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Inleiding 
'De markt tenzij ... '. Oat is het uitgangspunt van Rijkswaterstaat voor het uitvoeren van 
werkzaamheden. Rijkswaterstaat schakelt de markt in, tenzij blijkt dat dit geen toegevoegde 
waarde heeft ofdit niet mogelijk is. 

Om de expertise van de markt optimaal te benutten, werkt Rijkswaterstaat met innovatieve 
contractvormen. Kenmerk van innovatieve contractvormen is dat meer afstand wordt genomen 
van de uitvoering: de opdrachtnemer is verantwoordelijk en bepaalt zelfhoe hij tot het gewenste 
resultaat komt. 

Een ander kenmerk van innovatieve contractvormen is dat de opdrachtnemer zelf de kwaliteit 
van zijn product beheerst, ook we! externe kwaliteitsborging genoemd. Als de opdrachtgever 
gebruikmaakt van het kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer voor de beheersing van een 
contract, dan spreken we van systeemgerichte contractbeheersing. 

Een van de uitgangspunten binnen systeemgerichte contractbeheersing is het risicogestuurd 
toetsen. Met systeemgerichte contractbeheersing kan Rijkswaterstaat niet alle risico's toetsen in 
de praktijk, alleen de meest risicovolle processen mogen getoetst worden. Het implementeren en 
toepassen van risicomanagement ten behoeve van systeemgerichte contractbeheersing is zeer 
belangrijk om tot een rechtmatig, duurzaam en veilig eindproduct te komen. 

Deze handreiking is bedoeld voor het contractbeheersteam, in het bijzonder voor de project-, 
contract- en risicomanager. Het is geen handreiking waarin exact staat beschreven hoe je 
risicomanagement ten behoeve van systeemgerichte contractbeheersing in een 
contractbeheersteam moet opzetten en gebruiken. Het zijn meer oplossingen, dan wel 
overwegingen, voor de meest voorkomende knelpunten binnen de systematiek. Verschillende 
mogelijkheden van de implementatie en de toepassing van risicomanagement in relatie tot 
systeemgerichte contractbeheersing komen hierin gestructureerd aan de orde. 



Toepassing 
De mogelijkheden in deze handreiking is specifiek van toepassing op ge"integreerde 
contractvormen (Design & Construct). Systeemgerichte contractbeheersing kan ook worden 
toegepast op andere irmovatieve contracten zoals DBFMO- contracten. Daarbij zijn wel 
maatwerkuitwerkingen ten aanzien van contractering en contractbeheersing vereist. Deze zijn 
niet in deze handreiking beschreven. 
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Leeswijzer 
Allereerst wordt in de handreiking ingegaan op de relatie tussen de opdrachtgever en 
opdrachtnemer. In het project moeten opdrachtgever en opdrachtnemer samenwerken naar een 
gezamenlijk doe!. Aandachtspunt dat hierbij aan de orde komt: 

Punt I. Vertrouwensrelatie opdrachtgever - opdrachtnemer 

Vervolgens worden de volgende drie onderwerpen behandeld: 
lmplementatie van risicomanagement i.r.t. contractbeheersing in een project 
Het toepassen van een risicoanalyse t.b.v. systeemgerichte contractbeheersing 
Yan risicoanalyse naar risicomanagement 

Per onderdeel worden een aantal aandachtspunten besproken. Deze worden toegelicht aan de 
hand van praktijkvoorbeelden, best practices en bedreigingen. 

!mplementatie van risicomanagement i.r.t. systeemgerichte contractbeheersing in een project 
Ingegaan wordt op de wijze waarop risicomanagement in relatie tot systeemgerichte 
contractbeheersing ge"implementeerd kan worden binnen de organisatie. Aandachtspunten die 
hierbij aan de orde komen: 

Punt 2. 
Punt 3. 

Risicomanagement binnen het organisatiemodel 
Kennisoverdracht 

Het toepassen van een risicoanalyse ten behoeve van systeemgerichte contractbeheersing 
Een eerste stap binnen risicomanagement is het uitvoeren van een risicoanalyse. De wijze 
waarop een risicoanalyse ten behoeve van systeemgerichte contractbeheersing verbeterd kan 
worden, wordt aan de hand van de volgende aandachtspunten beschreven: 

Punt 4. 
Punt 5. 
Punt 6 . 

Tijdig beginnen met een risico-inventarisatie 
lnventarisatie technieken om traditionele gedachtepatronen te doorbreken 
Risico's SMART omschrijven 

Van risicoanalyse naar risicomanagement 
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Nadat een risicoanalyse is uitgevoerd moet de stap worden gezet naar risicomanagement. Het 
bijhouden van risico's en het nemen van beheersmaatregelen, ook we! toetsen in de praktijk 
genoemd, komen aan bod. Aandachtspunten die hierbij aan de orde komen: 

Punt 7. 
Punt 8. 
Punt 9. 
Punt 10. 

Toepassing risicodossier 
Selectiecriteria voor potentieel toetsonderwerp 
Toetsen in de praktijk 
Toepassing boetesysteem 

Onderstaand schema toont de opbouw van de handreiking. Aangegeven wordt welk 
aandachtspunt in welk hoofdstuk wordt behandeld. 

Q) 
;:; 
s 
c: 
Q) 

E 
Q) 

a. 
E 

--~ T I ~ 

Hoofdstuk 1. Vooraf 

Punt 1. Relatie opdrachtgever - opdrachtnemer 

Hoofdstuk 2. lmplementatie 

Punt2. 

Punt3. 

Risicomanagement binnen het 
organisabemodel 

Kennisoverdracht 

Hoofdstuk 3. Risicoanalyse 

Punt4. 

Punt5. 

Punt6. 

Tijdig beginnen met een risico
inventarisatie 

lnventarisatie technieken om traditionele 
gedachtepatronen le doorbreken 

Risico"s SMART omschrijven 

Hoofdstuk 4. Risicomanagement 

Punt 7. 

Punta. 

Punt9. 

Punt 10. 

T oepassing risicodossier 

Selectiecriteria voor potentieel 
toetsonderwerp 

Toetsen in de praktijk 

Toepassing boetesysteem 
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Vooraf 

Voordat gestart wordt met het risicomanagement proces is het van belang dat de opdrachtgever 
en opdrachtnemer de verwachtingen naar elkaar uitspreken, zodat er wederzijds respect ontstaat 
en zaken makkelijker bespreekbaar zijn. Jn dit hoofdstuk komt naar voren op welke manier een 
goede basis gelegd kan worden voor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Q) 
:;:; 

s 
c: 
Q) 

E 
Q) 

a. 
E 

Aandacbtspunt I: 

Hoofdstuk 1. Vooraf 

Punt 1. Relatie opdrachtgever - opdrachtnemer 

Relatie opdrachtgever - opdracbtnemer 

Jn het project moeten opdrachtgever en opdrachtnemer samenwerken naar een gezamenlijk doel, 
het realiseren van het project binnen de vooraf opgestelde kaders. Naast het formele contract is 
het informele contact, de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, van groot belang voor 
het s\agen van het project. Beide partijen zitten in een leerproces binnen de systematiek van 
systeemgerichte contractbeheersing. Bij een goede relatie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer is er wederzijds begrip, waardoor de samenwerking soepel zal verlopen. 

"in hel' begin van: ,l1et project :is ,veel aandacht-besteed aan de. relatie tu-ssen ' opdrachtgever en opdrach~ne_mer. 
Tijdens een teambuilding' sessie; twee voile .dagen met het kemteam I sleutelfiguren van opdrachtnemer en 
opprachtgever, zijn,we biJ elka_ar gaan zitten op . een aparte locatie met een onafhankelijke begeleider. Dif heeft 

tot.veer ~~d~rzijd_s begrip geleid, tiet schept een steer en .een manier v_an. sa_menwerken zodat za_k~n " rnakkeUjke_r 
, bespreekbaar. zijn .~ 
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De ervaring uit de projecten leert dater bij ieder project behoefte is aan een goede relatie met de 
opdrachtnemer, maar dit is in de praktijk nog niet altijd het geval. Er zijn een aantal manieren 
om de relatie met de opdrachtnemer op te bouwen en te onderhouden: 

- Project Start Up (PSU) 
Een PSU beleggen in de opstartfase van het project, waarbij verwachtingen van de 
opdrachtgever en opdrachtnemer naar elkaar toe worden uitgesproken. Bij de PSU 
moeten de sleutelfiguren van de opdrachtgever (project-, contract-, omgeving-, 
technisch manager, hoofdtoetsers en risicomanager) en opdrachtnemer (projectdirecteur, 
hoofduitvoerder, hoofdwerkvoorbereider, werkvoorbereiders, KAM-medewerker en 
ontwerpers) aanwezig zijn. Laat de PSU plaatsvinden op een onafhankelijke locatie en 
begeleid worden door een onafhankelijk persoon. 

Be.\/ practice: 
Zorg ervoor c.la! ni~t allcen <le sleut\!l liguren van ue op<lrachtgcver en 
opdrachtncmer aanwezig 7Jjn lij<lens <le PSU. maar ook ue pr~jt:ct<.lirecteuren 
van beic.le parrijcn. Zij zijn uiteinddijk de eindverantwoorddijl-e voor he1 
project. Zij moeten echtcr niet continu aanwezig zijn. Allct>n bij ht>t fonnclc 
gcdcclti: in hct begin en bij het informele gedcelte aa11 he! cinde vau Jc PSU 

- Project Follow Up (P FU) 
Om het vertrouwen te behouden met de opdrachtnemer is het aan te bevelen om formeel 
ieder jaar een PFU te organiseren. Tijdens de PFU kunnen gedachten en gevoelens 
richting elkaar worden uitgesproken. Vooral na het afronden van de ontwerpfase is het 
belangrijk om een PFU te organiseren, omdat de uitvoeringsfase gaa.t beginnen en dit de 
meest intensieve periode is wat betreft de samenwerking voor systeemgerichte 
contractbeheersing. 
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He.\t prm:tice: 
De volgende pu11te11 dicnen in iedcr geval besproken te worden in de PSU: 

./ Nieuwe rol van de opdrnchtgevcr. Jic mecr afstanJ moet 11eme11 

./ Nicuwc rol van Jc opdmchtnemer, die Jc wijze berrnalt van Itel 
verilicaliesyslecm om aan le 1one11 dat de algesproken kwali!eit 
gdeverd wordt 

,/ DuiJdij k aangcven wnar de gren;.-cn I iggen en hoc le lwndekn 
wanneer het foul Jreigt le gam1 

./ Wijze van communiceren tusscn opJrachtgever en opdrachl.nerner 

./ Een gezamenlijke visie bepalen en die vasth:ggen (evenluccl Joor 
bcide pmiijcn laten ondenekcnen) 

./ 1-leltlerheid over lermino logie en deli nilies betreffende 
risicomanagemenl en sys1ecmgcrklllc co111rac1behcersing 

./ Overleg voeren over wnt opdrachtgever en opdrachtnemer oncler 
1oprisico ·s versllll'll 1 

Knelpunt 

Beide partijen zitten in een leerproces binnen de systematiek van systeemgerichte 
contractbeheersing en weten niet precies waar ze aan toe z.ijn . 

Bedreiging 

Verslechterde relatie waardoor zaken niet bespreekbaar zijn, zodat ver1oop van 
communicaLie via het contract verloopt. 

Best practice 

Spreek verwachtingen naar elkaar uit tijdens de opstartfase en gedurende het project. 
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Implementatie 

Het implementeren van risicomanagement is een traject waarbij meerdere succesfactoren een rol 
spelen. Door je bewust te zijn van aspecten als managementstijl, cultuur en weerstand benje 
beter bestand tegen de hobbels die iedereen bij het implementeren van risicomanagement tegen 
komen. In dit hoofdstuk komen een tweetal aandachtspunten aan bod. 

Q) 
:;:::; 

~ 
c 
Q) 

E 
Q) 

a. 
E 

Aandachtspunt 2: 

Hoofdstuk 2. lmplementatie 

Punt2. 

Punt 3. 

Risicomanagement binnen he! 
organisatiemodel 

Kennisoverdracht 

Risicomanagement binnen bet organisatiemodel 

l 

Risicomanagement moet zo diep mogelijk in de organisatie geborgd worden als integraal 
onderdeel van het organisatiemodel. Het TPM-model is een mogelijke organisatiestructuur 
hiervoor. Iedere discipline ( omgeving, techniek, contract) wordt verplicht om input te leveren 
aan het risicomanagement proces, zodat iedereen mee gaat in het risico denken. Het is van 
essentieel belang dat de projectmanager hier het goede voorbeeld geeft. 

Be.\t practice: 
i:"ci1 : Project Stari Up 1oepnssen bii111cn de eigen prnjccionrnnis.atic van - ,- • . - - ···- - . .- ' - .._ 
llijkswa1erstaa1 om bewust le worden . \'an he! risicomam1ge111eni proccs. In deze 
.-;essic wordt lo~rgcsproken hoe ·de roepassing 'an risirnmanagemem eruil kom1 
le 1.ien, zodal het op el.!O uniforme manier word1 toe~epasl. Dil moct een 
stanua;;irJ ontlerdcel wordcn van he1 risicomanagcmen1 prnces. 
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Roi risicomanager 
Risicomanagement is niet iets dat bedreven moet worden door iemand die ook een andere 
functie (bijvoorbeeld projectmanager) binnen het contractbeheersteam heeft., omdat dan andere 
zaken te veel voorrang krijgen en risicomanagement een ondergeschoven kindje wordt. Binnen 
een organisatiemodel is daarom een belangrijke rol weggelegd voor de risicomanager, die als 
aanjager het risicomanagement levendig moet houden binnen het project en projectmedewerkers 
moet ondersteunen. Om dit te doen is het van belang dat de risicomanager voldoende tijd bij het 
project betrokken is (bij voorkeur fulltime, zeker bij grote projecten). Daarnaast kan het 
regelmatig geven van risicosessies projectmedewerkers scherper en actiever houden in het risico 
denken. 

Werkprocesbeschrijvingen 
Een duidelijke interne communicatie in het contractbeheersteam over het risicomanagement 
proces is van belang voor de toepassing van risicomanagement in relatie tot systeemgerichte 
contractbeheersing. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken wie welke rol heeft. 
binnen dit proces, zodat ieder zijn taken en verantwoordelijkheden kent en de wijze waarop 
risico's gei"nventariseerd en omschreven dienen te worden. Als voor alle projectmedewerkers de 
contractbeheersfilosofie en taakomschrijving duidelijk is, zorgt dit voor een eenduidige 
communicatie richting opdrachtnemer. 

He.\f prt1clh:e: 
Neem Je lijJ voor Jc implemcntatie en bcstcc<l zorg nan Jc ·zachie· :L.;pccien 
zoab: m:magcmcnlslijl. doelstelling, a:irmezige ken11i". beschikb:ire personen en 
cul1uur. 

10 



Continui'teit tijdens verschillende projectfasen 
ContinuHeit binnen het contractbeheersteam tijdens de planstudie, contractvoorbereidings- en 
contractuitvoeringsfase is zeer gewenst. Projectmedewerkers weten dan waarom bepaalde 
beslissingen zijn genomen tijdens het opstellen van het contract en wat de gevolgen hiervan zijn 
voor de uitvoering. Bovendien wordt van de opdrachtnerner ook verwacht dat de sleutelfiguren 
niet vervangen worden bij de overgang van contractfase naar uitvoeringsfase. Aan te bevelen is 
dat sleutelfiguren minimaal een jaar tijdens de uitvoering betrokken zijn en dat deze 
overdraagbaar zijn. Door het op papier vastleggen van belangrijke besluiten zijn de functies 
beter overdraagbaar. Indien er geen of weinig veranderingen plaatsvinden binnen het 
contractbeheersteam, zal de samenwerking met de opdrachtnemer soepeler verlopen. 

N 

Best pructice: 
Risicomru1agemen1 vanaf hi!! . begin opzetten in het project. zodat tijdens de 
contrnctf"asc de risicorn::magcr ondcrsleuncnd kail zijn bij de risicoallnc:itie 
.vnnr hct orstellen van het contract. Het snrnenspel tussen risicornanager en 
j11risten die het contract ops!ellen, is van belang bij hct uitwcrken van hc1 
cunlracl. De risil.:omanager weet dun t ijdcrlS de uitvoeringsfase. waarom 
bepaalde zaken zo beschrevcn siaan ii1 hcl contract en kan dil uitdragen naar 
:111derc pr.ojec11.nedcwer.kers. 

Knelpunt 

Onvoldoende duidelijk op welke manier risicomanagement in de organisatie geborgd 
kan worden. 

Bedreiging 

Geen uniforme werkwijze en geen integrale risicobeheersing binnen de 
projectorganisatie. 

Best practice 

- Beleg de rol van een risicomanager binnen de organisatiestructuur 
- Duidelijke werkprocesbeschrijving inclusief taken en verantwoordelijkheden 
- Continu·iteit van sleutelfiguren tijdens de verschillende projectfasen 

11 



Aandacbtspunt 3: Kennisoverdracbt 

Ervaring uit de projecten leert dat er behoefte is aan praktische leerervaringen van andere 
projecten, maar dat deze vorm van kennisoverdracht nauwelijks ondersteund wordt vanuit de 
centrale organisatie. Projectorganisaties benaderen vaak op eigen initiatief via het netwerk van 
een contractmanager ofprojectmanager andere projecten om van hen te leren. 

Vanuit de centrale organisatie zijn er een tweetal kenniskringen aanwezig op het gebied van 
risicomanagement en systeemgerichte contractbeheersing, maar daar wordt te weinig mee 
gedaan en is onvoldoende bekend bij de meeste projectmedewerkers. Het is gewenst dat de 
kennisoverdracht meer centraal wordt aangestuurd en dan vooral op de praktische 
leerervaringen vanuit de projecten. Er is behoefte aan meer pragmatische handvatten in plaats 
van abstract beschreven documenten voor het speelveld waarbinnen systeemgerichte 
contractbeheersing uitgevoerd zou moeten worden. 

Be.\! /lfllL"tice: 
Reservecr voldoende 1ijJ en capadteil binnen hcl comruc1bd1ccrslcam om 
actier Jed le ncmcn aan de b..:s1:-in11J1:" kenniskringen :wdat kennis. opgedmrn 
binnen tie rrn.iec:len, Rijkswalerslaal breed gebruikl ~n ingczt:l kan W(1rdc11. 

Op Jcze rnanicr \\'C>rul levenS" voorkomcn dal kcnnis opgedaan uoClr exlerne 
mcnscn vcrloren gaal binnen dc orgm1isatie. 

Knelpunt 

Kennisoverdracht vindt plaa'ts op eigen initiatief tussen projectorganisaties en word! 
niet centraal aangestuurd. 

Bedreiging 

Leerervaringen worden niet Rijkswaterstaat breed toegepast waardoor er geen 
uniforme werkwijze ontstaat en ieder team het 'wiel' steeds opnieuw uitvindt. 

Best practice 

Reserveer voldoende tijd en capaciteit binnen het contractbeheersteam voor 
deelname aan de kenniskringen. 
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Risicoanalyse 

Als start voor risicomanagement wordt een risicoanalyse uitgevoerd. Door het uitvoeren van een 
risicoanalyse ontstaat duidelijkheid over de belangrijkste risico's binnen het project en wat 
daaraan gedaan kan worden. Yervolgens moet dan de stap worden gezet van risicoanalyse naar 
risicomanagement, wat betekent het gaan beheersen van risico's. In dit hoofdstuk komen een 
drietal aandachtspunten aan bod. 

O> 
c:: 

"Ci) 
en 
n:J a. 
Q) 
0 
I-

~ --~ 

Hoofdstuk 3. Rlsicoanalyse 

Punt4. 

Punt5. 

Punt6. 

Tijdig beginnen met een risic:o
inventarisatie 

lnventarisalie technieken om traditionele 
gedachtepatronen te doorbreken 

Risico's SMART omschrijven 

Aandachtspunt 4: Tijdig beginnen met een risico-inventarisatie 

In de praktijk blijkt dat de risicoana\yse op basis van te verwachte werkprocessen in veel 
projecten te laat en onvoldoende zorgvuldig wordt uitgevoerd. Yaak begint het 
contractbeheersteam na gunning met het inventariseren van risico's, waardoor het toetsen in de 
praktij k vertraging oploopt of dat toetsen in de praktij k niet risicogestuurd plaatsvindt. Om dit te 
voorkomen moet in de voorbereiding, voor gunning, tijdig voldoende tijd worden gereserveerd 

-c:: 
::::::J 
a. 
en -..c 
() 
n:J 

"O c:: 

~ 

Knelpunt 

Voor gunning niet voldoende aandacht besteed aan risicoanalyse metals doel de 
contractbeheersing invulling te geven. 

Bedreiging 

Toetsen in de praktijk loopt vertraging op of is niet risicogestuurd. 

Best practice 

Voor gunning voldoende tijd reserveren voor een risicoanalyse ten behoeve van 
invulling contractbeheersing. 
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voor een risicoanalyse metals doe! de contractbeheersing invulling te geven. 

Aandachtspunt 5: Inventarisatietechnieken om traditionele gedachtepatronen te 
doorbreken 

Risicoanalyses hebben vaak een teclmisch imago en dit zijn in het algemeen opdrachtnemer 
risico's. Risicoanalyses moeten bekeken worden vanuit de hele breedte van de 
projectorganisatie en niet alleen vanuit de technische hoek. Om traditionele gedachtepatronen te 
doorbreken zie je dat bij de verschillende projecten verschillende inventarisatietechnieken 
worden toegepast. De meest gebruikte teclmieken zijn: 

./ Risicothema 's 
Risicothema's die gehanteerd ku1U1en worden om risico's in kaart te brengen zijn: 
juridisch, organisatorisch, communicatie, financieel en teclmisch. De thema 's vormen 
als het ware de 'brillen' waardoor naar het project wordt gekeken. Indien gewenst 
experts uitnodigen voor het inbrengen van extra ke1U1is . 

Be.\f pmctice: 
Gewcns1 is een ns1comanager met cnigc juriJische en 1cch11ische ken11is omJat 
risicornanagcr hierdoor risico's bctcr kan bcoordelcn en inhouJdijl\ de discussic kan 
aangaa11 mel hel conlractbeheerstcam. 

./ Aandachtspuntenlijstjes 
Iedere discipline zoals omgeving, teclmiek en contract afzonderlijk risicoanalyses laten 
uitvoeren. Hieruit ku1U1en aandachtspuntenlijsten per discipline ontstaan. De 
aandachtspunten moeten minimaal met de contractmanager of risicomanager 
doorgesproken worden, voordat deze daadwerkelijk worden vertaald in risico's. Vaak 
wordt er een nuancering in de kwantificering aangebracht omdat aandachtspunten 
'kriebels in de onderbuik' kunnen veroorzaken bij de traditionele Rijkswaterstaat 
medewerkers . 

./ Jndividuele gesprekken 
Hierbij ligt de taak voor de contractmanager of risicomanager om individuele 
gesprekken aan te gaan met medewerkers bi1U1en het contractbeheersteam. Op deze 
manier worden risico's boven tafel gekregen. 
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./ Vergaderingen 
Risico's inbrengen en bespreken tijdens project-, contract- en/oftechnisch overleg. 
Gewenst is dat het risico-overleg een vast agendapunt wordt tijdens een overleg binnen 
het contractbeheersteam. Laat de risicomanager vooraf een l ijst van top I 0 risico's 
maken die doorgesproken kan worden . 

./ Risicosessie met opdrachtnemer 
Door een maandel ij kse risicosessie of risico-overleg met de opdrachtnemer kan de 
opdrachtgever een gevoel krijgen of de opdrachtnemer voldoende aandacht besteedt 
aan het risicomanagement proces. Tevens kunnen risico ' s uitgewisseld worden die bij 
een van de partijen niet bekend zijn . 

BeM practice: 
De opdrachtnemer (tijd en geld) en opclrnch1gever (omgeving. kwaliteit en 
veilighei<l) hcbbc11 iedcr ecn under beset' bij het risicoma.nagemcnc proccs. 
Hierdoor kunnen risico·s uil hct risicodossier van de opdrad11nerner niel ccn voor 
cen worden ovcrgenomen. De opdrachtgevcr rnoet de opdrachtnemer risico·s 
ill\ enwriseren om de met"sl risicornlle processen van de opdrachlncmcr in kaan re 
brcngcn. 

./ Risicodossier opdrachtnemer 
Stem regelmatig het risicodossier van de opdrachtnemer af op het risicodossier van de 
opdrachtgever. Bekijk of de voorgenomen beheersmaatregelen van de opdrachtnemer 
toereikend zijn . lndien dit niet het geval is moet het restrisico bepaald worden voor de 
opdrachtgever. Hier kunnen toetsen voor ingepland worden om deze risico 's te 
beheersen. Wanneer een restrisico wordt vertaald in een toets moet hiervoor een 
duidelijke onderbouwing zijn, zodat de opdrachtnemer niet het gevoel krijgt dat hij 
wordt afgerekend op het open en transparant zijn over risico ' s. 
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B~l practice: 
Er zijn verschillencle manieren om het risicomanagement proces van de opdnichtnemer levcmlig te makcn 
en te houden. Tevens is hct rnogel ijk om een gevocl tc krijgen in hocvcrrc de opdracht ncmer her 
risicomanagcrnenr proces op de rit heeft stnan. Dir. kan op verschil!ende manicre11: 

./ Risicosessie met opdrnchtncmcr 

./ Risicosessie 1ussen opdraclnge,·er en opdrachtnemer objeclicf'latcn lflctsen Joor cx1crne parlij ol' 
ander contractbeheersleam 

./ Alst~mming risicodossicr opdrm:hlncmcr en urdrachtgevcr 

../ Risicodossier van opdrachtnemer loetsen tijdens crucialc lascovcrgangen. zoals 
ontwerpfaseovergangcn en faseovergang van Desig.11 naar Constnict 

../ De op<lrachtncmer maakt in het risicodossier t.>en koppeling tL1sscn risico 'sen wcrkprocesscn 

../ Ecn cxtcrnc rbicornanager bij <le opdmchlnemer spree!\ I venrouw<.>n uil richting de opdrnchtgever. 
Belangrijl\ is dat de risicomanagcr wor<lt ondersteund door <le projectme1nager en v.onlt 
geaccepteerd door het pr~jl!cttcam 

./ S) stceintocts uitvocren op risicomanagcmcnT proces van de opdrachtnemer 

Ecn bclungrijk aw1dachtspunl is dut de hooluuitvoerdcr van de opdrachtnemer bij het risicomanagcmcnt 
proces wnrdr bctrnld:en. Hoolouitvoerdcrs hebben va::ik inf"ormatie1risicc1'.s tussen de oren zitten maar 
lcggen dit niet op papier vast. Terwijl de opdrachtgever sterk a!lmnkelijk is van de hoofduitvoerdcr voor de 
kwaliteitsborging \''111 de op.drachtr1emer. de hoofduitvocrder is. di: brug tu:>sen binnen en de uilvoering. 
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Knelpunt 

Risicoanalyses hebben een technisch imago . 

Bedreiging 

Risicoanalyses hebben over het algemeen een technisch karakter, dit zijn 11ooral 
opdrachtnemer risico's. Terwijl kwaliteit, ornge11ing, 11eiligheid en doorstroming in 11eel 
ge11allen imago sd1ade kunnen opleveren 11oor Rijkswaterstaal 

Best practice 

Verschillende risico-in11entarisatie technieken toepassen om traditionele gedachte 
patronen te doorbreken. 
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Aandachtspunt 6: Risico's SMART omschrijven 

Het is van belang om risico's SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, 
Tijdsgebonden) te omschrijven zodat risico's voor het projectteam, contractbeheersteam, 
opdrachtnemer en interne opdrachtgevers (Hoofdingenieur Directeur en stafdienst Directeur 
Generaal) begrijpelijk zijn. Het is belangrijk dat personen risico's begrijpen zonder al te veel 
kennis te hebben van het project. De verschillende disciplines moeten vooral in de opstartfase 
hierin begeleidt worden. De risicomanager en de contractmanager spelen hier een belangrijke 
rol in. Bij een aantal projecten geeft tevens de kwaliteitsmanager hier ondersteuning in. Het is 
belangrijk om continu de vraag te stellen waarom men een bepaald risico ziet. Tevens is het 
belangrijk om een goede mix van mensen te hebben met ervaring van systeemgerichte 
contractbeheersing (die relatie kunnen leggen tussen risico's en het contract) en traditionele 
Rij kswaterstaat medewerkers (die door jarenlange ervaring weten wat de crux binnen het project 
is, vooral op technisch gebied). 
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Knelpunt 

Projectmedewerkers hebben moeite met het omschrijven van risico"s. 

Bedreiging 

Oorzaak en gevolg worden door elkaar heen gehaald .. 

Best practice 

Belangrijke rol weggelegd voor contractmanager en risicomanager, die continu 
doorvragen waarom een bepaald risico gezien wordt. 
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Van risicoanalyse naar risicomanagen1ent 
Een risicoanalyse levert een momentopname op van de risico's in een project. In projecten met 
een doorlooptijd van meerdere jaren zijn risico 's voortdurend aan verandering onderhevig. 
Risico's vallen af, treden op of er komen nieuwe risico ' s bij. Er worden nieuwe 
beheersmaatregelen benoemd en oude geevalueerd. Deze beheerscyclus wordt 
risicomanagement genoemd. In dit hoofdstuk komen een viertal aandachtspunten aan bod. 

Hoofdstuk 4. Rlsicomanagement 
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Aandachtspunt 7: 

Punt 7. 

Punta. 

Punt9. 

Punt 10. 

Toepassing risicodossier 

Toepassing risicodossier 

Selectiecriteria voor potentieel 
toetsonderwerp 

Toetsen in de praktijk 

Toepassing boetesysteem 

Om risico's en beheersmaatregelen bij te houden wordt gebruik gemaakt van de standaard 
database van Rijkswaterstaat. Hier volgen een aantal punten om de database succesvol toe te 
kunnen passen. 

Duidelijke afspraken toepassing risicodatabase 
De risicodatabase kan een bijdrage leveren aan het levendig houden van het risicomanagement 
proces. Het levendig houden van het risicomanagement proces kan worden gestimuleerd 
wanneer het totale contractbeheersteam toegang heeft tot de database en de mogelijkheid heeft 
om risico's in te voeren, te muteren en selecties aan kan brengen, zodat een uitdraai kan worden 
gemaakt van risico 's ten behoeve van het toetsplan. Wanneer meerdere projectmedewerkers 
toegang hebben tot de database bestaat de kans dat de database vervuild kan raken. Dit kan 
voorkomen worden door de risicomanager verantwoordelijk te maken voor het beheer van de 
database. Bij verschillende projecten kunnen projectmedewerkers risico's op concept niveau 
invoeren. De risicomanager kan vervolgens beoordelen of het risico SMART staat omschreven 
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en of de kwantificering juist is, waama het risico kan warden veranderend van concept in 
definitief. 

Rrlicolegislef ON 

ON ON OG OG 

Geen mogeijk Mogelijke Contract Contract 
(rttt>gtvolg lrest>gevolgen (ON invloed (ONgeen 

voorOG voorOG op behttHlng) jnvloed op 
beheeningJ 

- -- -- -· 

} 
y 

OG 

Project 

-

Risico-overzicht 

Knelpunt 

Contractbeheersteams hebben moeite met het gebruik en toepassing van de 
risicodatabase. 

Bedreiging 

Wanneer het contractbeheersteam niet betrokken is bij het gebruik en toepassing. 
gaat het risicomanagement proces minder snel leven. 

Best practice 

Het totale contractbeheersteam betrekken bij het gebruik en toepassing van de 
database door de database inzichtelijk en toegankelijk te maken. De risicomanager is 
verantwoordelijk voor het beheer. zo wordt voorkomen dat de database vervuild raakt. 

19 

I 

I 

" 



!CT-tool voor integrate projectbeheersing 
Er is behoefte aan een ICT-tool voor integrale projectbeheersing die vanuit de centrale 
organisatie beschikbaar wordt gesteld. Een koppeling tussen de risicodatabase, toetsdatabase, 
toetsplanning opdrachtgever, planning opdrachtnemer, prestatieverklaring (betalingsmethodiek), 
afwijkingen, contractwijzigingen en document management systeem is gewenst. Een dergelijke 
koppeling voorkomt een integrale projectbeheersing op papier wat erg arbeidsintensief is. 
Tevens is het handig voor het aantonen van rechtmatigheid en wanneer er iets verkeerd loopt, 
snel te traceren wie waar voor verantwoordelijk is. Het vereist een medewerker 
verantwoordelijk te maken voor het beheer van een dergelijk systeem. Uit ervaring blijkt 
wanneer het beheer een deeltaak wordt van een of meerdere projectmedewerkers, de kans groot 
is dat de verschillende componenten niet op elkaar aansluiten. Voorkom tevens dat 
projectmedewerkers het gaan zien als een invuloefening, waardoor de filosofie van 
systeemgerichte contractbeheersing minder snel tussen de oren gaat zitten. 

Knelpunt 

lntegrale projectbeheersing op papier is erg tijdsintensief en minder overzichtelijk. 

Bedreiging 

lntegrale projectbeheersing op papier maakt het proces minder inzichtelijk. Dit kan 
rechtsmatigheid problemen opleveren. 

Best practice 

Een !CT-tool voor integrale projectbeheersing, waardoor een beter inzicht ontstaat 
tussen de onder1inge componenten. Een projectrnedewerker moet verantwoordelijk 
warden gemaakt voor het beheer van de ICT· tool. 

Aandachtspunt 8: Selectiecriteria voor potentieel toetsonderwerp 

Bij ieder project wordt een andere invulling gegeven aan de selectiecriteria voor potentieel 
toetsonderwerp. Bij sonunige projecten worden risico 's ge'inventariseerd aan de hand van een 
bepaald risicoprofiel (tijd, geld, kwaliteit, vei ligheid, imago, doorstroming of combinaties 
hiervan), waarna risico's die in aanmerking komen voor toetsing worden geselecteerd op basis 
van kans en gevolg. Bij andere projecten worden eerst alle risico 's ge'inventariseerd en 
vervolgens risico's die in aanmerking komen voor toetsing geselecteerd op basis van 
selectiecriteria (tijd, geld, kwaliteit, veiligheid, imago, doorstroming of combinaties hiervan). In 
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hoofdlijnen komt dit op hetzelfde neer en is er geen goede ofverkeerde manier. Het is 
belangrijker dat projectmedewerkers beseffen waarom niet al Jes getoetst kan worden en dat de 
toetsdrempel afhankelijk is van het risicoprofiel. 

Voorhee/d toetsdrempel 
Risico·s die door kw.intiliccring hinncn hct ge1rn.1rkcerdc: dccl van de 1abel vallen. worden vertoald 

naar toetscn. 
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"Het bepalen van selectiecriteria en toetsdrempel blijft een subjectief verhaal . Het is en blijft mensenwerk en 

vakmanschap. leder project is maatwerk, dus een strak kader hiervoor is onmogelijk• 

Het is belangrijk dat voor gunning een kader voor de selectiecriteria wordt opgesteld waar de 
opdrachtgever het eerste kwartaaJ zich op kan richten voor de toetsing. Het is echter onmogelijk 
om een strak kader hiervoor op te stellen, omdat selectiecriteria athankelijk zijn van het 
risicoprofiel van het project. Het risicoprofiel kan veranderen door verschillende factoren (onder 
andere door politiek, projectfase en bevindingen uit eerdere toetsen) en is een dynamisch 
verhaal. Bepaal bij ieder kwartaal het risicoprofiel van het project. 
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Knelpunt 

Het contractbeheersteam heeft moeite met het bepalen van de selectiecriteria en 
bijbehorende toetsdrempel. 

Bedreiging 

Wanneer er geen toetsdrempel wordt bepaald, bestaat de kans dat er teveel getoetst 
gaat warden en de focus te veel komt te liggen op de techniek. 

Best practice 

Geen strak kader opstellen voor de toetsdrempel . Bepaal ieder kwartaal de 
toetsdrempel afhankelijk van het risicoprofiel. Het is en blijft een dynamisch verhaal. 
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Aandachtspunt 9: Toetsen in praktijk 

Terugvallen in ongewenst gedrag, waarbij de traditionele rot van toezichthouder wordt 
aangenomen, gebeurt nog te veel bij de meeste projecten. Het grootste probleem is dat toetsers 
te veel bij de uitvoering betrokken willen zijn en vooral technische risico' s zien. 
Projectorganisaties hebben behoefte aan meer scholing, trainingen en praktische toepassing, 
vooral in de opstartfase na gu1U1ing van het project. Projectmedewerkers zullen, door scholing 
en ondersteuning, de voordelen inzien van de nieuwe werkwijze en krijgen het risico denken 
beter tussen de oren. 

Be ... 1 pmctia: 
Vanuit Jc cases zijn er el.!n iumta1 manicn:n hei contrnctbeheersteam kan vonrkomen dat 
medcwerkcrs Lerugvnllen op ongewenst gedrng: 

./ ledere toets uitgebreid voorberciden door todsteam en toetscoi5rdinator mer 
ervaring van systeemgerichte comractbehcersing of auditen 

./ Tacts uitvocrcn door !OCL'>team en toe1scoordina1or met ervaring van 
sys1ee111gcrich1c comractbeheersing oraudi1e11 

./ TijJens toels cen duiJelijke linl\ leggen met J>rojt.'CI Kwaliteits Plan (PKP) en Deel 
I< walitcits Plannen ( DKP) 

./ 'Rondje werl.;' is nodig. puur voor het observeren en waarnemcn wot er buiten 
gebeurl 

./ Voorstcl van toct<:en op laten stelkn door discipllneleiders. I lierdoor krijgen ze 
nlf bctcr hcl ge\'oel waarom z<: cen bepaaklc 1oc1s wille11 uitvoeren. Deze opt::el 
overleggen met roetscoorJ iniitor en goccl la ten keurcn d11or contrac1manager 

./ Duidclij ke owrlcgstructuur en mlverdel ing binnen het contrnctbeheersieam. zodaL 
0p ee11 eenduidige manier richting de opdrachtnerncr wordt gi!com1mmicecr<l 

./ Specialisten inschakcl('.n om bij te staan bij specialistische roctscn 
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Het contractbeheersteam heeft, ondanks de nieuwe werkwijze, nog steeds behoefte te weten wat 
er buiten in de uitvoering gebeurt. Bij projecten worden daarom "waarnemers" ingezet. De 
waarnemers vormen de oren en ogen van het contractbeheersteam op de werkvloer en geven aan 
bij welke potentiele risico's zij "kriebels in de onderbuik krijgen". De informatie wordt 
gevraagd en ongevraagd aan de contractmanager voorgelegd en die beslist uiteindelijk of er iets 
mee gedaan wordt. De waarnemers kunnen situaties buiten meteen beoordelen op onder andere 
veiligheid en doorstroming, waardoor waarnemers meteen kunnen ingrijpen bij 
Jevensbedreigende situaties. De rol van de waarnemers wordt als erg positief ervaren, als zij 
maar we! hun taak uitvoeren en geen verantwoordelijkheid naar zich toe gaan trek.ken. 

"Wat binnen netjes op papier staat kan .er buiten heel anders uitzien. Hiervoor kunnen waamemers warden 
ingezet die wekeliJkS een 'rondje werk' rnaken , de waarnerners moeten wel duidelijk warden ingelicht wanneer 
ze wel en niet mogen ingrijpen. Waamemers moeten gevraagd en ongevraagd informatie verstrekken aan de 
contractmanager." 
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Knelpunt 

Toetsers vallen nog regelmatig terug in de traditionele rol van toezichthouder. 

Bedreiging 

Door het terugvallen in ongewenst gedrag kan de opdrachtgever verantwoordelijkheid 
naar zich toe halen. die bij de opdrachtnemer horen te liggen. 

Best practice 

Projectmedewerkers intensief begeleiden in het voorbereiden en uitvoeren van 
toetsen en het volgen van trainingen en cursussen. 
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Aandachtspunt 10: Toepassing boetesysteem 

De opdrachtnemer is nogal allergisch voor het woord boete. Hierbij krijgt de opdrachtnemer het 
gevoel, dat de opdrachtgever dit toepast om geld te verdienen aan de opdrachtnemer. Veel 
contractmanagers geven aan dat ze liever niet een boetesysteem toepassen maar eerder een 
bonus-malus regeling, waarmee de opdrachtnemer beloond word! wanneer er extra kwaliteit 
wordt geleverd en beboet wanneer dit niet het geval is. Het vertrouwen tussen de opdrachtgever 
en opdrachtnemer is vele malen belangrijker dan het toepassen van een boetesysteem. In veel 
gevallen is de opdrachtnemer niet gevoelig voor een boetesysteem. Voor het inhouden van 
termijnen is de opdrachtnemer veel gevoeliger en dit word! ook beter geaccepteerd door de 
opdrachtnemer. Het inhouden van termijnen moet niet als machtsmiddel gezien worden, maar 
als sturings-/sanctioneringsmiddel. 

De opdrachtnemer hecht er veel waarde aan dater doorgrond wordt water fout is gegaan en 
waarom de boete word! opgelegd en zou hier liever over in dialoog gaan met de opdrachtgever. 

I "Het prikkelt de opdrachtnemer totaal niet de boetes, het bevordert geen verbetering. Er 1s te weinig d1aioog 
om met elkaar goed te .doorgronden wat het.probleem is~ 
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Knelpunt 

Opdrachtgever ondervindt veel weerstand bij de opdrachtnemer, wanneer het 
boetesysteem toegepast wordt. 

Opdrachtnemer is niet gevoelig voor het boetesysteem, waardoor de kwaliteit van het 
werk niet e arandeerd en verbeterd word!. 

Bonus-malus regeling toepassen waarmee de opdrachtnemer beloond wordt als extra 
kwaliteit wordt geleverd en beboet als dit niet het geval is. De opdrachtnemer is wel 
gevoelig voor inhouden van termijnen. zie dit dan ook als sturingsmiddel. 
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