verschillende invalshoeken inzichtelijk gemaakt 
en warden voor deze risico's beheersmaatregelen benoemd. Er kan zowel een 
kwalitatieve als kwantitatieve invulling warden gegeven aan de RlSMAN
methode (RlSMAN, 2007). 

De RlSMAN-methode wordt gebruikt binnen de organisatie van Rijkswater
staat voor risicomanagement. De methode is in 1995 ontwikkeld door zes 
partijen: Rijkswaterstaat Bouwdienst, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Prorail, 
Twynstra Gudde, Gemeentewerken Rotterdam en TU Delft. In eerste instantie 
is de methode ontwikkeld voor risicoanalyse, maar in 1999 is deze uitgebreid 
naar risicomanagement. 

De risicoanalyse bij de RlSMAN-methode bestaat uit vier stappen (Well-Stam, 
van 2003): 

1. vaststellen van het doe] 
Wat wil je bereiken met de risicoanalyse? 

Op welke beheersaspecten is de risicoanalyse gericht? 
2. in kaart brengen van risico's 

Op een juiste manier formuleren en structureren van risi
co's 

3. vaststellen van de belangrijkste risico ' s 
Vaststellen belangrijkste risico's De kansen en gevolgen van een risico beoordelen en pri-

oriteiten stellen 
4. in kaart brengen van de beheersmaatregelen 

In kaart brengen beheersmaatregelen Maatregelen om risico's aan te pakken, waardoor een 
project beter beheerst kan warden 

figuur 6: RISMAN methodiek 

Risicomanagement is meer dan het uitvoeren van alleen een risicoanalyse. Juist 
als de risicoanalyse is gedaan begint het proces waarbij de risico's daadwerke
lijk aangepakt dienen te warden. Om de risico's daadwerkelijk te beperken 
zullen ze in een regelmatig, cyclisch proces beheerst moeten warden, het 
zogenaamde risicomanagementproces. Het is een dynamisch proces, waarbij 
risico's kunnen veranderen ofnieuwe risico's kuilllen optreden . Het blijven 
actualiseren van risico's is noodzakelijk om de risico's te blijven beheersen . 
Risicomanagement maakt de stap naar het beheersen van risico ' s door het 
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Figuur 7: Risicomanagement volgens 

RISMAN 

kiezen, uitvoeren en evalueren van beheersmaatregelen. De vier stappen, zoals 

Van Well-Stam (2003) beschrijft worden verder toegelicht: 

Het kiezen van beheersmaatregelen 
Zodra de risicoanalyse is gemaakt en de risico's en mogelijkheden in kaart zijn 
gebracht dient er een keuze gemaakt te worden welke beheersmaatregelen 

toegepast gaan worden. Het resultaat van deze stap is een overzicht van: 

- de gekozen maatregelen voor de belangrijkste risico's; 
- personen die voor de uitvoering van de maatregel verantwoordelijk en 

bevoegd zijn; 
- de beschikbare tijd en budget voor het uitvoeren van de maatregel; 

- de kwaliteitseisen en informatie-eisen die aan de maatregel gesteld wor-
den. 

Het uitvoeren van beheersmaatregelen 
Bij uitvoering van de beheersmaatregel kan het nuttig blijken voordat de 

maatregel uitgevoerd wordt deze eerst verder uit te werken naar concrete 
activiteiten en deze op te nemen in de verschillende projectdocumenten. Op 

deze wijze wordt risicomanagement onderdeel van het operationele projectma

nagement. 

Ki•z•n 

b•h eers· 

maatregelen 

Het evalueren van beheersmaatregelen 
De evaluatie van het resultaat van een beheersmaatregel en 
het proces dat ertoe geleid heeft kan bijdrage aan het effectie

ver verlopen van het risicomanagementproces. 
Activiteiten die daarbij uitgevoerd worden zijn: 

- het monitoren van beheersmaatregelen; 

- het vaststellen van het effect van de beheersmaatregel. 

Het actualiseren van de risicoanalyse 
Het evalueren van de genomen maatregelen leidt tot een 

update van de eerder gesignaleerde risico's. Risico's kunnen 
verdwenen zijn door de genomen beheersmaatregel ofjuist 

zijn toegenomen. Ook kan het zijn dater nieuwe risico's zijn 
ontstaan, die aan de lijst toegevoegd dienen te worden. De 

cyclus kan dan opnieuw doorlopen worden. 
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Kort 

Risicomanagement een cyclisch proces is, waarbij continu onderzocht 

dient te worden welke onverwachte gebeurtenissen zich kunnen voordoen 

en welke beheersmaatrege]en genomen dienen te worden om de negatieve 

gevolgen ervan te voorkomen. 

RISMAN is de methode die Rijkswaterstaat toepast voor het uitvoeren 

van risicoanalyses en bestaat uit de volgende stappen: 
• Vaststellen van het doel 
• 
• 
• 

In kaart brengen van de risico's 
Vaststellen van de belangrijkste risico's 
In kaart brengen van de beheersmaatregelen 

6.4 lmplementeren van risicomanagement 
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Het implementeren van risicomanagement in een projectorganisatie kost tijd. 

Het leren denken in risico 's en het toepassen van beheersmaatregelen vergt 

immers tijd . Daamaast betekent dit dat mensen een aangepaste werkwijze 

moeten aanleren. Uit ervaring is gebleken dat men er van uitging dat risicoma

nagement van de een op de andere dag ingevoerd kon worden. De implementa

tie blijkt echter een proces van vallen en opstaan te zijn, niet in het minst 

doordat de projectorganisatie (zeker in de beginfase) zelfvaak nog bijgesteld 

moet worden. Het is dus goed te beseffen dat het invoeren van risicomanage

ment al lerende gerealiseerd moet wordt (Projectbureau RISMAN, 2002). 

Tijdens de vele gesprekken die wij in de orientatiefase hebben gevoerd met de 

verschillende projectmedewerkers, van diverse projecten binnen de afdeling 

projectrnanagement, zijn een aantal citaten die iedere keer weer genoemd 

worden en die il\ustratiefzijn voor het beeld dat heerst omtrent de implementa

tie van risicomanagement. 
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"'1;1:e! '. ll}anagemenfi.s.we.inlg )at niet: beti·okken~ 

·;:8'ei gr()ol_sfe.risii:.o 'i-stiet .personeel'. 

6.4. I Succesfactoren voor het implementeren van risicomanagement 

Een succesvolle implementatie van risicomanagement in een projectorganisatie 

is in grote mate afhankelijk van de mensen die er mee moeten werken. Belang

rijk hierbfj is dat leidinggevenden, projectrnanagers en opdrachtgevers, een 
positieve en stimulerende houding hebben ten opzichte van risicomanagement. 
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Van Well-Stam (2003) en Projectbureau RJSMAN (2002) beschrijven nage

noeg dezelfde succesfactoren voor de irnplementatie van risicomanagement: 

- Formulering heldere doelstellingen, waarbij voorafwordt bedacht water 

met de risicoanalyse en risicomanagement bereikt wil worden; 

- Managementstijl en organisatie moeten afgestemd zijn op de fase van het 

project; 

- Zorg dat de noodzaak van risicomanagement wordt uitgedragen door het 

management van het project; 

- Voldoende rekening houden met de cultuur van de projectorganisatie; 

- Een duidelijke plaats voor risicomanagement in de projectorganisatie; 

- Voldoende capaciteit beschikbaar voor het implementeren en uitvoeren 

van risicomanagement; 

- Aanwezigheid van voldoende kennis en ervaring met risicomanagement; 

- Aanwezigheid van (externe) drijfveren, bijvoorbeeld een rapportage aan 

het hoofdkantoor of aan een moederbedrijf; 

- Aansluiting van risicomanagement bij bestaande werkwijze en de aan

wezigheid van hulpmiddelen en ondersteuning; 

- Laat de juiste mensen risicomanagement implementeren. De projectlei

ders zijn verantwoordelijk en de risicomanagers vervullen hierbij een 

ondersteunende rol; 

- Maak onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. De risicoanalyse moet niet 

te uitgebreid worden, anders is het proces van risicomanagement niet 

meer te beheersen. 

Kort 
Om risicomanagement succesvol in een organisatie te implementeren is het 

van belang dat \eidinggevende een positieve en stimulerende rol hebben ten 

opzichte van risicomanagement. Risicomanagement moet een centrale plek 

krijgen binnen de organisatie en het onderwerp moet levendig gehouden 

worden. 
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6.5 Conclusie 

Uit de literatuurstudie zijn een aantal belangrijke bevindingen naar voren 

gekomen die betrekking hebben op wat risicomanagement is. In deze paragraaf 

wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste bevindingen uit de 

literatuur die gebruikt wordt voor het verdere onderzoek. 

- ~ ..... -~_aly.....--•_:-...... 
1 

Het risicomanagement-proces bestaat uit drie essentiele onderdelen: 

- Het toepassen van een risicoanalyse in een project; 

Figuur 8 drie stappen om te komen tot 

succesvol risicomanagement van Projectbu

reau RISMAN (2002) 

- Het vertalen van een risicoanalyse naar risicomanagement; 

- Het implementeren van risicomanagement in een project. 

Deze drie stappen worden weergegeven in het model van Projectbu

reau RJSMAN (2002). De eerste stap is het uitvoeren van een 

risicoanalyse. Vervolgens wordt de stap gezet naar risicomanage

ment. Het bijhouden van risico 's en maatregelen en het op regelmati

ge basis evalueren maakt de stap naar risicomanagement compleet. 

De laatste stap is dat de mensen binnen de projectorganisaties zich 

bewust moeten zijn van de factoren ( organisatie, informatie, cultuur 

en documentatie) die van invloed zijn op de implementatie van 

risicomanagement. 

In het verdere onderzoek zullen deze drie stappen als leidraad 

gebruikt worden om de relatie tussen risicomanagement en systeem

gerichte contractbeheersing te onderzoeken . 
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7 Risicomanagement in relatie tot systeemge
richte contractbeheersing in theorie 

7.1 Inleiding 

7.2 

In het voorgaande hoofdstuk is beschreven wat risicomanagement is en hoe dit 

wordt toegepast bij Rijkswaterstaat. De werking van systeemgerichte contract

beheersing is in Stap I aan bod gekomen. In dit hoofdstuk gaat het om de 

relatie tussen risicomanagement en systeemgerichte contractbeheersing. 

Risicomanagement heeft een belangrijke rol binnen systeemgerichte contract

beheersing, omdat vanuit de risicoanalyses bepaald wordt welke processen het 

meest risicovol zijn en dus belangrijke input zijn voor het toetsproces. 

Om een goed bee Id te vormen over de relatie tussen risicomanagement en 

systeemgerichte contractbeheersing wordt aan de hand van de drie stappen uit 

het vorige hoofdstuk, risicoanalyse, risicomanagement en implementatie 

risicomanagement, beschreven hoe het ten behoeve van systeemgerichte 

contractbeheersing ingevuld wordt. 

Risico-inventarisatie ten behoeve van systeemgerichte contractbeheersing 

Bij ge'integreerde contracten, zoals D&C contracten, verschuift ook de risico

verdeling. De beheersactiviteiten van Rijkswaterstaat in het kader van de 

uitvoering van een D&C contract zijn risicogestuurd . Doordat het principe 

wordt toegepast waarbij risico's warden neergelegd bij de partij die ze het best 

kan beheersen, ontstaat er een evenwichtigere verdeling van de projectrisico's. 

Bij de traditionele contractvorm nam Rijkswaterstaat bijna alle risico's op zich, 

terwijl nu de opdrachtnemer zijn verantwoordelijk.heid voor de beheersing van 

een groot deel van de projectrisico's neemt. De opdrachtnemer draagt dan we! 

de verantwoordelijkheid voor de gevolgen als een ongewenste gebeurtenis zich 

voordoet tijdens de design- of uitvoeringsfase. Toch heeft de opdrachtgever 

een maatschappelijke, en in sommige gevallen een juridische, verantwoorde

lijk.heid . Het gaat dan voornamelijk over de gevolgen op het gebied van 

veiligheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid, financien , en het imago van 

Rijkswaterstaat. 

Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer heeft ieder hun eigen risico's. 

Bij de opdrachtgeverrisico 's is Rijkswaterstaat primair verantwoordelijk voor 

de beheersing ervan en voor de opdrachtnemersrisico's geldt dat de opdracht

nemer primair verantwoordelijk is voor de beheersing. 

Sturing door Rijkswaterstaat vindt, met behulp van risicomanagement, plaats 

op de aspecten tijd, geld, kwaliteit, veiligheid, omgeving en doorstroming. 
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Deze criteria kunnen allemaal een negatief gevolg hebben op het project, 

waardoor processen risicovol kunnen zijn. 

- Tijd: het project wordt later opgeleverd dan gepland 

- Geld: het project is duurder dan geraamd 
- Kwaliteit: er wordt niet voldaan aan de kwaliteit 

- Omgeving: de effecten op de omgeving zijn niet acceptabel en dus 

leidt Rijkswaterstaat imagoschade 
- Veiligheid: de veiligheid van het project wordt niet gegarandeerd 
- Doorstroming: de vlotte doorstroming tijdens het project wordt niet 

gehaald 

[_~~coregister ON Risicodossier project oi:J 

ON ON OG OG OG 

Geen mogelijk Mogelijke Contract Contract Project 
(rest)gevolg (rest)gevolgen (ON lnvloed (ON geen 

voor OG voor OG op beheersing) invloed op 
beheersing) 

- -

Figuur 9: Input toetsproces 

In een project worden de volgende vijftypen risico's gehanteerd die kunnen 
leiden tot het optreden van een van de bovengenoemde gevolgen: 

I. Risico's opgenomen in het risicodossier van de opdrachtnemer (ON), 
waarvan beheersing afdoende is. 

2. Risico's die opgenomen zijn in het risicodossier van de opdrachtne
mer, maar waarvan het contractteam niet overtuigd is dat ze voldoen
de beheerst worden. 

3. Risico's die we] gezien worden door de opdrachtgever (OG), maar 
(nog) niet door de opdrachtnemer. 

4. Risico's die contract gerelateerd zijn. 
5. Risico's die project gerelateerd zijn. 

In figuur 9 is weergegeven welke risico's de opdrachtgever, vanuit een risico
gestuurde werkwijze, voornamelijk zal gebruiken als input voor het toetspro
ces. 
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RISICODOSSIER 

Kort 
Sturing door Rijkswaterstaat vindt, met behulp van risicomanagement, 

plaats op de aspecten: 

Tijd I Geld I Kwaliteit I Veiligheid I Omgeving I Doorstroming 

Voor Rijkswaterstaat zijn vooral de risico's interessant voor toetsing, 

waarbij bij optreden de opdrachtgever gevolgen ondervindt en waarvan de 

beheersing in handen is van de opdrachtnemer. Belangrijke criteria voor 

Rijkswaterstaat zijn kwaliteit, omgeving, veiligheid en doorstroming, 

omdat deze een directe invloed hebben op het imago van Rijkswaterstaat. 

Tijd en geld zijn ook belangrijk, maar in mindere mate, omdat dit de 

verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer is. Aan de hand van de 

risicoclassificatie van het contractbeheersteam worden de te toetsen 

onderdelen bepaald. 

7.3 Risicomanagement ten behoeve van systeemgerichte contractbeheersing 

7.3. J Risicomanagement door opdrachtgever 

Bij systeemgerichte contractbeheersing dient de opdrachtgever risicogestuurd 

te werken. Oat betekent dat de opdrachtgever op projectniveau de risico's moet 

beheersen en op contractniveau risicogestuurd moet kunnen toetsen. De 

opdrachtgever dient de opdrachtgeverrisico's en de daarbij behorende be

heersmaatregelen te beheersen en te bewaken. De project- en contractrisico's 

worden door de opdrachtgever in een risicodossier (risicodatabase) bewaakt. 

De opdrachtnemer verzamelt alle ge"identificeerde risico's in een risicoregister. 

In de vorige paragraaf wordt al uitgelegd we Ike risico's voor Rijkswaterstaat 

belangrijk zijn als input voor de contractbeheersing. 

Rijkswaterstaat heeft een model-risicodossier ontwikkeld waarin de risico's en 

de beheersmaatregelen tijdens de uitvoering van het contract benoemd worden. 

De beheersmaatregelen van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer 

worden in dit dossier opgenomen. Het dossier kan gevuld worden met bijzon

dere risico's, die afhankelijk zijn van de aard en omvang van het project, 

moeten worden toegevoegd aan het risicodossier. Het tota\e risicodossier vormt 

de basis voor het risicomanagement bij de opdrachtgever. 

Het risicodossier moet op bepaalde momenten geactualiseerd worden. Dit kan 

zijn na het afstemmingsoverleg met de opdrachtnemer of na elke actualisatie 

door de opdrachtnemer. Als het projectmanagementplan en de onderliggende 

plannen van de opdrachtnemer geaccepteerd worden moet het risicodossier 

geactualiseerd worden. Zo ook bij het afronden van een toetsperiode of direct 

naar aanleiding van de bevindingen van een toets. 
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Figuur I 0 Risicoclassificatie 
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Het risicodossier is gedurende de looptijd van de overeenkomst het uitgangs

punt voor het bepalen van de toetsen in het toetsplan. 
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Risicoclassificatie 
Teder geidentificeerd risico dient als input voor 

je toetsplan. Hoe belangrijk het risico is voor 

het project komt naar voren uit een classifica

tie waarin de kans dat een risico optreedt 

uitgezet wordt tegen het gevolg dat het risico 

met zich mee brengt. Wanneer de gevolgen in 

tijd, geld, kwaliteit, veiligheid ofomgeving 

groat zijn of de kans dat het risico optreedt 

groat is, dan dient er minimaal een toets 

ingepland te word en. In figuur 10 is een 

voorbeeld opgenomen van een risicoclassifica

tie. De gekleurde delen van de tabel dienen 

minimaal getoetst te warden. Het kwantifice

ren van de risico's gebeurt door het contract

beheersteam. 

Per aspect wordt een toetsdrempel bepaald 

door het contractbeheersteam. Voor Rijkswa

terstaat ligt voor de aspecten veiligheid en 

omgeving de drempel lager dan voor geld, tijd 

en kwal iteit. Dit heeft te maken met de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
Rijkswaterstaat en met de imagoschade die het 

kan leiden. 

7.3.2 Risicomanagement van de opdrachtnemer 

Niet alleen de opdrachtgever dient risicogestuurd te werken, ook de opdracht

nemer wordt verplicht risicomanagement toe te passen. De opdrachtnemer 

dient een risicodossier aan te leggen met daarin alle door de opdrachtnemer 

geldentificeerde opdrachtnemersrisico' s en bij behorende beheersmaatregelen. 

Tijdens het afstemmingsoverleg met de opdrachtgever zal uitwisseling van de 

ge"identificeerde risico's plaats vinden. Doe! is overeenstemming te krijgen 

over de bij uitvoering van de werkzaamheden mogelijke risico's die door de 

opdrachtnemer in het risicodossier warden opgenomen. De opdrachtgever kan 

tijdens het overleg risico's toevoegen aan de door de opdrachtnemer ge"identifi

ceerde risico's. Na de afstemming dient het risicodossier van de opdrachtnemer 

als uitgangspunt voor de door hem op te stellen (deel)kwaliteitsplannen. Het 

risicodossier wordt gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst actueel 
gehouden door de opdrachtnemer. 
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Kort 
De opdrachtgever beheerst en bewaakt de opdrachtgeverrisico's en de 

daarbij behorende beheersmaatregelen in een risicodossier, dat wordt 

aangevuld met de geldentificeerde risico's van de opdrachtnemer. Het 

totale risicodossier vormt de basis voor het risicomanagement bij de 

opdrachtgever en moet periodiek geactualiseerd worden. 

Om systeemgerichte contractbeheersing goed te laten functioneren is het 

noodzakelijk dat opdrachtnemer en opdrachtgever open en transparant 

naar elkaar toe zijn over risico's. 

7.4 Organisatie ten behoeve van systeemgerichte contractbeheersing 

7. 4.1 Organisatie projecten 

Binnen Rijkswaterstaat zijn er verschillende soorten projecten, waarbij onder

scheid gemaakt kan worden tussen grote en kleine projecten. In dit onderzoek 

zullen wij ons richten op de grote projecten; projecten uit de Top 25 van 

grootste infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat. Deze projecten hebben 

een uitgebreidere organisatiestructuur, omdat ze vaak complex en risicovol 

zijn. Het risicovolle van deze projecten heeft te maken met de grootschaligheid 

van het project en het vaak innovatieve karakter. 

Voor de integrale beheersing van deze grote infrastructurele projecten is het 

Integraal Projectmanagementmodel (!PM) ontwikkeld. Vanuit verschillende 

disciplines moet binnen een project worden samengewerkt om verschillende 

deelproducten goed op elkaar aan te laten sluiten, dat uiteindelijk resulteert in 

een integraal projectresultaat. Het !PM-model is een samenwerkingsmodel, 
waarbij het van belang is balans te vinden tussen enerzijds de procesaansturing 

en anderzijds de inhoudelijke kwaliteitsborging. Het model is onderverdeeld in 

drie delen: projectmanagement, projectbeheersing en projectondersteuning. 

7. 4. 2 lntegraal projectmanagement 

In een samenwerkingsmodel betekent het dat de inbreng van iedereen binnen 

de projectorganisatie van belang is voor het bereiken van het eindresultaat. 

Echter zijn er binnen de projectorganisatie wel specifieke procesrollen te 

onderscheiden, waarbij eenieder een specifieke bijdrage levert aan het bereiken 

van het eindresultaat. Het model bestaat uit de volgende vijf rollen: 

- Projectmanager: is primair verantwoordelijk voor het bereiken van het 

projectresultaat binnen de vooraf gestelde randvoorwaarden ten aan

zien van tijd en geld. De projectmanager stuurt het projectteam aan. 

- Manager projectbeheersing: is verantwoordelijk voor de projectbrede 

beheersing van het project op de aspecten tijd/planning, geld/budget 

en risicobeheersing. 
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- Omgevingsmanager: is verantwoordelijk voor het 'bewerken' van de 

omgeving om het project gerealiseerd te krijgen binnen de publiek

rechtelijke en privaatrechtelijke randvoorwaarden. 

- Technisch manager: is verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke 

inbreng in het project van de voorbereiding tot en met de realisatiefa

se. 

- Contractmanager: is verantwoordelijk voor de beheersing van het gehele 

proces van contractvoorbereiding en -uitvoering richting verschillen

de marktpartijen. 

Het model wordt door Rijkswaterstaat toegepast bij alle grote infrastructurele 

projecten. Tevens verplicht Rijkswaterstaat de opdrachtnemer, door de eisen in 

Vraagspecificatie 23
, integraal projectmanagement toe te passen bij het project. 

In het projectmanagementplan beschrijft de opdrachtnemer hoe het integrale 

projectmanagement van de opdrachtnemer ingedeeld wordt voor het project. In 

de volgende subparagraafwordt uitgelegd wat de relatie is tussen risicomana

gement en het integrale projectmanagement. 

7.4.3 Risicomanagement in relatie tot fntegraal Project Management 

Figuur I I• !PM-model 

Jn het onderstaande figuur is te zien dat risicomanagement een centrale rol 

heeft binnen het lntegraal Project Management. 

Opdrachtgever 

Projectmanagemenl 

omgevingsmanagernent I technisch management 

rtsico
management 

~wal ite its

management 

Projectbeheersing 

plannings
management 

configuratie
manegement 

Projectondersteuning 

V&G
management 

organisalie
management 

inkoopmanagement 

financieel 
management 

Document
management 

De structuur van het IPM-model is gericht op beheersing van de risico's: 

- Technisch management voor het beheersen van de risico's die voortko

men vanuit het systeem en de opdrachtgever. 

- Omgevingsmanagement voor het beheersen van het raakvlak van het sys

teem gedurende de life cycle met de omgeving en de stakeholders. 

- Contractmanagement voor het beheersen van de risico's die ontstaan op 

het raakvlak van Rijkswaterstaat en de markt. 

3 In Vraagspecificatie 2 staan de proceseisen beschreven van het contract. 
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- Projectbeheersing voor de controle van de aspecten kwaliteit, geld en 

tijd op de activiteiten die worden uitgevoerd ten behoeve van het pro

ject, op basis van risicomanagement. 

- Projectondersteuning voor het faciliteren van de activiteiten ten behoeve 

van het project en de beheersing van de risico's vanuit de projectorga

nisatie. 

7. 4. 4 Integrate projectbeheersing 

Rijkswaterstaat beheerst haar projecten om een systeem (kwaliteit) te realiseren 

bi1U1en budget (geld) en plallliing (tijd). De kwaliteit wordt vastgelegd in de 

gestelde eisen. Via risicobeheersingmaatregelen wordt gestuurd op tijd en geld. 

Yoor een ge"integreerde projectbeheersing is het noodzakelijk om de aspecten 

tijd, geld en kwaliteit in hun onderlinge samenhang in beeld te hebben. Om een 

bepaalde gewenste kwaliteit te behalen worden activiteiten uitgevoerd , waar

aan weer risico 's verbonden zijn. Niet-geplande gebeurtenissen of onbeheerste 

processen kunnen afwijkingen veroorzaken in tijd, geld of kwaliteit. 

Bi1U1en een project kan het geheel aan werkzaamheden opgedeeld worden in 

werkpakketten. Dit hanteerbare overzicht van te verrichten activiteiten wordt 

het Work Breakdown Structure (WBS) genoemd . Aan ieder pakket worden de 

hiervoor geldende randvoorwaarden van tijd, geld en kwaliteit gekoppeld . 

Hierdoor ontstaat een koppeling tussen geld, tijd en kwaliteit en het Work 

Breakdown Structure op de volgende punten: 

- Risicomanagement: risico's toewijzen aan werkpakketten van de WBS. 

- Pla1U1ingsmanagement: planningen maken door werkpakketten uit te zet-

ten in de tijd. 

- Financieel management: kosten toewijzen aan werkpakketten. 

7. 4. 5 Het contractbeheersteam 

Projecten bi1U1en het kader van het onderzoek hebben een uitgebreide organisa

tiestructuur. Een project wordt aangestuurd door een projectmanager, die 

verantwoordelijk is voor het managen en beheersen van het project. 

Het contractteam wordt aangestuurd door de contractmanager, die verantwoor

delijk is voor al le contractzaken. Het contractteam bestaat uit de volgende 

personen, zie figuur 13: 

- Contractmanager: is het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer en 

vertegenwoordigt de belangen van de opdrachtgever binnen het con

tract. 

- Contractspecialist: heeft een adviserende en ondersteunende rol bi1U1en 

het team, vooral bij eventuele wijzigingen en geschillen. 

- Hoofdtoetser: is verantwoordelijk voor de invulling van de toetsstrategie 

en stuurt de toetsers bi1U1en het toetsproces aan. 
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Figuur 13: Conlractbeheersteam 
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Het contractbeheersteam wordt aangevuld met een Manager Techniek. De 

Manager Techniek fungeert als 'backoffice' ten behoeve van verificatie van 

ingediende ontwerpen en wijzigingen. Tevens is er een en een inkooponder
steuner (BIO). BIO heeft een adviserende en ondersteunende rol bij het 

verwerken van gegevens in ICT-systeem. De omvang en capaciteit van het 

contractbeheersteam en het aantal toetsers hangt mede af van de fase waarin 

het werk zich bevindt. 

Het contractbeheersteam zal door middel van het toepassen van risicomanage

ment de meest risicovolle processen van de opdrachtnemer identificeren om 

een verantwoorde keuze te maken voor de indeling van het toetsproces. 

Daarvoor is het van belang dat bij ieder project een risicomanager wordt 

aangesteld, die verantwoordelijk is voor de het verzamelen van de risico's. De 
risico's worden beheerd in een risicodatabase en door het kwantificeren en 

prioriteren ervan wordt bepaald welke risico's wel belangrijk zijn en welke 

minder. De belangrijkste risico's dienen a]s input voor het toetsproces. Hij 

beoordeelt tevens het risicomanagement van de opdrachtnemer en is verant

woordelijk voor het voorbereiden van het risico-overleg. 

Rijkswaterstaat heeft een aantal instrumenten beschikbaar voor systeemgerich

te contractbeheersing. Niet alleen de standaard instrumenten zijn ondersteu

nend aan het risicomanagementproces bij systeemgerichte contractbeheersing, 

maar ook trainingen worden beschikbaar gesteld aan projectmedewerkers. Een 

overzicht van de be!angrijkste instrumenten en trainingen is te vinden in bijlage 

I. 
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Kort 
Risicomanagement heeft een centrale rol binnen het !PM-model, waarbij 

iedere discipline (teclmisch-, omgeving-, en contractmanagement, 

projectbeheersing en projectondersteuning) zijn eigen rol heeft ten 

aanzien van de beheersing van risico's. Bij het !PM-model is het van 

belang dater een balans gevonden wordt tussen enerzijds de procesaan

sturing en anderzijds de inhoudelijke kwaliteitsborging. 

Om het risicomanagement succesvol te laten verlopen is het van belang 

dat zowel aan de kant van de opdrachtnemer als aan de kant van de 

opdrachtgever duidelijk is hoe het risicomanagement proces wordt 

ingevuld. Daarbij dienen alle betrokkenen hun taken en verantwoordelijk

heden te kennen binnen het proces. Hieraan wordt door Rijkswaterstaat 

bijgedragen door het beschikbaar stellen van een aantal instrumenten en 

trainingen voor projectmedewerkers. 

7.5 Conclusie 

Uit dit hoofdstuk kan opgemaakt worden dat de relatie tussen risicomanage

ment en systeemgerichte contractbeheersing in de documenten van Rijkswater

staat uitvoerig beschreven staat. Uit de orienterende interviews, die zijn 

gehouden tijdens Stap I, blijkt echter dater nog veel onduidelijkheid is, bij het 
contractbeheersteam, over de toepassing van risicomanagement in het project. 

Het risicomanagement is op een te abstract niveau beschreven in het contract

beheersplan (zie knelpunt 3 van Stap I) en daardoor moeilijk praktisch toepas

baar. In het volgende hoofdstuk worden daarom de praktijkervaringen geanaly

seerd aan de hand van vijf cases. De focus van de casestud ie I igt op de relatie 

tussen risicomanagement en systeem gerichte contractbeheersing en de toepas

sing in de praktijk. 

De vragenlijst, die opgesteld is voor de casestudie, wordt met dezelfde struc

tuur als dit hoofdstuk samengesteld. Dat betekent dat de drie hoofdstappen, 

risicoanalyse, risicomanagement en organisatie (implementatie ), terugkomen 

en dat iedere hoofdstap onderverdeeld wordt in een aantal aspecten, die uit dit 

hoofdstuk naar voren zijn gekomen. 
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8 Praktijkervaringen 

8.1 Inleiding 

Nu het theoretische kader duidelijk is over risicomanagement in relatie tot 

systeemgerichte contractbeheersing is het van belang om de praktijksituatie in 

kaart te brengen. Hiervoor zijn een vijftal projecten geselecteerd en aan de 

hand van een vragenlijst zijn de project-, contract-, risicomanager en hoofd

toetser ge"interviewd. Het doe] van de casestudie is om de sterke en zwakke 

punten van het project te analyseren en de best practices en behoeften van een 

contractbeheersteam in kaart te brengen. 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd op welke wijze de vragenlij st tot stand is 

gekomen en worden de resultaten van de casestudie geanalyseerd en met elkaar 

vergeleken om te komen tot oplossingen dan wel overwegingen voor de meest 

voorkomende knelpunten voor het contractbeheersteam bij de toepassing van 

risicomanagement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing in de 

opstartfase na gunning. 

In de volgende paragraafwordt eerst het ontwerp van de vragenlijst toegelicht. 

Paragraaf 8.3 beschrijft vervolgens de resultaten van de casestudie. 

8.2 Ontwerp vragenlijst 

Om tot een definitieve vragenlijst te komen zijn er een aantal stappen doorlo

pen . Het is van belang om eerst een doel te bepalen zodat de juiste informatie 

wordt verkregen van de respondenten . De vragenlijst moet voldoende output 

opleveren om de probleemstelling te kunnen beantwoorden . 

8. 2. I Doe/ cases tu die 

Hel doel van de casestudie is om oplossmgen dan wel overwE:gingen te 

verkn19en voor de nieest voorkomende knelpunten voor hel contracibeheers

tearn voor de 1oepass1ng van risicornanagement in relat ie tot systeemgerichte 

contractbeheersing in de opstartfase na gunning 

8.2.2 Respondent en 

De vragenlijst wordt toegepast om bruikbare informatie los te krijgen van de 

respondenten. De respondenten binnen dit onderzoek maken deel uit van het 

contractbeheersteam. Het gaat hierbij om de sleutelfiguren, projectmanager, 

contractmanager, risicomanager en disciplineleider/hoofdtoetser. Dit zijn de 

mensen die in het dagelijkse werk continu risicomanagement in relatie tot 

systeemgerichte contractbeheersing toepassen. 
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Er is een onderscheid gemaakt in de projecten die geschikt zijn voor de 
casestudie. Het gaat hier om droge infrastructurele projecten met een Design en 

Construct contract die deel uitmaken van de Top 25 projecten van Rijkswater
staat. Er is onderscheid gemaakt in de fase waar de projecten zich in begeven. 

Een tweetal projecten zitten in de opstartfase na gunning, de Westrandweg en 

de A4 Leiden - Burgerveen. Een drietal projecten zitten minimaal een jaar in 
de uitvoering, de A73 Via Limburg, Randweg Eindhoven en Rondweg Den 
Bosch. Dit is een bewuste keuze geweest om duidelijk inzicht te krijgen in de 

behoeften, vooral input van projecten in opstartfase, en best practices, input 
van projecten in uitvoering. Bij de Randweg Eindhoven is er tevens gesproken 
met de projectdirecteur en kwaliteitsmanager van de opdrachtnemer. Door 

omstandigheden verloopt het project en de relatie tussen de opdrachtgever en 

opdrachtnemer minder soepel. Voordeel van deze situatie is dat de opdracht
nemer hierdoor duidelijk zijn behoeften en wensen over de toepassing van 

risicomanagement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing kan 
aangeven. 

Overzicht vijf cases 
Case 1 : A4 Bur erveen - Leiden 

Voor de algemene projectomschrijving, de huidige situatie van het project en 
de uitwerking van de interviews zie bijlage J. Een overzicht van de geYnter

viewde personen is te vinden in bijlage K. De interviews zijn niet per stuk 
uitgewerkt, maar per project, omdat de antwoorden van de verschillende 

personen vaak veel overlap hadden met de overige ge"interviewden van het 
contractbeheersteam. Vervolgens zijn de uitwerkingen vertaald in een SWOT
analyse per project, die zijn, per project, te vinden achter de uitwerking van de 
interviews. De resultaten van de casestudie warden in de volgende paragraaf 

besproken. 

8.2.3 Ontwerp vragenlijsl 

De drie stappen om te komen tot succesvol risicomanagement zijn verwerkt in 
de structuur van de vragenlijst. De vragenlijst bestaat uit een drietal hoofdon

derdelen . 

Als eerste de organisatie wat betrekking heeft op de implementatie van 

risicomanagement. Ten tweede risicomanagemenl opdrachtgever wat betrek
king heeft op de risicoanalyse, ook we! risico-inventarisatie in de vragenlijst, 
en risicomanagement, onderverdeeld in risicodossier, selectiecriteria voor 

potentieel toetsonderwerp en toetsen in de prakt ijk. Als laatste onderdeel van 
de vragenlijst komt het risicomanagemenl van de opdrachtnemer aan de orde, 
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dat een belangrijk aspect is binnen systeemgerichte contractbeheersing. Per 

onderdeel zijn er een aantal stellingen aangegeven, voortkomend uit de litera

tuur en orienterende gesprekken, waar de respondenten kunnen aangeven of ze 

het hier mee eens of oneens zijn. Deze vragenlijst is vooraf ingevuld door de 

verschillende ge"interviewde personen. 

8.2.4 Pilot project 

Figuur 14 Stappenplan vragenlijst 

Met behulp van een pilot is getoetst of de vragenlijst de juiste informatie 

oplevert. De pilot heeft plaatsgevonden binnen het project van de A4 Burger

veen - Leiden. De evaluatie van de pilot heeft er voor gezorgd dat de vragen

lijst op twee gebieden is aangepast. De vragenlijst is teruggebracht naar minder 

stellingen, waardoor de respondenten minder voorbereidingstijd nodig hebben 

en de stellingen binnen de tijdsduur van een uur bespreekbaar zijn . Tevens is 

het stappenplan ge·introduceerd waardoor directer oplossingen en behoeftes in 

kaart kunnen worden gebracht . 

illtl STAP 2: STAP 3 STAP4 : 

Is de benoemoe Stelling een 

-+ 
Op welke manier is dit 

-+ 
Had een andere oplossing 

f-+ 
Is de gebrulkte oplossing een 

knelpunl op hel gebied van knalpunl opgelosl en waarom ook gekund en waarom? best praclices voor RM in 
RM in relalie IOI SCB en ju1st op deze manier? relal'8 lol SCB en kan hel 

spee11 dil knelpum bimen het RWS- breed ingezel worden? 
project? 

Tijdens het semi-gestructureerde interview zijn de stellingen doorgenomen aan 

de hand van deze vier stappen, zie figuur 14. Met behulp van deze stappen is 

het mogelijk inzichtelijk te maken hoe de verschillende contractbeheersteams 

omgegaan zijn met de meest voorkomende knelpunten, wat eventuele andere 

oplossingen waren geweest en waar behoefte aan is in de opstartfase na 

gunning. 

8.2. 5 Definitieve vragenlijst 

Bij bet samenstellen van de definitieve vragenlijst is gebruik gemaakt van de 

structuur en bet model 'drie stappen om te komen tot succesvol risicomanage

ment ', dat in de voorgaande twee hoofdstukken is gebruikt. Onderstaand model 

geeft aan dat de vragenlijst opgedeeld is een stukje organisatie (implementatie 

risicomanagement), risicomanagement en risicoanalyse. Per onderdeel wordt 

aangegeven wat de belangrijkste aspecten zijn die aan bod komen in de 

vragenlijst. Deze punten komen overeen met de belangrijkste aspecten van 

risicomanagement in relatie tot systeemgerichte contractbebeersing, die in de 

kaders 'kort' van het vorige hoofdstuk zijn beschreven. 
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---1 T I ~ 

Organisatie 
- De borging van risicomanagement in (project)organisatie(s) van Rijks

waterstaat 

- Het lntegraal Project Management model als organisatiestructuur voor de 
toepassing van risicomanagement in relatie tot systeemgerichte con
tractbeheersing 

Risicoanalyse 
- Fonnulering van risico 's 

- Opdrachtgeverrisico 's en opdrachtnemerrisico 's 
- Input vanuit het risicodossier van de opdrachtnemer 

- Wanneer een risicoanalyse gemaakt moet worden 

Risicomanagement 
- Het risicodossier van de opdrachtgever 

- Integraal projectbeheersing 
- Selectiecriteria voor potentieel toetsonderwerp 

- Toetsen in de praktijk 
- Risicomanagement door opdrachtnemer 
- Betalingssysteem 

Als laatste punt van het interview worden eventuele aanvullende knelpunten 

besproken die niet uit de stellingen naar voren zijn gekomen. Tevens wordt 
gevraagd naar de best practices van het project, die eventueel Rijkswaterstaat

breed ingezet kunnen worden en naar de behoeften van het contractbeheers
team voor de opstartfase na gunning. 

Validatie 

Het ontwerpproces en het definitieve ontwerp van de vragenlijst is gevalideerd 
door zowel de begeleiders van TU/e als de begeleiders van Rijkswaterstaat en 

Twynstra Gudde. De vragenlijst voor de opdrachtgever is terug te vinden in 
bijlage Len de vragenlijst voor de opdrachtnemer staat in bijlage M. 

8.3 Resultaten casestudie 

In deze paragraaf wordt beschreven wat de belangrijkste resultaten zijn van de 
casestudie op het gebied van risicomanagement in relatie tot systeemgerichte 
contractbeheersing beschreven voor de onderdelen: organisatie, risicomanage
ment en risicoanalyse ten behoeve van het contractbeheersteam. De SWOT

analyses zijn naast elkaar gelegd en de bevindingen zijn vergeleken . De 

belangrijkste leerpunten uit de verschillende cases worden hieronder beschre
ven, als ze tenminste bij een meerderheid van de projecten (minimaal 3 van de 

5 cases) een best practice ofbehoefte is. Het kan zijn dat een behoefte van het 
contractbeheersteam bij het ene project een best practice is bij een ander 
project. Dit heeft onder andere te maken met de verschillende fasen waarin de 

projecten zich bevinden. 
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Binnen ieder onderdeel worden de belangrijkste bevindingen uit de SWOT

analyse en interviews besproken. De sterkten en zwakten komen voort uit de 

ervaringen van projectorganisaties en de kansen en bedreigingen die het project 

heeft hebben te maken met de totale organisatie van Rjjkswaterstaat. De 

overige bevindingen zijn terug te vinden in bijlage J. De best practices van het 

project en de behoeften van het contractbeheersteam zijn een belangrijk 

onderdeel van de resultaten die moeten leiden tot oplossingen dan we) overwe

gingen voor de meest voorkomende knelpunten bij risicomanagement in relatie 

tot systeemgerichte contractbeheersing. 

8. 3. I Organisatie 

ROL RISICOMANAGER 

CAPACITEIT 

Uit de casestudie is gebleken dat voor de implementatie van risicomanagement 

het onderdeel organisatie uit twee onderdelen bestaat; de centrale organisatie 

van Rjjkswaterstaat en de projectorganisaties. Opvallend is dat veel van de 

behoeften van het contractbeheersteam te maken hebben met de aansturing 

vanuit de centrale organisatie. De meest voorkomende en belangrijkste leerer

varingen worden hieronder toegelicht: 

Risicomanagement binnen het organisatiemodel 
Risicomanagement moet zo diep mogelijk in de organisatie geborgd zitten, als 

integraal onderdeel van het organisatiemodel. Het IPM-model is niet het enige 

model daarvoor, maar een van de mogelijke organisatiestructuren. Jedere 

discipline (omgeving, techniek, contract) wordt verplicht om input te leveren 

voor het risicomanagementproces, zodat iedereen mee gaat in het risico 

denken. 

Risicomanagement is niet iets dat bedreven moet worden door iemand die 

tevens een andere functie (bijvoorbeeld projectmanager) binnen het contract

beheersteam vervult, omdat dan andere zaken te veel voorrang krijgen en 

risicomanagement een ondergeschoven kindje wordt. Binnen een organisatie

model is daarom een belangrijke rol weggelegd voor de risicomanager, die als 

aanjager het risicomanagement levendig moet houden binnen het project en 

projectmedewerkers moet ondersteunen. Om dit te doen is het van belang dat 

de risicomanager voldoende tijd bij het project betrokken is (bij voorkeur 

fulltime, zeker bij grote projecten). Daamaast kan het regelmatig geven van 

risicosessies projectmedewerkers scherper en actiever houden met het denken 

in risico ' s. 

'Te weinig tijd' en ' te kort aan capaciteit ' zijn twee veel gehoorde bedreigin

gen binnen projecten voor de toepassing van risicomanagement in relatie tot 

systeemgerichte contractbeheersing. Om dit te voorkomen worden veel mensen 

van exteme bureaus ingehuurd, zelfs op de posities van sleutelfiguren (bijvoor

beeld risicomanagers). Ondanks de grote inhuur van mensen blijven deze twee 

bedreigingen bestaan binnen de projecten. 
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TAKEN I VERANT

WOORDELIJKHEOEN 

Een duidelijke inteme communicatie in het contractbeheersteam over het 
risicomanagementproces is van belang voor de toepassing van risicomanage

ment in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing. Het is belangrijk om 

duidelijke afspraken te maken wie welke rol heeft binnen dit proces, zodat 
ieder zijn taken en verantwoordelijkheden kent en de wijze waarop risico's 

geYnventariseerd en omschreven moeten worden. Als voor alle projectmede

werkers de taakomschrijving en contractbeheersfilosofie duidelijk is, zorgt dit 
voor een eenduidige communicatie richting opdrachtnemer. 

Continuiteit tijdens verschil!ende projectfasen 
Continuneit binnen het contractbeheersteam tijdens de planstudie, contract
voorbereiding- en contractuitvoeringsfase is zeer gewenst. Projectmedewerkers 

weten dan waarom bepaalde beslissingen zijn genomen tijdens het opstellen 
van het contract en wat de gevolgen hiervan zijn voor de uitvoering, waardoor 
risico's beter kunnen worden ingeschat en beoordeeld. Bovendien wordt van de 

opdrachtnemer ook verwacht dat de sleutelfiguren niet vervangen worden bij 
de overgang van contractfase naar uitvoeringsfase. lndien er geen of weinig 

veranderingen plaats vinden binnen het contractbeheersteam, zal de samenwer

king met de opdrachtnemer soepeler verlopen. 

Voorbeeld: 
Risicomanagement vanaf het begin opzetten in het project, zodat tijdens 

de contractfase de risicomanager ondersteunend kan zijn bij de risicoallo
catie voor het opstellen van het contract. Het samenspel tussen risicoma
nager en juristen die het contract opstellen is van belang bij het uitwerken 

van het contract. De risicomanager weet dan, tijdens de uitvoeringsfase, 
waarom bepaalde zaken zo beschreven staan in het contract en kan dit 
uitdragen naar andere projectrnedewerkers. 

Relatie met opdrachtnemer 
In het project moeten opdrachtgever en opdrachtnemer samenwerken naar een 
gezamenlijk doe!. Naast het formele contract is het informele contact, de relatie 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, van groot belang voor het slagen van 

het project. Beide partijen zitten in een leerproces binnen de systematiek van 

systeemgerichte contractbeheersing en bij een goede relatie tussen opdrachtge
ver en opdrachtnemer is er meer wederzijds begrip, waardoor de samenwerking 

soepeler zal verlopen. 

r ·In het. b; gin , v"a-n he! pr;je_ct is ve_et ~~n_d_a_cht'bes1~_~d · aa11 9.e !~l_a_ile, tLis~fe.r) ! opd.r~~tg~~.~r eri ~pci_~cbfo.~i.n~r_ •. fi/d~11:>--_ -
~~11 · ~~~-~:~u_[1~.i.1.1g 1~_s.E'.~-~i~1 /.tw~~· .v9_11.e d_ag~r,i ·me·i hel t kei:ntecim / · sff!ulelfigurer:i:.va.n· op.drachtnemer. en , qpdraChtg~ver, 
,i i)n i.\'/.~ l_bi} .~T~aar gaao , zhten :ap.€)en aparle . locatle rnet een ~ onathanketljl<e,.begeleider. Dit heeft: tatveel: wederzijds 
begrip geleid,,hetschepi:een·: sfeer ert"eel1 1manier.van samenwerken zodat zaken makkelijker bespreekbai:ii'i iijii~" · - I·.-·-· I- . ..,·. 

_I - -
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Uit de casestudie blijkt dater bij ieder project behoefte is aan een goede relatie 

met de opdrachtnemer, maar dat dit in de praktijk nag niet altijd het geval is. Er 

zijn daarom een aantal manieren om de relatie met de opdrachtnemer op te 

bouwen en te onderhouden: 

- Project Start Up (PSU) 
Seleg een PSU in de opstartfase van het project, waarbij verwachtin

gen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer naar elkaar toe warden 

uitgesproken. Bij de PSU moeten de sleutelfiguren van de opdrachtge

ver (project-, contract-, omgeving-, technisch manager, hoofdtoetsers 

en risicomanager) en opdrachtnemer (projectdirecteur, hoofduitvoer

der, hoofdwerkvoorbereider, werkvoorbereiders, KAM-medewerker en 

ontwerpers) aanwezig zijn. Laat de PSU plaatsvinden op een onafhan

kelijke locatie en begeleiden door een onafhankelijk iemand. 

Voorbeeld: 
De volgende punten dienen in ieder geval besproken warden in 

de PSU : 

- Nieuwe rol van de opdrachtgever, die meer afstand moet 
nemen 

- Nieuwe rol van de opdrachtnemer, de wijze waarop de op

drachtnemer het verificatiesysteem inricht om aan te to

nen dat de afgesproken kwaliteit geleverd wordt 

- Duidelijk aangeven waar de grenzen liggen en hoe gehan

deld wordt als het fout dreigt te gaan 

- Wijze van comrnuniceren tussen opdrachtgever en op

drachtnemer 

- Samen een gezamenlijke visie bepalen en die vastleggen 

(eventueel door beide partijen laten ondertekenen) 

- Helderheid over terminologie en definities over risicoma

nagement en systeemgerichte contractbeheersing 

- Overleg voeren over wat opdrachtgever en opdrachtnemer 

onder toprisico's verstaan 

- Project Follow Up (PFU) 

Om het vertrouwen te behouden met de opdrachtnemer is het mogelijk 

om ieder jaar een PFU te organiseren. Tijdens de PFU kunnen gedach

tes en gevoelens richting elkaar warden uitgesproken. Vooral na het af

ronden van de ontwerpfase is het belangrijk om een PFU te organise

ren omdat de uitvoeringsfase gaat beginnen en dit de meest intensieve 

periode is wat betreft de samenwerking voor systeemgerichte contract

beheersing. De open en transparante relatie kan onderhouden houden 

warden door het uitwisselen van risicodossiers, verschillende geza

menlijke risicosessies en bijvoorbeeld top 10 risico's bespreken tijdens 

regulier overleg. 

Kennisoverdracht 

Uit de cases blijkt dater behoefte is aan praktische leerervaringen van andere 

projecten, maar dat deze vorm van kennisoverdracht nauwelijks ondersteund 

58 



wordt vanuit de centrale organisatie. Dit is echter wel belangrijk voor het 

Rijkswaterstaat breed inzetten van kennis, zodat niet bij ieder project opnieuw 

het 'wiel' uitgevonden hoeft te worden. Projectorganisaties benaderen vaak op 

eigen initiatief, via het netwerk van een contractmanager of projectrnanager, 

andere projecten om van hen te leren. 

Vanuit de centrale organisatie zijn er een tweetal kenniskringen aanwezig, op 

het gebied van risicomanagement en systeemgerichte contractbeheersing, maar 

daar wordt te weinig mee gedaan en is onvoldoende bekend bij de meeste 

projectrnedewerkers. Het is gewenst dat de kennisoverdracht meer centraal 

wordt aangestuurd en dan vooral op de praktische leerervaringen vanuit de 

projecten. Er is behoefte aan meer pragmatische handvatten, in plaats van 

abstract beschreven documenten, voor het speelveld waarbinnen systeemge

richte contractbeheersing uitgevoerd zou moeten worden. 

Het is belangrijk voor Rijkswaterstaat om zoveel mogelijk kennis in huis te 

halen en houden. Kennis van risicomanagement en systeemgerichte contract

beheersing van de eigen mensen is van groot belang voor de verdere ontwikke

ling hiervan. Echter wordt er veel inhuur gebruikt bij de projecten van Rijks

waterstaat, waardoor kennis verloren kan gaan als de sleutelfiguren weggaan. 

8.3.2 Risicomanagemenl 

Binnen het onderdeel risicomanagement zullen de belangrijkste resultaten op 

het gebied van risicodossier, selectiecriteria en toetsen in de praktijk worden 

toe gel icht. 

Risicodossier 
Hieronder zullen de belangrijkste leerervaringen wat betreft toepassing van de 

risicodatabase worden beschreven: 

Duidelijke afspraken loepassing risicodatabase 
De risicodatabase kan een bijdrage leveren aan het levendig houden van het 

risicomanagement proces. Het levendig houden van het risicomanagement 

proces kan worden gestimuleerd wanneer het totale contractbeheersteam 

toegang heeft tot de database en de mogelijkheid heeft om risico's in te voeren, 

te muteren en selecties aan kan brengen zodat een uitdraai kan worden gemaakt 

van risico's ten behoeve van het toetsplan. Wanneer meerdere projectmede

werkers toegang hebben tot de database bestaat de kans dat de database 

vervuild kan raken. Dit kan voorkomen worden door de risicomanager verant

woordelijk te maken voor het beheer van de database. Bij verschillende 

projecten kunnen projectmedewerkers risico's op concept niveau invoeren, de 

risicomanager kan vervolgens beoordelen ofhet risico SMART staat omschre

ven en of de kwantificeringjuist is waarna hij/zij het risico kan veranderen van 
concept in definitief. 
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Discussie: 
Bij alle projecten wordt er in de database geen onderscheid gemaakt tussen 

project- en contractrisico's . De reden hiervan is omdat de beheerder (risico

manager) van de database wordt aangestuurd vanuit projectbeheersing. 

Onderscheid aangeven tussen project- en contractrisico's is een lastig verhaal 

omdat projectrisico's kunnen veranderen in contractrisico's en andersom. Het 

contractbeheersteam heeft echter behoefte aan inzicht in contractrisico's 

waardoor het momenteel extra tijd kost om de contractrisico's uit de database 

te filteren . 

JCT-tool voor integrate projectbeheersing 
Er is behoefte aan een !CT-tool voor integrale projectbeheersing die vanuit de 

centrale organisatie beschikbaar wordt gesteld. Een koppeling tussen de 

risicodatabase, toetsdatabase, toetsplanning opdrachtgever, planning opdracht

nemer, prestatieverklaring (betalingsmethodiek), afwijkingen , contractwijzi

gingen en document management systeem is gewenst. Een dergelijke koppe

ling voorkomt een integrale projectbeheersing op papier wat erg arbeidsinten

sief is, !evens is het handig voor het aantonen van rechtmatigheid en wanneer 

er iets verkeerd loopt is goed te traceren wie waar verantwoordelijk voor is. 

Het is vereist om een medewerker verantwoordelijk te maken voor het beheer 

van een dergelijk systeem. Uit ervaring blijkt wanneer het beheer een deeltaak 

wordt van een of meerdere projectmedewerkers, de kans groot is dat de 

verschillende componenten niet op elkaar aansluiten. Voorkom tevens dat 

projectmedewerkers het gaan zien als een invuloefening waardoor de filosofie 

van systeemgerichte contractbeheersing minder snel tussen de oren komt te 

zitten. 

Selectiecriteria voor potentieel toetsonderwerp 

Toetsdrempel 
Bij ieder project wordt een andere invulling gegeven aan de selectiecriteria 

voor potentieel toetsonderwerp. Bij sommige projecten worden risico ' s 

ge"inventariseerd aan de hand van een bepaald risicoprofiel (tijd, geld , kwaliteit, 

veiligheid, imago, doorstroming of combinaties hiervan) waama risico's die in 

aanmerking komen voor toetsing worden geselecteerd op basis van kans en 

gevolg. Terwijl bij andere projecten eerst alle risico ' s worden ge"inventariseerd 

en vervolgens risico's die in aanmerking komen voor toetsing geselecteerd 

worden op basis van selectiecriteria (tijd , geld, kwaliteit, veiligheid, imago, 

doorstroming of combinaties hiervan) . In hoofdlijnen komt dit op hetzelfde 

neer en is er geen goede of verkeerde manier, het is belangrijker dat projectme

dewerkers beseffen waarom niet alles getoetst kan worden en dat daarom een 

toetsdrempel van toepassing is. 
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"He! bepalen van select1ecrlteria en toetsdrempel blijfl een subjectief verhaal , het is en blijfl rnensenwerll en 
· vakmanschap. leder project is maatwerk dus een sfrak kader hiervoor is onmogelijk" 

Voorbeeld: 

Het is belangrijk dat voor gunning een kader voor de selectiecriteria wordt 

opgesteld waar de opdrachtgever het eerste kwartaal zich op kan richten voor 
de toetsing. Het is echter onrnogelijk om een strak kader hiervoor op te stellen, 

omdat selectiecriteria afhankelijk zijn van het risicoprofiel van het project. Het 
risicoprofiel kan veranderen door verschillende factoren ( onder andere door 
politiek, projectfase en bevindingen uit eerdere toetsen) en is een dynamisch 

verhaal. Bepaal daarom ieder kwartaal het risicoprofiel waarop getoetst gaat 
worden. 

Toetsen in de praktijk 

Cultuur 
Terugvallen in ongewenst gedrag, waarbij de traditionele rol van toezichthou
der wordt aangenomen, gebeurt nog te veel bij de meeste projecten. Het 
grootste probleem is dat toetsers te veel tijdens de uitvoering aanwezig willen 

zijn en dat ze vooral technische risico's zien. Projectorganisaties hebben 
behoefte aan meer scholing, trainingen en praktische toepassing, vooral in de 
opstartfase na gunning van het project. Projectmedewerkers zullen, door 

scholing en ondersteuning, de voordelen inzien van de nieuwe werkwijze en 

krijgen het risico denken en toetsfilosofie beter tussen de oren. 

Er zijn een aantal manieren waarmee het contractbeheersteam kan voorkomen dat toetsers terugvallen in 

ongewenst gedrag: 
./ Iedere toets uitgebreid voorbereiden door team en toetscoordinator met ervaring van sys

teemgerichte contractbeheersing of auditen 
./ Toets uitvoeren door team en toetscoordinator met ervaring van systeemgerichte con

tractbeheersing of auditen 
./ Tijdens toets een duidelijke link leggen met Project Kwaliteits Plan (PKP) en Deel Kwa

liteits Plannen (DKP) 
./ 'Rondje werk' is nodig puur voor het observeren en waarnemen water buiten gebeurt . 
./ Yoorstel van toetsen op laten stellen door disciplineleiders, hierdoor krijgen ze zelf beter 

het gevoel waarom ze een bepaalde toets willen uitvoeren. Deze opzet overleggen met 
toetscoordinator en goed laten keuren door contractmanager . 

./ Duidelijke overlegstructuur en rolverdeling binnen het contractbeheersteam, zodat op een 
eenduidige manier richting de opdrachtnemer wordt gecomrnuniceerd . 

./ Specialisten inschakelen om bij te staan bij specialistische toetsen . 

./ Referentiekaders veranderen bij toetsers . 

./ Contractmanager moet aanvoelen waar behoefte aan is en is tevens verantwoordelijk om 
die behoeften zo goed mogelijk in te vullen. 
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WAARNEMERS 

Het contractbeheersteam heeft, ondanks de nieuwe werkwijze, nog steeds 

behoefte aan het weten water speelt tijdens de uitvoering. Bij a\le projecten 

worden daarom ' waarnemers' gebruikt. De waamemers vormen de oren en 

ogen van het contractbeheersteam op de werkvloer en geven aan bij welke 

potentiele risico's zij een 'kriebels in de onderbuik krijgen'. De informatie 

wordt gevraagd en ongevraagd aan de contractmanager voorgelegd en die 

beslist uiteindelijk of er iets mee gedaan wordt. De waarnemers kunnen 

situaties buiten meteen beoordelen op onder andere veiligheid en doorstroming. 

De rol van de waarnemers wordt als erg positief ervaren, als zij maar wel hun 

taak uitvoeren en geen verantwoordelijkheid naar zich toe gaan trekken. 

I 
"Wat binnen netjes op ·.papier staat kati" er bulteri heel anders uitzlen . Hiervoor kurinen waamemers warden 
~19".l~.".l! .g_i_e ~~ke!ijk~ . ee_n 'rC?11di~. werk'.. Ql_ak~~ .. de_ waar11~1pers rnoeten wel duidelijk. "."'.or~en ingelicht wanneer 

;ze ,wel ,el) niet_ n:iClgen:ingrifpen; Waa.rnemers moeten ~ gevraagd en ongevraagd informatie verslrekken aan de 
contraclrnal)a~~r: 

Boetesysteem 

De opdrachtnemer is nogal allergisch voor het woord boete, hierbij krijgen ze 

het gevoel dat de opdrachtgever dit toepast om geld te verdienen aan de 

opdrachtnemer. Vee I contractmanagers geven aan dat ze l iever niet een 

boetesysteem toepassen maar eerder een bonus-malus regeling waarmee de 

opdrachtnemer beloond wordt wanneer hij extra kwaliteit levert en beboet 

wanneer dit niet het geval. Het vertrouwen tussen de opdrachtgever en op

drachtnemer is vele malen belangrijker dan het toepassen van een boetesys

teem. In veel gevallen is de opdrachtnemer niet gevoelig voor een boetesys

teem. Yoor het inhouden van termijnen is de opdrachtnemer echter veel 

gevoeliger, dit wordt ook beter geaccepteerd door de opdrachtnemer. Het 

inhouden van termijnen moet niet als machtsmiddel gezien worden, maar als 
sturings-/sanctioneringsm id de I. 

l~
ifi~~r!~ke_!L-~~!gp_g@gm}1~er t_ota~I n.ie~ ~~. l;l_qe~~. ,h_e~. bev~rqe,~ geen vf?r.b.etering .• Er ls, te we1r:i.ig d°ialoog 
om·1met elkaar.goed:le doorgronden wat hel probleem is '.~ 

I ~ ". • .. " - "1 ' ' - . . • 
I • -.'. '· ._,:, ·: . . . _'. ·. . . . . ; . . . . • . . • 

----- -- - - --- -

De opdrachtnemer hecht er veel waarde aan dat er doorgrond wordt wat er fout 

is gegaan en waarom de boete wordt opgelegd en zou hier liever over in 

dialoog gaan met de opdrachtgever. 
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8.3.3 

--~ T I ~ 
Risicoanalyse 

Hieronder zullen de belangrijkste leerervaringen uit de praktijk worden 

beschreven: 

Begin tijdig met een risico-inventarisatie 
In de praktijk blijkt dat de analyse op basis van de te verwachte werkprocessen 

in veel projecten te laat en onvoldoende zorgvuldig worden uitgevoerd, vaak 

begint het contractbeheersteam na gunning met het inventariseren van risico's 

waardoor het toetsen in de praktijk vertraging oploopt of dat toetsen in de 

praktijk niet risicogestuurd plaatsvinden. Om dit te voorkomen moet in de 

voorbereiding, voor gunn ing, tijdig voldoende tijd worden gereserveerd voor 

een risicoanalyse metals doe! de contractbeheersing invulling te geven . 

Risico-inventarisatie technieken 
Risicoanalyses hebben vaak een technisch imago en dit zijn over het algemeen 

opdrachtnemer risico ' s. Risicoanalyses moeten bekeken worden vanuit de hele 

breedte van de projectorganisatie en niet alleen vanuit de technische hoek. Om 

de traditionele gedachtepatronen te doorbreken zie je dater binnen de verschil

lende projecten verschillende inventarisatietechnieken worden toegepast. De 

meest gebruikte technieken zijn: 

./ Risicothema 's; Risicothema's die gehanteerd kunnen worden om risico 's 
in kaart te brengen zijn: juridisch, organisatorisch, communicatie, financi
eel , technisch. De thema's vormen als het ware de 'brillen' waardoor naar 
het project wordt gekeken. Indien gewenst experts uitnodigen voor het in
brengen van extra kennis. 

Voorbeeld: 
Gewenst is een risicomanager met enige juridisch en technische kennis omdat 

risicomanager hierdoor risico's beter kan beoordelen en inhoudelijk de 

discussie kan aangaan met het contractbeheersteam . 

./ Aandachtspuntenlijstjes; ledere discipline zoals omgeving, techniek en 
contract afzonderlijk risicoanalyses laten uitvoeren. Hieruit kunnen aan
dachtspuntenlijsten per discipline ontstaan. De aandachtspunten moeten 
minimaal met de contractmanager ofrisicomanager doorgesproken worden 
voordat deze daadwerkelijk worden vertaald in risico's, vaak wordt er een 
nuancering in de kwantificering aangebracht omdat aandachtspunten 
' kriebels in de onderbuik ' kunnen veroorzaken bij de traditionele Rjjkswa
terstaat medewerkers en dat vaak opdrachtnemer risico 's zijn . 

./ !ndividuele gesprekken, hierbij ligt de taak voor de contractmanager of 
risicomanager om individuele gesprekken aan te gaan met medewerkers 
binnen het contractbeheersteam, op deze manier worden risico's boven ta
fel gekregen . 

./ Vergaderingen, risico's inbrengen en bespreken tijdens project- contract
en/oftechnisch overleg. Gewenst is dat risico-overleg een vast agenda 
punt wordt tijdens een overleg binnen het contractbeheersteam . Laat bij
voorbeeld de risicomanager vooraf een lijst van top I 0 risico's maken die 
doorsproken kan worden tijdens een overleg. 
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./ Risicosessie met opdrachtnemer, door een maandelijkse risicosessie of 
risico-overleg met de opdrachtnemer kan de opdrachtgever een gevoel 
krijgen of de opdrachtnemer voldoende aandacht besteedt aan het risico
management proces. Tevens kunnen risico's uitgewisseld worden die bij 
een van de partijen niet bekend zijn . 

Voorbee/d: 
De opdrachtnemer (tijd en geld) en opdrachtgever (omgeving, kwaliteit en 
veiligheid) hebben een ander besefbij het risicomanagement proces . Hierdoor 
kunnen risico ' s uit het risicodossier van de opdrachtnemer niet een-op-een 
worden overgenomen en moet de opdrachtgever de opdrachtnemer risico ' s 
inventariseren om de meest risicovolle processen van de opdrachtnemer in 
kaart te brengen . 

./ Risicodossier opdrachtnemer, stem regelmatig het risicodossier van de 
opdrachtnemer af op het risicodossier van de opdrachtnemer. Bekijk of de 
voorgenomen beheersmaatregelen van de opdrachtnemer toereikend zijn . 
lndien dit niet het geval is moet het restrisico bepaald worden voor de op
drachtgever, hier kunnen toetsen voor ingepland worden om deze risico's 
te beheersen. Wanneer een restrisico wordt vertaald in een toets moet hier
voor een duidelijke onderbouwing zijn zodat de opdrachtnemer niet het 
gevoel krijgt dat hij wordt afgerekend op het open en transparant zijn over 
risico's . 

Voorbee/d: 
Er zijn verschillende manieren om het risicomanagement proces van de 

opdrachtnemer levendig te maken en te houden. Tevens is het mogelijk om een 
gevoel te krijgen in hoeverre de opdrachtnemer het risicomanagement proces 

op de rit heeft staan. Aandachtspunten hierbij zijn: 
./ Risicosessie met opdrachtnemer 
./ Afstemming risicodossier opdrachtnemer en opdrachtgever 
./ De opdrachtnemer maakt in het risicodossier een koppeling tussen risico ' s 

en werkprocessen 
./ Risicosessie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer objectief laten 

toetsen door exteme partij of ander contractbeheersteam 
./ Risicodossier van opdrachtnemer toetsen tijdens cruciale faseovergangen 

zoals ontwerpfase overgangen en faseovergang van Design naar Construct 
./ Een externe risicomanager bij de opdrachtnemer spreekt vertrouwen uit 

richting de opdrachtgever. Belangrijk is echter wel dat de risicomanager 
wordt ondersteund door de projectmanager en wordt geaccepteerd door 
het projectteam 

Een belangrijk aandachtspunt is dat de hoofduitvoerder van de opdrachtnemer 
bij het risicomanagement proces wordt betrokken. Hoofduitvoerders hebben 
vaak informatie/risico ' s tussen de oren zitten maar leggen dit niet op papier 
vast. Terwijl de opdrachtgever sterk afhankelijk is van de hoofduitvoerder voor 
de kwaliteitsborging van de opdrachtnemer, de hoofduitvoerder is de brug 
tussen binnen en de uitvoering. 

Risico 's SMART beschrijven 
Het is van belang om risico ' s SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch, Tijdsgebonden) te omschrijven zodat risico ' s voor het projectteam, 
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contractbeheersteam, opdrachtnemer en interne opdrachtgevers (Hoofdingeni
eur Directeur en stafdienst Directeur Generaal) begrijpbaar zijn. Het is belang
rijk dat risico's duidelijk zijn zonder al te veel kennis te hebben van het project. 
De verschillende disciplines moeten vooral in de opstartfase hierin begeleid 
warden, hierbij ligt een belangrijke rol voor de risicomanager en de contract
manager. Bij een aantal projecten geeft tevens de kwal iteitsmanager hier 
ondersteuning in. Het is belangrijk om continu de vraag te stellen waarom men 
een bepaald risico ziet. Tevens is het belangrijk om een goede mix van mensen 
te hebben met ervaring van systeemgerichte contractbeheersing (relatie kunnen 
leggen tussen risico's en het contract) en traditionele Rijkswaterstaat mede
werkers (medewerkers metjaren ervaring die weten wat de crux binnen het 
project zijn, vooral op technisch gebied). 
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8.4 Kritische succesfactoren 

In dit hoofdstuk zijn een aantal interessante bevindingen gedaan voor de 

kritische succesfactoren van risicomanagement in relatie tot systeemgerichte 

contractbeheersing. In Stap I is het model ge'introduceerd waarin de samen

hang tussen de verschillende knelpunten van systeemgerichte contractbeheer

sing is weergegeven. In het eerste hoofdstuk van Stap 2 is vanuit de literatuur 

het model 'drie stappen om te komen tot succesvol risicomanagement' gevon

den, die bestaat uit de onderdelen organisatie, risicomanagement en risicoana

lyse. Waneer deze twee modellen samen worden gebracht, ontstaat het model 

uit figuur 15. De samenhang tussen het risicomanagementproces en systeemge

richte contractbeheersing kan op deze manier inzichtelijk gemaakt worden. 

Aanstur1ng vanurt de 
lijn 

--~ :r II ~ Risoco-analyse OG 
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--~ T I • 

Voor een succesvolle toepassing van risicomanagement in relatie tot systeem

gerichte contractbeheersing zijn de kritische succesfactoren op drie verschil

lende niveaus onderzocht met behulp van de casestudie. De resultaten van de 

casestudie geven aan wat de kritische succesfactoren zijn op het niveau van 

organisatie, risicomanagement en risicoanalyse. Hieronder de belangrijkste 

bevindingen per niveau: 

Organisatie 

-Risicomanagement moet zo diep mogelijk in de organisatie geborgd zit

ten, als integraal onderdeel van het organisatiemodel 

- Continuneit van het contractbeheersteam tijdens planstudie, contract

voorbereiding- en contractuitvoeringsfase 

- Goede vertrouwensrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zorgt 

voor een betere samenwerking 

- Kennisoverdracht in de vorm van praktische \eerervaringen helpt con

tractbeheersteams bij het toepassen van risicomanagement 

Risicoanalyse 

- Begin tijdig met een risico-inventarisatie 

- Gebruik inventarisatietechnieken om traditionele gedachtepatronen te 

doorbreken 

- Risico's SMART beschrijven 

Risicomanagement 

Risicodossier 
- Duidelijke afspraken over de toepassing van de risicodatabase 
- lntegrale projectbeheersing op papier vervangen door een I CT-tool 

Selectiecriteria voor potentieel toetsonderwerp 
- Selectiecriteria zijn er om al leen de meest risicovolle processen te toetsen 

en het moet een dynamisch proces blijven 

Toetsen in de praktijk 
- Door scholing en training zullen projectmedewerkers de voordelen inzien 

van de nieuwe werkwijze en niet terugvallen in hun traditionele rol 

van toezichthouder 

- Waarnemers kunnen situaties in de uitvoering meteen beoordelen, waar

door proactief gewerkt wordt 

- Een boetesysteem werkt niet en een bonus-malus regeling heeft de voor

keur 
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De resultaten van de casestudie geven aan wat de kritische succesfactoren zijn op 

het niveau van organisatie, risicomanagement en risicoanalyse. Als de kritische 

succesfactoren, zoals hieronder beschreven, op alle drie de niveaus doorgevoerd 

worden dan wordt het risicomanagement proces bij systeemgerichte contractbe

heersing verbeterd en worden onderliggende problemen mee opgelost, zodat 

Rijkswaterstaat uiteindelijk komt tot een rechtmatiger, duurzamer en veiliger 

product. 

In Stap 3 wordt advies gegeven hoe Rijkswaterstaat deze veranderingen kan 

doorvoeren op organisatieniveau en op projectorganisatieniveau. 

Wat zijn de kritiscl1e succesfactoren van 
risico1nanage1nent in relatie tot 

systeemgerichte contractbeheersing? 
Antwoord 

Organisatieniveau 

- Risicomanagement als integraal onderdeel organisatiestructuur 

- ContinuTteit contractbeheersteam in alle fasen van het project 

- Goede vertrouwensrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 

- Kennisoverdracht over het toepassen van risicomanagement 

Risicomanagement 

- Duidelijke afspraken over de toepassing van de risicodatabase 

- lntegrale projectbeheersing op papier vervangen door een !CT-tool 

- Geen strak kader opstellen voor selectiecriteria 

- Scholing en training van projectmedewerkers 

- Aanstellen van waarnemers 

- Toepassen van een bonus-malus regeling 

Risicoana/yse 

- Tijdig beginnen met een risico-inventarisatie 

- Gebruik verschillende inventarisatietechnieken 

- Risico's SMART beschrijven 
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Context van Stap 3 binnen het onderzoek 

In Slap 2 is de relatie tussen risicomanagement en systeemgerichte contractbe

heersing onderzocht. Vanuit de casestudie zijn daar kritische succesfactoren 

uitgekomen. In hoofdstuk 9 wordt een advies gegeven ten behoeve van contract

beheersteams van Rijkswaterstaat voor de toepassing van risicomanagement in 

relatie tot systeemgerichte contractbeheersing. Tevens wordt een generiek model 

ge·introduceerd . In hoofdstuk 10 wordt vervolgens een advies gegeven aan de 

centrale organisatie van Rijkswaterstaat, omdat zij de projectorganisaties aan 

sturen. 

Wat kan Rijkswaterstaat ondernemen 01n de 
toepassing van risicomanagement te 

sti1nuleren en im.plementeren op bet gebied va 
systeemgerichte contractbel1eersing? 

lnleiding 

Nu de kritische succesfactoren duidelijk zijn kan over worden gegaan tot 

modelering. In deze slap worden de kritische succesfactoren vertaald in 

aandachtspunten voor het beter implementeren en toepassen van risicomana

gement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing. Hieruit is een gene

riek model ontwikkeld voor contractbeheersteams die vallen binnen de afbake

ning van dit onderzoek. Vervolgens wordt specifiek voor Rijkswaterstaat een 

advies gegeven aan de projectorganisaties en de centrale organisatie. 
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9 Advies voor bet contractbeheersteam 

9.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een advies gegeven aan het contractbeheersteam. De 

best practices die gevonden zijn in Stap 2 zijn vertaald in een advies aan het 

contractbeheersteam. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen een generiek 

advies aan een contractbeheersteam dat valt binnen het kader van dit onderzoek 

en een specifiek advies aan het contractbeheersteam van Rijkswaterstaat in de 

vorm van een handreiking. 

9.2 Doel van het advies 

Het doel van het ad vies aan het contractbeheersteam is om oplossingen dan wel 

overwegingen mee te geven voor de meest voorkomende knelpunten voor het 

contractbeheersteam bij de toepassing van risicomanagement in relatie tot 

systeemgerichte contractbeheersing in de opstartfase na gunning. 

Het advies is bedoeld voor zowel contractmanagers als risicomanagers en -

analisten. Het is geen advies waarin exact beschreven staat hoe je risicomana

gement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing in een projectorgani

satie moet opzetten en gebruiken. Het zijn meer oplossingen, dan wel overwe

gingen, voor de meest voorkomende knelpunten binnen de systematiek. 

Verschillende oplossingen voor de implementatie en het gebruik van risicoma

nagement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing komen hierin 

gestructureerd aan de orde. 

Een aantal van de adviezen zullen al bekend zijn bij Rijkswaterstaat. Het feit 

dater nog weinig of niks meegedaan is heeft ervoor gezorgd dat ze toch 

worden meegenomen in het onderzoek. In de volgende paragraaf wordt het 

generieke model toegelicht en in paragraaf9 .4 wordt het specifiek gemaakt 

voor Rijkswaterstaat. 

9.3 Generiek 

In figuur 16 wordt het model voor het beter toepassen en implementeren van 

risicomanagement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing gepresen

teerd . De aandachtspunten zijn op een redelijk hoog abstractieniveau beschre

ven en worden geconcretiseerd in de specifieke handreiking voor Rijkswater

staat. Op de volgende pagina volgt een korte toelichting van dit model. 

71 



lmplementatie 

Q) 
:;:::; 
.s c: 
Q) 

E 
Q) 
Q_ 
E 

Vooraf 

Punt 1. Relatie Opdraclltgever - Opdractltnerner 

lmplementatle 

Punt 2. Risicomanagement binnen het 
organisatiemodel 

Punt 3. Kennisoverdracht 

Het implementeren van risicomanagement in relatie tot systeemgerichte 

contractbeheersing is een traject waarbij meerdere succesfactoren een rol 

spelen. Door bewust te zijn van aspecten als managementstij I, cultuur en 

weerstand is het contractbeheersteam beter bestand tegen de hobbels die men 

bij het implementeren tegenkomt. Belangrijke aandachtspunten binnen het 

model zijn : 

./ Relatie Opdrachtgever - Opdrachtnemer; naast het formele contract is het 

informele contact net zo belangrijk om een contract te kunnen beheersen . 

./ Risicomanagement binnen het organisatiemodel ; risicomanagement moet 

zo diep mogelijk in de organisatie geborgd zitten, als integraal onderdeel 

van het organisatiemodel. 

./ Kennisoverdracht; tijd en capaciteit reserveren voor kennisoverdracht 

zodat leerervaringen binnen de projecten afzonderlijk meegenomen war

den voor de ke1U1isontwikkeling op organisatie niveau, dit leidt tot unifor

mering. 

Toepassing 

--q=r+ 

Risicoanalyse 

Rislcoanalyse 

Punt 4. Tijdig beginnen met risico-lnvenlarisalie 

Punt 5. lnventarisatie technieken 

Punt 6. Risico's SMART omschri1ven 

Risicomanagement 

Punt 7_ Toepassing risicodossier 

Punt 8. Selectiecriteria YOO< potentieel 
toetsonderwerp 

Punt 9. Toetsen in de praktijk 

Als start voor risicomanagement in relatie tot systeemgerichte contractbeheer

sing wordt een risicoanalyse uitgevoerd . Door het uitvoeren van een risicoana

lyse ontstaat duidelijkheid over de belangrijkste risico's binnen het project en 

wat daaraan gedaan kan worden. Vervolgens moet dan de stap worden gezet 
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van risicoanalyse naar risicomanagement. Dit betekent het gaan beheersen van 

risico's. Belangrijke aandachtspunten voor risicoanalyse binnen het model zijn: 

./ Tijdig beginnen met risico-inventarisatie, metals doe! de contractbeheer

sing invulling te geven voor gunning . 

./ Toepassen verschillende risico-inventarisatie technieken om medewerkers 

het risico denken tussen de oren te krijgen, door op verschillende manieren 

naar het project te kijken . 

./ Risico 's SMART omschrijven, zodat projectmedewerkers zelf het besef 

hebben waarom een bepaald risico bestaat en dat risico's duidelijk worden 

omschreven en voor iedereen begrijpbaar zijn. 

Risi co management 
Een risicoanalyse levert een momentopname van de risico's in een project. Jn 

projecten met een doorlooptijd van meerdere jaren zijn risico's voortdurend 

aan verandering onderhevig. Risico's vallen af, treden op of er komen nieuwe 

risico's bij en er worden nieuwe beheersmaatregelen benoemd en oude geeva

lueerd. Deze beheerscyclus wordt risicomanagement genoemd. Binnen deze 

cyclus bekijken we de volgende drie onderdelen met bijbehorende aandachts

punten: 

./ Toepassing risicodossier; om risico's en beheersmaatregelen bij te houden 

is belangrijk om een risicodossier te gebruiken, aandachtspunten hierbij 

zijn: 
• Duidelijke afspraken over de toepassing en gebruik van 

de risicodatabase 
• JCT-tool toepassen voor integrate projectbeheersing 

./ Selectiecriteria voor potentieel toetsonderwerp; omdat volgens de sys

teemgerichte contractbeheersing filosofie niet alle risico's getoetst kunnen 

worden is het van belang <lat er een toetsdrempel wordt toegepast, belang

rijk aandachtspunt hierbij is: 
Geen strak kader opstellen voor de selectiecriteria, het 
moet een dynamisch proces zijn 

./ Toetsen in de praktijk; bij het uitvoeren van beheersmaatregelen, ook we! 

toetsen in de praktijk genoemd, is het belangrijk dat toetsers de systeemge

richte contractbeheersing filosofie tussen de oren hebben. Belangrijke aan

dachtspunten hierbij zijn: 
• Door training en persoonlijke begeleiding de toetsfiloso

fie tussen de oren van de toetsers krijgen 
• Boetesysteem geniet niet de voorkeur, gewenst is het 

toepassen van een bonus-malus regeling 

9.4 Specifiek voor Rijkswaterstaat 

De aandachtspunten die hierboven staan beschreven zijn specifiek gemaakt 

voor een contractbeheersteam binnen Rijkswaterstaat. Hiervoor is een handrei

king ontworpen. De handreiking is bedoeld voor het gehele contractbeheers

team en specifiek voor de contractmanagers, risicomanagers en -analisten . Het 
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is geen handreiking waarin exact beschreven staat hoe je risicomanagement in 

relatie tot systeemgerichte contractbeheersing in een projectorganisatie moet 

opzetten en gebruiken. Het zijn meer oplossingen, dan wel overwegingen, voor 

de meest voorkomende knelpunten binnen de systematiek. 
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Vooraf 

Punt 1. Relatie Oparachtgever - Opdrachtnemer 

lmplementatle 

Punt 2. Risicomanagement blnnen het 
organisatiemodel 

Punt 3. Kennisoverdracht 

Risicoanalyse 

Punt4. Tijdig beginnen met risico-inventarisatie 

Punt 5. lnventarisatie techniekeri 

Punt 6. Risico's SMART omschrijven 

Rlsicomanagement 

Punt 7. Toepassing risicodossier 

Punt 8. 

Punt9. 

Punt 10. 

Seleciiecriteria voor potentieel 
toetsonderwerp 

Toetsen in de praktijk 

Toepassi09 boetesysteem 

Figuur 16: Model voor het verbeteren van de toepassing en implementatie van 

risicomanagement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing 

Verschillende oplossingen en overwegingen voor de implementatie en het 

gebruik van risicomanagement in relatie tot systeemgerichte contractbeheer

sing komen hierin gestructureerd aan de orde. Bij elke oplossing is een prak

tijkvoorbeeld uit de projecten gebruikt en is aangegeven wat de gevolgen en 

bedreigingen zijn wanneer een contractbeheersteam de opiossingen en overwe

gingen niet toepast. De praktijkvoorbeelden maken de handreiking specifiek 

voor Rijkswaterstaat, zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de cultuur binnen 

Rijkswaterstaat en welke invloed dat heeft op de toepassing van risicomana

gement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing. 

9.5 Valida tie 

Een daadwerkelijke validatie van dit model is binnen het tijdsbestek van dit 

onderzoek niet mogelijk. Er is daarom gekozen om het model voor te leggen 

aan een aantal experts op dit vakgebied. Daarvoor is, op 19 juli 2007, de 
netwerkmiddag van Rijkswaterstaat gebruikt, waarbij veertig experts van 

Rijkswaterstaat (waaronder project-, contract- en risicomanagers) en een aantal 

externe adviseurs aanwezig waren. 
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CULTUUR 

GELD 

De aandachtspunten van uit het model zijn voorgelegd aan de experts. De 

belangrijkste leerpunten uit deze validatie zijn geweest op het specifieke niveau 

van de handreiking, zie bijlage N. Deze punten zijn meegenomen in de defini

tieve versie van de handreiking. Het generieke model, van figuur J 6, verandert 

niet door de validatie. Hieronder volgen de belangrijkste aanvullingen en/of 

opmerkingen. 

Het is van belang om 'nieuwe' begrippen zoals 'toetsdrempel' en 'waarnemers' 

op de juiste manier te introduceren binnen de organisatie. Belangrijk is om 

duidelijk aan te geven water bedoeld wordt met een bepaald begrip. Tijdens de 

discussie is duidelijk geworden dat binnen ieder project gewerkt wordt met een 

'toetsdrempel' en 'waarnemers', maar dat ieder project hier een eigen invulling 

aan geeft. Op hoofdlijnen komt het op hetzelfde neer, maar iedereen heeft het 

gevoel dater wat anders mee wordt bedoeld. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat cultuur van mensen en de organisatie een belangrijke rol speelt en 

dater voor de uniformering zeker een verbeterslag valt te behalen. 

Een PSU kan de samenwerking/relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 

stimuleren en verbeteren, maar het biedt geen garantie voor een succesvolle 

samenwerking. De effectiviteit van de PSU is in grote mate afhankelijk van de 

personen aan zowel de zijde van de opdrachtgever als van de opdrachtnemer. 

In de praktijk blijkt vaak dat wanneer geld een rol gaat spelen de relatie kan 

verslechteren. Zorg er daarom voor om formeel ieder jaar een PFU te organise

ren en informeel maandelijks overleg, om de relatie te onderhouden. 
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10 Advies voor de centrale organisatie 

10.1 Inleiding 

Het advies aan het contractbeheersteam is gemaakt op projectniveau. Een 

aantal van deze adviezen moeten op organisatie niveau aangestuurd worden, 

daarom wordt er in dit hoofdstuk een advies gegeven richting de centrale 

organisatie van Rijkswaterstaat. 

10.2 Advies centrale organisatie 

Hieronder staan de onderdelen waarbij het gewenst is dat ze georganiseerd 

worden door de centrale organisatie . 

./ Kennisoverdracht ; vanuit de centrale organisatie zijn er een tweetal 

kenniskringen beschikbaar, op het gebied van risicomanagement en sys

teemgerichte contractbeheersing. Hier wordt weinig mee gedaan en is niet 

altijd bekend bij de meeste projectmedewerkers. Kennisoverdracht gebeurt 

voomamelijk op eigen initiatiefbinnen de projectorganisaties waardoor 

kennis niet Rijkswaterstaat breed ingezet kan worden . 

./ Capaciteit ; het is belangrijk voor Rijkswaterstaat om zoveel mogelijk 

kennis in huis te halen en houden. Kennis van risicomanagement en sys

teemgerichte contractbeheersing van de eigen mensen is van groot belang 

voor de verdere ontwikkeling hiervan. Echter is een groot aantal project

medewerkers inhuur, waardoor kennis verloren kan gaan . 

./ Trainingen en cursussen; er zijn verschillende cursussen beschikbaar op 

het gebied van risicomanagement en systeemgerichte contractbeheersing. 

Bij sommige projecten is dit niet voldoende bekend waardoor projectme

dewerkers het risico denken en de toetsfilosofie minder snel tussen de oren 

krijgen. 

Figuur 18: Kennisoverdracht tussen projecten 

Een centrale aansturing is gewenst zodat er een 

bepaalde unifonniteit ontstaat in de systematiek van 

risicomanagement ten behoeve van systeemgerichte 

contractbeheersing. Wanneer deze centrale aansturing 

niet geregeld is, bestaat de kans dater kennis verloren 

gaat en leerervaringen binnen projecten niet Rijkswa

terstaat breed worden ingezet. Hierdoor ontstaat er 

geen uniformiteit in de werkwijze waardoor de 

verschillende projecten continu het 'wiel' opnieuw 

uitvinden. Projecten wisselen alleen onderling infor

matie uit, maar er vindt geen centrale aansturing 

plaats, zie figuur 18. Er ontstaat geen eenduidige 
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werkwijze richting de marktpartijen, waardoor bij ieder project extra tijd en 

energie gestoken moet worden in het bekend worden met de nieuwe werkwijze. 

"'Er is behoefte aan het concreet maken van risicomanagemenl in relatie lol systeemgerichle contraclbec 
hearsing, Dit iou aangestuurd ·moeten warden doo·r de cent1ale organisatie, dit gebewt op onvoldoende 

schaaJ, Naasl hel'ontwikkelen van abstracte rnodellen :en standaard documenten. moet aandacht besteed 
worden aan het rnissiewerk in hel land . Er vindt geen implernentalie plaats!• 

Het is te gemakkelijk om het advies te geven naar Rijkswaterstaat dat meer 

eigen personeel ingezet moet worden en dat kennismanagement integraal 

aangepakt moet worden binnen de centrale organisatie. Door capaciteitspro

blemen, zowel kwantitatief als kwalitatief, is dit advies we) wenselijk maar op 

korte termijn niet realistisch. 

Het inzetten van een Special Task Force is een mogelijke oplossing om binnen 

een korte termijn een verbetering aan te dragen voor de problematiek. Er is 

behoefte aan het concreet maken van risicomanagement ten behoeve van 

systeemgerichte contractbeheersing en kennisoverdracht tussen projecten, zie 

bovenstaand citaat. Het Special Task Force heeft twee hoofdtaken: 

./ Ondersteunend aan sleuteljiguren contractbeheersteam; de Special Task 

Force kan faciliteren in de opstartfase ter ondersteuning van de s\eutelfigu

ren van het contractbeheersteam. De Special Task Force kan samen met de 

projectrnanager en contractmanager de kritieke punten van het opstartpro

ces bespreken en bekijken in hoeverre het contractbeheersteam dit op de rit 

heeft staan. Wanneer er een bepaalde behoefte bestaat binnen het contract

beheersteam kan de Special Task Force hierop inspelen door (bestaande) 

trainingen en praktische begeleiding aan te bieden . De volgende experts 

maken dee! uit van de Special Task Force en spelen in op het concreet ma

ken van risicomanagement ten behoeve van systeemgerichte contractbe

heersing: 
• Risicomanager; ondersteuning voor het implementeren 

en toepassen van risicomanagement 
• Toetsspecialist; ondersteuning voor het toetsen in de 

praktijk 
• Contractspecialist; adviserende en ondersteunende rol 

voor eventuele contractwijzigingen en geschillen 

Belangrijkste taken zijn het ondersteunen in het organiseren, coordineren en 

delegeren zodat de sleutelfiguren binnen het contractbeheersteam zich kunnen 

richten op de complexe opstartfase na gunning en de primaire processen. 
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F1guur 19: Kennisoverdracht door Special Task Force 

10.3 Valida tie 

./ Uniformering werkwijze systeemgerichte contract

beheersing; doordat de ondersteuning van projec

ten centraal aangestuurd wordt vanuit de Special 

Task Force wordt er meer uniformering verwacht 

wat betreft risicomanagement ten behoeve van sys

teemgerichte contractbeheersing, zie figuur 19. Dit 

kan bereikt worden door het tussentijds en aan het 

einde van projectevaluaties uit te voeren. Deze eva

]uaties zijn tweeledig, enerzijds voor het evalueren 

van de kennis zodat eventuele best practices mee

genomen kunnen worden om Rijkswaterstaat breed 

toe te passen en anderzijds om te evalueren in hoe

verre de begeleiding en ondersteuning van de Spe

cial Task Force heeft bijgedragen en of de project

organisaties het advies daadwerkelijk hebben toe

gepast en op welke punten het verbeterd kan wor

den. 

Naast het advies aan de projectorganisaties is tevens het advies aan de centrale 

organisatie van Rijkswaterstaat voorgelegd. Het voorstel voor een Special Task 

Force sprak vele aanwezigen aan en wordt gezien als een goede tijdelijke 

oplossing om de onderdelen capaciteit, kennisoverdracht en trainin

gen/cursussen te ondervangen op korte termijn . Hierbij moet het Special Task 

Force ondersteunend zijn aan de contractbeheersteams en niet beslissend. 

Binnen de huidige projecten is er vaak behoefte aan ' training on the job' voor 

projectmedewerkers, maar weet men niet waar dit gevonden I aangevraagd kan 

worden. De Special Task Force zou dit centraal moeten aansturen . Het succes

vol implementeren van een dergelijk team is mede afhankelijk van de mensen 

die onderdeel uitmaken van het Special Task Force. Hierin moeten namelijk 

mensen zitten met veel ervaring uit projecten, zodat ze ook daadwerkelijk iets 

kunnen bijdragen aan de ondersteuning van projecten. 

Het Special Task Force zou niet pas na gunning een contractbeheersteam 

moeten ondersteunen, maar juist al een tijd voor gunning. Er kunnen een aantal 

ondersteunmomenten afgesproken worden . 
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Het antwoord op de deelvraag is tweeledig. Allereerst wordt er een advies gege

ven naar het contractbeheersteam van Rijkswaterstaat. Voor het contractbeheers

team wordt een model gepresenteerd met aandachtspunten voor het beter 

implementeren en toepassen van risicomanagement in relatie tot systeemgerichte 

contractbeheersing. Dit model is generiek toepasbaar voor een contractbeheers

team dat binnen de afbakening valt van dit onderzoek. Dit model is tevens speci

fiek toegepast voor een contractbeheersteam van Rijkswaterstaat, dit advies is in 

de vorm van een handreiking. Sommige adviezen die op projectniveau warden 

gegeven moeten op organisatie niveau warden geregeld, daarom is er een advies 

gegeven richting de centrale organisatie. 

Wat kan Rijl(swaterstaat ondememen om de 
toepassing van risicomanagement te 

stimuleren en i1nplementeren op het gebied van 
systeemgerichte contractbeheersing? 

Antwoord 

Voor projectorganisaties: 

Een handreiking met advies aan het contractbeheersteam om oplossingen dan 

wel overwegingen mee te geven voor de meest voorkomende knelpunten voor 

het contractbeheersteam bij de toepassing van risicomanagement in relatie tot 

systeemgerichte contractbeheersing in de opstartfase na gunning. 

Voor centrale organisatie: 

Het oprichten van een Special Task Force dat het toepassen van risicomana

gement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing concreet kan maken, 

door ondersteunend te zijn aan de sleutelfiguren van het contractbeheersteam 

en daarmee zorgt voor de uniformering van de werkwijze van systeemgerichte 

contractbeheersing. 
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11 Conclusie en aanbevelingen 

11.1 Antwoord op de deelvragen 

De aanleiding van het onderzoek is dat het voor projectorganisaties niet 

duidelijk is hoe de toepassing van risicomanagement in relatie tot systeemge

richte contractbeheersing ingevuld dient te worden . Het doe! van dit onderzoek 

is om Rijkswaterstaat een handreiking te bieden om de toepassing hiervan te 

stimuleren en implementeren binnen projectorganisaties. Om dit doe] te 

bereiken zijn er drie onderzoeksvragen opgesteld. De antwoorden op de drie 

deelvragen leveren input voor het beantwoorden van de hoofdvraagstelling. De 

eerste deelvraag is: 

Wat zijn de kritische succesfactoren van systeemgerichte contractbeheersing? 

Vanuit de knelpuntenanalyse zijn de volgende kritische succesfactoren van 

systeemgerichte contractbeheersing bepaald : 

- Eisen in het contract 

- Risicomanagement 

- Toetsen in de praktijk 

Uit de orienterende gesprekken en de knelpuntenanalyse is geconcludeerd dat 

risicomanagement een van de grondbeginselen is van en daarom essentieel 

voor systeemgerichte contractbeheersing. Het verdere onderzoek is daarom 

gericht op risicomanagement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing, 

met het toetsen in de praktijk als een onderdeel daarvan. Voor het risicoges

tuurd toetsen is het van belang dat op eenjuiste wijze de risicovolle processen 

worden gerdentificeerd en in kaart gebracht. Oat kan alleen als het risicomana

gementproces goed is ingevuld. 

Wal zijn de krilische succesfactoren van ns1comanagement in relahe tot 

systeemgerichte contractbeheersing? 

De resultaten van de casestudie leveren kritische succesfactoren op drie 

niveaus op; organisatie, risicomanagement en risicoanalyse . Als de kritische 

succesfactoren, zoals hieronder beschreven, op deze drie de niveaus doorge

voerd worden dan wordt het risicomanagementproces bij systeemgerichte 

contractbeheersing verbeterd en worden onderliggende problemen opgelost, 

zodat Rijkswaterstaat uiteindelijk komt tot een rechtmatig, duurzaam en veilig 

product. 

Organisatieniveau 
- Risicomanagement als integraal onderdeel organisatiestructuur 

- Continuneit contractbeheersteam in alle fasen van het project 
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- Goede vertrouwensrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 

- Kennisoverdracht over het toepassen van risicomanagement 

Risicomanagement 
- Duidelijke afspraken over de toepassing van de risicodatabase 

- Integrale projectbeheersing op papier vervangen door een !CT-tool 
- Geen strak kader opstellen voor selectiecriteria 

- Scholing en training van projectmedewerkers 

- Aanstellen van waarnemers 
- Toepassen van een bonus-malus regeling 

Risicoanalyse 
- Tijdig beginnen met een risico-inventarisatie 
- Gebruik verschi llende inventarisatietechnieken 

- Risico's SMART beschrijven 

Wat kan R1jkswaterstaat ondememen om de toepassing van nsicomanagement 

te stimuleren en 1mplementeren op het geb1ed van systeemgerichte contractbe

heer sing? 

Het antwoord op de deelvraag is tweeledig. Allereerst wordt er een advies 
gegeven aan het contractbeheersteam van Rijkswaterstaat. Voor het contract

beheersteam wordt een generiek toepasbaar model gepresenteerd met aan
dachtspunten voor het beter implementeren en toepassen van risicomanage
ment in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing, in de vorm van een 

handreiking. Sommige adviezen die op projectniveau worden gegeven moeten 
op organisatieniveau worden geregeld. Daarom wordt er tevens een advies 

gegeven aan de centrale organisatie, wat bestaat uit: 

Advies voor projectorganisaties: 
Een handreiking waarin oplossingen, dan wel overwegingen, staan voor de 

meest voorkomende knelpunten voor het contractbeheersteam bij de implemen
tatie en toepassing van risicomanagement in relatie tot systeemgerichte con

tractbeheersing in de opstartfase na gunning. 

Advies voor centrale organisatie: 
Het oprichten van een Special Task Force, dat het toepassen van risicomana

gement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing concreet kan maken, 
door ondersteunend te zijn aan de sleutelfiguren van het contractbeheersteam 

en daarmee tevens zorgt voor uniformering van de werkwijze van systeemge
richte contractbeheersing. 
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11.2 Antwoord op de hoofdvraag 

Hoe kan Rijkswaterstaal de toepassing van ns1comanagement in relat1e tot 

systeemgelichte contractbeheersing verbeteren? 

Rijkswaterstaat kan de toepassing van risicomanagement in relatie tot systeem

gerichte contractbeheersing verbeteren door het contractbeheersteam de 

aandachtspunten uit het model (zie figuur 16) te laten doorlopen voor een 

project. Tevens kan het contractbeheersteam vanuit de centrale organisatie 

ondersteund worden door een Special Task Force. Aan de hand van de doel

stell ing die Rij kswaterstaat heeft met systeemgerichte contractbeheersing, 

risicogestuurd toetsen en afstand nemen, kan een proces in werking worden 

gezet dat er toe leidt dat projectmedewerkers het risicogestuurd denken beter 

tussen de oren krijgen . Door het verbeteren van dit proces wordt de toepassing 

van risicomanagement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing 

uniformer en gaan de projectrnedewerkers de voordelen inzien van de nieuwe 

werkwijze ten opzichte van de oude. Zowel de opdrachtgever als de opdracht

nemer zit in een leertraject, daarom is het van belang de opdrachtnemer bij dit 

proces te betrekken. Dit leidt tot een betere samenwerking met de opdrachtne

mer, zodat er meer wederzijds begrip en respect zal zijn en meer bespreekbaar 

zal zijn . Tevens is de werkwijze van Rijkswaterstaat herkenbaar voor markt

partijen, waardoor de samenwerking soepeler zal verlopen . 

Eindconclusie is dat het model een contractbeheersteam, in de beginfase na 

gunning, goed op weg he I pt om het risicomanagementproces voor systeemge

richte contractbeheersing op orde te krijgen. Maar een project blijft echter altijd 

een unieke situatie, waarbij Rijkswaterstaat altijd afhankelijk is van de vak

kundigheid van de mensen die het uit moeten voeren. Daarover meer in de 

volgende paragraaf. 

11.3 Aandachtspunten 

De theorie, die in dit onderzoek naar voren is gekomen, geeft nieuwe inzichten 

in hoe Rijkswaterstaat de toepassing van risicomanagement in relatie tot 

systeemgerichte contractbeheersing kan verbeteren. Oat wil niet zeggen dat als 
het advies wordt opgevolgd het project direct vlekkeJoos zal verlopen . Daar

voor is het te veel athankelijk van andere factoren. Het advies fungeert als 

ondersteuning van het contractbeheersteam. Een aantal van deze factoren wordt 

hieronder genoemd. De aandachtspunten die verder onderzoek vereisen worden 

in de volgende paragraaf besproken. 

Ajhankelijk van kwaliteit projectmedewerkers 
Binnen de uitvoering van een project is men sterk athankelijk van de vakkun

digheid van de sleutelfiguren die verantwoordel ijk zijn voor het risicomanage

mentproces . Indien zij de overige projectmedewerkers te weinig of niet 

ondersteunen en aan sturen in het risico denken, zal het risicomanagementpro-
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ces nooit optimaal gaan functioneren. Het contractbeheersteam dat verant

woordelijk is voor de beheersing van het contract en het risicomanagementpro

ces is in enkele gevallen niet competent genoeg. Dit heeft onder andere te 

maken met een tekort aan kwalitatief goede toetsers. 

Garanties voor continui'teit 
Een succesvolle implementatie van risicomanagement bij systeemgerichte 

contractbeheersing in een project hangt nauw samen met de continu"iteit van het 

contractbeheersteam. Voor het risicomanagementproces is het belangrijk dat 

sleutelfiguren zowel bij de planstudie, contractvoorbereiding- als contractuit

voeringsfase aanwezig zijn . Toch blijkt dit in de praktijk niet altijd haalbaar, 

omdat er regelmatig sleutelfiguren worden overgeplaatst naar andere projecten 

of ze kiezen voor ander werk. 

Cultuur 

Medewerkers van Rijkswaterstaat kunnen, durven ofwillen vaak de vertrouw

de werkwijze niet loslaten, omdat ze zich verantwoordelijk voelen. Wanneer 

medewerkers terugvallen in hun oude rol zullen ze verantwoordelijkheden die 

bij de opdrachtnemer liggen ovememen naar de opdrachtgever, wat in tegen

strijd is met het principe 'toetsen op afstand'. Voor het succesvol toepassen van 

risicomanagement is het van belang dat medewerkers bereid zijn om te veran

deren. 

Capaciteit 

Het ontbreekt de centrale organisatie aan voldoende tijd en capaciteit om 

projecten te ondersteunen. lnteme controle op de kwaliteit van het contractbe

heersteam is er onvoldoende, waardoor het contractbeheersteam niet voldoende 

wordt geevalueerd en waar nodig aangestuurd. Tevens is er een capaciteitspro

bleem in de uitvoering van projecten, waardoor veel externe personen inge

huurd moeten worden. Het capaciteitsprobleem blijft een moeilijk onderwerp 

voor Rijkswaterstaat. 

11.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Het onderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in een model met aandachtspun

ten voor het verbeteren van de toepassing en implementatie van risicomanage

ment in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing. Het onderzoek kan op 

diverse punten worden verbeterd en uitgebreid . Hierbij zijn de volgende 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek mogelijk: 

- Dit onderzoek heeft zich gericht op een van de kritische succesfactoren 

van systeemgerichte contractbeheersing, namelijk het risicomanage

mentproces. Om de toepassing van systeemgerichte contractbeheer

sing verder te verbeteren dient de kritische succesfactor eisen in het 
contract verder onderzocht en uitgediept te worden. Daarbij is het van 

belang dat de functionele eisen zo omschreven worden dat er geen 
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problemen kunnen ontstaan bij de beheersing van het project en dat 

het contract voldoende instrumenten biedt om de opdrachtnemer aan 

te sturen. 

- De deelproblemen (clusters) van systeemgerichte contractbeheersing zijn 

tot stand gekomen naar aanleiding van een documentenanalyse en in

terviews met experts. Een uitgebreider onderzoek naar de inhoud van 

de verschillende knelpunten, zoals kennismanagement, zou van meer

waarde kunnen zijn voor het verbeteren van het proces van systeem

gerichte contractbeheersing. 

- De kritische succesfactoren van risicomanagement in relatie tot systeem

gerichte contractbeheersing zijn tot stand gekomen door een casestu

die bij vijfprojecten en interviews met experts. Een uitgebreider on

derzoek naar de inhoud van de succesfactoren zou van meerwaarde 

kunnen zijn voor de aandachtspunten in het model. Door een intensie

ve studie bestaat de mogelijkheid om de succesfactoren te wegen. 

- Het model bestaat uit aandachtspunten die kunnen leiden tot een verbete

ring van de toepassing en implementatie van risicomanagement in re

latie tot systeemgerichte contractbeheersing. Om het daadwerkelijk te 

implementeren in de organisatie is het aan te raden om een onderzoek 

te doen naar de implementatiestrategie die het best toegepast kan wor
den voor de organisatie van Rijkswaterstaat. Een implementatieplan 

kan geschreven kan worden en een beschrijving van werkprocessen. 

- Om een goed inzicht te krijgen ofhet model daadwerkelijk de te ver

wachtte resultaten oplevert moeten een aantal cases over een langere 

periode geanalyseerd en bestudeerd worden. Jn dat onderzoek kunnen 

eventuele verbeterpunten het model aanscherpen en uitbreiden. 

- Het model is specifiek gemaakt voor de toepassing van de geYntegreerde 

contractvorm Design & Construct contracten. Systeemgerichte con

tractbeheersing kan ook worden toegepast op andere innovatieve con

tractvormen, zoals Design, Build, Finance, Maintain en Operate 

(DBFMO) contracten, daarbij zijn wel maatwerkuitwerkingen ten 

aanzien van contractbeheersing vereist. Hoe de uitwerking er voor de

ze contractvorm uit zou moeten komen zien zou verder onderzocht 

kunnen worden . 

11.5 Persoonlijke renectie op het onderzoek en resultaat 

Een onderzoek kent verschillende fasen, zowel voor de onderzoeksmethodie

ken die gebruikt worden als voor de onderzoekers zelf. Dit is niet iets nieuws, 

maar komt bij ieder onderzoek voor. Van de fase waarbij je ' door de bomen het 

bos niet meer ziet ' tot de fase waarin alle puzzel stukjes op zijn plaats vallen en 

er een mooi resultaat bereikt wordt. 

Wij zijn begonnen met het onderwerp systeemgerichte contractbeheersing en 

hoorden uit de vele orienterende gesprekken, met verschillende experts, allerlei 

problemen rondom deze nieuwe werkwijze. In eerste instantie hebben we ons 
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gericht op een specifiek onderdeel ervan namelijk 'toetsen in de praktijk', maar 

al snel kwamen we erachter dat de complexiteit rondom systeemgerichte 

contractbeheersing dieperliggende oorzaken had. We hebben daarom ook veel 

tijd en energie gestoken in het schrijven van ons research proposal, zodat we 

een duidelijk kader hadden voor het onderzoek. De grote lijn van het onder

zoeksplan is blijven staan, echter is er we! op een aantal punten aanscherping 

nodig geweest. 

Wat wij in de afgelopen maanden heel duidelijk gemerkt hebben is dat de 

vertaalslag van theorie naar praktijk voor risicomanagement in relatie tot 

systeemgerichte contractbeheersing vooral te maken heeft met de mensen die 

het moeten doen en met de cultuur bi1U1en de organisatie. Om risicomanage

ment succesvol uit te voeren heb je de juiste mensen met bijbehorende compe

tenties nodig. De organisatie van Rijkswaterstaat was zeer bereidt om mee te 

werken aan het onderzoek, omdat het een erg actueel onderwerp is en iedereen 

zich erg betrokken bij voelde. Zo werden documenten beschikbaar gesteld en 

de vele experts die wij gesproken hebben maakten tijd om over het onderwerp 

te praten en discussieren. Dit heeft een meerwaarde voor het onderzoek 
opgeleverd. 

Daamaast hebben wij ons verbaasd over de hoeveelheid aan informatie die 

verloren gaat bi1U1en een grote organisatie als Rijkswaterstaat. Er is namelijk 

heel veel ke1U1is aanwezig, maar doordat er geen goede centrale aansturing is 

en te weinig aan kennisoverdracht wordt gedaan, gaat er veel kennis verloren. 

Wij hadden verwacht dat dit bi1U1en een dergelijke organisatie beter geregeld 

ZOU zijn. 

Na een periode van bijna negen maanden is het afstudeeronderzoek afgerond. 

Het resultaat draagt bij aan het verbeteren van de toepassing van risicomana

gement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing. Enerzijds door een 

handreiking die verspreid gaat worden onder de verschillende projectorganisa

ties en anderzijds neemt de organisatie van Rijkswaterstaat die het advies mee. 

Hiermee is de doelstelling van ons onderzoek bereikt. 

Nu de studie zo goed als afgerond is gaan wij ons richten op onze werkcarriere. 

De afgelopen maanden hebben wij kunnen zien en beleven hoe er gewerkt 

wordt aan de zijde van de opdrachtgever en hoe de advieswereld eruit ziet. 

Toch hebben wij beiden een keuze gemaakt om te starten aan de kant van de 

opdrachtnemer, waar de kans groot is dat we aan projecten gaan werken die 

met systeemgerichte contractbeheersing worden beheerst. Wij hebben veel 

geleerd van het afstudeeronderzoek en het onderwerp en er met heel veel 

plezier aan gewerkt. 
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Begrippenlijst 

Afslemmingsoverleg 
Overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over het uit\Nisselen van 

informatie over de uit te voeren werkzaamheden, bijbehorende risico's en te 

treffen beheersmaatregelen. 

Doe] van het overleg is om de procesbeheersing en de beschrijving daarvan in 

(deel)kwaliteitsplannen bij de opdrachtnemer helder te krijgen. In het overleg 

kunnen nadere afspraken gemaakt worden over kritieke processen en punten, 

aan te tonen eisen en daaraan gerelateerde stop- en bijwoonpunten. Het eerste 

afstemmingsoverleg valt samen met de projectstartbijeenkomst. Afhankelijk 

van het risicoprofiel kan meer dan een afstemmingsoverleg worden ingepland. 

Beheersmaalregel 
Maatregel waarmee een gei"dentificeerd risico kan worden beheerst. Dit kan 

een maatregel zijn die de oorzaak ofhet gevolg van het risico wegneemt of 

verkleint. 

Bevinding 
Een feit dat de opdrachtgever met een toets heeft vastgesteld. Dit kan zowel 

een positieve als een negatieve bevinding zijn. 

Conlraclbeheersing 
De activiteiten van de opdrachtgever vanaf het moment van gunning gericht op 

het zekerstellen dat de eisen uit de overeenkomst worden gehaald en dat de 

risico's voor de opdrachtgever op een acceptabel niveau blijven. De activiteiten 

zijn onderdeel van de beheersing van de inkoop. 

Conlraclbeheersplan 
Door de formele opdrachtgever geautoriseerd plan waarin de beschrijving van 

de organisatie en alle activiteiten met betrekking tot de contractbeheersing zijn 

opgenomen. Onderdeel van het contractbeheersplan is het toetsplan. Dit 

toetsplan wordt concreter zodra de procesbeheersing door de opdrachtnemer 

naderis ingevuld. 

Exlerne kwalileilsborging 
De kwaliteitsborging door de opdrachtnemer. Op basis van de kwaliteitsbor

ging door de opdrachtnemer wordt aannemelijk gemaakt dat aan al le eisen van 

de overeenkomst wordt voldaan. 
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lntegraal Project Management 

Integrate beheersing van de verschillende werkprocessen binnen een project. 

Kwaliteit 
De mate waarin een geheel van eigenschappen en kenmerken voldoet aan de 

eisen. 

K wal iteitsborging. 

Het aspect van kwal iteitsmanagement gericht op het geven van vertrouwen dat 

aan de kwaliteitseisen zal worden voldaan. 

Kwaliteitsmanagement 
De gecoordineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te beheersen 

met betrekking tot kwaliteit. 

Opdrachtgever 
In de Basisovereenkomst genoemde natuurlijke ofrechtspersoon die de 

opdrachtnemer opdraagt het werk en, indien overeengekomen, het meerjarig 

onderhoud te realiseren. 

Opdrachtnemer 

In de Basisovereenkomst genoemde natuurlijke ofrechtspersoon aan wie de 

realisatie van het werk en, indien overeengekomen, het meerjarig onderhoud is 

opgedragen. 

Organisatiemanagement 
Het geheel van activiteite.n gericht op het leveren van de juiste mensen voor het 

bereiken van de doelstellingen van het project. 

Organisatiestructuur 
De wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop 

vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand is gebracht. Het heeft dus te 

maken met de verdeling van activiteiten over afdelingen en de taken van de 

werknemers (Van Aken, 2004). 

Prestatieverklaring 
Verklaring door de opdrachtgever die de opdrachtnemer recht verschaft op de 

betaling van een bepaalde termijn. Hiertoe wordt het model gebruikt uit bijlage 

A van het model Basisovereenkomst. Om de verklaring te kunnen opstellen 

dient Rijkswaterstaat een verantwoording van de prestatieverklaring te hebben. 

Procestoets 
Een toets door de opdrachtgever op functioneren van de processen die door de 

opdrachtnemer zijn beschreven in het projectmanagementplan en afgeleide 

deelplannen zoals een projectkwaliteitsplan, werkplannen, keurings-, test-, of 
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verificatieplannen. Het gaat bij deze toets om een beoordeling of de beheers

maatregelen door de opdrachtnemer worden uitgevoerd volgens de plannen. 

Product 
Het resultaat van een proces. 

Producttoets 
Een toets ter beoordeling of producten voldoen aan gestelde eisen en/of 

technische specificaties, met het doe] de betrouwbaarheid van de gegevens van 

de opdrachtnemer te verifieren. 

Projectbeheersing 
Geheel van activiteiten die gericht zijn op het beheersen van tijd , geld en 

kwaliteit en het ondersteunen door middel van organisatie en informatie. 

Projectbeheersing is ter ondersteuning van projectmanagement (staffunctie). 

Projectkwaliteitsp/an 
Document van de opdrachtnemer dat specificeert welke procedures en bijbeho

rende middelen door wie en wanneer voor een specifiek project, product, 

proces of contract moeten worden toegepast. 

Projectmanagement 
Het geheel aan activiteiten gericht op het inrichten en bij sturen van het project, 

zodat het project beheerst verloopt en resultaten worden gerealiseerd binnen de 

gestelde kaders van tijd , geld en kwaliteit. Projectrnanagement betreft ook alle 

activiteiten gericht op het informeren van de opdrachtgever over de voortgang 

van het project. 

Risico 
Gebeurtenis die al dan niet kan optreden en die kan leiden tot uitloop van het 

project, een kostenoverschrijding of tot het niet voldoen aan de gestelde 

kwaliteitseisen. 

Risicoana/yse 
Inventarisatie van risico ' s met inschatting van kansen en gevolgen van optre

den inclusief de geplande beheersmaatregelen. 

Risicodossier 
Actueel overzicht van de risico's en de geplande beheersmaatregelen met de 

status daarvan. Met status wordt bedoeld: of er wel/geen beheersmaatregel is 

gepland, of deze maatregel is uitgevoerd en of er nog een restrisico bestaat. 

Risicogestuurd 

De toetsingsstrategie is, onder andere, bepaald aan de hand van de risicoana ly
se. De risico ' s met de hoogste prioriteit zijn hierbij maatgevend . 
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Risicomanagement 
Het geheel van activiteiten gericht op het beheersen van risico's. 

Risicoprofiel 
Een overzicht van de verwachtingswaarde (kans van optreden) van de risico's 
en de gevolgen op de projecteisen gemeten in tijd, geld en kwaliteit. 

Systeemgerichte contractbeheersing 
Methode van contractbeheersing waarbij de opdrachtgever gebruik maakt van 

de gegevens die voortkomen uit het systeem van kwaliteitsborging door de 
opdrachtnemer in relatie tot de gemaakte afspraken in de overeenkomst. Door 

de belangrijkste risico's om te zetten in een op het project passende mix van 
toetsen ( combinatie van systeem-, proces- en producttoetsen) stelt de opdracht

gever vast of het aannemelijk is dat aan de eisen van het contract is voldaan. 

Systeemtoets 
Een toets door de opdrachtgever op het systeem van integraal projectmanage

ment zoals dat door de opdrachtnemer is beschreven in het projectmanage
mentplan en afgeleide deelplannen zoals onder andere projectkwaliteits

plan(nen). Het gaat bij deze toets om de risicovolle aspecten van het project
management bij de opdrachtnemer. 

Tekortkoming 
Een afwijking die geconstateerd wordt door de opdrachtgever. In de meeste 

gevallen betreft dit het niet overeenstemmen van het bewijsmateriaal bij de 
opdrachtnemer met de eigen beoordeling tijdens de uitvoering van een toets 
conform het toetsplan. 

Toetsen 
Vergelijken van waarnemingen met referenties. Voorbereiden, uitvoeren 

conform het toetsplan en rapporteren van de bevindingen conform het model 
toetsverslag. Rijkswaterstaat hanteert het principe dater op drie niveaus 

(systeem, proces, product) kan warden getoetst. 

Toetsingsstrategie 
Om contractbeheersing toe te passen in de praktijk warden systeem-, proces-

en producttoetsen opgesteld om de aannemer te controleren op kwaliteit en 
voortgang. De toetsen volgen uit de risicoanalyse, duurzaamheid van de te 
leveren prestatie en de werkwijze van de opdrachtnemer. Hieruit wordt een mix 

van toetsen samengesteld die de toetsingsstrategie vormen. 

Toetsplan 
Onderdeel van het contractbeheersplan waarin de uit te voeren toetsen qua 
soort, inhoud, uitvoerende, frequentie, methode, gebruikte norm en registratie 
beschreven zijn. Onderbouwing van de in te plannen toetsen is beschreven in 

het risicodossier. 
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