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Bijlage A: Orie~terende gesprekken 

Bedrijf Naam Functie Datum 
Rijkswaterstaat Peter van Zwam Contractmanager 30-11-2006 

Marc van den Berg Contractmanager 01-12-2006 

Eelco Negen Contractmanager 06-12-2006 

lvo van den Berg Expert SCB 08-12-2006 

Leonie Holl Risicomanagement I 21-12-2006 

Risicodatabase 

Marcel Krikke Hoofdtoetser 02-02-2007 

Martine van Halderen Contractmanager 07-02-2007 
Eldert van der Lee Projectmanager 08-02-2007 

Paula Kuijpers Expert SCB 15-02-2007 

Marcel Polet Projectmanager 16-02-2007 

Twynstra Gudde Fianne Lindenaar Adviseur strategisch 06-12-2006 
risicomanagement 

Marco Kuipers Adviseur contractering en 08-12-2006 

strategie 

Suzanne van Kinderen Adviseur project- en 18-12-2006 

risicomanagement 

Martijn van der Knaap Adviseur aanbestedings- 05-02-2007 
vraagstukken 

Wopke Talsma Adviseur aanbestedings- 09-02-2007 
vraagstukken 

Daniella van Well- Adviseur risicomanage- 23-03-2007 

Stam ment lnfrastructuur 
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Bijlage B: Kwaliteit, Kwaliteitszorg en kwali
teitsborging 

1.1 Inleiding 

Rijkswaterstaat streeft sinds 1992 naar andere vormen in de werkverhoudingen 

met marktpartijen, waarbij kwaliteitszorg een belangrijke rol speelt1
• Het 

uitgangspunt was en is dat opdrachtnemers zelf verantwoordelijk zijn voor de 

kwaliteit van het werk dat zij hebben aangenomen. De consequenties hiervan 

voor de opdrachtnemer zijn dat hij tijdens en na de uitvoering van het werk 

moet kunnen aantonen dat hij voldoet aan de kwaliteitseisen. Het doe] van dit 

hoofdstuk is om vanuit de literatuur een duidelijk beeld op het gebied van 

kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsborging te krijgen en wat Rijkswaterstaat 

hieronder verstaat. 

1.2 Nieuwe relatie met de markt 

MEER VERANTWOOR

DELIJKHEIO VOOR 

KWALITEIT BlJ OE 

OPORACHTNEMER 

Op grond van het Ondememingsplan en de Corporate Inkoopstrategie Rijkswa

terstaat2 worden bij realisatie van infrastructurele projecten ontwerpwerkzaam

heden meer aan opdrachtnemers overgelaten en bovendien verkrijgen op

drachtnemers meer uitvoeringsvrijheid. In de praktijk betekent dit beleid dat de 

opdrachtgeverfunctie van Rijkswaterstaat en de rol van opdrachtnemers 

fundamenteel zijn verandert. Marktpartijen krijgen een grotere inbreng bij het 

ontwikkelen en ontwerpen van projecten. Bovendien krijgen ze de verantwoor

delijkheid om zelf de benodigde maatregelen te treffen voor het realiseren, 

waarborgen en aantonen van de kwaliteit van werken (Konings, J.J.G. en 

Lourens, E. 2004). 

Om deze ontwikkelingen op te kunnen vangen heeft Rijkswaterstaat in 2002 
een nieuw impuls gegeven aan het managementinstrument kwaliteitszorg. 

Rijkswaterstaat moet verantwoord afstand doen van de traditiegetrouwe rol van 

bedenker en toezichthouder van infrastructurele werken van de rijksoverheid. 

Daarvoor zijn niet alleen nieuwe contractvormen nodig, maar ook nieuwe 

methoden om deze contracten te beheersen. 

lnteme en externe kwaliteitszorg kunnen hierbij niet zonder elkaar. Zowel de 

inteme processen om tot een bewuste keuze voor marktbenadering en contract

vorm te komen als de uitvoering van het contract zelf, moeten beheerst verlo

pen (Kuijpers en Offereins 2002). Rijkswaterstaat blijft immers verantwoorde

lijk voor de instandhouding van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe 

1 'Toekomstbeeld kwaliteitszorg Rijkswaterstaat werken' Rijkswaterstaatjanuari 1992 
2 Document waarin inkoopaspecten van het ondernemingsplan zijn uitgewerkt. (misschien verder 

toelichten). 
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KWAUTEIT 

infrastructuur. De nadruk in de opdrachtgeverfunctie Jigt steeds meer op regie 

op afstand. Deze regie op afstand heeft invulling gekregen door prestatiege

richte contracten op basis van functionele specificaties en beheersing van deze 

contracten op basis van inteme kwaliteitszorg en systeemgerichte contractbe

heersing. 

1.3 Wat is kwaliteit? 

Met kwaliteit wordt bedoeld de mate waarin een product, sys teem of proces het 

vermogen heeft om te voorzien in behoeften en verwachtingen van de klant en 

andere belanghebbenden. Dit kan eisen betreffen die expliciet zijn gesteld, 

eisen waaraan normaal wordt voldaan of eisen waarvoor een verplichting geldt. 

De kwaliteit heeft betrekking op alles wat een organisatie voortbrengt als 

resultaat van activiteiten of processen. Dit kan een tastbaar of niet-tastbaar 

product zijn, een eindproduct of een dienst die door een organisatie aan een 

klant wordt geleverd (Jorissen, H.J. 2000). De beschrijving die Rijkswaterstaat 

hanteert voor het begrip kwaliteit komt overeen met de ISO 9000 nonnenserie3
: 

De mate waann een geheel van eigenschappen en Kenmerken van een 
product systeem of proces voldoet aan eisen van klanten en andere 
belang hebbenden . 

Wentink ( 1999) licht een drietal begrippen toe die een belangrijke relatie 

hebben met het begrip kwaliteit, namelijk: 

- Behoefien en verwachtingen van de klant. Dit omvat vertrouwen van 

de klant dat de organisatie van de leverancier van producten zowel de 

gewenste kwaliteit levert als deze doorlopend handhaaft. 

- Behoefie en belangen van de organisatie. Dit is de noodzaak om de 

beoogde kwaliteit tegen optimale kosten te bereiken en te handhaven. 

Klanttevredenheid is de perceptie van de klant over de mate waarin een 

product of dienst en de communicatie met de organisatie van de leve

rancier voldoen aan de eisen van de klant en voorzien in de behoeften 

en verwachtingen. 

Deze drie begrippen komen terug in de situatie binnen Rijkswaterstaat. Rijks

waterstaat moet een bepaalde kwaliteit garanderen die voldoet aan de behoef

ten en eisen van de klant. Het begrip ' klant' is in dit geval tweeledig. Klant 

nummer een is de burger die gebruik maakt van overheidsproducten of -

diensten . De andere klant is de opdrachtgever, hierbij kan gedacht worden aan 

de minister, het kabinet, of de tweede kamer. Met het huidige uitbestedingbe

leid zien we dat de kwaliteit van Rijkswaterstaatproducten en -diensten afhangt 

van de mate waarin Rijkswaterstaat erin slaagt om samen met marktpartijen te 

voldoen aan de gestelde eisen en behoeften. 

3 ISO 9000 is een serie standaarden van het ISO instituut (International Organization for Standardi

zation) die vastlegt hoe een organisatie zijn kwaliteit kan waarborgen . 
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FUNCTIONEEL 

SPECIFICEREN 

DEMING CYCLUS 

1.4 Wat is kwaliteitszorg? 

Het is noodzakelijk voor Rijkswaterstaat om de behoeften van klanten ten 

aanzien van de producten en diensten te kennen om kwaliteitszorg in praktijk te 

brengen. Deze behoefte moet zo goed mogelijk vertaald worden in functionele 

eisen, technische specificaties en de activiteiten die nodig zijn om daaraan te 

voldoen. 

Binnen Rijkswaterstaat is hier de werkwijze 'Functioneel specificeren' voor 

ontwikkeld. Functioneel specificeren is het vastleggen van de gewenste 

prestatie van een systeem, product of dienst, zonder daarbij de oplossingen aan 

te geven. Het denken in termen van prestatie, functie en systeem is een funda

menteel principe van functioneel specificeren. Een systeem wordt gespecifi

ceerd, ontworpen, gebouwd en onderhouden om een functie te vervullen. Het 

vervullen van deze functie is de prestatie van het systeem. De eisen worden 

gefonnuleerd op basis van de functie van het systeem, vandaar de naam: 

functionee\ specificeren (Spekkink, D. 2006). De eisen die Rijkswaterstaat stelt 

aan haar projecten worden uit verschillende invalshoeken gesteld: vanuit de 

omgeving, de opdrachtgever, de markt en de techniek. Om kwaliteitsverlies te 

voorkomen is het van belang dater een goede vertaling is van behoeften en 

eisen in ontwerp- en/ofproductspecificaties en dat opeenvolgende deelproces

sen goed op elkaar zijn afgestemd. 

Voor een doelmatige uitvoering is een gedegen voorbereiding nodig. De zorg 

voor een optimale kwaliteit van de producten en diensten van Rijkswaterstaat 

kan niet beperkt blijven tot alleen de laatste fase van het bouwproces: het onder 

exteme kwaliteitsborging realiseren van een eindproduct (Kuijpers en Offe

reins 2002). Om als Rijkswaterstaat te kunnen voldoen aan de behoeften en 

eisen van klanten is interne kwaliteitszorg even belangrijk als externe kwali

teitsborging. Om te bepalen of Rijkswaterstaat voldoet aan de behoeften en 

eisen van hun klanten verzamelt Rijkswaterstaat informatie en legt dit vast, dit 

gebeurt volgens een kwaliteitssystematiek. Deze systematiek bestaat ten minste 

uit de elementen beleid, procesbeheersing, borging en verbetering (Bij, van der 

et al, 200 I). Rijkswaterstaat maakt gebruik van de ISO 9000 normen en het 

INK-modeJ4. 

1.5 Wat is kwaliteitsbeheersing en -borging? 

Kwaliteitsbeheersing berust op het principe van de regelkring volgens figuur 1, 

in de kwaliteitskunde wordt deze regelkring 'Demingcyclus' genoemd. Het is 

een universeel toepasbare methode om zeker te stellen dat producten aan 

gestelde eisen voldoen, dat afwijkingen worden hersteld en dat corrigerende 

'Het INK-model is een breed gebruikt managementmodel en is bedoeld voor organisaties om een 

zelfevaluatie uit le voeren (INK, 2002) 
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pres la tie 

Figuur I: Demingcyclus 

maatregelen worden genomen om de oorzaak weg te nemen zodat herhaling 

wordt voorkomen. Het verbeterproces heeft een continu karakter, dat door 

Deming is samengevat in een eenvoudige cyclus, de Plan - Do - Check - Act

cyclus. Dit is de basis voor een zichzelf sturend kwaliteitsprogramma. De 

opeenvolgende stappen die gezet worden, hebben betrekking op (Wentink, 

1999): 

continue 
verbetering 

- Plan: kwaliteitsbeheersing begint met zorg

vuldige planning van de activiteiten die on

dernomen moeten worden. De kwaliteits

doelstellingen worden vastgelegd aan de 

hand van markteisen , waaraan een product 

moet voldoen. Er wordt afgesproken welke 

methoden, technieken en indicatoren worden 

gebruikt. 

tijd 

Do: het plan wordt uitgevoerd . Aile betrok

kenen worden getraind in het gebruik van 

methoden en technieken om processen te 

kunnen beheersen, verbeteren en vernieu-

wen. De processen die hiervoor in aanmer

king komen worden vastgelegd, in kaart gebracht en uitvoerig be

schreven. De gewenste kwaliteitstoestand komt in beeld . Om van er

varingen te kunnen leren, wordt een proefproject opgezet. 

- Check: het proefproject wordt geevalueerd. Met behulp van prestatie

indicatoren wordt nagegaan of verbeteringen en vernieuwingen de 

gewenste effecten hebben. Knelpunten en faaloorzaken worden bloot

gelegd en geanalyseerd. 

- Act: als de nieuwe toestand bevredigend is, dan worden de verbeterin

gen en vernieuwingen gestandaardiseerd en gedocumenteerd , zodat al

le betrokkenen op de hoogte kunnen worden gebracht over 'wat en 

hoe'voortaan gehandeld moet worden. Als daarvoor redenen zijn, 

worden de kwaliteitsdoelstellingen bijgesteld. Verbeteringen en ver

nieuwingen komen steeds tot stand. Dit betekent dat de cyclus continu 

doorlopen moet worden. 

In figuur I is een wig te zien waarmee de kwaliteit geborgd word!. Wanneer 

een organisatie het gewenste kwaliteitsniveau heeft bereikt zullen ze overgaan 

op het borgen van dit niveau (act) . Van de kritische processen en activiteiten 

legt de organisatie vast hoe ze moeten worden uitgevoerd en aan welke eisen 

ze moeten voldoen in termen van tijd, geld, kennis, ervaring, vakrnanschap. 

1.6 Conclusie 

Procesbeheersing moet ervoor zorgen dat de toepassing van een product of 

dienst overeenstemt met de behoefte van de klant, bestaande uit functionaliteit , 

technische kwaliteit, kosten en tijd. Interne kwaliteitszorg is noodzakelijk om 
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het proces van klantbehoefte naar eindproduct te kunnen beheersen. Dit geldt 

vooral wanneer Rijkswaterstaat voor de uitvoering van projecten steeds vaker 

bewuste keuzes moet maken uit verschillende aanbestedings- en 

contractvormen en methoden voor contractbeheersing. In het volgende 

hoofdstuk wordt beschreven hoe Rijkswaterstaat haar bouwproces heeft 

ingericht met kwaliteitszorg. 
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Bijlage C: Inrichting en beheersing van bet 
bouwproces met kwaliteitszorg 

I.I Inleiding 

De realisatie van producten en diensten van Rijkswaterstaat vindt vaak plaats 

door uitbesteding. Een goede opdrachtverstrekking ligt aan de basis voor het 

verkrijgen van de juiste kwaliteit van een ingekocht product. Voor Rijkswater

staat betekent dit dat het interne proces op orde moet zijn; de voorbereiding is 

bepalend voor het eindresultaat. Op basis van de juiste informatie moet 

Rijkswaterstaat overwogen beslissingen nemen over de marktbenadering en de 

eisen in het contract. Er moet gekozen worden op welke manier het contract 

beheerst moet worden zodat toegezien kan worden dat de opdrachtnemer 

voldoet aan de eisen. Bij het maken van deze laatste keuze zijn de uitgangspun

ten van doelmatigheid en rechtmatigheid belangrijk. Het doe! van dit hoofdstuk 

is om te beschrijven hoe Rijkswaterstaat haar inkoopmanagement heeft 

opgesteld waarmee voldaan kan worden aan de uitgangspunten. 

1.2 Procesbeheersing totale bouwproces 

Jn het verleden lag het accent voor procesbeheersing binnen Rijkswaterstaat 

veelal op de laatste fase van het bouwproces, het samen met opdrachtnemers 

realiseren van een eindproduct. 

Met innovatief aanbesteden zien we duidelijk de noodzaak voor een goede 

voorbereiding en onderbouwde beslissingen. Rijkswaterstaat heeft een ruimere 

keuze gekregen voor het inschakelen van marktpartijen in verschillende stadia 

van het project. Daarom moet er in een zo vroeg mogelijk stadium bepaald 

worden hoe het bouwproces ingericht en beheerst zal gaan worden. Dit komt 

tot uiting in de te volgen processtappen, de te hanteren contractvorm en de 

wijze van contractbeheersing. Al vroeg in het bouwproces moet rekening 

gehouden worden met beheersingsvraagstukken die pas in een Jatere fase van 

het project een rol gaan spelen (Kuijpers en Offereins 2002). 

1.3 Het primaire proces 

Het primaire proces, ook wel bekent als de basisstructuur inkoopmanagement 

van Rijkswaterstaat, bestaat uit vier fasen: opdracht voorbereiden, opdracht 

verlenen, opdracht beheersen en opdracht afronden. Elke fase bestaat uit een of 

meerdere stappen . Het interne proces van Rijkswaterstaat heeft een belangrijke 

invloed op de kwaliteit van het eindproduct. In de loop der jaren is het inkoop

proces van Rijkswaterstaat sterk geprofessionaliseerd, in 200 I is hier een eerste 
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stap voor gezet bij het project lnnovatief Aanbesteden5
. Vervolgens is er in het 

ondernemingsplan opgenomen dater gestreefd moet worden naar een werkwij

ze binnen Rijkswaterstaat. Dat heeft geleid tot het onderstaande primaire 

proces, dit is een samenvatting van de meer uitgebreide versie van het inkoop

proces wat beschreven is in de handreiking systeemgerichte contractbeheersing 

van Van den Berg en Kuijpers (2007). De belangrijkste stappen van het 

primaire proces worden hieronder in grote lijnen beschreven. 

Opdracht voorbereiden 
De inkoopbehoefte wordt vastgesteld in de eerste fase van het inkoopproces. Er 

wordt een inkoopplan opgesteld waarin de risicoverdeling, marktbenadering, 

contractomvang, contractvorm, beheersingsvorm en betalingsregeling en 

gunningcriteria worden omschreven. Al de eerder genoemde onderdelen 

worden bepaald op basis van afweging van risico's. Aan de hand van het 

inkoopplan wordt vervolgens het contract opgesteld. Tegelijkertijd met het 

contract wordt een contractbeheersplan 

opgesteld. In het contractbeheersplan 

wordt de basis gelegd voor de toezicht

activiteiten door Rijkswaterstaat. Een 

goede voorbereiding is zeer belangrijk 

voor een doelmatige contractuitvoering 

en -beheersing. 

Opdracht verlenen 
Een zorgvuldige aanbesteding vereist 

een goede voorbereiding. In deze fase 

wordt de markt benaderd en de op

dracht verleend. Nadat de opdracht in 

de markt is gezet, dienen de marktpar

tijen hun inschrijvingen in. De op

drachten worden gegund op basis van 

de criteria prijs en kwaliteit (en 

onderliggende subcriteria). Voor de 

beoordeling van prijs en kwaliteit 

wordt de EMVI-systematiek (Econo

Opdracht voorbereiden 

Opdracht verlenen 

Opdracht beheersen 

Opdracht afronden 

I Specificeren 
inkoopbehoefte 

I 

I 
Marktbenadering 

• Gunning 

I 
JV Voorbereiden 

contractuitvoering en 
-beheersing 

• 
v Ontvangen en vastste~ 

len geleverde prestatie. 
inclusief wijzigen contract 

en meer-/minderwerk 

VI 

Factuur vef'M!rken 

VII 

Evaluatie 

. 
Viti 

Afslurten opdracht 

misch Meest Voordelige Inschrijving) gebruikt. Figuur 2: lnkoopproces Rijkswaterstaat 

Opdracht beheersen 
De aanzet voor contractbeheersing is al in de opdrachtvoorbereidingsfase 

gegeven in de vorm van een contractbeheersplan. Na gunning kan de contract

beheersing verder worden uitgewerkt. Hierbij hebben zowel opdrachtgever als 

opdrachtnemer een rol. Beide partijen brengen op basis van risicomanagement 

de grootste risico's in kaart en wisselen tijdens een afstemmingsoverleg 

5 In 200 I is Rijkswaterstaat begonnen met pilot projecten op het gebied van lnnovatief Aanbeste

den. 
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AFSTEMMING 

OVER RIStCO'S 

informatie uit over ge"inventariseerde risico's en voorgenomen beheersmaatre

gelen. 

Door het gesprek ontstaat bij beide partijen inzicht in mogelijk nieuwe risico's 

en de wijze waarop deze kunnen worden beheerst. De opdrachtnemer verwerkt 

deze nieuwe inzichten in zijn risicodossier, projectmanagementplan, project

kwaliteitsplan en de daaronder liggende deelplannen. Rijkswaterstaat verwerkt 

de informatie in het eigen risicodossier en werkt op basis hiervan de contract

beheersstrategie verder uit. 

De opdrachtnemer gaat vervolgens zijn werkzaamheden uitvoeren. Waarbij hij 

zelf controleert (op basis van geaccepteerde verificatie- en keuringsplannen) of 

aan de eisen in het contract wordt voldaan. Waar nodig, stuurt de opdrachtne

mer zelfbij. De opdrachtgever moet toezien op levering conform het contract 

door middel van het uitvoeren van de geplande mix van toetsen. Op basis van 

de bevindingen van deze toetsen stelt de opdrachtgever de geleverde prestatie 

vast. Voldoet de opdrachtnemer aan de eisen, dan zal aan hem een prestatie

verklaring worden verstrekt op basis waarvan hij betaald kan worden. 

Opdracht afronden 
Aan het einde van een project wordt de verzamelde projectinformatie geanaly

seerd en verwerkt in een projectrapportage. Evaluaties van het project dienen 

als input voor mogelijke verbeteringen in het proces van een volgend project. 

Nadat de opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en de project

administratie is afgerond, wordt het resultaat van de opdracht formeel overge

dragen aan de opdrachtgever. Hiema wordt de overeenkomst formeel beein

digd . 

1.4 Conclusie 

De beschrijving van het primaire proces biedt een leidraad bij de inrichting van 

het werkproces in de voorbereidings- en uitvoeringsfase. Tijdens de werkpro

cessen is het van belang dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan de 

juiste personen worden toegewezen. Zodra de werkprocessen zijn uitgewerkt 

en vastgelegd zal de Deming-cirkel in werking moeten treden : het werk wordt 

uitgevoerd, gecontroleerd en, waar nodig, bijgestuurd . 

In het gesprek met Van den Berg en Kuipers op 8 december 2006 blijkt dat 

Rijkswaterstaat moeite heeft met het juist doorlopen van de Deming-cirkel. In 

de praktijk blijkt vaak dat knelpunten en faalfactoren niet voldoende worden 

blootgelegd en geanalyseerd (check), er wordt onvoldoende gebruik gemaakt 

van evaluaties van projecten. De plannen die worden gemaakt (plan) worden 

uitgevoerd (do) en deze worden direct als standaard werkwijze aangenomen 

(act). Het gevolg hiervan is dater onvoldoende kwaliteitsverbetering plaats

vindt wat invloed heeft op de kwaliteit van de inteme processen van Rijkswa

terstaat. 
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Bijlage D: Toetssoorten 

Systeemtoets 
Een systeemtoets is een toets op het (in vraagspecificatie dee) 2 geeiste) 

systeem van integraal projectmanagement (IPM), zoals dat door de opdracht

nemer is beschreven in het projectmanagementplan en afgeleide deelplannen 

zoals o.a. projectkwaliteitsplan(nen). Het gaat bij deze toets om de risicovolle 

aspecten van het projectmanagement door de opdrachtnemer. 

Ter illustratie: het gaat hierbij om de inzet van vakkundige medewerkers en 

benodigde middelen, bewaken van de planning, het beheersen van risico 's, 

bewaken van de vereiste procescontroles, behandeling van geconstateerde 

afwijkingen en dergelijke . Ook de acties die de opdrachtnemer zelf neemt om 

zeker te stellen dat het projectmanagementplan wordt nageleefd, vallen 

hieronder. Bijvoorbeeld de inteme (project)audits, de activiteiten van een 

kwaliteitsfunctionaris, de sturing door het (project)management, etc . De meest 

geschikte methode om een dergelijke toets uit te voeren is het houden van 

interviews bij sleutelfuncties in de projectorganisatie van de opdrachtnemer 

(auditvorm). 

Procestoets 
Een procestoets is een toets op het functioneren van de processen die door de 

opdrachtnemer zijn beschreven in het projectmanagementplan en afgeleide 

deelplannen zoals o.a. projectkwaliteitsplan(nen), werkplannen, keurings-, test

of verificatieplannen. Met deze toets wordt vastgesteld of de beheersmaatrege

len door de opdrachtnemer worden uitgevoerd volgens de plannen. 

De toets is dus gericht op de borging van de kritieke aspecten, die binnen het 

werkproces van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat. De vereiste vakdes

kundigheid, specifieke richtlijnen of rekenhulpmiddelen, volledige en juiste 

uitgangspunten, heldere aansturing (wie doet er wat en wie beslist waarover), 

controles en corrigerende maatregelen zijn nadere toetsaspecten in een pro

cestoets. Het houden van (proces)audits en bijwonen en observeren van de 

processen, en/of het opvragen van beoordelingen van control es en kwaliteitsre

gistraties door de opdrachtnemer, zijn vormen van procestoetsen . 

Prod ucttoets 
Een producttoets is een toets waarmee wordt vastgesteld of producten voldoen 

aan gestelde eisen en/oftechnische specificaties. Doe! is de betrouwbaarheid 

van de gegevens van de opdrachtnemer te verifieren. 

Een voorbeeld van een producttoets is het uitvoeren van een meting op een 

opgeleverd product en de resultaten van die meting vergelijken met de registra

ties van de opdrachtnemer (Van den Berg en Kuijpers, 2007). 

11 



Bijlage E: Ishikawa -model 
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niet te onderscherden 

Team risicoanalyse 
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Bijlage F: Procesanalyse 
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Bijlage G: Porras-methode 

Aansturing vsnuil de 
lijn 

Kwaliteitsplan ON 

Betrokkenheid van de 
staf 

Rechbnatigheid. 
duurzaam en 

veiligheid 
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Bijlage H: Organisatie Rijkswaterstaat 

Rijkswaterstaat telt ruim I 0.000 medewerkers verspreid over 160 standplaatsen 

in Nederland . De organisatie is opgebouwd uit tien Regionale diensten, zeven 

Specialistische diensten, een hoofdkantoor en een aantal losse projectorganisa

ties . Hieronder staat het organogram van Rijkswaterstaat. 

SlolDG 

S..tuur RIJk• .. t .... rwmt 
Dne1BU<-Gtf*'lll 

Plv Dftc:te\lf·G-ul 
ChielF"ft ...... Of"oCef 

Figuur 3: Organogram 

organisatie Rijkswaterstaat 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Rijkswaterstaat valt onder het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eindver

antwoordelijk is dan ook de Minister van Verkeer en Waterstaat. Yerder zijn 

noemenswaardig de Staatssecretaris van Yerkeer en Waterstaat en de Secretaris 

Generaal (SG). De SG heeft de ambtelijke leiding over het Ministerie van 

Yerkeer en Waterstaat. 

Bestuur Rij kswaterstaat 
Het Bestuur R WS bestaat uit: de Directeur-Generaal (DG), de Plaatsvervan

gend Directeur-Generaal (POG) en de ChiefFinancial Officer (CFO). 

Star DG 
StafDG (ook we! SDG) ondersteunt het Bestuur RWS. Oeze stafdienst richt 

zich op beleid , politiek, maatschappelijke organisaties en de markt. 
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Regionale diensten 
Er zijn I 0 Regionale Diensten. Bovenaan deze diensten staan de HID 's (Hoofd 

Jngenieur Directeur). Zij hebben een managementcontract met de DG . Daarin 

worden afspraken gemaakt over de doelen van de dienst. Direct onder de HID 

van een regio vallen drie directeuren: Nat, Droog en Bedrijfsvoering. In de 

nieuwe RWS organisatie vormen de regio ' s de 'frontoffice'. De HID is direct 

verantwoordelijk voor de (grote) projecten, net als voor de 20 grote projecten 

die direct volgen na de grootste vijf projecten en in de betreffende regio vallen. 

De verantwoordelijkheid voor de risico ' s van de projecten is op dit moment 

niet nader gereguleerd . 

Specialistische diensten 
Er zijn zeven specialistische diensten die ook een HID hebben, maar niet regio 

gebonden zijn. Een van deze diensten is de Bouwdienst, die meestal betrok.ken 

is bij de aanleg projecten. De Bouwdienst levert namelijk capaciteit voor het 

realiseren van de projecten. De specialistische diensten vormen de ' backoffi

ce '. 

LPC en RPC's 
Naast deze formele structuren zijn er voor de projecten een Landelijk Project 

Centrum (LPC) en vier Regionale Projecten Centra (RPC). De LPC en RPC ' s 

vormen virtuele organisaties die mensen uit de regio's combineren om projec

ten te realiseren. Dit alles gaat in samenwerking met de Bouwdienst. 

Taken Rij kswaterstaat 
Rijkswaterstaat is een Agentschap van het Ministerie van Verkeer en Water

staat. Zodoende is het een publieke organisatie en voert het taken uit welke 

door de maatschappij als publieke taken zijn aangemerkt. Het Agentschap 

R WS draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstellingen van het Ministerie. 

Rijkswaterstaat ziet binnen dit kader tot haar primaire taken om uitvoering te 

geven aan het netwerkmanagement voor de volgende netwerken: 
Het nationale rijkswegennet; 
Het nationale hoofdwegennet; 
Het nationale hoofdwatersysteem. 

De nieuwe missie van Rijkswaterstaat 
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat (V&W) die in opdracht van de Minister en Staatssecretaris van 

V&W de infrastructurele hoofdnetwerken in Nederland aanlegt, beheert en 

ontwik.kelt. 

Rijkswaterstaat is de dienst die zorgt voor: 
droge voeten 
voldoende en schoon water 
wegen en vaarwegen 
veilig verkeer 
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Verandering 
Zoals in de inleiding al naar voren is gekomen is Rijkswaterstaat aan het 

veranderen. De veranderopgave is beschreven in het Ondernemingsplan (2004-

2008). 

Rijkswaterstaat is per I januari 2006 een Agentschap. Synoniem hiervoor is de 

door het Ministerie van Financien consequent gebruikte term 'baten

lastendienst'. Oat wil zeggen dat Rijkswaterstaat de ontwik.keling- en investe

ringskosten zelf opbrengt door bedrijfsmatiger en efficienter te gaan werken 

(RWS, 2002). Rijkswaterstaat moet de eigen broek ophouden en zoals gezegd 

moet ze daarvoor 'in-control' komen. Er zijn meer veranderingen gaande dan 

alleen het worden van een Agentschap. Van grote veranderingen in de organi

satiestructuur is nog geen sprake. Wel veranderen er zaken op kleine schaal. 

Noemenswaardig is de verwachting dat de uitvoering van projecten ook zal 

worden gecentraliseerd. Op dit moment worden die voomamelijk vanuit de 

regio's aangestuurd. In de toekomst is een centrale bouwende dienst te ver

wachten die alle projecten aanstuurt. De verantwoordelijkheid voor de projec

ten kan dan komen te liggen bij een Directeur Projecten. 

Kort 
In dit hoofdstuk wordt de organisatie van Rijkswaterstaat besproken. 

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsmaatschappij van het Ministerie van 

V & W en is verantwoordelijk voor droge voeten, voldoende en schoon 

water, wegen en vaarwegen en veilig verkeer. In de toekomst worden 

projecten centraler aangestuurd. Deze meer uniforme werkwijze is ook 

terug te vinden in de projecten, waarbij voor de integrale beheersing van 

grote projecten een kader is vastgesteld. Hiervoor is het Integraal Project 

Management model (IPM) ontwik.keld. 
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Bijlage I: Instrumenten en trainingen 

Rijkswaterstaat heeft een negental instrumenten beschikbaar voor systeemge

richte contractbeheersing. Dit zijn voorgeschreven kaders, waarvan alleen 

afgeweken mag worden met een goede onderbouwing. De volgende negen 

modellen zijn beschikbaar: 

I . Contractteksten in Vraagspecificatie dee{ 2 - De standaardteksten in 
Vraagspecificatie deel 2 (proceseisen) maken toepassing van systeem
gerichte contractbeheersing mogelijk. 

2 . Contractbeheersplan - In het model contractbeheersplan staan de uit
gangspunten, de organisatie en de processen ten aanzien van contract
beheersing. 

3. Toetsplan - Het model toetsplan is een standaardtabel waarin, op basis 
van de gei"dentificeerde risico ' s, onder andere toetsen en toetsaspecten 
worden benoemd. 

4 . Risicodossier - Dit model geeft een standaardindeling voor het risico
dossier. 

5. Systeemtoets - Een hulpmiddel ter voorbereiding van de systeemtoets. 
Het model systeemtoets is een checklist met daarop de te toetsen sys
teemonderdelen, subonderdelen en toetsaspecten . 

6 . Toetsverslag - Een model toetsverslag waarop gebruikte documenten, 
bevindingen, conclusies en consequenties van de bevinding worden 
vastgelegd. Bij dit toetsverslag is een toelichting beschikbaar. 

7. Overzicht openstaande tekortkomingen - Een standaardtabel waarin 
de openstaande tekortkomingen kunnen worden geregistreerd. Dit 
overzicht dient als basis voor het document 'verantwoording presta
tieverk laring '. 

8. Verantwoording prestatieverklaring - Een formulier waarop de ver
antwoording voor de prestatieverklaring word! vastgelegd. Met dit 
formulier word! de afgifte van de prestatieverklaring (conform model 
prestatieverklaring, bijlage a van de UA V-gc 2005) onderbouwd. 

9. Monitoring en evaluatie - Een beoordelingslijst waarmee het functio
neren van systeemgerichte contractbeheersing op het project kan wor
den geevalueerd. 

Naas! deze negen instrumenten zijn er nog een aantal hulpmiddelen die 

gebruikt kunnen worden bij het toepassen van risicomanagement ten behoeve 

van de contractbeheersing: 
Database met risico's 
Risicodossier van de opdrachtnemer 
Projectkwaliteitsplan (PKP's) en Deelkwaliteitsplannen 
(DKP's) 
Planning van de opdrachtnemer 
Procedurebeschrijvingen van de opdrachtnemer 
Voortgangsrapportage van de opdrachtnemer 
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Trainingen 
Niet alleen de standaard instrumenten zijn ondersteunend aan het risicomana

gementproces bij systeemgerichte contractbeheersing, maar ook de trainingen 

die beschikbaar worden gesteld aan de projectmedewerkers. Het gaat hierbij 

om de volgende trainingen: 
2-daagse cursus risicomanagement lnfocus 
Basiscursus risicoanalyse en risicomanagement 
Cursus kwantitatieve risicoanalyse 
Cursus faciliteren van een eenvoudige risicoanalyse 
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Bijlage J: Praktijkervaringen Casestudie 
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Case 1.: A4 Burgerveen - Leiden 

Algemene projectinformatie 

Projectnaam: 

Opdrachtgever: 

Datum gunning: 

Datum aanvang: 

Datum oplevering: 

Projectfase: 

Projectomschrijving 

A4 Burgerveen-Leiden 

Het Ministerie van Yerkeer en Waterstaat, 

Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland 

20 december 2006 

20 december 2006 

I juli 2012 (noordelijk deel in 20 I 0, parallel

structuur zuidelijk deel in 2011) 

Realisatiefase 

Rijksweg 4 van 2x2 rijstroken wordt over een lengte van 20 kilometer verbreed 

tot 2x3 rijstroken, met een ruimtebeslag voor 4 rijstroken. Tussen de aanslui

ting N 11 Oost en Zoeterwoude word! een hoofd- en parallelbanenstelsel 

aangelegd. Een dee! van 8 kilometer is gerealiseerd door de HSL-organisatie, 

dit gedeelte valt buiten het contract. Yoor de kruising met de Oude Rijn is er 

gekozen voor een verdiepte ligging met een aquaduct in plaats van een hoge 

brug. 

Situatie van bet project 
Er is een dialoogfase van een half jaar geweest, waarin besproken is hoe 

gewerkt gaat worden. Bij de start van het project is een project start up (PSU) 

geweest met veel sleutelfiguren. Toch heeft de opdrachtnemer moeite met het 

indelen van zijn werkprocessen en moet ook wennen aan de nieuwe werkwijze. 

Dit heeft ertoe geleid dat de opstartfase !anger duurt dan gepland . De opdracht

nemer is voor uitvoering nog niet optimaal ingericht. De mensen uit de tender

fase weten wel hoe het contract in elkaar steekt, maar vervolgens gaan anderen 

het uitvoeren. 

Belangrijkste leerpunten opdrachtgever 
De resultaten van de interviews die gehouden zijn met de contractmanager, 

risicomanager en toetser van het projectbureau A4 zijn samengevat in de 

SWOT-analyse. Uit deze analyse volgen de belangrijkste leerpunten van dit 

project, die onderverdeeld worden in organisatie en risicomanagement op

drachtgever. 

Organisatie: 

Trainingen en standaard instrumenten 
Bij aanvang van het project hebben bijna alle projectmedewerkers de standaard 

training van risicomanagement en systeemgerichte contractbeheersing gevolgd. 

Wellicht dat enkele nieuwelingen in het project de training niet gehad hebben. 

Een eye-opener hierbij was het doen van concrete oefeningen in de training. 

Deze trainingen hebben bijgedragen aan de actuele kennis van de projectme

dewerkers op het gebied van risicomanagement. Tevens zorgt het ervoor dat de 
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mensen het project scherper en breder benaderen en actiever bezig zijn met 

risico's. Voor projectorganisaties geldt dat trainingen een vrijblijvend karakter 

hebben, zodat er minder snel gebruik van gemaakt wordt. Het verplicht stellen 

voor projectmedewerkers om deze trainingen te volgen is een oplossing van het 

probleem. 

Kennisoverdracht 

In extra sessies over de toepassing van risicomanagement, die de ervaren 

contractmanager georganiseerd heeft, is iedereen op een basisniveau getrokken 

in het risico denken. Daarnaast is de actieve, aanjagende rol van de risicoma

nager erg belangrijk om het risicomanagement levendig te houden binnen de 

projectorganisatie. Risicomanagement is vanaf het begin opgezet binnen het 

project. In de contractfase heeft de risicomanager ondersteuning geleverd voor 

de risicoallocatie. In samenspraak met de juristen die het contract opstellen is 

het contract gemaakt, waarvan Rijkswaterstaat uiteindelijk veel profijt heeft. 

fnterne en externe toetsing 

Het projectbureau A4 heeft een projectkeurmerk voor de meest kritieke 

processen. Dit heeft niet al leen als voordeel dater procesbeschrijvingen zijn 

waarin staat hoe gewerkt en gecommuniceerd wordt, maar daamaast bevordert 

het de teamgeest, is het een leidraad voor projectmedewerkers en zorgt het 

voor een duidelijke structuur. Intern is het projectbureau getoetst door de 

collega 's van Projectbureau A 12 en extern heeft Lloyd's Registers het Betaal 

Contractbeheersings Database (BCD) doorgelicht. De uitkomsten hiervan 

waren positief. 

Risicomanagement is iets wat vanuit de lijn aangestuurd moet worden. Toch 

komt het nog vaak voor dat dingen meer informeel geregeld worden, omdat het 

anders te lang duurt. De relatie tussen risicomanagement en systeemgerichte 

contractbeheersing is nog geen gemeengoed binnen de organisatie van Rijks

waterstaat. Vanuit ECO zou hier veel meer op aangestuurd dienen te worden, 

omdat iedereen weet dat de koppeling er is, maar velen de relatie niet scherp 
hebben. Als de dienstleiding risicomanagement niet tussen de oren heeft dan is 

het voor andere medewerkers helemaal Iastig. 

"De relatie tussen risicomanagement en systeemgerichte contractbeheersing 
is nog geen gemeengoed binnen de organisatie". 

Om de samenwerking met de opdrachtnemer te bevorderen is er in het begin 

van het project een PSU geweest met de belangrijkste sleutelfiguren van zowel 

opdrachtgever als opdrachtnemer. Daarin is het vertrouwen naar elkaar toe 

uitgesproken en welke verwachtingen men van elkaar heeft. 
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Risicomanagement opdrachtgever: 

Risico-inventarisatie 
Van iedere discipline wordt verwacht dat ze actief meedenken en input leveren 

van risico's. De contractmanager heeft verschillende sessies gehouden over 

risicomanagement en water van de verschillende disciplines wordt verwacht. 

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en er warden regelmatige sessies gehou

den waarin projectdeelnemers scherp warden gehouden. De risicomanager is 

degene die de risicobijeenkomsten faciliteert en is eindverantwoordelijk voor 

het 'definitief' maken van risico's. 

Binnen het project wordt er gebruik gemaakt van de Betaal Contractbeheer

sings Database (BCD). Dit is een integraal projectbeheersingssysteem, waarbij 

risicodatabase, toetsdatabase, betaalproducten en de planning van de aannemer 

aan elkaar gekoppeld zijn . Het is een goed werkend systeem dat RWS-breed 

ingezet zou kunnen warden. Oat voorstel is gedaan aan ECO, maar het duurt te 

lang voordat er concrete actie wordt ondernomen, dus wordt het alleen gebruikt 

op projectbasis. 

Risicodossier 
Het risicodossier van de opdrachtgever is actueel en volledig en wordt up-to

date gehouden door de risicomanager. Het dossier van de opdrachtnemer is 

echter nog niet geactualiseerd overgedragen aan de opdrachtgever. De risicoda

tabase mag niet vervuild warden met al le aandachtspunten die de toetsers 

hebben, daarom heeft het cluster Techniek een eigen database waarin de 

risico's op basis van techniek staan (dit is meer een geheugensteuntje). Een 

belangrijke taak is weggelegd voor de Manager Techniek, die zijn medewer

kers scherp moet houden dat ze niet terug vallen in hun oude rol als toezicht

houder. 

De opdrachtnemer is open en transparant naar de opdrachtgever toe en dat is 

ook naar elkaar toe uitgesproken. De opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het 

contractbeheersplan verstrekt, met bijgevoegd een top 20 van belangrijkste 

risico's, als teken van transparantheid, dit werkt positiefvoor de samenwer

king . De opdrachtnemer heeft zijn risicodossier niet geactualiseerd en er staan 

veel risico's in die voor de opdrachtgever zijn (bv. het op tijd geregeld hebben 

van een vergunning). 

Selectiecriteria voor potentieel toetsonderwerp 
Voor R.ijkswaterstaat zijn veiligheid , doorstroming en imagoschade belangrijke 

selectiecriteria. De vertrekpunten voor de selectiecriteria voor de topiijst van 

risico's is duidelijk voor iedere discipline. Belangrijk is dat de selectiecriteria 

dynamisch blijven. Bij het project is in het eerste kwartaai getoetst op veilig

heid en doorstroming om te kijken hoe de aannemer deze aspecten borgt. In het 

tweede kwartaal is getoetst op tijd, omdat de opdrachtnemer al ruim een half 

jaar vertraging op heeft gelopen. 
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Toetsen in de praktijk 
De contractmanager heeft er voor gekozen om twee waarnemers te gebruiken 

bij het project. Een voor het noordelijke deel en een voor het zuidelijke deel 

van het project. De waarnemers vonnen de oren en ogen van het contractbe

heersteam op de werkvloer en geven aan bij welke potentiele risico's zij een 

"kriebels in de onderbuik krijgen". De informatie wordt gevraagd en onge

vraagd aan de contractmanager voorgelegd en die bes list uiteindelijk of er iets 

mee gedaan wordt. De waarnemers kunnen situaties buiten meteen beoordelen 

op onder andere veiligheid en doorstroming, waardoor proactief gewerkt 

wordt. 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. 

De opdrachtgever geeft aan dat boetes niet werken en a Ileen een negatief bee Id 

geven. Het zou beter zijn om de opdrachtnemer te belonen voor werk dat goed 

ingericht is of het sneller opleveren van producten. Los van de boetes worden 

er geen betalingen gedaan als er nog tekortkomingen zijn, omdat de opdracht

gever zichzelf daarmee in de problemen kan brengen. 

Conclusie 
Het project heeft een aantal best practices opgeleverd en daarnaast nog een 

aantal behoeften van het contractbeheersteam die hieronder worden opgesomd: 

Best practices: 
./ Het systeemgerichte contractbeheersing verhaal is niet moeilijk maar het 

heeft tijd nodig om het tussen de oren te krijgen 
./ Laat vanaf het begin van het project een risicomanager betrokken zijn, dus 

ook al in de contractfase (risicomanager is betrokken bij de risicoallocatie) 
./ Groot dee I van het contractteam mee laten gaan naar de uitvoeringsfase, 

team zeker niet wisselen in cruciale fase 
./ Samenspel tussen risicomanager en juristen die het contract opstellen is 

belangrijk bij het uitwerken van het contract (kun je veel profijt van heb
ben) 

./ Duidelijk de contractbeheerfilosofie met elkaar door akkeren, zodat 
iedereen het goed tussen de oren heeft en het keuzes maken makkelijker 
maakt 

./ Goed integraal projectbeheersingsysteem, waarin risicodatabase, toetsda
tabase en betaalproducten aan elkaar gekoppeld zijn in het Betaalproduc
ten Contractbeheersings Database (BCD) 

./ BCD wordt gekoppeld aan de planning van de aannemer 

./ Regelmatig een kwartaal toetsen op Veiligheid en Doorstroming om te 
kijken hoe de aannemer werkt en hoe deze aspecten geborgd worden, om
dat de opdrachtgever daar de meeste last van heeft 

./ Afhankelijk van de stand van zaken van het project en het vakmanschap 
van het CBT word! vastgesteld wat de focus is voor het volgende kwartaal 

./ Veel dialogen en sessies houden met alle projectdeelnemers over hoe 
omgegaan moet worden met risico's, dit houdt de mensen scherp 
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./ Opdrachtgever vraagt opdrachtnemer om de opdrachtgeverrisico's in kaart 
te brengen. Dat is een mooie toets of de risicoallocatie als beschreven in 
het contract hetzelfde wordt beleefd. 

Behoeften contractbeheersteam: 
./ Er zou een handboek moeten komen, waarin beschreven staat wat iedere 

projectmedewerker in zijn/haar basispakket moet hebben ten aanzien van 
RM 

./ Hoe worden risico's, vanuit het onderbuikgevoel van een toetser, omgezet 
naar een risico en op welk niveau wordt het risico omschreven? 

./ Special Taskforce kan faciliteren in de startfase na gunning ter ondersteu
ning van de sleutelfiguren 
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SWOT-analyse A4 Burgerveen-Leiden 

Organisatie Risicomana2ement OG Risicomanagement ON 
Risico-inventarisatie Risicodossier Selectiecriteria voor Toetsen in de praktijk 

potentieel toetsonder-
werp 

l> CM maakt dee! uit van een kenniskring );;. ledere discip line moet actief );;. Goed integraal projectbe- l> Veiligheid, doorstroming en l> Waamemers die de ogen en oren van het l> ON is transparant en open naar de OG toe 
RM die regionaal is georganiseerd meedenken en input leveren heersingsysteem, waarin imagoschade zijn belangrijke CBT zijn op de werkvloer en aangeven bij l> Er is wederzijds vertrouwen, wat ook naar elkaar toe 

);;. Meeste projectmedewerkers hebben de door middel van een risicolijst risicodatabase, toetsdata- selectiecriteria voor R WS welke potentiele risico' s zij 'kriebels in de is uitgesproken 
standaard trainingen van RM en systeem- );;. Duidelijk een verantwoordelij- base en betaalproducten >- Vertrekpunten voor onderbuik' krijgen >- OG heeft CBP en de top I 0 lijst van toprisico 's 
gerichte contractbeheersing gehad, eye- ke (risicomanager) voor het aan elkaar gekoppeld zijn selectiecriteria voor de top- >- Waamemers geven gevraagd en ongevraagd verstrekt aan ON 
opener daarbij was het doen van oefenin- definitiefmaken van risico's in het Betaalproducten lijst van risico's zijn voor infonnatie aan de contractmanager l> ON krijgt veel vertrouwen van de OG, dat kan 
gen in de training l> Verschillende sess ies over RM Contractbeheersings Data- iedere discipline duidelijk ,. Waamemers kunnen si tuaties buiten meteen alleen maar geschaad worden en dan heeft de ON ,. Goed dater procesbeschrijvingen zijn en wat er van de verse hi llende base (BCD) l> Selectiecriteria moeten beoordelen op onder andere vei I igheid en een groot probleem 
waarin staat hoe gewerkt wordt en hoe het projectdeelnemers wordt ver- ;. BCD wordt gekoppeld aan dynamisch blijven doorstroming, waardoor proactief gewerkt l> In het begin risico-overleg intensief met elkaar 
wordt vastgelegd in het systeem en wordt wacht, georganiseerd door CM de planning van de aanne- kan worden afstemmen 
gecommuniceerd naar iedereen ,. Een keer per 8 weken worden mer l> Specialisten op afroep beschikbaar om bij te 

};> Druk bezochte project start up (PSU) met alle risico's uitgeprint en door- l> BCD zorgt voor een staan met toetsen 
veel sleutelfiguren, wat de samenwerking !open, welke risico's relevant overzicht waar het misgaat };> Wegeninspecteurs houden oogje in het zeil 
heeft bevorderd zijn en wie verantwoordelijk is l> Projectmedewerkers vallen nauwelijks terug 

};> Actieve aanjager van risicomanagement l> RM-proces wordt goed voor welk onderdeel in oude rol van toezichthouder 
in de vorm van een risicomanager gefaciliteerd door Risicomana- l> BCD is doorgelicht door l> CM en risicomanager houden ze scherp met 

);;. Sessies over het toepassen van RM heeft ger Lloyd's Registers en de het actief meedenken over risico's 

Sterkte iedereen meegetrokken naar een bepaald );;. Duidelijke afspraken en uitkomst was positief >- Regelmatige sessies over de toepassing van 
basisoiveau in het ris ico denken regelmatige sessies waarin );;. lnteme toetsing door RM in het project ,. Ervaren contract manager die anderen projectdeelnemers scherp wor- Project bureau van de A 12 ,. Toetsers hebben training gehad over hoe ze 
aansruurt den gehouden );;. Het risicodossier OG is een exteme kwaliteitstoets ku1U1en houden 

);;. Rolverdeling !PM-model is goed, mits de acrueel en vol ledig van de );;. Manager Techniek voelt zich nog steeds 
mensen er op de juiste manier invulling OG verantwoordelijk, maar weet hier goed mee 
aan geven >- Cluster Techniek heeft een om te gaan en kan zijn mensen goed scherp 

c >- Verschillende disciplines hebben een eigen ri sicodatabase, houden om niet terug te va llen in ongewenst .. 
~ acruele kennis/bagage op het gebied van waarin risico 's staan op gedrag .... c RM basis van techniek (geheu- );;. Betaalproduct pas betalen wanneer er geen - );;. Projectkeunnerk voor de meest kritieke gensteuntje) tekortkomingen of afwijkingen meer open 

processen : bevordert teamgeest, is een staan 
leidraad voor projectmedewerkers en 
zorgt voor duidelijke strucruur 

l> De lijn stuurt het bezig zijn met risico's te );;. Na gunning is er geen );;. Nog geen goed geactuali- ,. In sommige gevallen wordt vanuit het l> ON heeft problemen met RM en systeemgerichte 
weinig aan afstemmingsoverleg geweest seerd risicodossier gehad product gesignaleerd dat het proces niet contractbeheersing 

);;. Relatie russen RM en systeemgerichte tussen OG en ON van ON goed was l> Wisseling van team bij tenderfase naar uitvoerings-
contractbeheersing is nog geen gemeen- l> Risico's met betrekking tot fase 
goed binnen de organisatie van R WS omgeving worden soms als een ,. ON geeft aan wanneer de risicosessie met de OG is, 

);;. Trainingen worden spaarzaam bezocht risico gefonnuleerd door ON, maar dat is er nog niet van gekomen, omdat andere ,. Door tijdsgebrek heeft Manager Techniek terwij l ditjuist heel belangrijke zaken prioriteit hadden. 

Zwakte 
weinig tijd gehad zijn rol uit te voeren als risico's zijn voor de OG l> ON brengt hoofdzakelijk OG risico's in kaart 
aanjager en het aansruren van het cluster );;. CBT had in beginfase );;. ON fonnuleert risico's vaak heel technisch 
Techniek problemen met het fonnuleren ,. Handreiking systeemgerichte contractbe- van ri sico's 
heersing is nog niet gebruikt 

l> ledereen weet dat de koppeling russen 
RM en systeemgerichte contractbeheer-
sing er is, maar niet iedereen heeft hem 
even schero 
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Kan sen 

= .. 
~ .... 
;i.e 
~ 

Bedreigingen 

}> Vanuil ECO meer aansturen op relalie 
tussen RM en sys1eemgerichte contract-
beheersing 

> RWS zou trainingen voor RM verplicht 
moelen slellen, omdat mensen die trai-
ning volgen hel project scherper, breder 
benaderen en actiever bezig zijn met 
risico's 

> RM moet een plaats krijgen binnen de 
lolale organisatie R WS en dil moet vanuil 
de lijn aangestuurd worden 

> Omdal trainingen een vrijblijvend 
karakter hebben wordt er te weinig ge-
bruik van gemaakt 

> Afronding ambassadeurspool RM is een 
bedreiging voor de verspreiding van 
opgedane kennis en ervaringen 

> Als de dienstleiding RM niet tussen de 
oren heeft, dan is het voor andere mede-
werkers helemaal lastig 

> Het systeemgerichte contractbeheersing 
verhaal is niet moeilijk maar het heeft tijd 
nodig om het tussen de oren le krijgen 

»- Laa1 vanaf hel begin van hel project een 
risicomanager be1rokken zijn, dus ook al 
in de conlractfase (risicomanager is be-
1rokken bij de risicoallocatie) 

> Groot dee! van hel contractteam mee laten 
gaan naar de uitvoeringsfase, team zeker 
niel wisselen in cruciale fase 

> Samenspel tussen risicomanager en 
juristen die het conlracl opstellen is be
langrijk bij het uitwerken van het contract 
(kun je veel prolijt van hebben) 

» Duidelijk de contractbeheerlilosolie mel 
elkaar door akkeren , zodat iedereen het 
goed tussen de oren heeft en he1 keuzes 
maken makkelijker maakl 

'? Er zou een handboek moelen komen, 
waarin beschreven slaal wal iedere pro
jectmedewerker in zijn/haar basispakkel 
moet hebben len aanzien van RM 

> Hoe worden risico's, vanuit hel onder
buikgevoel van een loetser, omgezel naar 
een risico en op welk niveau wordl het 
risico omschreven? 

'? Special Task Force kan faciliteren in de 
startfase na gunning ter ondersteuning 
van de sleutelfi uren 

> 

> 

He1 is gewensl dat de ON zelf 
een risicomanager in huis heeft , 
omdat zo de kennis behouden 
blijft 

OG en ON hebben een andere 
focus bij hel inventariseren van 
risico' s, verschillende kwantili-
ceringen 

> BCD zou R WS breed 
ingezet kunnen worden, 
alleen duurt hel bij ECO 
lang voordat zoie1s daad-
werkelijk uitgevoerd wordt 

> Goed integraal projectbe
heersingsysteem, waarin 
risicodatabase, toetsdata
base en betaalproducten 
aan elkaar gekoppeld zijn 
in het Betaalproducten 
Contractbeheersings Data
base (BCD) 

'? BCD wordl gekoppeld aan 
de planning van de aanne
mer 

> Ecrste keer (kwartaal) toelsen 
op Veiligheid en Doorstro
ming om te kijken hoe de 
aannemer werkt en hoe deze 
aspecten geborgd worden 

> Afhankelijk van de stand van 
zaken van het projecl en het 
vakmanschap van het CBT 
wordt vastgesteld wat de 
focus is voor het volgende 
kwarlaal 

> Het zou mooi zijn als waamemers de meest 
risicovolle processen zouden kunnen waar
nemen, vooral de doorstroming en veilig
heids risico 's 

> ON belonen voor het sneller opleveren van 
werk of als a lies goed ingericht wordt, dal 
werkt beter dan boetes 

» Gevaar zit er in dat waamemers zich ter 
plekke gaan bemoeien mel de ui1voering, 
het ligl dus heel erg aan de houding van de 
waamemers 

> Opletten dal waamemers geen verantwoor
delijkheid naar zich loetrekken 

» OG moet niel hel werk van de aannemer 
gaan doen 

> Indien betaalproduclen betaald worden als 
ze nog niet I 00% a fgerond zijn kan dat 
problemen opleveren mel de AD 

»- Als het projecl daadwerkelijk in de 
uitvoering gaat moel nog maar bekeken 
worden of toetsers onderscheid kunnen 
maken in de meest risicovolle processen 

> Veel dialogen en sessies houden met alle 
projectdeelnemers over hoe omgegaan moet 
worden met risico's, dit houdt de mensen 
scherp 

» In beginfase een keer parallel door de systematiek 
heenlopen met de ON 

> Roi uitvoerder ON is erg belangrijk omdal die de 
brug is tussen binnen en de uitvoering 

» ON moet niet aan het handje worden meegenomen 
door de OG 

'? Uitvoerder heeft het vaak erg goed tussen de oren, 
maar als hij wegvalt staat er niets op papier 
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Case 2: Westrandweg 

Algemene projectinformatie 

Projectnaam: 

Opdrachtgever: 

Datum gunning: 

Datum aanvang: 

Datum oplevering: 

Projectfase: 

Projectomschrijving 

Westrandweg 

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

Provincie Noord-Holland, 

Gemeente Amsterdam 

Eind 2006 

Eind 2007 

2012 

Uitvoeringsfase 

De westrandweg is een nieuw te ontwerpen en aan te leggen autosnelweg met 

2x2 rijstroken van circa I 0 km lengte, inclusief de aansluiting op knooppunt 

Raasdorp (A5-A9), de aansluiting op de A I 0-west nabij de Coentunnel en twee 

aansluitingen op het onderliggende wegennet. 

Situatie van bet project 
De uitvoering gaat binnen enkele maanden beginnen, de opdrachtnemer is 

momenteel bezig met het ontwerp van het project. De tweede Coentunnel die 

aansluit op het project is sinds kort aanbesteed. 

Belangrijkste leerpunten 
De resultaten van de interviews die gehouden zijn met de contractmanager, 

risicomanager en assistent contractmanager/hoofdtoetser van het contractbe

heersteam van de Westrandweg zijn samengevat in de SWOT-analyse. Uit 

deze analyse volgen de belangrijkste leerpunten van dit project, die onderver

deeld warden in organisatie en risicomanagement opdrachtgever. 

Organisatie: 

Trainingen en standaard instrumenten 
Momenteel zijn er nog geen trainingen gevolgd op het gebied van risicomana

gement. Het contractbeheersteam houdt zich nog niet gestructureerd bezig met 

het volgen van trainingen, er wordt te weinig gekeken naar de behoefte vanuit 

het contractbeheersteam. De assistent contractmanager heeft veel ervaring op 

het gebied van systeemgerichte contractbeheersing en gaat binnen het contract

beheersteam trainingen/lezingen verzorgen. 

De leidraad Handreiking systeemgerichte contractbeheersing beschrijft in 

hoofdlijnen hoe systeemgerichte contractbeheersing werkt in theorie . Er is 

echter behoefte aan het praktische verhaal, leerervaringen van andere projecten. 

Het principe van systeemgerichte contractbeheersing krijgt het contractbe

heersteam pas tussen de oren wanneer er buiten daadwerkelijk toetsen gaat 

uitvoeren. 
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fnterne/externe toetsing 
De accountantsdienst van Rijkswaterstaat is momenteel bezig met het doorlich

ten van de projectorganisatie. Een interne toetsing is goed om kritisch te 

blijven ten opzichte van het toepassen van systeemgerichte contractbeheersing. 

Rijkswaterstaat vraagt een hoog niveau van het kwaliteitssysteem van haar 

opdrachtnemers, dan moet men als Rijkswaterstaat zelf ook kwaliteit leveren. 

lnteme toesing wordt vaak gekoppeld aan rechtmatigheiddiscussies, binnen dit 

project hebben nog geen betalingen plaatsgevonden. Hierdoor zijn er nog geen 

controles hierop geweest. De accountantsdienst controleert vanuit een financi

eel perspectief, het is gewenst om ook vanuit een technische insteek (gericht op 

toetsen in de praktijk) getoetst te worden. 

Kennisoverdracht 
De kenniskringen risicomanagement en systeemgerichte contractbeheersing 

zijn niet bekend bi1U1en het contractbeheersteam. Er is behoefte aan deelname 

aan deze kenniskringen, vooral leerervaringen van andere projecten. Er is op 

eigen initiatief en ad hoc geshopt bij andere projecten. Bijvoorbeeld zijn de 

projectmanager, contractmanager, assistent contractmanager en risicomanager 

op bezoek geweest bij de A 73. 

Tijd I capaciteit voor toepassen Risicomanagement 
Capaciteit is een groot probleem, zowe] kwalitatief als kwantitatief. Risicoma

nagers zijn voor een grot gedeelte inhuur, hierdoor bestaat de kans dater 

ke1U1is verloren gaat. Door het tekort aan capaciteit bestaat het gevaar dat 

risicomanagement niet voldoende ge"implementeerd kan worden binnen het 

contractbeheersteam, waardoor het een moeilijk verhaal wordt om systeemge

richte contractbeheersing toe te gaan passen. Het gevaar is vooral gericht op 

risicomanagement op contractniveau. 

Organisatiemodel (!PM-model) voor toepassen risicomanagement 
Risicomanagement moet zo diep mogelijk in de organisatie geborgd worden, 

integraal onderdeel binnen van de organisatie. Het IPM-model is een goede 

organisatiestructuur en biedt de mogelijkheden om een goede invulling te 

geven aan risicomanagement. Projectmedewerkers die een van de vijf roll en 

vervullen binnen het IPM-model komen terecht in het leer werk traject. Binnen 

het leer werk traject worden trainingen op het gebied van systeemgerichte 

contractbeheersing verplicht gesteld. Nadeel van het leer werk traject is dat dit 

alleen geldt voor medewerkers van Rijkswaterstaat en niet voor inhuur, terwijl 
een groot gedeelte van het contractbeheersteam inhuur is. 

Risicomanagement opdrachtgever: 

De relatie met de opdrachtnemer is net zo belangrijk als het contract. Binnen 

het project heeft er een team building sessie met de opdrachtnemer plaatsge

vonden om de verwachtingen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer uit te 

spreken, tevens is het belangrijk om verwachtingen binnen het contractbeheers

team te bespreken. Probeer duidelijk aan te geven waar de grenzen liggen en 
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bespreek hoe te handelen wanneer het fout dreigt te gaan, de nieuwe rol van 

Rijkswaterstaat met het principe van afstand nemen en over de wijze waarop de 

opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat hij voldoende kwaliteit levert. De 

teambuilding heeft ervoor gezorgd dater gezamenlijk een visie is gevormd en 

deze visie is ondertekend door beide partijen. Hierin staat de wijze van samen

werken , communiceren en de verhouding die wordt gecreeerd. Op basis van 

een goede relatie is alles bespreekbaar. Tevens heeft de opdrachtnemer inzicht 

gekregen in het contractbeheersplan om zo open en transparant te zijn en 

vertrouwen op te bouwen. De open en transparante relatie kan onderhouden 

houden worden door het uitwisselen van risicodossiers, verschillende gezamen

lijke risicosessies en bijvoorbeeld top 10 risico ' s bespreken tijdens regulier 

overleg. Onder andere is er ook welke type risico's de opdrachtnemer moet 

aanleveren. De opdrachtnemer heeft geen moeite met het aanleveren van 

risico's, hierdoor kan de opdrachtgever een gevoel krijgen hoever de opdracht

nemer het risicomanagement proces op de rit heeft staan. De opdrachtnemer 

heeft een risicomanager ingehuurd en een risicomanagement plan opgesteld, dit 

spreekt vertrouwen uit. Wanneer de opdrachtnemer zich niet houdt aan de 

afspraken moet er op een informele manier hier op worden gewezen tijdens een 

contract-, project- of technisch over leg. Het project is gebaseerd op twee 

pijlers: het informele gedeelte (de relatie met de opdrachtnemer, zorg ervoor 

dat de opdrachtgever met de opdrachtnemer in gesprek blijft zodat het besef 

ontstaat dat samen een project moet worden gerealiseerd) en het formele 

gedeelte (het contract) . 

Risico-inventarisatie 
Het risicodossier van de opdrachtnemer kan input leveren voor de risico

inventarisatie van de opdrachtgever, de opdrachtgever moet kritisch blijven ten 

opzichte van de opdrachtnemer in de volledigheid van het dossier. Het dossier 

geeft een gevoel bij het risicomanagement van de opdrachtnemer. Wat de 

opdrachtgever vraagt via vraagspecificatie deel 2 op het gebied van risicoma

nagement is erg beknopt. Opdrachtnemers hebben moeite met vraag specifica

tie dee! 2 en de indeling die Rijkswaterstaat hierin voorschrijft ten aanzien van 

het projectmanagementplan en de primaire processen. Dit vraagt om kennis

overdracht met de markt. 

Aandachtspunten die kriebels in de onderbuik geven moeten zeker niet negeert 

worden maar wel met gezond verstand benaderen. Hier hebben de risicomana

gement en contractmanager een belangrijke rol, zij moeten de projectmedewer

kers hierin begeleiden en continu blijven vragen waarom ze een bepaald risico 

zien. 

Tijdens faseovergangen is het verstandig dat de opdrachtgever tenminste vraagt 

om inzicht te krijgen in het risicodossier van de opdrachtnemer. Zodat de 

opdrachtgever kan beoordelen of de opdrachtnemer risicogestuurd werkt 

tijdens het ontwerp en de uitvoering. Het is tevens goed om als opdrachtgever 

bij cruciale fase een actualisatie slag te maken. Een totaal nieuwe inventarisatie 

levert vaak nieuwe inzichten op en kan bestaande denkpatronen doorbreken . 
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Om het risicomanagement proces levendig te maken en houden is het belang

rijk om regelmatig risicosessies te houden, op dit moment gebeurt dat nog te 

weinig. De risicomanager heeft een belangrijke rol binnen het risicomanage

ment proces, de risicomanager moet het contractbeheersteam ondersteunen en 

aanjagen op het gebied van risicomanagement. Dit kan bijvoorbeeld door het 

bespreken van de top 10 risico's zodat ze in het contractoverleg meegenomen 

kunnen worden, regelmatig beheersmaatregelen langslopen, actielijsten maken 

bij de beheersmaatregelen, bevindingen van toetsen terugvertalen in risico's. 

Risicodossier 
De risicodatabase wordt als standaard instrument gezien, het contractbeheers

team heeft geen toegang tot de database. De database is alleen toegankelijk 

voor de risicomanager, de risicomanager vult, onderhoudt en beheert de 

database. Het contractbeheersteam kan veranderingen aanbrengen via de 

risicomanager, veranderingen in kwantificering bijvoorbeeld. Het is belangrijk 

dat dit door een persoon gebeurt om het netjes en overzichtelijk te houden. Op 

deze manier gaat het risicomanagement proces niet leven binnen het contract

beheersteam omdat er een bepaalde afstand wordt gecreeerd. Het is gewenst 

om project-medewerkers te betrekken en inzicht te laten krijgen in de database. 

Het contractbeheersteam zou in de database moeten kunnen muteren en 

mogelijkheid krijgen voor het maken van een uitdraai voor selecties voor een 

toetsplan, een applicatie die vanaf elke computer ingekeken kan worden. 

Wanneer er meerdere mensen toegang hebben is het van belang om duidelijke 

afspraken te maken over de manier waarop de database wordt toegepast. Dit is 

een manier om het risicomanagement proces te borgen binnen het contractbe

heersteam. Een andere manier om wijzigingen door te geven is door gebruik te 

maken van een invulformulier. 

Binnen het risicodossier wordt te weinig onderscheid gemaakt in tussen 

projectgenerieke risico's en projectspecifieke risico's. Juist de projectspecifie

ke risico' s moeten leiden tot toetsen in de praktijk, projectgenerieke ris ico's 

zijn risico's die bij de opdrachtnemer liggen en niet interessant zijn voor de 

opdrachtgever. 

Het risicodossier is niet op contractniveau maar op projectniveau omdat het 

aangestuurd wordt vanuit projectcontrole. Dit is en blijft een lastig verhaal, 

project risico's kunnen contractrisico's worden maar ook andersom. Voor de 

risicomanager is het Jastig dit verschil aan te blijven geven in de database. Het 

is gewenst dat de risicomanager een bepaald technisch en/of juridisch niveau 

heeft zodat hij/zij ook inhoudelijk kan meedenken op het gebied van risico 's. 

Wanneer dit niet het geval is moeten er tijdens sessies indien nodig experts 

worden uitgenodigd. 

Het contractbeheersteam is zoekende naar een IT-tool voor integrale projectbe

heersing, hierbij een koppeling tussen risico 's, toetsen, eisen in het contract en 

het document management systeem. Een dergelijke tool zou Rijkswaterstaat 

breed beschikbaar moeten zijn. 

Aandachtspunten die kriebels in de onderbuik veroorzaken kunnen leiden tot 

risico's die op een verkeerde manier worden gekwantificeerd. Projectmede-
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werkers proberen op deze manier de aandachtspunten zo te kwantificeren dat 

ze binnen de toetsdrempel vallen en getoetst zullen gaan worden. De contract

manager, risicomanager en assistent contractmanager hebben de taak om het 

dossier regelmatig door te spreken en eventuele nuanceringen aan te brengen in 

de kwantificering. 

Selectiecriteria voor potentieel toetsonderwerp 
Binnen het contractbeheersteam is nog niet bekend hoe er invulling wordt 

gegeven wat betreft de toetsdrempel. In het contractbeheersplan staat een 

kwalitatieve omschrijving hierover. De toetsdrempel voor tijd, geld, kwaliteit, 

veiligheid en omgeving moet gezien worden als een dynamisch verhaal, hier 

moet een niet te strak kader voor worden opgesteld omdat ieder project 

maatwerk is. 

Toetsen in de praktijk 
Het rondje werk blijft onderdeel uitmaken van contractbeheersing, het is 

belangrijk om een gevoel te blijven houden met water buiten gebeurd. Hier 

moeten wel duidelijke afspraken over worden gemaakt over de wijze van 

waarnemen, voorkom dat projectmedewerkers terugvallen in de oude rol. Het 

is belangrijk om projectmedewerkers hierin te begeleiden, toetsen is en blijft 

een vak. Het is belangrijk dat toetsers de toetsfilosofie tussen de oren krijgen. 

Er wordt geen boetesysteem toegepast maar wanneer de opdrachtnemer geen 

voldoende kwaliteit levert kunnen betalingen worden gestopt en worden 

opgeschort. Dit wordt gezien als een sturing-, sanctioneringmiddel om de 

opdrachtnemer te prikkelen om kwaliteit te leveren. De opdrachtgever moet 

niet bang zijn om het sanctioneringmiddel in te zetten, de opdrachtnemer weet 

waar hij aan toe is omdat het staat beschreven in het contract. 

Conclusie 
De belangrijkste best practices en behoeften van het contractbeheersteam staan 

hieronder vermeld, voor overige best practices en behoeften wordt verwezen 

naar bij !age xx. 

Best practices: 
./ Vee! aandacht besteed aan relatie opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens 

een teambuilding middag, twee voile dagen met het kernteam/ sleutelelfi
guren van opdrachtnemer en opdrachtgever bij elkaar gaan zitten op een 
aparte locatie met een onafhankelijke begeleider. Dit heeft tot veel weder
zijds begrip geleid, het schept een sfeer en een manier van samenwerken 
zodat zaken makkelijker bespreekbaar zijn . 

./ Deel van het team (sleutelfiguren) in de contractvoorbereidingsfase is 
meegegaan in de uitvoeringsfase. Vaak komt het voor dat het totale team, 
zowel bij de opdrachtgever als opdrachtnemer, vervangen wordt. Het is 
belangrijk dat sleutelfiguren in het contractbeheersteam blijven zodat pro
jectmedewerkers weten waarom bepaalde beslissingen zijn genoemen in 
het opstellen van het contract. 
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Behoeften contractbeheersteam : 
v" Ondersteuning vanuit de centrale organisatie op het gebied van risicoma

nagement (bijvoorbeeld door risicoambassadeurs) en systeemgerichte con
tractbeheersing (door ECO). Yooral ondersteuning in h 

v" Leerervaringen van andere projecten 
v" ICT-tool voor integrale projectbeheersing, hierin een koppeling tussen 

risicodatabase, toetsdatabase, prestatieverklaringen en eisen uit het con
tract. 

v" Capaciteit, veel inhuur waardoor ook ke1U1is extern blijft. 
v" Het levendig houden van risicomanagement proces 
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SWOT-analyse Westrandweg 

Organisatie Risicomanae:ement OG Risicomanagement ON 

Risico-inventarisatie Risicodossier Selectiecriteria voor Toetsen in de praktijk 
potentieel toetsonderwerp 

> Momenteel wordt de projectorganisatie getoetst (op procesniveau) door de > Risicodossier opvragen bij ON > Risicodossicr wordl beheerd door de )> Rondje werk blijft onderdeel )> Er worden regelmat ig scssies gehouden russen 
DAD, dit houdt de organisatie scherp (kritisch) richting haar eigen proces- tijdens faseovergangen risicomanager zodat het dossier niet ver- van het werk (wel duidelijke deON-OG 
sen > Yerschi 1 lende soorten risicosessies vui Id kan raken spelregels hieraan koppelen), > Als de ON het RM-proces niet goed op de rit 

> Op eigen iniliatief 'geshopt' bij andere projecten (PM, CM, hoofdtoetser vinden plaats, goed zodat er op een > Risico's worden gekwantificeerd op toetsen is en blijft een vak heeft staan wordt hij hier eerst op informele 
en risicomanager op bezoek geweest bij A 73) andere wijze tegen het project wordt T,G,O,Y,K,1 > Ervaren toelsers binnen het manier op aangesproken (via contract-, project-

> Het L WT (leer-werk-traject) verplicht de deelnemers tot het volgen van gekeken. > Tijdens sessies worden risico's doorgeno- project, zodat deze de oner- of technisch overleg) 
trainingen op het gebied van RM & SCB (verdiepingsslag), nadeel hiervan men zodat de kwantificering getoetst varen mensen kunnen sturen .,. Tijdens sessies is overlegd met ON over welke 
is dat inhuur hier niet bij betrokken is (terwijl bijna de helft inhuur is) wordt (regelmatig wordt de kwantificering )> Wordt geen boetesysteem risico's de OG inzicht wil krijgen (risico's ON 

Sterkte 
.,. Er heeft een PSU plaatsgevonden waarbij de verwachtingen naar elkaar genuanceerd) toegepast. Passen opschorten met een gevolg voor OG) 

zijn uitgesproken. Besproken zaken zijn: wijze van samen werken (nieuwe van betalingen toe (moet > ON open en transparant over risico's tijdens 
rol OG en ON), wijze van communiceren OG - ON, manier waarop ON gezien worden als srurings- ri s i cosess i es 
verificatiesysteem kan inrichten om kwaliteit van het werk zelf aan te middel I sanctioneringmid- > ON heeft een risicomanager ingehuurd, dit 
tonen en hoe te handelen wanneer de relatie verslechterd russen ON - OG. del om ON te prikkelen om spreekt vertrouwen uil richting de OG 
Hier een document voor opstellen en dit laten ondertekenen door beide kwaliteit te blijven leveren) > ON heeft een apart plan opgesteld voor het 

c partijen. toepassen van RM (goed en doordacht plan, 
... > De ON heeft inzicht gekregen in het CBP getoetst door risicomanagers OG) 
Q,I ... 
c - )> Het CBT houdt zich niet gestructureerd bezig met het volgen van )> Te weinig risicosessies > Alleen de risicomanagcr hecft toegang tot > Y oorbereiding onvoldoende > Yraagspecificatie dee! 2 te beknopt omschreven 

trainingen en cursussen SCB en RM (wordt te weinig gekcken naar be- )> Risicodossier ON niet voldoende als de risicodatabase waardoor RM niet vol- wat betreft selectiecriteria over de wijze waarop de ON invulling moet 
hoefte van medewerkers CBT) input voor toetsplan (andere insleek doende gaat !even binnen het CBT voor potentieel toelsonder- geven aan RM 

> Er vindt te weinig inteme controle plaals, reden hiervoor is dater nog geen ON) )> Risicodossier is op projectniveau, niet op werp. Geen toetsdrempel > OG vult ON aan wanneer de ON grote missers 
betalingen hebben plaatsgevonden waardoor er nog geen rechtmatigheid- > Toetsers leveren vaak projectgene- contractniveau (dossier wordt aangesruurd aangegeven in het CBP, heeft in zijn dossier 
controles zijn uitgevoerd rieke risico's aan, dit zijn echter ON vanuit projectcontrol) alleen kwalitatieve beschrij-

> ECO biedt te weinig ondersteuning op het gebied van kennisoverdracht risico's en minder inleressant voor de ving in het CBP 

Zwakte (behoefte aan leerervaringen andere projecten) OG 
> Onvoldoende capaciteit beschikbaar > Wordt te weinig onderscheid 
> Risicomanager is ingehuurd waardoor kans bestaat dat kennis verloren gemaakt russen projectgenerieke en 

gaat projectspecifieke risico's 
)> Nog niet een duidelijk beeld hoe het 

CBT om wilt gaan met aandachts-
punt en die 'kriebels in de onderbuik' 
.geven 

> Risicomanagement zo diep mogelijk in de organisatie borgen, integraal > RM-proces levendig maken door het > Een risicodossier gewenst waarin alle > Toetsfilosofie tussen de oren > OG en ON passen zelfde !CT-tool toe voor het 
onderdeel van hel !PM-model houden van risicosessies en door medewerkers toegang hebben tot het krijgen van het CBT beheren van risico's (bijvoorbeeld handig wan-

> Theorie van SCB is duidelijk omschreven in verschillende documenten, risicomanager ( ongevraagd mensen dossier (risico's muteren, beheersmaatre- > Relatie russen OG - ON is neer de ON inzicht geeft in zijn dossier kan de 
mensen hebben behoefte aan praktische ervaring. Meer praktische begelei- laten bezig zijn met risico's door gelen veranderen, resultaten van toetsen zeer belangrijk, hierdoor OG zelf selecties hierin aanbrengen) 
ding vanuit ECO bijvoorbeeld via mailbox risico's invoeren en selecties aanbrengen voor bv hoeft minder snel een boete-

> De OG vraagt een hoog kwaliteitsniveau van de ON op het gebied van doorsturen) een toetsplan), probeer RM levendig te systeem toegepast worden. 
project kwaliteit management, zorg als OG dat het eigen kwaliteitssysteem > Wanneer het werk buiten gaat maken Op basis van een goede 
professioneel is ingericht beginnen gaat RM meer !even bij het > Het is gewenst wanneer meerdere mensen relatie is a lies bespreekbaar. 

c > lnteme toetsing niet alleen op financieel en organisatorisch gebied, maar CBT (de meest intensieve periode toegang hebben tot de database dater > Niet bang zijn om het ... ook op technisch gebied van SCB) duidelijke afspraken worden gemaakt over boetesysteem toe te passen 
Q,I - Kan sen > Niet alleen kennisoverdracht intern maar ook kennisoverdracht met markt )> RM is geen doe! op zich maar een het beheer (bv concept risico's invoeren, (is contracrueel vastgelegd, I"! 

liM (ON), aansturen vanuit ECO (op niveau van standaarden en modellen), middel risicomanager omzetten in definitief) dus ON weet waar hij aan 
omdat SCB is ontwikkeld door R WS en opgedrongen bij marktpartijen > Een voordeel is als de risicomanager > Project is zoekende naar een ondersteu- toe is) 

)> Risicomanager moet gezien worden als ondersteuner en aanjager van het enige technische kennis heeft of nende IT-tool (projectbehcersingstool), dit 
RM-proces, het CBT is verantwoordelijk voor uitvoering RM juridische kennis (zo niet, experts zou R WS-breed aangestuurd en ingezet 

betrekken bij risicosessies) moeten worden (graag een koppeling met 
> Goed om stil te staan bij cruciale eisen vanuit het contract en het document 

momenten zoals de verschillende management systeem) 
faseovergangen 
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Bedreigingen 

)> Continu'ileit van sleutelfiguren tijdens de planstudie, voorbereiding 
contract en uitvoering contract (wordt ook gevraagd van ON, dus als OG 
hier ook aan voldoen) 

)> ECO biedl le weinig ondersteuning op he! gebied van kennisoverdrachl 
(behoefte aan leerervaringen andere projecten) , ECO zou kennis moelen 
leveren op het gebied van SCB, ondersteuning in het concreet maken van 
SCB 

l> Kennis op het gebied van RM georganiseerd vanuit de centrale organisatie 
)> Communicatie intern in het CBT is gewenst (het CBP is bijvoorbeeld niet 

bekend bij de risicomanager, dit zou beter verspreid moeten worden). 
Belangrijk zodat het CBT scherp blijft en eenduidig richting de ON is 

)> Projectrisico's kunnen contrnctrisico's 
worden en ook andersom . Lastig om in de 
database hier onderscheid in te maken 

)> Project is zoekende naar een ondersleu
nende IT-tool (projectbeheersingstool 
inlegreren met R.i'vl-tool) , dit zou RWS
breed aangestuurd en ingezet moeten 
worden (graag een koppeling met eisen 
vanuil het contract, PV verklaring en het 
document management systeem) 

)> Lastig om een vastgesteld 
kader op te stellen voor een 
toetsdrempel ( een basis 
hiervoor is prima), ieder 
project is maatwerk ( dyna
misch verhaal) 

)> Vee! aandacht besteedt aan relatie met ON (2 
voile dagen met kemteam ON-OG op aparte 
locatie met een exteme procesbegeleider), heeft 
geleid tot wederzijds respect (beide partijen in 
Jee roces) 
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Case 3: A2/ A67 Randweg Eindhoven 

Algemene projectinformatie 

Projectnaam: 

Opdrachtgever: 

Datum gulllling: 

Datum aanvang: 

Datum oplevering: 

.. Projectfase: 

Projectomschrijving 

A2/A67 Randweg Eindhoven 

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

Rijkswaterstaat Dienst Noord-Brabant 

2juni2006 

12juni2006 

14 september 2009 

Uitvoeringsfase 

De A2 wordt vanaf knooppunt Batadorp tot en met Leenderheide gereconstru

eerd. Hierbij zijn de knooppunten Batadorp (A2/A58), De Hogt (A2/A67) en 

Leenderheide (A2/A67) betrok.ken. De hoofdrijbaan heeft op de A2-

westtangent (Batadorp-De Hogt) 2x2 rijstroken, met ruimte voor 2x3 en op de 

A67-zuidtangent (De Hogt-Leenderheide) 2x3 rijstroken. Alie kunstwerken 

worden op een breedte van 2x3 rijstroken gebouwd. 

Situatie van het project 
Het project loopt ruim een jaar, maar er zijn nog niet zoveel werkzaamheden 

gedaan. De werkzaamheden die de opdrachtnemer wel heeft gedaan, zouden 

vanuit zijn eigen kwaliteitssysteem beter kunnen volgens de opdrachtgever. De 

opdrachtgever constateert te veel afwijkingen , waardoor veel betaalproducten 

niet betaald worden. Na een jaar is nog maar 3% van de totale aa!Uleemsom 

betaald aan de aa!Ulemer, waar al 33% betaald had moeten zijn . Dit levert een 

groot probleem op voor de financieringslast van de opdrachtnemer. 

Oorzaak van de problemen is de onduidelijkheid over het contract, dat wordt 

beschouwd als een RAW+ contract. Het is een combinatiecontract dat bestaat 

uit een RA W-prestatiecontractdeel en een EC-contractdeel, en is dus geen 

volledig D&C-contract. Dit levert problemen op voor zowel opdrachtgever als 

opdrachtnemer, omdat beiden niet precies weten hoe ze ermee om moeten 

gaan. Rijkswaterstaat geeft aan dat de opdrachtnemer acteert alsof het een 

RAW-contract is, maar in zijn afwijkingen acteert alsofhet een D&C-contract 

is. 

Belangrijkste leerpunten opdracbtgever 
De resultaten van de interviews die gehouden zijn met de contractmanager, 

risicomanager en toetser van het projectteam A2/ A67 Randweg Eindhoven zijn 
samengevat in de SWOT-analyse. Uit deze analyse volgen de belangrijkste 

leerpunten van dit project, die onderverdeeld worden in organisatie en risico

management opdrachtgever. 
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Organisatie: 

Trainingen en standaard instrumenten 
Er is meer behoefte aan scholing, training en oefening voor projectmedewer

kers op het gebied van risicomanagement. Het hele systeem draait om risico

management en daarom is het van groat belang voor het project dat bij ieder

een het ' risico denken' tussen de oren zit. Trainingen zijn wel beschikbaar, 

maar er wordt veel te weinig gebruik van gemaakt, omdat het vaak op eigen 

initiatief gaat. Trainingen verpl icht stellen voor a Ile projectmedewerkers zou 

een oplossing kunnen zijn, want mensen die trainingen volgen hebben het 

'risico denken' beter tussen de oren en zien ook de voordelen van de nieuwe 

vorm van contractbeheersing in tegenstelling tot de traditionele werkwijze. 

Deze nieuwe manier van denken is niet binnen enkele dagen te leren, maar 

heeft gewoon tijd nodig voordat iedereen er goed mee overweg kan . 

Verder heeft het contractbeheersteam behoefte aan meer pragmatische handvat

ten voor het speelveld waarbinnen risicomanagement en systeemgerichte 

contractbeheersing uitgevoerd zou moeten warden. De handreiking 'Systeem

gerichte contractbeheersing' wordt als te abstract beschouwd en wordt daarom 

bijna niet gebruikt. 

Organisatiemodel voor toepassen risicomanagement 
De functie van de risicomanager is van essentieel belang binnen het project. In 

dit project is de risicomanager niet vanaf het begin betrokken bij het project, 

waardoor een duidelijke structuur ontbreekt in de eigen organisatie. In het 

begin van het project is een toetsmatrix opgesteld op basis van ervaringen van 

de toetsers, maar die totaal niet gebaseerd is op de filosofie van systeemgerich

te contractbeheersing, waarbij de meest risicovolle processen getoetst dienen te 

warden. Het maken van een risicoanalyse aan het begin van het project is van 

essentieel belang om goed onderbouwd de toetsen te bepalen. De rol van 

risicomanager wordt parttime ingevuld en dat is te weinig voor een groat 

project als de Randweg Eindhoven. Zeker als de risicomanager al zijn tijd kwijt 

is aan het mensen bewust maken van het risicomanagement proces en niet 

toekomt aan zijn eigen werkzaamheden. Om risicomanagement levendig te 

houden in de projectorganisatie is het van belang dater fulltime een risicoma

nager aanwezig is. Voorkeur gaat uit naar risicomanagers van Rijkswaterstaat 

zelf, omdat bij het inhuren van externe risicomanagers de kennis verloren gaat. 

Risicomanagement opdrachtgever: 

Risico-inventarisatie 
Binnen het project heeft het managementteam weinig problemen met het 

formuleren van risico's. De toetsers hebben echter wel problemen met het 

formuleren van risico's, oorzaken en gevolgen. Vaak zijn ze niet gewend om 

risico's te omschrijven op deze punten en warden risico's meteen als een toets 

geformuleerd. Oat komt door de uitvoeringservaring die de toetsers hebben en 
de technisch inhoudelijke achtergrond. De risicomanager en KAM-adviseur 

proberen de projectmedewerkers te begeleiden in het formuleren van risico's 

door ze aan de hand mee te nemen en door te blijven vragen of het wel daad-
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werkelijk om een risico gaat. Om het proces beter te laten verlopen is het 

gewenst dater een betere mix komt tussen mensen die verstand hebben van 

systeemgerichte contractbeheersing en de vakinhoudelijke specialisten (traditi

onele RWS-er), die een meer adviserende rol hierin kunnen hebben. 

De Opdrachtgever heeft het contractbeheersplan en het risicodossier van de 

opdrachtgever niet verstrekt aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is vanuit 

het contract wel verplicht om 4-wekelijks inzicht te geven in het risicodossier. 

Deze opstelling van de opdrachtgever heeft de samenwerking met de opdracht

nemer niet bevorderd, terwijl openheid en transparantheid juist erg belangrijk 

zijn bij systeemgerichte contractbeheersing. Achteraf is de opdrachtgever blij 

dat het risicodossier niet verstrekt is aan de opdrachtnemer, omdat er een fout 

in het contract blijkt te zitten en de opdrachtgever verwacht dat de opdracht

nemer deze kans gegrepen zou hebben om zijn onderhandelingspositie te 

versterken. Dit probleem heeft echter een dieperliggende oorzaak en dat is dat 

er in het begin van het project de verwachtingen naar elkaar niet duidelijk 

uitgesproken zijn. Er heeft wel een project start up (PSU) plaatsgevonden, 

maar die is totaal niet effectief geweest, waardoor vanaf het begin af aan al 

achter de feiten wordt aangelopen. 

ledere vier weken wordt een bouwvergadering gehouden waarin de belangrijk

ste risico ' s moeten worden. De risicomanager van Rijkswaterstaat overlegt een 

week voor de bouwvergadering met de risicomanager van de opdrachtnemer 

om een lijstje te maken met belangrijkste risico 's. Dit zijn de risico 's die 

besproken zouden moeten worden in de bouwvergadering, maar dit gebeurt 

praktisch niet. 

Risicodossier 

De opdrachtgever is niet tevreden over de risico's die staan beschreven in het 

risicodossier van de opdrachtnemer. Bijna a lie risico's hebben te maken met de 

verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, er staan geen technische risico ' s in 

en er staan geen risico's in die te maken hebben met het contract. Hoofdoor

zaak hiervan is dat opdrachtgever en opdrachtnemer een totaal ander besef 

hebben van toprisico's . In het beginstadium van het project had dit veel beter 

op elkaar afgestemd dienen te worden, dat had gekund in de PSU . Een aantal 

belangrijke punten die niet in het risicodossier van de opdrachtnemer waren 

opgenomen werd al snel tegen aan gelopen door de toetsers. De toetsers bij dit 

project zijn nog erg graag buiten op de werkvloer en willen de opdrachtnemer 

te veel controleren en direct ingrijpen . Dit geeft de opdrachtnemer het gevoel 

dat de opdrachtgever a Ileen op die punten toetst waar het fout gaat, zonder dat 

de opdrachtnemer tijd heeft om zijn beheersmaatregelen te nemen. De toetsen 

geven dan een verkeerd beeld van de werkelijkheid. 

Toetsen in de praktijk 
Het is belangrijk dat een toetser zich terdege bewust is dat als ze een toets gaan 

uitvoeren dater een risico aan gekoppeld is . In het extreemste geval kan de 

contractmanager zeggen dat een toetser a Ileen naar buiten mag als hij aan kan 
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tonen welk risico er achter zit. Om feeling te krijgen met het toetsen in de 

praktijk hebben de toetsers een soort van mini-stage gelopen bij de collega's 

van Rijksweg 73 in Limburg. Deze stage heeft de toetsers in ieder geval op 

weg geholpen om toetsen beter uit te voeren. 

De opdrachtgever probeert de opdrachtnemer te prikkelen om zijn processen 

beter te beheersen door het toepassen van een boetesysteem. De boetes prikke

len de opdrachtnemer echter helemaal niet. Straffen heeft vaak minder effect 

dan het belonen van goed geleverd werk, dus hogere boetes werkt niet. 

Belangrijkste leerpunten opdracbtnemer 
Naast de gesprekken die gevoerd zijn met de opdrachtgever is er een interview 

gehouden met de KAM-adviseur en de projectmanager van de opdrachtnemer 

van het project. Het interessante aan dit gesprek was dat de opdrachtnemer en 

de opdrachtgever over sommige zaken totaal verschillend denken. Dit is dan 

ook het grootste probleem binnen het project. De resultaten van het gesprek 

zijn samengevat in de SWOT-analyse. De belangrijkste leerpunten worden 

hieronder toegelicht, en zijn onderverdeeld in organisatie en risicomanagement 

opdrachtnemer. 

Organisatie: 

De opdrachtnemer heeft het gevoel dat de opdrachtgever gestuurd moet worden 

bij de inrichting van systeemgerichte contractbeheersing, omdat ze daar 

duidelijk moeite mee heeft. De opdrachtnemer gebruikt ervaringen van andere 

projecten, waarbij gewerkt is met systeemgerichte contractbeheersing. Bij de 

inrichting van de onafhankelijke kwaliteitsborging is de opdrachtnemer niet 

begeleidt of ondersteunt door de opdrachtgever, dit was wel gewenst. Niet dat 

de opdrachtnemer aan de hand meegenomen wil worden door de opdrachtge

ver, maar er was wel behoefte aan het naar elkaar toe uitspreken van de 

verwachtingen. De organisatie is zo ingericht dat alle disciplineleiders van de 

opdrachtnemer een sparringpartner hebben bij de opdrachtgever. Vanuit het 

!PM-model is dat niet zo, maar de voorkeur ging uit naar deze inrichting en 

wordt door beide partijen als positief ervaren. 

In het begin van het project heeft een PSU plaatsgevonden, maar zoals eerder 

al vermeld is, was die totaal niet effectief. Het proces is vanaf het begin af aan 

niet gestroomlijnd , waardoor het mensen her en der al pijn heeft gedaan en het 

begrip "respect" onder druk is komen staan. Het was belangrijk geweest voor 

het project een gezamenlijk doel met de opdrachtgever te bepalen voor de 

toepassing van systeemgerichte contractbeheersing en de verwachtingen naar 

elkaar uit te spreken. Het project is ruim een jaar bezig en de opdrachtnemer 

geeft aan dat het nog niet te laat is om het proces te gaan stroomlijnen, maar 

dat het wel extra energie zal kosten . 

Risicomanagement odprachtnemer: 
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De projectmedewerkers aan de zijde van de opdrachtnemer hebben net als hun 

collega's van de opdrachtgever moeite met het formuleren van risico's, vooral 

op risico, oorzaak en gevolg. De projectmanager vindt het al een hele winst als 

projectmedewerkers de risico's onderkennen en beschrijven. Als eindverant

woordelijke controleert de projectmanager zelf al le kwantificeringen en 

bespreekt eventuele onduidelijkheden met de desbetreffende actiehouders . 

Samen met de risicomanager ondersteunt de projectmanager de projectmede

werkers in het formuleren van risico's. 

' 

"Het 1s al een hele winst als projectmedewerkers op een goede manier risico's 
onderkennen en beschrijven." 

De opdrachtnemer geeft aan dat risico ' s voor de bouwvergadering besproken 

worden met de risicomanager van de opdrachtgever, maar dat het risico

overleg vaak voor de bouwvergadering al dood bloedt. De opdrachtgever moet 

bepalen welke risico's tijdens de bouwvergadering besproken worden, maar dat 

gebeurd praktisch niet en risico's komen weinig tot niet aan bod in de vergade

ring. 

De opdrachtnemer en de opdrachtgever hebben een duidelijk verschil van besef 

van toprisico's. Dit bemoeilijkt het risico-overleg en de risico-inventarisatie. 

De opdrachtgever vindt dat de opdrachtnemer geen inzicht gee ft in de techni

sche risico' s, maar de opdrachtnemer vindt dat de standaard uitvoeringsrisico's 

van een aannemer niet in het risicodossier hoeven staan. Bij Rijkswaterstaat 

!open nog steeds veel toetsers rond met een technische achtergrond en die 

willen wel inzicht in de uitvoeringsrisico's, waarvan de opdrachtnemer vindt 

dat de opdrachtgever zich niet met iedere stap moet bezig houden. 

De opdrachtnemer is volledig open en transparant in het risicodossier, behalve 

over de financiele risico's . Ondanks dat de opdrachtnemer niet het risicodossier 

van de opdrachtgever heeft gekregen, blijft de opdrachtnemer het goede 

voorbeeld geven door wel het risicodossier iedere vier weken te overleggen aan 

de opdrachtgever. De transparantheid komt alleen onder druk te staan als de 

opdrachtgever blijft toetsen op de punten waarvan de opdrachtnemer aangeeft 

dat het een risico is, zonder dat de opdrachtnemer kans heeft gehad om be

heersmaatregelen te nemen. 

N iet al leen de opdrachtgever heeft problemen met de veranderende werkwijze, 

ook de opdrachtnemer loopt tegen de cultuurverandering aan. Hoofduitvoer

ders hebben namelijk niet het besef dat tijd en geld gekoppeld is aan de borging 

op orde hebben. Daarnaast zijn ook zij de oude werkwijze gewend, waarbij een 

opzichter van Rijkswaterstaat alles controleert op de bouwplaats en direct 

aangeeft als er iets fout gaat, zodat het meteen verbeterd kan worden. Dit 

probleem zou dee[s verholpen kunnen worden door hoofduitvoerders mee te 

laten gaan naar trainingen over systeemgerichte contractbeheersing, zodat ze de 
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filosofie beter gaan begrijpen . Anderzijds moet er meer vastgelegd worden, 

want hoofduitvoerders hebben het vaak tussen de oren, maar nergens expliciet 

op papier staan. 

De opdrachtgever gebruikt het boetesysteem als een soort van machtsmiddel, 

omdat zij beslist over het opleggen van een boete. Als een boete opgelegd 

wordt is er te weinig dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de 

waar het echte probJeem zit. De opdrachtnemer hecht veel waarde aan het 

doorgronden van wat er fout is gegaan en waarom de boete wordt opgelegd. 

Conclusie 
Het project heeft een aantal best practices opgeleverd en daamaast nog een 

aantal behoeften van het contractbeheersteam die hieronder worden opgesomd: 

Best practices: 
./ Mini stages bij collega toetsers van andere projecten 
./ Toetsers worden aangestuurd door een ervaren toetser, die een 'klasje 

toetsers' leidt (learning on the job) 
./ Risico's I aandachtspunten I projectonzekerheden moeten vastgelegd 

worden door toetsers en evt. melden aan disciplineleiders 
./ Risico 's waarbij de kans is dater dodelijke ongevallen plaatsvinden, 

dienen altijd getoetst te worden 
./ Het bepalen van een toetsdrempel per discipline is gewenst, omdat 

sommige onderdelen anders nooit getoetst worden 
./ Toetser moet zich terdege bewust zijn dat als ze een toets gaan uitvoeren 

dater een risico aan gekoppeld is. In het extreemste geval moet je zeggen 
dat alleen naar buiten mogen als ze kunnen aantonen welk risico er achter 
zit. 

./ Jonge mensen passen zich makkelijker aan en hebben niet de bagage die 
de 'ouderen' hebben 

./ Hogere boetes opleggen aan opdrachtnemer werkt niet, prikkelt te weinig 

Behoeften contractbeheersteam : 
./ Minder abstract beschreven Handreiking 'systeemgerichte contractbeheer

sing' 
./ Behoefte aan pragmatische handvatten voor het speelveld waarbinnen 

systeemgerichte contractbeheersing uitgevoerd zou moeten worden 
./ Aantal pragmatische regels of geheugensteuntjes, die aangeven waaraan je 

moet denken bij de uitvoering 
./ Geen knip tussen contractteam en uitvoeringsteam 
./ Risicomanager moet vanafhet begin fulltime betrokken zijn bij het 

project, net zoals de KAM-adviseur 
./ Meer uitleg, scholing, oefening en aan het handje meenemen en het 

gewoon doen 
./ Structuur in de eigen organisatie, zeker in de beginfase van het project 
./ Overzicht van de verantwoordelijkheden van mensen (moet wel een 

levendig document zijn, rollen kunnen veranderen) 
./ Rijkswaterstaat moet proberen eigen risicomanagers in huis te halen 
./ Koppeling tussen werkprocessen en risico's van de opdrachtnemer 
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Behoeften opdrachtnemer: 
./ Opdrachtnemer heeft er geen behoefte aan om door de opdrachtgever aan 

de hand meegenomen te worden voor de toepassing van systeemgerichte 
contractbeheersing, maar we! naar het uitspreken van de verwachtingen in 
het begin van het project 

./ Het zou heel functionee! zijn als er een bepaalde standaard zou komen 
voor zowe! opdrachtgever en opdrachtnemer, die voor minder verwarring 
zorgt 

./ Opdrachtnemer hecht er veel waarde aan om samen met de opdrachtgever 
te doorgronden van water fout is gegaan en waarom de boete is opgelegd 

./ Hoofduitvoerders die de filosofie van systeemgerichte contractbeheersing 
beter begrijpen en risicomanagement expliciet maken 
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SWOT-analyse A2/A67 Randweg Eindhoven (Opdrachtgever) 

Organisatie Risicomana~ement OG Risicomanagement ON 
Risico-inventarisatie Risicodossier Selectiecriteria voor Toetsen in de praktijk 

potentieel toetsonderwerp 
> Goede training voor RM was de Workshop systeemgerichte .,. Ri-sicomanager en KAM-manager y Raalcvlakrisico's en hele ,.. Toetsdrempel wordt hoog ).> OG kan voor een half jaar voor 80% ).> Bij cursussen over RM zitten vaak mensen van de 

contractbeheersing (PAO Delft) proberen projectmedewerkers te belangrijke risico's worden gehouden door CM, zodat niet aangeven waarop getoetst kan worden, overi- ON 
> lnterne toetsing door BCT en AD helpen en begeleiden in het forrnu- gemeld aan de OG, projectrisi- alles getoetst hoeft te worden ge 20% volgt uit toetsresultaten > Risico-overleg tussen ON en OG een week voor de 
> Project heeft een KAM-coordinator die de interne toetsing leren van risico's door ze aan de co's niet, want dat vindt de ON (alleen meest risicovolle pro- > Ondanks dat een risico volledig voor de bouwvergadering, waarin een lijstje met belang-

borgt hand mee te nemen en door te vakrnanschaprisico's cessen) rekening van de ON is, wordt het toch ge- rijkste risico's wordt besproken 
> Zowel PM als RM neemt dee! aan kenniskring blijven vragen of het wel daadwer- > ON en OG passen dezelfde > Voorstel gedaan om te kijken toetst als het nadelige gevolgen heeft voor de 

kelijk om een risico gaat selectiecriteria toe voor het naar de gevolgklassen op zich, veiligheid, doorstroming of het imago van 
> Managementteam heeft geen risicodossier zodat risico's van kleinere RWS 

moeite met het forrnuleren van disciplines ook getoetst kunnen > Toetsers zien wel de voordelen van het 
risico's word en nieuwe systeem (niet meer a lies toetsen), 

> Risicomanager begeleidt al le maar willen loch ook graag regelmatig in de 
Sterkte disciplines in het forrnuleren van uitvoering kijken, als ze maar hun rol kennen 

risico's > Toetsers willen feeling met buiten houden 
> Er wordt een herinventarisatie > Toetsers hebben soort van mini stage gelopen 

gemaakt van alle risico's door de bij collega 's van een ander project (A 73) 
Risicomanager, dit ivm achterstal-
lige werkzaamheden 

> Risicomanager is bezig met een 
terugvertaling van risico's vanuit 
de toetsmatrix en koppelt daaraan 
een kwantificering 

> Projectmedewerkers hebben te weinig trainingen gevolgd ';> Risi co' s worden meteen als een > In het risicodossier van de ON > Er is een klassenindeling voor > Toetsers willen nog steeds direct ingrijpen > Risico's die zijn doorgesproken komen praktisch 
> Trainingen worden niet direct aangeboden, vaak op eigen toets geforrnuleerd staan a Ileen de risico's die het hele project, waardoor > Toetsers hebben nog steeds de "oude" niet aan bod in de bouwvergadering 

initiatief > Mensen zijn niet gewend om binnen het domein liggen van kleinere disciplines in theorie mentaliteit > ON kwantificeert risico's vaak le laag om er 
= > Er wordt te weinig gebruik gemaakt van trainingen risico's te omschrijven op oorzaak, deOG nooit getoetst hoeven te worden > OG geeft aan dat de ON het gevoel heeft dat beheersmaatregelen voor le nemen ... 
~ ';> Toetsers weten niets van de Handreiking "systeemgerichte gevolg of risico > Risicodossier ON is redelijk > Selectie voor toetsen kwam alleen op de punten waar het foul gaat ge- > ON en OG beiden niet volledig transparant naar -= contractbeheersing" ';> Veel projectmedewerkers zijn erg summier, geen technische vanuit de toetsers zelf en niet toetst wordt, die gezien zi_jn tijdens het "rond- elkaar toe, vertrouwen elkaar niet - > Functie van risicomanager is parttime, dat is te weinig voor specialistisch en technisch inhou- risico's vanuit een gestructureerde je werk'', waardoor een scheef beeld kan > In het risicodossier van de ON staan niet veel 

een dergelijk groot project en halsstarrige groep projectme- delijk en hebben daardoor minder > ON heeft niet het CBP ofhet werkwijze ontstaan van de werkelijkheid nieuwe dingen, geen actualisatie 
dewerkers, waardoor alles veel !anger duurt oog voor andcre risico's Risicodossier gekregen van de ';> Geen goed systeem om toetsers > Toetsen zijn bepaald aan de hand van 

> Door de druk van de uitvoering schiet RM er vaak bij in > Tijdens voortraject is een OG, PM vond dit niet nodig te "overrulen" voor de keuze ervaringen die mensen uit het verleden heb-
> Er zijn te veel technische mensen die inhoudelijk willen uitgebreide risicodatabase opgezet, > OG moet zelf de risico's van toetsonderwerpen ben 

blijven werken rnaar door tijdsgebrek en capaci- bedenken waarop getoetst moet > Er wordt nog steeds getoetst met de 
> Risicomanager is le veel bezig om mensen bewust te maken teitsgebrek is het hier bij gebleven worden toetsmatrix die in het begin is vastgesteld en 

met het RM-proces en komt niet toe aan eigen werkzaamhe- > Geen risicoanalyse gemaakt aan > Aantal belangrijke punten die niet gebaseerd is op de SCB filosofie 
den het begin van het project, waaruit waren niet opgenomen in het > Toetsplan was al opgezet voordat de 

Zwakte toetsen volgen Risicodossier ON, waar toet- gegevens van de ON er waren 
scrs snel tegenaan liepen > Toetsing gebeurt vaak op de traditionele 

> Ornslachtig systeem voor manier, waarbij word! getoetst op de punten 
projectbeheersing die buiten gezien zijn 

> ON heeft geen enkel risico > In huidige toetsmatrix wordt bijna alles 
geforrnuleerd dat te maken getoetst 
heeft met het contract > ON wordt niet geprikkeld door boetes 

> Risicodossier OG is niet > Risicomanager is niet bij de bouwvergadering 
actueel en volledig om risicomanagement aan le kaarten 

> RM staat niet op de agenda of het staat er wel 
op, maar het wordt onder geschoven 

> Vee! ad hoc getoetst, vooral in de beginfase 
van het project, omdat OG buiten veel zag 
gebeuren wat naar de mening van de toetsers 
getoetst diende te worden 
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> Projectmedewerkers die trainingen volgen hebben het risico > Er moet een betere mix komen > Een integraal projectbeheers- > Het hele systeem draait om RM , dus is het 
denken beter russen de oren tussen mensen die weten hoe systeem wordt als gewenst belangrijk dat iedereen weet hoe het in elkaar 

> Mensen moeten inzien dat de nieuwe manier van werken systeemgerichte contractbeheer- gezien, maar de CM twijfelt zit 
voordelen heel\ ten aanzien van de traditionele manier, dit sing werkt en de traditionele R WS- aan de werkbaarheid met alle > Opvoeden doe je niel door straffen, maar juist 

Kansen kan door scholing er onderlinge relaties door te stimuleren, van daar is boetesysteem 
> Risico-inventarisatie bij iedere de verkeerde benaming 

faseovergang zorgt voor een actu- > Kan de ON wel heel zwaar (financieel) 
eel risicodossier stra ff en, maar kan hem beter belonen voor 

goed werk 

> Nieuwe manier van denken is niet binnen enkele dagen te > Risicodossier kan nadelige rol > Toetser vindl dal een goed beeld van de 
c leren, de nieuwe werkwijze heeft gewoon tijd nodig spelen voor onderhandelings- werkelijkheid alleen verkregen kan worden 
""' ~ > Reorganisatie van regionaal naar landelijk bedreigt de inteme posi tie OG bij fouten in het door buiten te kijken -~ toetsing, omdat er veranderd wordt van systeem contract > Als je I 00% naar de risico's uit de pa pier-i:,.;i 

> Niet voldoende tijd en capaciteit beschikbaar stellen vanuit de winkel van de ON kijkt, dan loop je vaak 
lijn achier de feiten aan 

> Wat binnen netjes op papier staat kan er 
Bedreigingen buiten heel anders uitzien (bv door het weg-

schrijven van kleine afwijkingen door ON of 
door het toetsen op een andere plaats dan de 
ON) 

> ON valt terug in oude rol en wi I het I iefst 
aangestuurd worden door OG 

11 
> Mini stages bij collega toetsers van andere projecten > Risico 's I aandachtspunten I > Risico's waarbij de kans is dat > Toetser moet zich terdege bewust zijn dat als 

> Toetsers worden aangesruurd door een ervaren toetser, die een projectonzekerheden moeten er dodelijke ongevallen plaats- ze een toets gaan uitvoeren dater een risico 

J " klasje toetsers" leidt (learning on the job) vastgelegd worden door toet- vinden , dienen altijd getoetst te aan gekoppeld is. In het extreemste geval 
I• I sers en evt . melden aan disci- word en moet je zeggen data Ileen naar buiten mogen 

- .. _ plineleiders > Het bepalen van een toets- als ze kunnen aantonen welk risico er achter 
drempel per discipline is ge- zit. -. ... 
wenst, omdat sommige onder- > Jonge mensen passen zich makkelijker aan en 

I delen anders nooit getoetst hebben niet de bagage die de "ouderen" 
worden hebben 

- --· 
I - ·- > Minder abstract beschreven Handreiking "systeemgerichte > Koppeling tussen werkprocessen en risico's van de 

con tractbeheersi ng" ON 
> Behoef\e aan pragmatische handvatten voor het speelveld 

waarbinnen systeemgerichte contractbeheersing uitgevoerd 
zou moeten worden 

> Aantal pragmatische regels of geheugensteuntjes , die 
aangeven waaraan je moet denken bij de uitvoering 

•. > Geen knip tussen contractteam en uitvoeringsteam 
> Risicomanager moet vanafhet begin fulltime betrok.ken zijn 

, .._,·~. bij het project, net zoals de KAM-adviseur 
.... --.. __.. ..... ---- ......... > Meer uitleg, scholing, oefening en aan het handje meenemen 

en het gewoon doen 

> Structuur in de eigen organisatie, zeker in de beginfase van 
het project 

> Overzicht van de verantwoordelijkheden van mensen (moet 
we! een levendig document zijn, rollen kunnen veranderen) 

> R WS moet proberen eigen risicomanagers in huis te halen 
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SWOT-analyse A2/A67 Randweg Eindhoven (Opdrachtnemer) 

Organisatie Risicomanagement ON 
Risico-inventarisa tie Risicodossier ON Risicobeheersing ON Boetesysteem OG 

)> ON heeft gebruik gemaakt van ervaringen uit )> 4-wekelijkse risicosessie met RM r ON is volledig transparant, )> Risicobeheersing ligt in de lijn en daarvoor I 'y OG schroomt het niet om boetes op te leggen en is dus 
voorgaande werken (o.a. A73) van OG behalve over de financiele is PM verantwoordelijk niet bang voor een eventuele verstoring van de relatie 

)> Alie disciplineleiders ON hebben een sparringpart- )> Bij iedere faseovergang in het risico's )> K.AM-adviseur is adviserend en onder- met de ON 
ner bij OG ontwerp is een designfreeze (soort )> OG krijgt het risicodossier van steunend hierin, heeft een signaa I functie 

)> Managementteam ON heeft vaak nog een uurtje van risicoanalyse ON) de ON en die wordt opgenomen naarde PM 
overleg over risico's, om kennis uit te wisselen )> Zel fde selectiecriteria als OG in de database 

~ Risicomanager en PM begeleiden bij ';- ON blijft het goede voorbeeld 
het formuleren van risico's geven m.b.t. het risicodossier 

Sterkte )> PM controleert alle kwantificeringen )> Risico's worden per onderwerp 
en bespreekt het met eventuele actie- ingevuld (risico/ oor-
houders zaak/gevolg, beheersmaatrege-

len en actiehouders) ,.. ON geeft aan wat risico's zijn, 
wat de beheersmaatregelen zijn 
en hoe dat opgelost wordt 

c 
,.. ON heeft het gevoel dat ze OG moet leren om ,.. Als OG iedere keer op die risico's )> ON heeft geen risicodossier, )> Hoofduitvoerders beseffen niet dat tijd en )> OG beslist over het opleggen van een boete en gebruikt 

i. systeemgerichte contractbeheersing in te vullen gaat toetsen, zonder de ON tijd te geen CBP en geen toetsplan geld gekoppeld is aan de borging op orde het als een soort van machtsmiddel ~ - ,.. OG kan oude rol moeilijk loslaten en dat is geven om het te verhelpen, dan komt van de OG gekregen hebben )> Het boetsysteem wordt niet expliciet toegepast (past niet c - moeilijk le rijmen met systeemgerichte contractbe- de transparantie onder druk te staan ~ Uitvoerders hebben moeite met cultuur- bij wat in het contract staat) 
heersing (ON heeft het gevoel dat ze wordt verandering en zijn gewend dat RWS ze )> ON is niet gevoelig voor het boetesysteem, terwijl het 

)> ON is niet begeleidt of ondersteunt in hun gestraft voor het transparant zijn) aanstuurt, zodat ze het dan direct kunnen verbetermaatregelen zou moeten stimuleren 
onafhankelijke kwaliteitsborging door OG ,.. Risico's komen te weinig/niet aan verbeteren ,.. Er is te weinig dialoog om goed te doorgronden wat het ,.. RM en kwaliteitsmanagement in een apart bod tijdens de bouwvergaderingen )> Financieringslast is een groot probleem bij probleem is 
onderdeel van het [PM-model is vreemd, omdat ze )> OG bepaalt welke risico's in de het project 

Zwakte 
zo dicht bij elkaar liggen bouwvergadering aan de orde ko-

)> Adequaatheid in het tijdig reageren kan stukken men, maar dat gebeurt praktisch niet 
beter, niet al leen in papierwerk maar ook buiten in )> Vaak bloedt het risico-overleg voor 
de uitvoering de bouwvergadering al dood 

)> Het risico denken zit tussen de oren, maar nog niet ~ Projectmedewerkers hebben 
voldoende dat er ook naar gehandeld wordt problemen met het formuleren van 

)> Proces niet gestroomlijnd, waardoor het mensen risico-oorzaak-gevolg 
her en der al pijn heeft gedaan en het begrip respect 
onder druk is komen staan 

)> PSU was totaal niet effectief voor het project 

,.. Risicomanager moet het proces op gang krijgen en ,.. Hele winst als projectrnedewerkers ,.. De ON moet de kans krijgen )> Hoofduitvoerders dee! laten nemen aan ,.. Hogere boetebedragen werken niet, vooral de dialoog 
is een echte aanjager binnen het project op een goede manier risico's onder- om de beheersmaatregelen uit trainingen/cursus SCB zodat ze de SCB tussen OG en ON is van groot belang 

c 
.,, Belangrijk om gezamenlijk met de OG het doel te kennen en beschri jven te voeren filosofie beter begrijpen )> ON hecht veel waarde aan het doorgronden van wat er 

i. bepalen op het gebied van SCB en verwachtingen foul is gegaan en waarom de boete wordt opgelegd 
~ - Kan sen naar elkaar uit te spreken lo< 
~ ,.. Het is niet le laat om het proces te gaan stroom 

lijnen, maar het zal wel extra energie gaan kosten 
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Bedreigingen 

)> OG houdt zich te veel bezig met iedere stap van de 
ON en toetst vooral op momenten dat het niet goed 
gaat met de uitvoering, waardoor een verkeerd 
beeld ontstaat over de situatie buiten 

l> OG en ON hebben een verschillend verwachtings
parroon 

l> Bij verschillende projecten wordt systeemgerichte 
conrractbeheersing verschillend ingericht 

l> leder individu heeft zijn eigen stokpaardjes 

)> ON heeft er geen behoefte aan om door OG aan de 
hand meegenomen te worden voor de toepassing 
van systeemgerichte conrractbeheersing, maar wel 
naar het uitspreken van de verwachtingen in hel 
begin van het project 

l> Het zou heel functioneel zijn als er een bepaalde 
standaard zou komen voor zowel OG en ON, die 
voor minder verwarrin zorat 

l> ON vindt dat de standaard uitvoe
ringsrisico's van de aannemer niet in 
het risicodossier hoeven te staan. 
RWS vindl dit vanuit hun traditie een 
probleem (heeft te maken met de 
uil voeringservaring van de toetsers) 

l> ON en OG hebben een heel ander 
besef wat toprisico 's zijn 

)> RM expliciet maken zodat er geen 
problemen onlstaan wanneer een hoofduil
voerder weg valt (hoofduitvoerders hebben 
vaak inforrnatie tussen de oren zitten, maar 
leggen dit niet op papier vast) 
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Case 4: A2 Rondweg Den Bosch 

Algemene projectinformatie 

Projectnaam: 
Opdrachtgever: 

Datum gu1U1ing: 
Datum aanvang: 
Datum oplevering: 
Projectfase: 

Projectomschrijving 

A2 Rondweg Den Bosch 
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat Dienst Noord-Brabant 
Augustus 2005 
September 2006 
Eind 2009 
Uitvoeringsfase 

Tussen de Maas en Vught wordt de A2 omgebouwd van 2x3 naar 4x2 rijstro
ken. Daarbij wordt het doorgaande verkeer gescheiden van het lokale en 
regionale verkeer. Het doorgaande verkeer Utrecht-Eindhoven v.v. beschikt 
dan over de twee hoofdrijbanen. Daarop sluiten geen op- en afritten aan. Het 
lokale verkeer en het verkeer naar en van de A59 Oost en -West maakt dan 
gebruik van de parallelbanen. Alie bruggen en viaducten op dit traject moeten 
daarvoor worden verbreed. De knooppunten Empel en Hintham worden 
ingrijpend gewijzigd. Door toepassing van geluidreducerend asfalt en de bouw 
van nieuwe geluidschermen wordt de geluidsoverlast voor de omgeving 
verminderd. 

Situatie van bet project 
Het project is al meer dan een jaar in uitvoering. Na een leerproces heeft het 
contractbeheersteam de systematiek van systeemgerichte contractbeheersing 
goed tussen de oren. Het is echter wel belangrijk om binnen het contractbe
heersteam continu scherp te blijven kijken naar de eigen werkwijze. 

Belangrijkste leerpunten 
De resultaten van de interviews die gehouden zijn met de projectmanager, 
contractmanager en toetscoordinator van het projectteam A2 Rondweg Den 
Bosch zijn samengevat in de SWOT-analyse. Uit deze analyse volgen de 
belangrijkste leerpunten van dit project, die onderverdeeld worden in organisa
tie en risicomanagement opdrachtgever. 

Organisatie: 
Trainingen en standaard instrumenten 
De disciplineleiders en toetsers hebben trainingen gevolgd ofhebben zich hier 
voor ingeschreven. Naast het volgen van externe trainingen heeft er intern 
training plaatsgevonden, training on the job. Dit werd aangestuurd door de 
toetscoordinator (jaren ervaring met kwaliteitszorg en auditing) en de con
tractmanager. Tevens wordt er een TTO-groot toegepast dat dient als een soort 
van intervisie voor disciplineleiders en toetsers, meerwaarde hiervan is dat het 
verhaal vanuit een ander perspectiefwerd gebracht. 
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!nterne/externe toetsing 
De accountantsdienst die de inteme controle moet uitvoeren (rechtmatigheid en 

op organisatorisch gebied) zit in een leerproces wat betreft de nieuwe werkwij

ze. Tijdens de contro]e is het meer een verhaal van de werkwijze toelichten, dit 

houdt het CBT we! kritisch ten opzichte van haar eigen werkprocessen. Door 

een capaciteitstekort bij de provincie Noord-Brabant hebben er te weinig 

controles door de BCT plaats gevonden. Er heeft geen externe toetsing door 

Lloyds plaatsgevonden. Binnen het CBT is men op zoek naar een projectcon

troller (interne toetser/KAM-manager) die controleert of er volgens de juiste 

systematiek wordt gewerkt. 

Kennisoverdracht 
De inmiddels vertrokken risicomanager was intensiefbetrokken bij de kennis

kring risicomanagement, vooral in de rol van kennisbrenger. Op eigen initiatief 

is er contact geweest met de A 73, dit project fungeerde als een sparringpartner 

voor de Rondweg Den Bosch. Het project is betrokken geweest bij de risico

ambassadeurs, het project is hier goed beoordeeld en geldt meer als een 

voorbeeldproject. 

Tijd I capaciteit voor toepassen Risicomanagement 
Er wordt voldoende capaciteit beschikbaar gesteld vanuit de organisatie, het is 

van belang dater bij projecten met een omvang zoals rondweg Den Bosch een 

risicomanager beschikbaar is. De risicomanager is degene die het risicomana

gement proces borgt binnen het CBT. Door gebruik van de risicomanager maak 

je het 'middel' risicomanagement concreet binnen het project. In veel gevallen 

is de risicomanager inhuur, hierdoor bestaat wel de kans dater kennis verloren 

gaat. 

Organisatiemodel (!PM-model) voor toepassen risicomanagement 
Het !PM is een goede organisatiestructuur, risicomanagement moet integraal 

onderdeel uitmaken van het model. Risicomanagement en organisatiestructuur 

moet los van elkaar worden gezien. De risicomanager moet aanjager van 

risicomanagement zijn binnen het model. 

Risicomanagement opdrachtgever: 

Risico-inventarisatie 
Het risicodossier van de opdrachtnemer (ON) wordt gebruikt om te kijken of 

de ON voldoende beheersmaatregelen treft om de risico's te beheersen en wat 

de restrisico's zijn. De risicovolle processen van de ON worden behaald door 

het beoordelen van het project kwaliteit plan en de deel kwaliteitsplannen en de 

reguliere afstemming overleggen. Toch blijft het 'rondje werk' belangrijk om 

het gevoel te blijven houden met het werk buiten. Echter moeten mensen die 

buiten waarnemen en observeren een duidelijke rol hebben om niet terug te 

vallen in ongewenst gedrag. Constateringen die tijdens een rondje werk 

'kriebels in de onderbuik' veroorzaken kunnen op een aandachtspuntenlijst per 

discipline worden vastgelegd. Iedereen is vrij in de manier waarop hij/zij dit 
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doet. Toetsers en disciplineleiders hebben moeite met bepalen welke constate

ringen leiden tot risico's en met het formuleren van de risico's. De risicomana

ger en contractmanager hebben hier een belangrijke rol, zij moeten de project

medewerkers begeleiden met het formuleren van risico's. Houdt de projectme

dewerkers scherp door op verschillende manieren, verschillende momenten en 

verschillende invalshoeken een risicosessie te houden om gedachtepatronen te 

doorbreken. 

Risicodossier 
Bij de rondweg Den Bosch wordt gebruikt gemaakt van een kladblok waarin 

disciplineleiders (concept) risico's kunnen invoeren, vervolgens kan de 

risicomanager de risico's definitief invoeren in het dossier. Bij dit project 

wordt er geen gebruik gemaakt van een !CT-tool voor integrale projectbeheer

sing. Uit ervaring van andere projecten blijkt regelmatig dat de koppeling 

tussen de verschillende componenten (risico's, toetsen, toetsplanning OG, 

planning ON, afwijkingen en contractwijzigingen) niet goed beheerst zijn, 

hiervoor moet iemand verantwoordelijk voor worden gemaakt. Door de 

koppeling op papier krijgen projectmedewerkers eerder een gevoel bij de 

systematiek van SCB (voorkomen dat het een invuloefening wordt). Een 

integrale projectbeheersing is echter we! gewenst bij grote complexe projecten, 

zeer handig dat toetsen automatisch worden gepland aan de planning van de 

ON. 

Selectiecriteria voor potentieel toetsonderwerp 
Het blijft \astig om de top I 0 risico's te bepalen, het is en blijft altijd een 

subjectiefverhaal. Er wordt geen gebruik gemaakt van een toetsdrempel, 

disciplineleiders geven advies waarop getoetst moet worden, de contractmana

ger is eindverantwoordelijke. Oorzaken die de selectiecriteria kunnen verande

ren zijn binnen dit project: Uitkomsten uit eerdere toetsen, in eerste fase lag de 

focus op kwaliteit van de kwaliteitsplannen en binnen dit project speelt door

stroming een grote rol waardoor de focus ligt op de omgeving en veiligheid. 

Toetsen in de praktijk 
Op een aantal manieren probeert het CBT te voorkomen dat men terugvalt in 

de traditionele rol, deze ondersteuning is vooral gewenst tijdens de opstartfase 

van een project. De contractmanager en de toetscoordinator moeten ervoor 

zorgen dat de toetsing op het juiste abstractieniveau blijft, borging moet 

plaatsvinden bij een aantal sleutelfiguren binnen het CBT. Hieronder een aantal 

manieren waarop dit gebeurt bij rondweg Den Bosch: 
./ ledere toets uitgebreid voorbereiden door toetsteam en toetscoordinator, 

risicomanager geeft input hiervoor 
./ Toets uitvoeren door toetsteam en toetscoordinator 
./ Tijdens toets een duidelijke link leggen met Project Kwaliteits Plan (PKP) 

en Deel Kwaliteits Plannen (DKP) 
./ 'Rondje werk' is nodig voor het observeren en waamemen water buiten 

gebeurt (duidelijk afspraken maken over de wijze van waarnemen en ob
serveren). 
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./ Voorstel van toetsen door disciplineleiders laten opstellen, hierdoor 
krijgen ze zelf beter het gevoel waarom ze een bepaalde toets willen uit
voeren. Deze opzet overleggen met toetscoordinator en goed laten keuren 
door CM . 

./ Duidelijke overlegstructuur en rolverdeling binnen het CST. (ITO, TTO
groot, I-op- I gesprek.ken), zodat op een eenduidige manier richting de ON 
wordt gecommuniceerd. 

Alleen een boetesysteem heeft niet de voorkeur omdat de ON dit erg negatief 

ervaart en gaat den.ken dat het een middel is om geld te verdienen voor de OG. 

Het is gewenst om een trigger in te bouwen zodat de ON wordt beloond voor 

het leveren van kwaliteit. De relatie met de ON is veel belangrijker dan een 

boetesysteem. In de opstartfase heeft er een PSU plaatsgevonden waarbij de 

verwachtingen tussen de OG en ON is uitgesproken, tevens is het informele 

contact belangrijk zodat er over risico's gecommuniceerd kan worden. 

Aan bevel in gen 
De belangrijkste best practices en behoeften van het contractbeheersteam staan 

hieronder vermeld, voor overige best practices en behoeften wordt verwezen 

naar bijlage xx. 

Best practices: 
./ Risicomanagement-proces borgen op verschillende niveaus door voldoen

de kwalitatieve begeleiding 
./ Wees continu kritisch naar welke toetscriteria van toepassing zijn (dyna

misch en sterk be"invloedbaar) 
./ Duidelijke werkprocessen en rolverdelingen binnen het CST om te 

voorkomen dat toetsers terugvallen in ongewenst gedrag (borging vindt 
plaats bij sleutelfiguren binnen het CST) 

./ In opstartfase en gedurende uitvoering verwachtingen uitspreken tussen 
OG en ON (PSU en PFU) 

./ 'Training on the job' om een keer droog te oefenen 

Behoeften contractbeheersteam: 
./ Een risicomanager die de principes doorheeft zodat het 'middel' risicoma

nagement concreet wordt gemaakt 
./ Continu'iteit sleutelfiguren tijdens contract voorbereiding en contract 

uitvoering 
./ Special Task Force voor het faciliteren in de opstartfase voor het toepassen 

van risicomanagement en systeemgerichte contractbeheersing ter onder
steuning van de sleutelfiguren 

./ ICT-tool voor integrale projectbeheersing (koppeling risicodatabase, 
toetsdatabase, toetsplanning OG, planning ON, afwijkingen en contract
wijzigingen) 

53 



SWOT-analyse A2 Rondweg Den Bosch 

Organisatie Risicomana2ement OG Risicomanagement ON 
Risico-inventarisatie Risicodossier Selectiecriteria voor potentieel toetson- Toetsen in de praktijk 

derwerp 
> Toetscoiirdi nalor intern lrainingen > Verschillende disciplines werken met > lntegrale projeclbeheersing op papier > Wordt geen gebruik gcmaakt van een Op een aantal manieren probeert het CBT te voorkomen dat > ledere week in fonnee! overleg tussen 

gegeven aan toelsers (meerwaarde aandachtspuntenlijsten om aandacht houdt het proces dynamisch omdat onder- voorgeschreven toetsdrempel omdat selectie- OG - ON (werkoverleg) 
dat training vanuit ander perspec- le besteden aan 'kriebels in de on- linge relaties duidelijk worden voor pro- criteria sterk bei"nvloedbaar zijn, dynamisch men terugvalt in de traditionele rol (vooral tijdens beginfase > Er vinden gezamenlijke risicosessies 
tief word! gebracht clan standaard derbuik' jeclmedewerkers (afhankelijk van toetsbevindingen, projectfa- project): plaats 
trainingen, specifiek voor project) > Faseovergangen zijn momenten om > Risico's worden gekwantificeerd op se, doorstromingsverhaal) > ledere toets uitgebreid voorbereiden door toetsteam en > OG en ON hebben gedeeltelijk inzicht 

> lnteme controles (DAD & BCT) bewust stil te slaan bij het RM- T,G,K,l,O,D (beheersmaatregelen worden toetscoiirdinator, risicomanager geeft input hiervoor in elkaars risicodossier 
zorgen ervoor dat het CBT kritisch proces vertaald naar tijd & geld) > Toets uitvoeren door toetsteam en toelscoiirdinator 
blijft kijken naar haar eigen proces- > Risicosessies vanuit verschil I en de > Duidelijke afspraken binnen het CBT over > Duidelijk link leggen tussen toets en DKP's en PKP 
sen invalshoeken, momenten en manie- toepassen risicodatabase (bv kladblok) > 'Rondje werk' voor puur observeren en waamemen wat er 

> lnmiddels vertrokken risicomana- ren bekijken (om o.a. gedachtepatro- buiten gebeurt (duidelijke afspraken maken over de wijze 
ger acliefbetrokken bij kenniskring nen te doorbreken) van waamemen/observeren) 
RM (kenniszender) > ON vragen om tijdens ontwerpfase- > Toetscoiirdinator verant:woordelijk maken dat toetsen op 

> Project A 73 sparringpartner voor overgang de bijbehorende risico's juist abstractieniveau blijft 
Randweg Den Bosch (eigen initia- aan te Jeveren > Toetsplannen opstellen door disciplineleiders (zodat ze 
tie!) > Risicomanager verant:woordelijk weten waarom ze bepaalde toetsen willen uitvoeren) en 

Sterkte > Project getoetst door risicoambas- voor omschrijving risico (oorzaak- vervolgens getoetst door toetscoiirdinator en CM 
sadeurs en geldt als voorbeeldpro- gevolg) > Duidelijke overlegstructuur binnen het CBT (TIO en TIO-

c ject groot en 1 op I gesprekken) ... 
~ > Duidelijke rolverdeling binnen het CBT -c > Op eenduidige manier communiceren richting ON (af-- stemmen binnen het CBT) 

> Signaal richting de ON geven wanneer hij niet voldoet aan 
kwaliteit (niet te rigide omgaan met het boetesysteem, 
slecht voor het vertrouwen) 

> Tijdens een project start up verwachtingen uitgesproken 
tussen OG - ON over de nieuwe werkwijze en wat ze van 
elkaar kunnen verwachten 

> Training on the job 

> lnteme auditers hebben te weinig > Toetsers hebben moeite met het > lntegrale projectbeheersing op papier erg > Het bepalen van de lijst top I 0 risico's is en > Toetsers willen snel te veel toetsen uitvoeren door techni- > De ON heeft een exteme risicomanager, 
ervaring op het gebied van SCB beschrijven van risico's (oorzaak- tijdintensief blijft subjectief sche achtergrond toetscoiirdinator heeft het gevoel dat de 
zodat tijdens audits meer de werk- gevolg) > Door een tekort aan mensen is het onmogelijk om mensen risicomanager als het er echt op aan 

Zwakte wijze van SCB wordt loegelicht die niet mee willen gaan in de nieuwe systematiek te ver- komt wordt overruled 
dan dat het CBT getoetst wordt van gen 

> Het CBT is op zoek naar een > Pas een boete-beloning systeem toe om ON te stimuleren 
projectcontroller die conlinu con- voor kwaliteit (bonus-malusregeling) 

c troleert of het CBT vol gens de ... voorgeschreven processen werkt 
~ Kans en - > Risicomanagement moet als ~ 

i;.J integraal onderdeel gezien worden 
binnen het !PM-model 
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Bedreigingen 

J> Te weinig capaciteit bij directie 
Noord Brabant waardoor er te 
weinig inteme controles plaatsvin
den 

J> Risicomanagers zijn vaak inhuur, 
hierdoor bestaat de kans dater 
kennis verloren gaat voor de orga
nisatie van R WS 

J> Een risicomanager die de principes 
doorheeft en die weet hoe hij/zij 
mensen kan bespelen. Met het 
inzetten van een risicomanager ga 
je het 'middel' RM concreet maken 

J> ContinuYteit sleutelfiguren (CM, 
OM, risicomanager) tijdens 
planstudie, contractvoorbereiding 
en -uitvoering 

J> Special Task Force kan faciliteren 
in de startfase na gunning ter on
dersteunin van de sleutelfi uren 

J> RM-proces borgen op verschillende 
niveaus, door voldoende en kwalita
tieve begeleiding 

J> De koppeling tussen de verschillende 
componenten van de JCT-tool voor inte
grale projectbeheersing niet beheerst 
(beheerder hiervoor aanstellen) 

J> JCT-tool word! gezien als invuloefening 
waardoor projectmedewerkers minder snel 
de systematiek begrijpen van SCB 

J> Door JCT-tool bestaat de kans dat de 
menselijke kant buiten beschouwing wordt 
gelaten 

J> !CT-tool voor integrale projectbeheersing 
(koppeling risicodatabase, toetsdatabase, 
toetsplanning OG, planning ON, afwijkin
gen en contractwijzigingen) 

> Wees continu kritisch naar welke toetscriteria 
van toepassing zijn , dit is een dynamisch spel 

J> ON gaat denken dat de OG een boetesysteem inzel om geld 
te verdienen, dit heeft negatieve invloed op de manier hoe 
hij dit systeem binnen zijn organisatie verspreid 

J> Duidelijke werkprocessen en rolverdelingen binnen het 
CBT om te voorkomen dat toetsers terugvallen in traditio
neel gedrag (borging moet plaatsvinden door aantal sleutel
figuren binnen het CBT) 

J> In de beginfase van een project de verwachtingen uitspre
ken tussen OG - ON 
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Case 5: A 73 Via Lin1burg 

Algemene projectinformatie 

Projectnaam: 

Opdrachtgever: 

Datum gunning: 

Datum aanvang: 

Datum oplevering: 

Projectfase: 

Projectomschrijving 

A73 Via Limburg 

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

Rijkswaterstaat Dienst Limburg 

Verschillende fasen van juli 2004 tot november 

2005 

Verschillende fasen 

Januari 2008 

U itvoeringsfase 

Via Limburg staat voor het samenwerkingsverband van de projectorganisaties 

van Rijkswaterstaat Limburg en provincie Limburg. Samen realiseren zij vier 

nieuwe wegen in Limburg: Rijksweg 73-Zuid, Rijksweg 74, de N280-0ost en 

de N293 (Oosttangent Roermond). Rijksweg 73-Zuid moet als ruggengraat van 

Noord- en Midden-Limburg zorgen voor de veilige en snelle doorstroming van 

het verkeer richting het zuiden 

Situatie van bet project 
De A 73 is een van de eerste Design en Construct projecten in Nederland die 

wordt beheerst met systeemgerichte contractbeheersing, waarbij risicomana

gement een belangrijk uitgangpunt is . In de opstartfase van het project waren er 

geen trainingen, de standaard risicodatabase, tools en instrumenten beschik

baar. De ontwikkeling binnen de A 73 op het gebied van systeemgerichte 

contractbeheersing is goed gecommuniceerd met ECO zodat het verhaal 

aansluit bij het verhaal wat Rijkswaterstaat breed wordt verspreid. H ierdoor 

heeft het project regelmatig bezoek gehad van andere projecten om ervaringen 

over te brengen. 

Belangrijkste leerpunten 
De resultaten van de interviews die gehouden zijn met de contractmanager, 

risicomanager en hoofdtoetser van het projectteam A 73 Via Limburg zijn 

samengevat in de SWOT-analyse. Uit deze analyse volgen de belangrijkste 

leerpunten van dit project, die onderverdeeld worden in organisatie en risico

management opdrachtgever. 

Organisatie: 

Trainingen en standaard instrumenten 
Het is van groot belang dat in de opstartperiode, het eerste jaar, er voldoende 

trainingen worden gevolgd zodat vooral het contractbeheersteam voldoende 

deskundigheid krijgt op gebied van risicomanagement en systeemgerichte 

contractbeheersing. In de opstartfase van het project waren er geen trainingen 

beschikbaar en was er weinig kennis op het gebied van risicomanagement en 

systeemgerichte contractbeheersing. De kennis die ontwikkeld is binnen het 

project is goed teruggekoppeld met ECO, zodat de werkwijze aansluit bij het 
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verhaal wat Rijkswaterstaat breed wordt ingezet. Een projectspecifieke werk

wijze is dater afstand gedaan is van de benaming systeem, proces en product

toets. Een schema is opgesteld waarmee onderlinge verhoudingen (systeem, 

proces en product) duidelijk in beeld kan worden gebracht, waardoor mede

werkers sneller inzicht hierin krijgen . 

lnterne/externe toetsing 
De toepassing van risicomanagement is getoetst door de risicoambassadeurs. 

De terugkoppeling hiervan is miniem geweest terwijl dit juist opgezet is om 

voor een bepaalde uniformering te creeren binnen Rijkswaterstaat. Tevens is er 

door accountantsdienst ieder kwartaal , op initiatief van de contractmanager, 

gecontroleerd op rechtmatigheid van betalingen. Deze controle houdt het 

contractbeheersteam scherp ten opzichte van haar eigen processen . Er heeft 

geen exteme controle plaatsgevonden. 

Kennisoverdracht 
Risicomanagement is een van de speerpunten geworden binnen de afdeling 

projectmanagement van Rij kswaterstaat, voorheen gebeurde dit vanuit ECO. 

Binnen ECO zijn echter de sleutelfiguren verdwenen on zo is het met een stille 

dood gestorven . Het heeft echter een jaar geduurd voordat de afdeling project

management serieus aan de slag is gegaan met het onderwerp risicomanage

ment. De aanpak vanuit de afdeling projectmanagement heeft als gevolg gehad 

dat bij de top 20 projecten een risicomanager betrokken moet zijn en dat 

risicoambassadeurs een aantal projecten onder de hoede neemt voor het 

controleren en aansturen van het risicomanagement proces binnen projectorga

nisaties. Hierdoor wordt getracht dater een bepaalde mate van uniformiteit 

wordt gecreeerd . Binnen het project is er geen terugkoppeling geweest wat 

betreft de toetsing door de risicoambassadeur. De afdeling projectmanagement 

is tevens bezig met het oprichten van een expertgroep risicomanagement, de 

risicomanager binnen dit project is betrokken bij deze expertgroep. Op eigen 

initiatief heeft er kennisoverdracht plaatsgevonden, het toetsingsteam is nauw 

betrokken bij een eigen opgezette kenniskring. 

Bijna alle risicomanagers en risicoambassadeurs zijn inhuur. Het gevaar hierbij 

is dat de kans bestaat dat er kennis verloren gaat voor de organisatie van 

Rijkswaterstaat. 

Tijd I capaciteit voor toepassen Risicomanagement 
Het risicomanagement was voorheen een deeltaak van de projectleider, 

hierdoor bestond de kans dater te weinig aandacht werd geschonken aan het 

risicomanagement proces. Het contractbeheersteam gaf zelf aan wanneer dit 

het geval was en stuurde hier op aan. Momenteel is er een vaste risicomanager 

aanwezig, dit is van belang dat hij /zij objectiefbetrokken is bij het project. 

Organisatiemodel (!PM-model) voor toepassen risicomanagement 
Risicomanagement moet integraal onderdeel uitmaken in plannen en werkwij

ze, dit heeft niets te maken met de organisatiestructuur dat wordt toegepast. De 
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contractmanager heeft het gevoel dat het I PM-model meer geschikt is voor de 

aanbestedingsfase omdat tijdens deze fase de verschillende rollen duidelijk zijn 

verdee\d . Het project was al gaande voordat het I PM-model werd geYntrodu

ceerd binnen Rijkswaterstaat. Binnen het project is de risicomanager geplaatst 

onder projectbeheersing net als de kwaliteitsmanager, omdat de risicomanager 

het risicomanagement proces moet aanjagen en faciliteren en dit moet onder

steunend zijn aan het contractbeheersteam. Tevens is het een goed model 

omdat de rollen van manager techniek, omgeving en contract op een gelijk 

niveau staan waardoor er goed gespard kan warden tussen de verschillende 

disciplines. Het I PM-model is goed voor de uniformering binnen Rijkswater

staat, echter wordt er binnen ieder project weer een eigen invulling aangege

ven . Het model is goed voor de grotere projecten. Bij k\einere projecten werkt 

het niet omdat meerdere rollen bij een persoon kan komen te liggen. 

Risicomanagement opdrachtgever: 

Aan de start van het project hebben de projectmanager en projectleider een 

sessie met de opdrachtnemer georganiseerd om de verwachtingen naar elkaar 

uit te spreken. Opdrachtnemer informeren over de werkwijze van de opdracht

gever zodat beide partijen weten hoe het systeem in e\kaar steekt 

Risico-inventarisatie 
In de opstartfase werd l keer per half jaar een risicosessie gehouden, dit is veel 

te weinig. De oorzaak hiervan was dat de opdrachtgever het risicomanagement 

proces niet goed op de rit had staan. Momenteel is het een dynamisch verhaal 

geworden. De risicodatabase draagt bij aan het Jevend houden van het risico

management proces . 

Het risicodossier van de opdrachtnemer wordt gebruikt om risico' s op elkaar af 

te stemmen. Er wordt bekeken welke beheersmaatregelen de opdrachtnemer 

neemt en welke eventuele restrisico's overblijven . Door dit te toetsen probeert 

de opdrachtgever deze risico's op een acceptabel niveau te krijgen . Het 

risicodossier van de opdrachtnemer is een goede basis maar vul dit aan. 

Probleem bij het vergelijken van risico's is dat de opdrachtnemer met een 

andere focus naar risico ' s kijkt, de opdrachtnemer is veel meer gericht op tijd 

en geld risico's en is niet gevoelig genoeg voor omgeving, veiligheid en 

kwaliteit . Dit kan voorkomen warden wanneer de opdrachtnemer verantwoor

delijk wordt gemaakt voor het onderhoud (30 j aar). Het is echter zeer belang

rijk om regelmatig risico-overleg te hebben met de opdrachtnemer zodat er 

vanuit beide kanten een beter inzicht ontstaat in de risico's. Het contractbe

heersteam heeft het gevoe\ dat de opdrachtnemer open en transparant is over 

risico ' s, dit is afte lezen aan het dossier van de opdrachtnemer. De opdracht

nemer had vanaf de opstartfase een risicodossier beschikbaar, dit heeft te 

maken met het feit dat de opdrachtnemer hier een externe risicomanager voor 

heeft ingehuurd. Dit is tevens ook goed voor de objectiviteit. Het is echter wel 

belangrijk dat de opdrachtnemer het besef krijgt dat de opdrachtnemer dit voor 

zichzelf doet, voor de opdrachtnemer is dit ook nog een leerproces. 
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Het is van belang dat risico's SMART warden beschreven zodat iedereen 

begri_jpt waar het over gaat. Vaak hebben pro_jectmedewerkers met het_juist 

formuleren van oorzaak-risico-gevolg. De risicomanager en de contractmana

ger hebben hier een belangri_jke taak in. Gebeurt dit niet dan bestaat de kans dat 

het risicodossier vervuild kan raken. Belangri_jk is dat de risicomanager een 

bepaald technisch niveau heeft om inhoudelijk te kunnen discussieren over 

risico's. 

Door een risicosessie te houden met de contractgemachtigde en hoofdtoetser 

creeer _je een bepaald abstractieniveau. De uitkomsten van deze sessie wordt 

vervolgens rondgestuurd naar het totale contractbeheersteam en kan aangevuld 

of gewijzigd warden door reacties vanuit het contractbeheersteam. Tevens is er 

een model ontwikkeld, zogenaamde 'ballenbak', om projectmedewerkers een 

gevoel te geven tussen de verschillende niveaus (systeem, proces, product). 

Risicodossier 
Aan het begin van het project was de standaard database van Rijkswaterstaat 

nog niet ontwikkeld, binnen het project is een database ontwikkeld die werkt 

volgens dezelfde principes als de standaard database. De database draagt bi_j het 

levend houden van het risicomanagement proces. Het is van belang dat de 

database vanaf het begin van het project gereed is en dat bij het totale contract

beheersteam bekend is op welke manier de tool wordt ingezet, duidelijke 

afspraken over manier waarop de database beheert dient te warden. Belangrijk 

dat dit een objectief iemand is. 

Risico's kunnen door middel van een kladblok warden ingevoerd in de databa

se. Dit zorgt echter wel voor een vervuil ing van de database omdat projectme

dewerkers op deze manier risico's in de database proberen te krijgen die over 

het algemeen uitvoeringsrisico's zijn en dus bij de opdrachtnemer gealloceerd 

zijn. Toetsers kunnen via een invulformulier risico's aanleveren waarna de 

risicomanager deze definitief in de database kan plaatsen. 

Een !CT-tool voor integrale projectbeheersing is gewenst, hierbij moet een 

koppeling warden gemaakt tussen de risicodatabase, toetsdatabase, planning 

opdrachtnemer en de betalingssystematiek. Vooral de planning van de op

drachtnemer is handig, omdat de toetsplanning hierdoor automatisch mee 

schuift. De planner binnen het project speelt een belangrijke rol. De voorkeur 

gaat uit als de opdrachtnemer hetzelfde planningsprogramma gebruikt als de 

opdrachtgever, contractueel voorschrijven. Tevens is het van belang dater een 

goed documentmanagement systeem gebruikt wordt, hiervoor moet iemand 

full time voor warden ingezet om ervoor te zorgen dat alles goed aan elkaar 

gekoppeld is. 

Selectiecriteria voor polenlieel toelsonderwerp 

Binnen het project wordt er gewerkt met een toetsdrempel op kans en gevolg. 

Hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt in tijd, geld en kwaliteit risico's. 

Sinds het begin van het project is de toetsdrempel niet meer veranderd. De HID 

en Staf DG zijn de enige partijen die het risicoprofiel kunnen veranderen, 
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bijvoorbeeld door de politiek of omgeving. De toetsdrempel is een dynamisch 

verhaal, echter zijn tijd en geld risico's vaak maatgevend. 

Toetsen in de praktijk 
Vanaf de opstartfase is er veel enegrie gestoken in het begeleiden van project

medewerkers om de systematiek van systeemgerichte contractbeheersing 

tussen de oren te krijgen. Dit gebeurde via gesprekken, intervisie, audit

opleiding, sessies binnen het contractbeheersteam over wat van elkaar ver

wacht wordt, tevens was het belangrijk om het 'rondje werk' in te voeren om 

het gevoel te behouden met de werkzaamheden buiten. 

Tijdens het toetsen is het belangrijk om een rolvastheid te hebben richting de 

opdrachtnemer. Belangrijke punten om een goede samenwerking te verkrijgen 

met de opdrachtnemer is een PSU (project start up) en PFU (project follow up, 

jaarlijks). Tijdens de sessies werden gedachtes en gevoelens naar elkaar 

uitgesproken. Na de ontwerpfase is een PFU belangrijk omdat de uitvoering 

gaat beginnen, dit is de meest intensieve periode is bij systeemgerichte con

tractbeheersing. In de opstartfase heeft de opdrachtgever inzicht gegeven in 

het contractbeheersplan waardoor de opdrachtnemer een beter inzicht krijgt in 

werkwijze van de opdrachtgever. 

Het contractbeheersteam is geen voorstander van een boetesysteem, de op

drachtnemer is niet gevoelig voor een boetesysteem. Wei is de opdrachtnemer 

gevoelig voor het inhouden van termijnen omdat hij een groot gedee]te hiervan 

moet overmaken naar de onderaannemers. Een boetesysteem kan wel werken 

bij omgevingszaken zodat de opdrachtnemer hier meer op gaat focussen. Het 

contractbeheersteam moet niet bang zijn om termijnen in te houden. Wanneer 

de opdrachtnemer geen kwaliteit levert en de opdrachtgever niet overgaat op 

het inhouden van termijnen, kan de opdrachtnemer zich beroepen op het 

gewoonterecht. 

Conclusie 
De belangrijkste best practices en behoeften van het contractbeheersteam staan 

hieronder vermeld, voor overige best practices en behoeften wordt verwezen 

naar bij I age xx. 

Best practices: 
./ Relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is erg belangrijk, daarvoor 

een PSU en PFU toepassen om gevoelens en verwachtingen naar elkaar 
uitspreken. Helderheid over terminologie en definities systeemgerichte 
contractbeheersing 

./ Integrale projectbeheersing door koppeling tussen risicodatabase, planning 
opdrachtnemer, toetsplanning opdrachtgever en betalingsmethodiek 

./ Veel energie stoppen om het risicogestuurd toetsen tssen de oren van 
projectmedewerkers te krijgen 

Behoeften contractbeheersteam: 
./ Risicomanager moet faciliteren ondersteunend aan het contractbeheers

team zijn, mag geen meerder rollen vervullen binnen het IPM-model 
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./ Continu"iteit in het contractbeheersteam tijdens de contractvoorbereidings
fase en contractuitvoeringsfase . 

./ Tijdig begi1U1en met risicomanagement, tijdig risicodatabase gereed 
hebben en tijdig starten met risico-inventarisatie 
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SWOT-analyse A 73 VIA Limburg 

Organisatie Risicomana2ement OG Risicomanagement ON 
Risico-inventarisatie Risicodossier Selectiecriteria voor potentieel Toetsen in de praktijk 

I toetsonderwerp 
)> Voldoende trainingen beschikbaar voor het CBT > Dossier van de OG en ON worden op ,. Duidelijke koppeling russen ,. Toetsdrempel is gebaseerd op r Open communicatie russen OG - ON, > OG heeft opzet risicodossier overgenomen van 
> Ontwikkelingen op gebied van SCB goed gecom- elkaar afgestemd om te bekijken of de risicodatabase, toetsdatabase en kwantificering van kans en gevolg wanneer OG het gevoel had dat de ON niet ON (de ON was cen aantal stappen verder in de 

municeerd met ECO beheersmaatregelen toereikend zijn (indien dossier PV (betalingsmethodiek), (klein, middel, grool en geen onder- voldoende deed aan beheersmaatregelen ontwikkeling van RM, OG heeft hier veel van 
> Eigen melhode ontwikkeld om de samenhang tussen dan restrisico voor OG, hier toetsen op uit kunstmatige koppeling (niet I sys- scheid russen geld, tijd en kwaliteit), > ln beginperiode veel energie gestoken in geleerd) 

PKP, DKP's en risico's in kaart te brengen (ballen- voeren) teem). Belangrijk voor controle DAD geen strak kader opgesteld voor het begeleiden van nieuwe rol (I op I )> ON open en transparant over risico 's (stelde 
bak-methode) > Het CBT is zeer kritisch naar elkaar (aantonen rechtmatigheid) selectiecriteria (dynamisch verhaal) gesprekken, intervisie, audit-opleiding). dossier meteen beschikbaar voor inzage) tijdens 

)> Getoetst door inteme organisatie RWS, dit houdt hct waardoor toetsers niet de ruimte krijgen > Risicodatabase automatisch want het is afhankelijk van het risi- > Rondje werk gei'ntroduceerd om te risico-overleggen 
CBT scherp over de rechtmatigheid van betalingen om alleen uitvoeringsrisico's (risico's van gekoppeld aan planning ON waar- coprofiel (politiek kan bijvoorbeeld observeren/waarnemen water buiten > Externe partijen (CROW en CUR) ingeschakeld 
(koppeling risico's - toetsen - prestatieverklaringen) ON) te inventariseren door toetsplanning automatisch het risicoprofiel sterk bei'nvloeden) gebeurt om de gezamenlijke sessies le toetsen op de 

Sterkte > Het uitvoeringsteam (contractgemachtigde en > Faseovergangen zijn cruciale momenten beschikbaar is (planner heeft ecn l> Eenduidigheid (rolvastheid) aannemen kwaliteit van de werkwijze 
hoofdtoetsers) zijn actief betrokken bij eigen opge- om een ri sico-actualisatie te doen , tijdens belangrijke rol binnen hel CST) richting de ON. Roi is waamemen, registe- > Risicodossier OG en ON gemaakt in heLZelfde 
zette kenniskring (eigen netwerk) deze faseovergangen bestaat de kans dat > Risico 's worden gekwantificeerd op ren en adviseren op afstand. prograrnma waardoor risico's makkelijk uitwis-

> Risicomanager betrokken bij expertgroep RM het risicoprofiel gewijzigd wordt basis van T,G,K, V,0 (Omgeving en > Om vertrouwen te behouden met ON is selbaar zijn 
> Risicomanager verantwoordelijk voor aanjagen en > Experts uitnodigen wanneer er tijdens een veiligheid worden vertaald naar tijd ieder jaar een PFU georganiseerd zodat > De ON heeft een duidelijke koppeling gemaakt 

faciliteren van RM binnen het CST sessie een bepaald thema wordt besproken en geld) gedachtes en gevoelens richting elkaar tussen risico's en processen waar deze risico 's 
> Een risico-inventarisatie gebruiken om werden uitgesproken . (vooral na ontwerp- betrekking op hebben (WBS) 

eigen projectorganisatie kritisch te bekij- fases wanneer er begonnen gaat worden )> Risicomanager van ON is een extern persoon, 
ken met uitvoerings fase) goed voor objectiviteit. Deze moet dan we! 

= > ON heeft inzicht gekregen in CBP van OG duidelijk gesteund worden door de projectdirec-.. teur van de ON 
GI > Niel duidelijk welke instrumenten, tools en )> De ON heeft andere belangen tijdens > De standaard database van ECO > Boetesysteem heeft een negatieve invloed - > ON besteedt te weinig aandacht aan veiligheid = - middelen beschikbaar zijn vanuit de organisatie risico-inventari saties waardoor risico 's niet kwam te laat, de database die het op de verhouding met de ON. lnhouden en omgeving risico 's (tijd en geld overheersen) 

RWS I op I overgenomen kunnen worden (dos- CST heeft opgezel heeft zelfde van betalingen wordt wel toegepast en > OG pas na een jaar inzicht gegeven in het 
> Geen trainingen en kennis beschikbaar op moment sier ON goede basis maar vul dit aan) principes (het )lee ft echter een jaar beter geaccepteerd door ON dossier, omdat ze RM pas laat op de rit hadden 

dat het project begon ( eerste D&C contract beheersl )> Het CST heeft moeite met het beschrijven geduurd voordat de opzet hiervan staan 
met SCS) van risico's (oorzaak-gevolg), risico's gereed was, waardoor er in het eerste 

> Onvoldoende kennisoverdracht via risicoambassa- moeten SMART zijn omschreven zodat de jaar tc weinig actualisatie heeft 
deur HID de risico 's begrijpt zonder het project plaatsgevonden) 

)> Vroeger stuurde ECO aan op RM, sleutelfiguren te inhoudelijk te kennen. > Toetsers kunnen risico' s in het 
zijn hier vertrokken. De afdeling PM zou dit oppak- > Risicomanager stuurt te weinig op het juist kladblok van de database plaatsen, 

Zwakte ken, maar daar ontbreekt het aan formuleren van risico's (SMART) dit veroorzaakl regelmatig een ver-
)> Sij afdeling PM moet je zelfs voor projecten met > Pas na een j aar zijn duidelijke afspraken vuiling van de database 

deze omvang onderbouwen waarom je een risico- gemaakt over de wijze van risico- > Risico's op project en contractniveau 
manager wilt inhuren inventariseren staan door elkaar heen 

)> CBT moet zel f ook openstaan voor kennisversprei-
ding (vaak onderbelicht door de druk vanuit het 
project) 

)> Kennisvergaring vaak afhankelijk van netwerk CM 
en PM 

> Risicomanagement moel integraal onderdeel )> Sleutelfiguren vanuit de contractvoorbe- > ON moet het gevoel hebben dat ze RM 

= uitmaken van het lPM-model in de praktijk (vast- reiding meenemen in de uitvoeringsfase, toepassen voor zichzelf(andere ON hebben .. leggen in plannen en werkwijze) deze weten vaak waarom bepaalde beslis- vaak nog te weinig inzicht in winstpunten van GI Kansen -~ singen zijn genomen RM) 
~ 
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Bedreigingen 

)> Risicomanagers zijn vaak inhuur, waardoor kennis 
niet opgebouwd kan worden. Zelfs risicoambassa
deurs zijn extern. 

)> Te weinig ondersteuning vanuit ECO 

l> Er heeft een PSU met s leutelfiguren ON (PL, HU, 
hoofdwerkvoorbereiding, werkvoorbereiders en 
KAM-medewerkers, ontwerpers) en zelfde figuren 
van OG plaatsgevonden waarbij de OG - ON de 
verwachtingen naar elkaar uitspreken (ON informe
ren over de werk wijze van de OG). Discussie over: 
krijgt de ON veel mensen over de vloer, wordt het 
een pap ierenrompslomp, gaan we met elkaar aan 
tafel zitten als er iets mis is, hoe gaan we met elkaar 
om. 

:;.. Risicomanager moet Jos van het primaire proces 
staan, zodat hij/zij ervoor zorgt dat RM altijd op de 
agenda blijft staan en niet door de waan van de dag 
onderbelicht raakt. 

l> Helderheid over terminologie en definities over RM 
i.r.t. SCB intern en extern (ON) 

l> Sleutelfiguren vanuit de contractvoorbe
reiding meenemen in de uitvoeringsfase, 
deze weten vaak waarom bepaalde beslis
singen zijn genomen 

l> Begin met RM voordat het contract gereed 
is ( oa database gereed en tijdig starten met 
risicoinventa risatie) 

l> Het documentmanagement systeem 
is afhankelijk van 2 fulltime mensen 
die voor de invoer (koppeling) ver
antwoordelijk zijn 

l> Duidelijke koppeling tussen 
risicodatabase, toetsdatabase en 
dossier PY (betalingsmethodiek), 
vooral de koppeling met de planning 
van ON is zeer nunig voor het op
stellen van een toetsplan 

l> ln opstartfase duidelijke afspraken 
maken welke tool ingezet gaat wor
den en hoe deze beheerd gaat worden 

l> Wanneer project wordt gestuurd op 
tijd en geld kan dit een negatieve 
invloed hebben op de kwaliteit 
(waardoor producten bijvoorbeeld 
voor 70% geaccepteerd moet wor
den) . 

l> ON niet gevoelig voor boetesysteem 
l> Wanneer OG niet ingrijpt, door het 

inhouden van betaling, kan de ON zich 
beroepen op het gewoonterecht (conse
quent zijn met het opschorten van betalin
gen) 

l> Wantrouwen ten opzichte van ON (cultuur 
en houdin toetsers) 

l> Rondje werk 
l> Strakke begeleiding toetsers tijdens 

opstartfase 
l> PFU, voor goede relatie met ON 

)> OG blijft maatschappelijk verantwoord 
waardoor men is overgeleverd aan de inspan
ningen van de ON 

)> Kwaliteitsborging buiten is erg afhankelijk van 
de hoofduitvoerder van de ON 

l> Yragen of er een duidelijke koppeling is tussen 
uitvoering en ontwerp, vooral bij uitvoerings
wijzigingen ( corrigerende maatTegelen) vragen 
dat ontwerper het hiermee eens is zodat de 
verantwoordelijkheid niet bij de OG komt te 
liggen wanneer deze accoord gaat met een 
wijziging 
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Bijlage K: Interviews casestudie 

Case Naam Functie Datum 
A4 Burgerveen - Leiden Simon Bezuijen Contractmanager 29-05-2007 

Suzanne van Kinderen Risicomanager 11-06-2007 

Ruud Knulst Manager Techniek 24-05-2007 

Westrandweg Wop Schat Contractmanager 06-06-2007 

Margot van de Moosdijk Risicomanager 06-06-2007 

Marcel Krikke Hoofdtoetser 06-06-2007 

A2 Randweg Eindhoven Peter van Zwam Contractmanager 05-06-2007 

Kim Maas Risicomanager 05-06-2007 

Maikel Blatter Toetser 05-06-2007 

Eric van den Broeke Projectdirecteur 05-06-2007 
opdrachtnemer 

Remco Oerlemans KAM-coordinator 05-06-2007 
opdrachtnemer 

A 2 Rondweg Den Bosch Rob Bongers Projectmanager 14-06-2007 

Age Beuving Contractmanager 14-06-2007 

Ton van Erp Hoofdtoetser 07-07-2007 

A73 Via Limburg Eelco Negen Contractmanager 04-06-2007 

Martijn van den Broeke Risi co manager 04-06-2007 

Eugene van Mechelen Hoofdtoetser 07-06-2007 
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Bijlage L: Vragenlijst Opdrachtgever 
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Afstudeeronderzoek Risicomanagement in relatie tot systeemgerichle contractbeheersing 

Per pmjcct in te '-ullen door de conlractmanager, risicomam1ger en hoofdtoctser. De ge~w"' zullen f!"bruikt wor<kn om met de 
leere rvnringcn vonuit de pmje<:"'n e<o advics te ~vcn die RWS breed kan worden in~r. Mer de gcgc,·cm; z:il vcrtroowclijk worden 
omgcgnon. 

Project: 

Fase project 

Naarn: 

Functie: 

In de onderstaande vf"llgenlijsl zijn een aantal stelliogen opgenomen die beantwoord dicnen te worden. 
Aan de hand van de I' I ende vier ta n willen de vragen met u doornemen. 

STAP1 STAP2: - filtl ~ 

Is de '*1oemda stelling 9"'1 
knolpur:t op het 17--"bicd van 

RM in relati& tot SC B en 
speell <lit knelpunt btnnen hBI 

project? 

Op -.Ike manier is dil 
Rmripunl opgetost en waamo1 

juist op deze m301er? 

Had een andere oplossing 
oo« gckund en wearom? 

Is do gobrud<lo oplossing """ • t pr11c.uett_:, -.oor RM In 
relatie IDI SCB en kan hel 

RWS- breed ingeU!l warden? 

Organisatic 

I. 

2. 

De deskundigheid van projectmedewerkers word! niet 
voldoende geborgd bij de toepassing van risicomam1gement in 
relatie tot systeemgerichte contractbeheersing. lndicatoren: 

Trainingen en standaard instrument.en zijn 
onvolcloende aanwezig 
Internc/exteme toctsing kwaliteitssyste.:m 
projectorganisatie RWS vindt te weinig plaats 
Kennisoverdrncht via kenniskring 
Risicomanagemen! & SCB onvoldoende 
Anders, namelijk .... . . 

Het £PM-model is een goede organisatiestruc!uur voor het 
toepassen van risicomanagement bij sysreemgerichte 
conlractbe heersing. 

Risicomanagl"mcnt !in rt>latic lot SCB) Opdrnchtgner 

R i~ico-inventarisat je: 

3. Het risicodossiervan de ON is voldoende als input voor het 
toetsplan 

4. De OG m be l de ON risico's met een gevolg voor de OG 
inventarisere n om de meest risicovolle processen \'an de ON 
re kunnen toetsen. 

5. Risico's/aandachtspunten die 'kriebels in de onderbuik' 
gc\'en, ma;ir nier in de risiccxlatnbase thuishoren, moelen toch 
vastgelegd warden. 

6. Toetsers hebben moeile met het forrnuleren van risico's op 
projectnivcau en proccsniveau. waardoor moeilijk te 
ondci:;..:heiden is wa! risicovolle processen zijn. 

7. He! CBT heeft moeite met het formuleren vnn risico's op de 
versc.bille nde niveaus. Lb.v. het RM-proces en t.b.v. input 
voor het toet>plan. 
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8. Het is noodzakdijk om bij iedere faseovergang (van Design 0 0 0 0 0 
naar Conslrllct en ontwerpfaseovergang SO->V0..>00) een gel-eel oneens geen eens geheel 

risicoruialyse uit te voeren. onee:ns rne.ning t'C"ns 

B.i.,ii;Q!.12~sj~[; 

9. Een integrale projectbeheersing. door een koppcling van de 0 0 0 0 0 
risicodatabase met de toetsdatabase en de bctalingsmethodiek, geheel oneens geen ecns gd11eel 
is gewenst? onc."'t·ns men mg. cens 

10. In het risicodossier worden risico's alleen gekwantificeerd op 0 0 0 0 0 
basis van tijd en geld ~oeheel oneens g<en ttns gehed 

onecns me rung cens 

11. Het risicodossier is actueel en volledig. Indicatoren: 0 0 0 0 0 
Elk risic.o is aan een verantwoordelijke gekoppcld gebeel ooeens geen eeas gcheel 
Risico's zijn gekwantificeerd on~ns mening cens 

Beheersmaatregelen zijn aangegevcn 
Beheersmaatregelcn zijn concreet meetbaar 
gedefinieerd 
Bij beheersmaatregclen zijn actiehouders beuoemd 

S!;l~ti!;Hi!!;Ciil VQQ[ j1Q!enlieel l~l~Qo~er~~[j1: 

12. Het CBT heeft moeitc met het bepalen van de selectiecriteria 0 0 0 0 0 
voor de toplijst van risico's waamit jc uiteindelijk je toetsen gehecl oncens gu:a ce-ns .gd~-d 

bepaald. oneens nk!ning Cl'l\S 

13. De selectiecriteria tijd en geld zijn niet altijd bepalend voor 0 0 0 0 0 
geheel oneens geeo eens gelied 

potentii!le toetsonderwerpen. oncens me11ing eens 

Toet:>en in ,-r praktijk: 

14. Bedrciging t.a. v. RM In re la tie tot SCB is het terugvallen op 0 0 0 0 0 
ongewenst gedrag (traditionele rol van toezichthouder) van gebeel onecns geen eens gehecl 

(hoofd)toetsers (niet risicogestuurde contractbeheersing). oneens n):nmg een~ 

15. Door het niet 1oepassen van het boetesysteem werkt 0 0 0 0 0 
systeemgerichte contrac1beheersing n.iet. geheel oaeens geen eellS gehecl 

oneens mening ceas 

Riskomanagcment Opdrachtnemer 

16. De opdrachtnemer is open en transparant over de 1isico 's . 0 0 0 0 0 
geheel oaeens ~n eens geheel 
oneeu;:. nk"ning eens 

17. De opdrachtnemer gceft periodiek inzicht in 7jjn 0 0 0 0 0 
risicodossier. met daarin ook risico's die gcen gevolgen voor geheel oneens geen eens gelieel 

de OG hehben. onttns n~ning l!L'llS 

18. Het. risicodossier is actueel en vol ledig. I ndicatoren: 0 0 0 0 0 
Elk risico is aan een verantwoordelijke gekoppeld gelled one.ens e,"ffn cens geheel 

Risico's zijn gekwantificeerd onecos meuing ~L'llS 

Beheersmaatregelen zijn aangegeven 
Be~ersmaalregelen zijn concreet meethaar 
gcdefinicerd 
Bij beheersrnaatregelen zijn actiehouders henoemd 

Hebt u aanvullingen wat belreft de bovengenoemde knelpunten op het gebied van 
Risicomanagement in relatie lot SCB? 
Wat zijn goere ideeen (best practices) voor RM in relatie tot SCB uit het project, die RWS 
breed gebruikt kuonen worden? 
Waar hebt u behoefte aan op het gebied van RM in relaric 101 SCB in de opslartfase? 
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Bijlage M: Vragenlijst Opdrachtnemer 
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.. Afstudeeronderzoek Risicomanagement in relatie tot systeemgerichte contractbeheersing 

D: ge ~'«ns zullcn g<bruikt wordtn 0m met de lecrervaringen vanuit ck proj<eten •en :u:tvics ~ gcven die RWS breed knn wordcn ingezet. 
~-let de g~gevens zal ve1uouwelijk wonien omgegaan.. 

Project: 

Fase project 

Naarn; 

Fune tie : 

In de ondcrstaande vragenlijst zijn een aantal slellingcn opgenomen die beantwoord dienen te worden. 
Aan de hand van de volgende vier stappcn wiJlen de vragen met u dooroemen. 

I STAP1 

' Is de benoemde 91elling eee 
knctlJ>Uf't op het g&biod von 

RM in relatie tot SCB en 
speelt di: knelP<Jnl binnen hel 

project? 

Organisalic Opdral'htnc·mo:r 

Op welke manier Is dil 
knetpunl opge!Q>l "'1 "' arom 

Juisl op de~• manklr? 

Had een andere ojllossing 
ook gokund Of! waarom? 

Is de gebru.kte oplosslng een 
be\ll pructice• voor RM In 
relaUe lot SCB en kan het 

RWS· bf&«! ingez.el worden? 

I. De deskundigheid van projectmedewerkcrs wordt niet 
voldoende geborgd bij de toepassing van risicomanagement in 
relatie tot systeemgerichce contractbeheersing. lndicatoren: 

0 0 0 0 
geh<cl 
eens 

Trainingen en standaard instrumenten zijn 
onvoldoende aanwezig 
lnterneJexterne l'oetsing kwaliteitssystcem 
projectorganisatie ON vindt te weinig plaats 
Anders, namelijk . . . .. . 

2. Het IPM-model is een goede organisatiestroctuur voor het 
toepassen van ri.sicomanagement. 

3. De functies die beschreven zijn in hel !PM-model warden 
daadwerkelijk ingevuld 

4. De ON l:ieeft voldoende kennis van SCB (o.a. aangcreikt 
gckrcgen van OG) om deze succesvol uit re kunnen voeren. 

Risicoman:iggmcnl (in rel a Uc tol SCB) Opdrnd1tnemcr 

R i sico-inventa ri sat ie: 

5. Hel risicodossier van de ON is vol<loende als input voor het 
loetsplan OG. 

6. Medewerkers ON zijn risicobewusl. ze hcbben het 
"risicQdenken russen de oren . 

7. Projectn~dewerkers hebben moeite met het formuleren van 
risico' op projecu1iveau en procesniveau, waardoor moeilijk 
le ondersc heiden is wat risicovollc processen zijn. 

8. Het is noodzakelijk om bij iedere faseovergang (van Design 
naar Constroct en ontwerpfoseovergang SO->Y0->00) een 
risicoanalyse uit te voeren. 

0 
geheel 
onrens 

0 
gebeel 
onccns 

0 
gd>eel 
oneens 

0 
gel= I 
oneens 

0 
# hee l 
oneens 

0 
gchcel 
oneen~ 

0 
gcheel 
oneens 

on<ens g<e n tens 
mening 

0 0 0 0 
one:ens g«n «0~ gelled 

mcning eens 

0 0 0 0 
oneens geen eens gehcel 

mcnUig eens 

0 0 0 0 
or~ns geen ecns gel>Ccl 

mening ecns 

0 0 0 0 
oooc-ns g«"n <CllS gehe•I 

mening eens 

0 0 0 0 
on«::ns g .. n ecns 

1
,:•heel 

mcning h ·ns 

0 0 0 0 
ontie.n~ geen <ens £elieel 

mcn.ing rtt'OS 

0 0 0 0 
oneens get.".n eens geheel 

mcning eens 
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9. De OG is open en 1ransparant over de risico's . 0 0 0 0 0 
gcheel one ens gel!n eens gehccl 
OllL'CllS n~ning eens 

10. De ON is open en transparanl over de risico's. 0 0 0 0 0 
ge:l~el one ens gel!n ee1\S geheel 
01-.eens n"rnin11 een-s 

II. Ervindt voldoende overleg plaats over risico's lussen OG en 
0 0 0 0 0 

ON. gci"a!el OOl!l!lh' gct"'n ee1\.' geheel 
onocns n~ning eens 

12. Bedreiging t.a.Y. R1'1 in relatie 101 SCB is hel rerugvallen op 0 0 0 0 0 
ongcwcnst ge<lrag (traditionele rol). gd..eel one ens geen eens geheel 

oneens Olening eens 

Ri,icooossicr ON: 

13. Een integrale projecLbeheersing, door een koppeling van de 0 0 0 0 0 
risicodatabase met de planning en de betalingsmclhodiek. is geheel one.em; gttn <ens geheel 
gewenst 0 onttns mening e-e ns 

14. ln het risicodossicr wordcn risico's aUcen gckwantificcerd op 0 0 0 0 0 
basis van tijd en ge Id geheel once as gecn <ens gehtel 

oneens rnening «!C.~ 05 

15. Het risicO<lossicr is actueel en volledig. Indicaloren: 0 0 0 0 0 
Elk risico is aan een verantwoordelijke gekoppeld gehed Ollct:DS geen i'Xm, geheel 
Risico's zijn gekwantificeerd oneens n1ening ce1i..:; 

Beheersrnaatrcgelen zijn aangegeven 
Behcersmaa1regelen zijn concreet iree1baar 
gedefinieerd 
Bij beheersmaalregelen zijn actiehouders benoemd 

Risicobeheersing ON: 

16. De kwaliteitsfunctionaris van de ON heeft voldoende 0 0 0 0 0 
bevoegdheden om aan te sturen I bijsturen op kwalileit. ~heel oneen~ geen eeru; ge.heel 

on~rb menlng cens 

17. De hoofdui1voerder besteedt voldoende aandacht aan her R1'1- 0 0 0 0 0 
proces waardoor beheersmaalregelen worden ui1gevoerd geheel onttns g.xn ecns geheol 

mlttns mening eens 

Boetesysteem 00: 

18. Het boetesysteem werkt in de prak1ijk., indicatorcn: 0 0 0 0 0 
Boetesysteern le weinigexpliciel beschreven door gehecl oneens geen eens geheel 

OG om toe te kunnen passcn oncens mening ~~n.;; 

Angs1 vanuit OG om relatie en sameowerking met 
ON in gevaar te brengen 
Anders. namelijk 

19. Hct boe1esysteem stimulcert ~-wahteilsbehcersjng in de 0 0 0 0 0 
praktijk van de ON. ~eheel oneen!' geen ttns ~eh<>et 

Oll'-."CO~ meniag c~ns 

Hebt u aanvullingen wat bctreft de bovengenoemde knelpunten op het gc.bicd van 
Risicomanagernent in relatie to1 SCB? 

• Wat zijn goede idceen (besl praclicc~) voor RM in relalie tot SCB uil het project. die RWS 
breed gebruikt kunnen worden·) 
Waar heb1 u behoefte aan op het gebied van RM in relatie tot SCB in de opstartfase~ 
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Bijlage N: Aandachtspunten validatie 

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 40 experts van Rijkswa

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

adviseurs aanwezig waren. 

De aandachtspunten van uit het model zijn voorgelegd aan de experts en de 

belangrijkste aanVllllingen en/of opmerkingen warden hieronder weergegeven: 

Aandachtspunt l: 

- Niet alleen de sleutelfiguren van de opdrachtnemer en de opdrachtgever 

aanwezig tijdens de PSU, maar ook de projectdirecteuren van beide 

partijen. Zij moeten echter niet continu aanwezig zijn. Alleen bij het 

formele gedeelte in het begin en bij het informele gedeelte aan het 

einde van de PSU . 

- De effectiviteit van de PSU is in grate mate athankelijk van de personen 

aan de zowel de zijde van de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Als 

geld een rol gaat spelen houdt het vaak op, omdat ieder zijn eigen be

langen heeft. 

- PFU formeel ieder jaar houden, maar informeel iedere maand. Op deze 

manier blijft de samenwerking met de opdrachtnemer zo optimaal 

mogelijk. 

Aandachtspunt 2: 

- De projectmanager is van essentieel belang om voor het risicomanage

ment proces binnen het project, hij moet het goede voorbeeld geven. 

- Duidelijke profielbeschrijving van de risicomanager is gewenst 

- Continu'iteit van het contractbeheersteam blijft een moeilijk verhaal, 

vooral aan de zijde van Rijkswaterstaat. Grote projecten !open vaak 

meerdere jaren en sleutelfiguren blijven bijna nooit van begin tot eind. 

Oorzaak: Yanuit de lijn wordt binnen een a twee jaar gevraagd ofhet 

sleutelfiguur niet meer ambities heeft en door wil stromen, waardoor 

een waardevolle positie wegvalt. Mogelijke oplossing: de belangrijk

ste sleutelfiguren vanuit de contractvoorbereiding minimaal nog een 

jaar laten meedraaien in de uitvoering. 

- Zorg ervoor dat sleutelposities overdraagbaar zijn. Bepaalde belangrijke 

besluiten dienen vastgelegd te warden , zodat een nieuw sleutelfiguur 

weet waarom de beslissing is genomen. 
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Aandachtspunt 5: 

-De sleutelfiguren binnen het project moeten bewust worden van risico

management via een inteme PSU bij Rijkswaterstaat. In deze sessie 

wordt doorgesproken hoe omgegaan wordt met risicomanagement, 

zodat het uniform toegepast kan worden. Dit moet een standaard on

derdeel zijn van het risicomanagement proces. 

- Om de opdrachtnemer te toetsen op het gebied van risicomanagement 

kan een systeemtoets gedaan worden op het risicomanagement proces 

van de opdrachtnemer. 

Aandachtspunt 7: 

- Een aparte lijst met contractrisico's is gewenst, dit zou kunnen door een 

vinkje te zetten in de database bij een contractrisico (dit is nog niet 

mogelijk in de standaard database van Rijkswaterstaat) . 

- Risico 's worden allemaal los beschreven. Het zou helpen als de onder

linge relatie I hierarchie tussen risico's aangegeven wordt. 

- Over een totaal ge'integreerd projectbeheersingssysteem zijn de meeste 

aanwezigen sceptisch dat het niet zal werken. 

Aandachtspunt 8: 

- Bepaal eerst de focus van de selectiecriteria en ga daarop vervolgens 

toetsen . 

- Het woord "toetsdrempel" was niet voor alle aanwezigen meteen duide

lijk of er bestond onduidelijkheid over de inhoud . 

- Het risicoprofiel bepaald de toetsmix. 

•Als je eerst de Top 10 van de risico's bepaald, dan blijkl uit de kwantificering vanzelf wel waar de focus op ligt 
voor de te toetsen onderwerpen van een bepaatde periode," 

Aandachtspunt 9: 

- Er is geen duidelijk verschil tussen het begrip "toetser" en "waarnemer", 

alleen dat waamemer een nieuw begrip is waarvan de invulling niet 

duidelijk is voor iedereen. 

- Een toetser moet niet tegen de opdrachtnemer zeggen dat iets fout is, 

maar vragen of de opdrachtnemer het betreffende onderdeel uitge

voerd heeft en of hij dat kan aantonen. 

- Bottom-up werking, waarbij vanuit een constatering op productniveau 
terug gekeken wordt wat er in het proces fout is gegaan . 

- Er is discussie over wanneer een toetser/waamemer mag ingrijpen. 

Rijkswaterstaat is een publieksgericht bedrijf en moet directief en ad

hoc kunnen reageren. 

- Sommigen geven de voorkeur aan bijwoonpunten in plaats van het tradi

tionele "rondje werk". Als er veel fout gaat moeten er niet meer pro

ducttoetsen gedaan worden, maar het niveau van de toetsen hoger leg-

gen. 
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De belangrijkste leerpunten uit deze validatie zijn geweest op het specifieke 
niveau van de handreiking. Deze punten zijn meegenomen in de definitieve 
versie van de handreiking. Het generieke model, van figuur 16, verandert niet 
door de validatie. 
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