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Managementsamenvatting 
Vanuit de adviesbranche is aandacht gevraagd voor de beheersing van risico's bij het uitbesteden van 
de energievoorziening door bedrijven en instellingen. In overleg met de betrokken partijen is een 
probleemstelling geformuleerd, die na verder onderzoek heeft geleid tot de volgende 
ontwerpopdracht 

"Analyseer de markt voor advies bij het uitbesteden van de energievoorziening en ontwerp een proces 
voor het identificeren en beoordelen van risico's in contracten voor het uitbesteden van de 
energievoorziening" 

De belangrijkste vragen die in het kader van deze opdracht moesten worden beantwoord zijn: 
• Hoe zit de markt voor advies bij uitbesteden van de energievoorziening in elkaar? 
• Waar is behoefte aan advies bij het uitbesteden van de energievoorziening? 
• Hoe kan het best worden voorzien in de behoefte aan advies bij het uitbesteden van de 

energievoorziening? 
Deze vragen zullen hier stuk voor stuk worden beantwoord, waarna de conclusies met betrekking tot 
het ontwerp en de implementatie zullen worden weergegeven. 

De markt voor advies bij uitbesteden is gestructureerd door hem in segmenten te verdelen. Op basis 
van het onderzoek zijn de volgende segmenten gedefinieerd: 

• Industrie 
• Gebouwencomplexen in de utiliteit 
• Zelfstandige gebouwen in de utiliteit 
• Agrarische sector 
• Woningbouw 

bIT bI n ta e a e d d b I 0.1 wor en e e an ""k k riJI ste k enmer en van d eze segmenten weergegeven. 
Kenmerken Agrarisch Utiliteit Utiliteit Industrie Woningen 

{zelfstandig) {complexen) 

Soort ondernemer onderneming I Onderneming onderneming overheid I 
organisatie ( sem i)-overheid I (semi)- onderneming 

overheid 
Grootte klein- middel klein - middel middel - groot middel -groot 
installatie groot 
Complexiteit gering gering - middel middel- middel -groot gering - middel 

groot 

Macht gebruiker Beperkt middel middel- groot beperkt 
tov contractor groot 

Afhankelijkheid teelt I klimaat klimaat I gebruik gebruik proces klimaat 
warmtevraag 

Tabel 0.1 Kenmerken segmenten markt voor uitbesteding energievoorziening 

Om een indruk te krijgen van de ontwikkelingen in de markt is een enquête gehouden onder de 
aanbieders in de markt voor uitbesteden van de energievoorziening. De resultaten van deze enquête 
zijn beperkt en geven geen gedetailleerd beeld van de markt. Dit ten gevolge van de wisselende 
kwaliteit en het beperkte detailniveau van de antwoorden. Het algemene beeld is dat de markt in 
ontwikkeling is. Speerpunten in de markt zijn utiliteitsbouw en woningbouw. De industrie is een 
moeilijk segment. Op gebied van technieken zijn warmte/koude-opslag en biomassa belangrijke 
ontwikkelingen. 

Om de behoefte aan advies in kaart te brengen zijn in de verschillende segmenten interviews 
gehouden met gebruikers van uitbesteding van de energievoorziening. In de interviews zijn het 
gevolgde proces, de behoefte aan advies en de ondervonden problemen geïnventariseerd. Voor de 
analyse van de gevonden problemen is een procesmodel voor het uitbestedingsproces gedefinieerd 
om te bepalen in welke fase de meeste problemen ontstaan. Dit procesmodel is afgebeeld in Figuur 
0.1. 
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Figuur 0.1 Procesmodel uitbestedingsproces 
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Uit de interviews is gebleken dat er vrijwel altijd gebruik wordt gemaakt van advies bij het uitbesteden. 
Specifieke onderwerpen waarop advies wordt gevraagd zijn de analyse van de energiebehoefte, 
kennis van de markt voor uitbesteding en begeleiding in het uitbestedingsproces. 

Door de gebruikers hebben veel problemen ervaren bij het uitbesteden van de energievoorziening. De 
belangrijkste problemen zijn: 

• Onvoldoende compleet en/of gebalanceerd contract 
• Slechte samenwerking in de beheersfase 
• Verkeerde partnerkeuze 
• Verkeerde keuzes en/of onvoldoende kwaliteit in de realisatiefase 

Het belangrijkste probleem is de kwaliteit van het contract. Tevens is de contractfase ook de fase 
waarin GOGEN Projects het beste advies kan geven. 
Het proces van contractvorming en beoordeling is vaak nog weinig gestructureerd. Hierdoor schiet het 
proces van contractvorming regelmatig tekort, wat leidt tot blootstelling aan risico's. Er is behoefte aan 
een instrument dat gestructureerd toetst of een contract de relevante risico's goed afdekt. Daarbij 
wordt geconcentreerd op de identificatie en beoordeling van risico 's. Er wordt niet verder ingegaan op 
de management en monitoring van risico 's, omdat dit proces sterk van de situatie en techniek afhangt. 
Het instrument moet invulling geven aan de volgende eisen: 

• structuur aanbrengen in het proces van beoordelen van de kwaliteit van het contract, 
• zorgen voor een zo volledig mogelijke identificatie van risico's, 
• zorgen voor een kosten efficiënte uitvoering van het beoordelingsproces. 

Op basis van literatuur is een risicomanagementproces ontworpen , dat is afgebeeld in Figuur 0.2. 
Vervolgens is verder invulling gegeven aan de fases waar dit onderzoek zich op toespitst, de 
identificatie en beoordeling van risico's. Hiervoor is een checklist ontworpen. 
De checklist vervult de volgende functies in het proces: 

• geeft structuur aan het beoordelingsproces, 
• is een opslagmedium voor kennis over risico 's en garandeert zo een hoog basis niveau van 

geïdentificeerde risico's, 
• helpt bij het maken van een rapportage en verhoogt zo de kwaliteit en snelheid van het 

beoordelingsproces. 
Hiermee vormt de checklist de basis voor het voldoen aan de belangrijkste ontwerpeisen van het 
proces. Daarnaast zijn criteria vastgesteld voor het gebruik van eventuele aanvullende instrumenten in 
het beoordelingsproces. Deze zijn terug te vinden in paragraaf 9.3. 

identifi
catie 

Figuur 0.2 Procesmodel Risicomanagementproces 

besluit-

Voor de implementatie is een aantal scenario's uitgewerkt waarin het instrument is toe te passen. 
Deze scenario 's zijn: 

• secend apinion voor een contract 
• complete begeleiding van een uitbestedingstraject 
• begeleiding van een uitbestedingstraject met een beperkt budget 
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Een checklist is geen statisch instrument. Het instrument dient mee te groeien met zowel de 
ontwikkelingen extern als intern. Voor het actueel houden van de checklist moet deze worden 
bijgewerkt op basis van: 

• aanvullende identificatie voor risico's in projecten 
• ontwikkelingen in regelgeving en technologie 
• evaluatie van projecten achteraf 

Om het instrument verder te ontwikkelen moet er ervaring mee worden opgedaan. Dit kan het best 
door het toepassen in de projecten. Door bekendheid te geven aan de ontwikkeling van het instrument 
wordt de kans op het werven van projecten vergroot. Middelen hiervoor zijn: 

• Publicatie in een tijdschrift 
• Geven van een lezing 
• Plaatsen van een advertentie 
• Promotie via internet 

In een pilot met de checklist is vastgesteld dat de checklist het beoordelingsproces efficiënt doet 
verlopen. Met behulp van de checklist zijn potentiële verbeteringen geïdentificeerd in een contract dat 
in de eindfase van de onderhandelingen zat. Daarnaast geeft de grafische weergave van dekking van 
categorieën risico 's in boxplots een goed overzicht dat gebruikt kan worden in de rapportage. 

Aanbevelingen: 
Hoewel de eerste pilot met de checklist een goed resultaat heeft opgeleverd is de belangrijkste 
aanbeveling om deze verder te ontwikkelen. De belangrijkste manieren zijn: 

Verder verwerken van bestaande checklists en handleidingen 
Toepassen van het risicomanagementproces in projecten 

Het integreren van kennis uit bestaande handleidingen en checklists is verder uitgewerkt in paragraaf 
9.2.4, waar ook verwijzingen naar deze literatuur te vinden zijn . Voor het toepassen van het 
risicomanagementproces in projecten moeten geschikte projecten geworven worden, zodat ervaring 
kan worden opgedaan. 

Het instrument is nu vooral toegespitst op uitbesteding van de energievoorziening. Bij synergetische 
productie spelen echter veel van dezelfde risico's. Het instrument zou ook hiervoor toepasbaar 
kunnen zijn . 

In de utiliteit en tuinbouw is het moeilijker om in de organisatie van de uitbesteder een promotor te 
vinden die de relatie met de contractor bevordert, vanwege kleinere organisaties. Mogelijk kan 
GOGEN Projects hier een schaalvoordeel behalen door voor meerdere projecten de promotor rol te 
vervullen. Op die manier kan GOGEN Projects ook goed op de hoogte blijven van problemen die zich 
voor kunnen doen. 

Binnen Nederland is nog geen vertegenwoordiger van Eurocontract, een Europese organisatie die 
een modelcontract voor het leveren van energiediensten ontwikkelt. Onderzoek naar de 
mogelijkheden van aansluiting bij de organisatie, eventueel in samenwerking met Senternovem, zou 
mogelijkheden voor het opbouwen en vermarkten van kennis kunnen bieden . 

In het onderzoek onder gebruikers zijn interessante ervaringen bovengekomen die door gebrek aan 
tijd niet verder zijn onderzocht op de mogelijkheid tot een volledige casestudie. Dit zou als nog gedaan 
kunnen worden in een onderzoek. 

Buiten tekortkomingen in het contract is het samenwerkingsproces tussen uitbesteder en contractor 
een belangrijke oorzaak voor problemen in uitbestedingsrelaties. Onderzoek hiernaar zou daar 
verbetering in kunnen brengen. 

Op gebied van instrument voor risicomanagement is nog zeer wemrg geschreven over de 
eigenschappen van instrumenten en de keuze voor bepaalde instrumenten in het 
risicomanagementproces. Op dit gebied is verder onderzoek nodig. 
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Inleiding 
Duurzaamheid en vermindering van de C02 uitstoot zijn momenteel belangrijk . De politiek staat bol 
van de doelstellingen zoals Kyoto en de verduurzaming van de energievoorziening richting het jaar 
2020. Daarnaast is de dreiging van de toenemende afhankelijkheid van landen als Rusland en Iran 
voor brandstoffen een belangrijke redenen om efficiënt met energie om te gaan. Sinds 1990 is het 
toenemende gebruik van warmtekrachtkoppeling in Nederland de belangrijkste manier geweest om 
energie te besparen . Eind jaren negentig nam het gebruik van warmtekracht echter zo hard toe dat 
overcapaciteit dreigde te ontstaan op de elektriciteitsmarkt. Stimuleringsmaatregelen zijn sindsdien 
voor een belangrijk deel afgebouwd. Daardoor is de groei van het aandeel van warmtekrachtkoppeling 
in de energievoorziening praktisch tot stilstand gekomen (GOGEN Nederland, 2006). Recentelijk is 
warmtekrachtkoppeling door de gunstige verhouding tussen de gas- en elektriciteitsprijs weer wat 
populairder aan het worden . 
In het kader van de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland is het van belang dat 
nieuwe projecten met warmtekrachtkoppeling waar mogelijk worden ontwikkeld en dat deze succesvol 
zijn . Het mislukken van projecten heeft een dubbel negatief effect. Enerzijds zal daardoor 
teruggevallen worden op minder efficiënte processen voor de energievoorziening. Anderzijds dragen 
mislukte projecten bij aan een negatief imago van duurzaamheid en meer in het bijzonder 
warmtekrachtkoppeling . Onder deze nieuwe projecten zijn ook steeds meer projecten voor de 
opwekking van duurzame energie, bijvoorbeeld door gebruik van biomassa als brandstof. Bij deze 
nieuwe projecten is uitbesteding van de energievoorziening of taken daarin een optie, waar steeds 
meer gebruik van wordt gemaakt om de focus op de kernprocessen binnen de organisatie te 
vergroten. Voor het succes van deze projecten is het van groot belang dat er een duurzame 
samenwerking ontstaat tussen de uitbesteder en de leverancier. 

GOGEN Projects BV is een adviesbureau op gebied van decentrale energievoorziening, dat is 
voortgekomen uit het succesvolle Projectbureau Warmte/Kracht. Dit door de overheid gefinancierde 
bureau was verantwoordelijk voor de promotie van warmtekrachtkoppeling in Nederland in de jaren 
'negentig. Na stopzetting van de financiering hebben enkele werknemers GOGEN Projects opgezet, 
een commercieel adviesbureau . GOGEN Projects heeft het idee dat uitbesteden van de 
energievoorziening een belangrijke ontwikkeling is in de markt en wil daar graag op inspelen met haar 
adviesproducten. Een andere reden voor de interesse van GOGEN Projects is dat GOGEN Projects 
de ervaring heeft dat het nog wel eens iets misgaat bij het uitbesteden van de energievoorziening. 

Dit rapport is het resultaat van een afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden voor het geven van 
advies bij het uitbesteden van de energievoorziening. Het doel is om GOGEN Projects een instrument 
te geven voor het bevorderen van het succes van projecten waarbij uitbesteding een rol speelt. Door 
het bevorderen van dit succes wordt ook bijgedragen aan de duurzame ontwikkeling van 
energievoorziening in Nederland. Het afstudeeronderzoek heeft plaats gevonden in het kader van de 
studie Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven . Tevens vormt dit onderzoek onderdeel van 
het Certificaat programma van Technologie en Duurzame Ontwikkeling. 

Het verslag is als volgt opgebouwd: 
In hoofdstuk 1 wordt de achtergrond van het bedrijf GOGEN Projects BV toegelicht en wordt ingegaan 
op het belang en de rol van warmtekrachtkoppeling in Nederland. 
In hoofdstuk 2 wordt de aanleiding van het onderzoek uitgewerkt in een probleemstelling, op basis 
waarvan een vraagstelling voor het onderzoek en een ontwerpopdracht voor het ontwerp is 
geformuleerd. 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het gevolgde proces en de gebruikte methodes in het onderzoek. 
Het verslag is na hoofdstuk 3 thematisch ingedeeld. 
In hoofdstuk 4 wordt de markt voor advies bij uitbesteden van de energievoorziening bekeken, er 
wordt ingegaan op de aanwezige segmenten, de verwachte ontwikkeling van de markt en de 
concurrentiedruk. 
In hoofdstuk 5 wordt een achtergrond gegeven op het uitbesteden van de energievoorziening, en 
wordt een procesmodel gedefinieerd voor het uitbestedingsproces. Als laatste wordt in hoofdstuk 5 het 
resultaat gegeven van een onderzoek onder gebruikers van uitbesteden naar de reden en 
aandachtspunten bij uitbesteden van de energievoorziening. 
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de risico's bij uitbesteden van de energievoorziening. Eerst wordt 
een analyse gegeven van de problemen die in het onderzoek onder gebruikers zijn bovengekomen. 
Hierna wordt op basis van de literatuur de belangrijkste risico's weergegeven. 
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In hoofdstuk 7 wordt vanuit de literatuur ingegaan op risicomanagement Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 8 een diagnose gesteld, een oplossingsrichting voor het ontwerp gekozen en een aantal 
richtlijnen voor het ontwerp gedefinieerd. 
In hoofdstuk 9 wordt het ontwerp uitgewerkt. Dit ontwerp omvat het risicomanagementproces en een 
checklist die als basis van het proces dient. 
In hoofdstuk 10 wordt de implementatie van het ontwerp besproken. Daarbij komen een aantal 
scenario's voor toepassing van het instrument, het actueel houden van de checklist en mogelijkheden 
voor vermarkting van het instrument aan de orde. 
In hoofdstuk 11 wordt de validatie van het instrument in een pilot toegelicht. 
In hoofdstuk 12komen de conclusie en aanbevelingen aan de orde. 
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1 Achtergrond 
GOGEN Projects is "een zelfstandig adviesbureau op gebied van decentrale energievoorziening". Het 
is ontstaan uit het vroegere Projectbureau Warmte/Kracht. Hieronder zal eerst de geschiedenis van 
GOGEN Projects BV worden beschreven . Daarna wordt beschreven wat voor soort werk GOGEN 
Projects doet. Tenslotte wordt het bredere perspectief van warmtekrachtkoppeling (WKK) in 
Nederland nader toegelicht. 

1. 1 Geschiedenis 
Het Projectbureau Warmte/Kracht of PWK is meer dan 15 jaar geleden door het ministerie van 
Economische Zaken opgericht om toepassing van warmtekrachtkoppeling te promoten. De taak van 
de organisatie was in eerste instantie om voorlichting en advies te geven over warmtekrachtkoppeling 
en te bemiddelen tussen partijen voor het realiseren van projecten. Daarmee werd het PWK een 
drijvende kracht achter de ontwikkeling van warmtekracht in Nederland. Die ontwikkeling verliep zo 
goed dat eind jaren '90 zelfs een blijvende overcapaciteit voor productie van elektriciteit werd voorzien 
en maatregelen ter promotie van warmtekrachtkoppeling werden afgeschaft. Na de liberalisering van 
de energiemarkt in 1998 is het Projectbureau Warmte/Kracht gesplitst in de branchevereniging 
GOGEN Nederland en het adviesbureau GOGEN Projects. In Figuur 1.1 wordt de geschiedenis van 
GOGEN Projects schematisch weergegeven. 

Projectbureau W/K 
Stimulering WKK 

I 
~ ~ 

COGEN Projects BV 
COGEN 

Nederland Adviesbureau 
Belangenvereniging 

Figuur 1.1 Geschiedenis COGEN Projects BV 

Oprichting door 
Economische 
Zaken 

1988 

Splitsing in het 
kader van 
liberalisatie 
energiemarkt 

1998 

GOGEN Projects heeft voor 7 FTE adviseurs in dienst, daarnaast zijn er 2 FTE op het secretariaat 
voor de ondersteuning. Met een omzet van ongeveer 750 duizend euro zijn ze een klein 
adviesbureau. Ter vergelijking, een adviesbureau met 20- 30 medewerkers en een omzet van 2 
miljoen kan als middelgroot worden aangemerkt. Dit betekent dat men zich enigszins moet 
specialiseren en dit heeft men ook gedaan. GOGEN Projectsis bijvoorbeeld sterk betrokken bij de 
ontwikkeling van micro WKK. Om meer te groeien heeft GOGEN Projects om de sterke focus op WKK 
deels los te gelaten. Vanuit het perspectief van sectoren is GOGEN Projects sterk gericht op tuinbouw 
waar veel contacten zijn en waar voor een aantal overkoepelende organisaties wordt gewerkt. Ook 
deze focus probeert men nu te verbreden. 

1.2 Wat doet COGEN Projects? 
GOGEN Projects biedt een breed dienstenpakket aan op gebied van energievoorzieningen . 
Hierbinnen zijn de volgende gebieden te onderscheiden: 

• Projectadvies en -ontwikkeling, advies over technische en economische haalbaarheid van 
projecten ; bemiddeling en coördinatie tussen partijen ; 

• Exploitatieadvies en -ondersteuning, beoordeling van het huidige energieverbruik en advies 
over verbetering van de aansturing en andere besparende maatregelen 

• Gontractadvisering, advies over contract voor in- en verkoop van energie en hulp 
onderhandeling met partijen in de markt ; 

• Technologie- en marktstudies, op basis van de aanwezige technologische kennis binnen 
GOGEN Projects geeft men advies over technologie en markten ; 
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• Beleidsondersteuning en -advies , maken van analyses van voorgenomen overheidsbeleid en 
de effecten daarvan. Het verzorgen van secretariaten van werkgroepen en bijhouden van een 
database van WKK installaties in Nederland; 

• Voorlichting , zoals het samenstellen van brochures over overheidsbeleid en energie. 
Daarnaast het verzorgen van cursussen op gebied van energie en overheidsbeleid. 

1.3 Rol van COGEN Projects 
GOGEN Projects is een belangrijke speler op gebied van de energievoorziening. Het is een 
aanspreekpunt van de overheid en geeft regelmatig advies aan onder andere Gasterra, Productschap 
Tuinbouw en GOGEN Nederland, de belangenvereniging voor eigenaren van warmtekrachtinstallaties. 
Daarnaast neemt GOGEN Projects deel aan werkgroepen voor de ontwikkeling van Bio-WKK en 
Micro-WKK en adviseert individuele bedrijven over de opzet en haalbaarheid van decentrale 
energievoorziening. 

1.4 De kracht van warmtekrachtkoppeling 
Traditioneel wordt warmte en elektriciteit gescheiden opgewekt. Elektriciteit wordt centraal opgewekt 
met een rendement van ten hoogste 60%. Warmte wordt doorgaans decentraal opgewekt op de 
plaats waar het nodig is met een hoog rendement (bijna 100% op onderwaarde). Een installatie met 
warmtekrachtkoppeling kan echter met een effectief rendement van boven de 80% elektriciteit en 
warmte tegelijk opwekken. Het gebruik van warmtekracht leidt zo tot een brandstofbesparing van 20 á 
30%. Het nadeel is dat warmte niet rendabel over grote afstand getransporteerd kan worden en de 
installatie dus moet worden neergezet op de plek waar de warmte kan worden gebruikt. 
Warmtekrachtkoppeling vereist een decentrale opstelling van de installaties. Daarnaast is een 
warmtekrachtinstallatie iets minder flexibel dan een traditionele ketel , omdat het rendement van de 
installatie is afgestemd op een bepaalde warmtevraag. Ondanks deze nadelen is 
warmtekrachtkoppeling de meest efficiënte manier om energie te besparen en de G02 uitstoot te 
verminderen (GOGEN Nederland, 2006) . 

1.5 Warmtekrachtkoppeling in Nederland 
Warmtekrachtkoppeling is een belangrijk onderdeel van het beleid voor het verbeteren van de 
energie-efficiëntie in Nederland, dat eind jaren tachtig is ingezet. Tussen 1988 en 1998 is het 
opgestelde elektrische vermogen van WKK-installaties meer dan verdubbeld, van 2.700 MWe naar 
7.000 MWe. Op dit moment is het opgesteld elektrisch vermogen van 8.000 MW verantwoordelijk voor 
ongeveer 40% van de elektriciteitsproductie Nederland (GOGEN Nederland, 2007). Figuur 1.2 laat 
zien hoe het vermogen in 2003 verdeeld was over verschillende sectoren. 

Stadsverw . 
w arntedistr. 

27% 

WKK
raffinage 

6% 

WKK
tuinbouw 

12% 

WKK-overig 
7% 

WKK
industrie 

48% 

Figuur 1.2 Opbouw WKK-park in 2003 naar sector (% opgesteld vermogen] (ECN,2005} 
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2 Vraagstelling 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de aanleiding van het onderzoek, de probleemstelling , de 
vraagstelling in het onderzoek en tenslotte wat de ontwerpopdracht in het onderzoek is. Op basis van 
de aanleiding van het onderzoek is een probleemstelling geformuleerd. De probleemstelling geeft aan 
welk probleem voor GOGEN Projects het onderzoek beoogt op te lossen. Vervolgens is de 
vraagstelling voor het onderzoek vastgesteld. De vraagstelling geeft aan waar het onderzoek een 
antwoord op moet geven om het probleem op te lossen. Na enig oriënterend onderzoek is een 
ontwerpopdracht vastgesteld . Deze ontwerpopdracht geeft de vorm aan van het antwoord op de 
vraagstelling. 

2. 1 Aanleiding 
Uitbesteding is een belangrijke trend. Op vele plekken worden al verschillende processen uitbesteed. 
Het is al heel normaal om de IGT voorzieningen uit te besteden. Ook op het gebied van schoonmaak 
en catering wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de diensten van andere bedrijven . Op gebied van 
de energievoorziening is uitbesteden veel minder gebruikel ijk in Nederland. 
Met de liberalisering van de energiemarkt lijkt hier echter verandering in te komen . Door het vrijer 
worden van de markt is het makkelijker geworden om diensten op dit gebied aan te bieden. Met name 
de decentrale energievoorziening krijgt hierdoor meer kansen. Daarnaast is de markt ook veel 
ingewikkelder geworden. In plaats van een standaardtarief is er nu voor de grootste bedrijven ieder 
uur een ander energietarief. Bij het betrekken van energie van- en teruglevering aan het net moet 
rekening gehouden worden met fluctuaties in de prijs om tot goede resultaten te komen. Ook zijn er 
meer mogelijkheden gekomen om vooruit energie in te kopen. Door deze ontwikkeling is het moeilijker 
voor bedrijven geworden om zelf optimaal in hun energie te voorzien. 
Naast het uitbesteden van de energievoorziening door bedrijven wordt ook in de woningbouw steeds 
meer gewerkt met een gecentraliseerde opwekking van warmte of koude middels stads- of 
wijkverwarming cq -koeling. De bouw en exploitatie van deze installaties wordt meestal bij een 
energiebedrijf onder gebracht. De afgelopen jaren is in meerdere projecten ontevredenheid geweest, 
zoals te lezen is op diverse websites van actiegroepen zoals Actie Gigajoule en Nietmeerdan 
(ActieGigajoule, 2007 en Nietmeerdan, 2007) . Het gaat dan vooral over de prijsstelling als gevolg van 
de monopoliepositie van het energiebedrijf . Er wordt al een aantal jaren gewerkt aan de Warmtewet 
die de hoogte van de tarieven voor levering van warmte aan particulieren aan banden moeten leggen. 
Ook één van de adviseurs van GOGEN Projects heeft voor aanvang van het project ervaren dat de 
start van een uitbestedingsproject zeer moeizaam kan zijn . 
In andere sectoren is er regelmatig sprake van mislukte projecten bij uitbesteding zoals wordt 
aangegeven in een studie door Deloitte (Deloitte, 2005). Dit geeft reden om te onderzoeken hoe 
succesvol het uitbesteden van de energievoorziening tot nu toe is geweest en wat de belangrijke 
factoren daarbij zijn. 
Het advies bij uitbesteden van de energievoorziening gebeurt vooral op basis van ervaring. Het 
gebruik van instrumenten zou kunnen bijdragen aan betere resu ltaten . Deze waren echter niet 
beschikbaar. 

2.2 Probleemstelling 
In de probleemstelling wordt gedefinieerd wat het probleem is dat in het onderzoek aangepakt gaat 
worden. Er is een dimensie van het probleem die nog niet aan de orde is gekomen. GOGEN Projects 
is slechts zijdelings betrokken bij de markt voor uitbesteden van de energievoorziening en heeft 
derhalve beperkt zicht op de ontwikkeling van de markt. Daarom is het niet meteen duidelijk of de 
markt interessant genoeg is om producten voor te ontwikkelen. Op basis hiervan is tot de volgende 
probleemstelling gekomen: 

"GOGEN Projects heeft onvoldoende cijfermatig inzicht in de markt voor uitbesteden van de 
energievoorziening door bedrijven en mist instrumenten om deze te bedienen. " 
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2.3 Vraagstelling 
De vraagstelling geeft aan wat duidelijk moet worden om de problemen op te lossen. Daarmee geeft 
het richting aan de aanpak van het probleem . Wat duidelijk moet worden uit het onderzoek is hoe de 
markt voor advies bij uitbesteden van de energievoorziening in elkaar zit. Daarnaast moet bepaald 
worden welke eisen aan een instrument gesteld moeten om vervolgens invulling te geven aan het 
instrument. Op basis hiervan is de volgende vraagstelling gedefinieerd: 

"Hoe zit de markt voor advies bij het uitbesteden van de energievoorziening in elkaar en hoe kan 
GOGENProjectsin een eventuele behoefte aan advies in het proces van het uitbesteden van de 
energievoorziening voorzien?" 

Deze centrale vraagstelling is op te delen in de volgende deelvragen: 
• Hoe zit de markt voor advies bij uitbesteden van de energievoorziening in elkaar? 

• Welke segmenten zijn er in de markt voor uitbesteden van de energievoorziening? 
• Wat zijn de kenmerken van de verschillende marktsegmenten? 
• Wat zijn de verwachtingen van de verschillende marktsegmenten? 

• Waar is behoefte aan advies bij het uitbesteden van de energievoorziening? 
• Hoe kan GOGEN Projects hier een rol in spelen? 
• Bij welke organisaties/bedrijven is kennis over het proces van het uitbesteden een 

knelpunt bij het uitbesteden van de energievoorziening? 
• Hoe kan het best voorzien worden in de behoefte aan advies bij het uitbesteden van de 

energievoorziening? 
• Wat heeft GOGEN Projects nodig om goed te kunnen voorzien in de behoefte aan advies 

bij het uitbesteden van de energievoorziening? 

2.4 Ontwerpopdracht 
Op basis van de vraagstelling is verder onderzoek verricht, waaruit is gebleken dat met goede en 
complete contracten veel problemen kunnen worden voorkomen. Er is ook veel behoefte aan advies 
met betrekking tot het contract. Dit onderzoek zal verder aan de orde komen in hoofdstuk 6. Om tot 
een goed contract te komen is een goede analyse van de risico's essentieel. Er ontbreekt echter nog 
een gestructureerd proces om contracten op risico's te analyseren. Op basis hiervan is de volgende 
ontwerpopdracht vastgesteld: 

"Analyseer de markt voor advies bij het uitbesteden van de energievoorziening en ontwerp een proces 
voor het identificeren en beoordelen van risico's in contracten voor het uitbesteden van de 
energievoorziening." 

2.5 Afbakening 
Het ontwerp is afgebakend op de voor Gogen Projects belangrijkste fases in het 
risicomanagementproces, het identificeren en beoordelen van risico's en in de belangrijkste fase in het 
uitbestedingsproces, de contractvorm ing. Daarnaast zal niet in worden gegaan op technische keuzes. 
Technische kennis vormt op dit moment geen probleem voor GOGEN Projects bij het geven van 
advies . 
Hoewel een risicomanagementproces meer omvat dan het identificeren en beoordelen van risico's, 
wordt het ontwerp hier beperkt tot deze fases van het risicomanagementproces. Het verband tussen 
deze beide afbakeningen is dat het risicomanagementproces na de beoordeling van risico's 
technischer van aard wordt. Keuzes in het management van risico's zijn meer afhankelijk van de 
keuze voor technieken. Verder is binnen GOGEN Projects kennis over hoe om te gaan met technische 
risico 's aanwezig. Voor een meer uitgebreide toelichting op het risicomanagementproces wordt 
verwezen naar hoofdstuk 7. Het uitbestedingsproces wordt verder toegelicht in paragraaf 5.5. 
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3 Het ontwerpproces 
In dit hoofdstuk wordt het ontwerpproces toegelicht, dat gevolgd wordt in het onderzoek. Dit zal 
gebeuren in paragraaf 0. Na een korte toelichting van iedere fase zal in paragraaf 3.2 het 
onderzoeksmodel weergegeven en toegelicht worden. 

Probleem- Diagnose Ontwerp Implementatie definitie 

Externe analyse Diepteonderzoek Ontwerp oplossing Implementatieplan 
lntakeaesprekken 
Oriënterende interviews Validatie 
Analyse 
T eruakoppelina 

Figuur 3.1 Het procesmodel van het Tien-Stappen-Plan {naar Kempen en Keizer, 2000) 

3.1 Toelichting overzicht proces 
Het ontwerpproces is gebaseerd op het Tien-Stappen-Plan van Kempen en Keizer zoals afgebeeld in 
Figuur 3.1 (Kempen en Keizer, 2000). De invulling van de fases van het onderzoek wordt hieronder 
toegelicht. 

Externe analyse 
In het kader van externe analyse is de belangrijkste dienstverleners gevraagd een inschatting te 
geven van de markt. Verder is een bedrijfsbeschrijving gemaakt van GOGEN Projects BV. Aan de 
hand van Porter's Five Forces is de concurrentiedruk in de markt voor advies bij uitbesteden van de 
energievoorziening in kaart gebracht. Tenslotte is de markt verdeeld in segmenten om te voorkomen 
dat een categorie zou worden overgeslagen bij de oriënterende interviews. 

Intakegesprekken 
Met alle adviseurs binnen GOGEN Projectsis een interview geweest om te horen wat zij van het 
onderzoek vonden. Uit de intakegesprekken bleek dat niet meteen duidelijk was, wat precies het 
onderwerp van het onderzoek zou moeten zijn. De meningen over het zwaartepunt verschilden. Er 
werd wel aangegeven dat uitbesteding een interessant onderwerp is . 

Oriënterende interviews 
Bij de oriënterende interviews is gekozen voor een brede insteek, waarbij geprobeerd is in ieder 
marktsegment 3 gebruikers te interviewen. Deze marktsegmentatie wordt verder uitgewerkt in 
hoofdstuk 4. In de interviews moest boven komen wat belangrijk is om te komen tot een duurzame 
samenwerking bij een outsourcing project en wat er fout kan gaan in het proces van komen tot een 
goede samenwerking. 
Uiteindelijk zijn er in de agrarische sector 2, in de utiliteitsector 2, in de woningbouwsector 3 en in de 
industrie 4 interviews gehouden. In de oriënterende interviews is data verzameld over hoe het proces 
van komen tot uitbesteding bij verschillende bedrijven en instellingen is gegaan en wat de problemen 
zijn die men heeft ondervonden. De werkwijze voor het opstellen van de vragenlijsten voor deze 
interviews is verantwoord in bijlage 1. 

Analyse 
In de analysefase is op basis van de data die is verzameld in de externe analyse en de oriënterende 
interviews een antwoord gegeven of er markt is voor advies bij uitbesteden van de 
energievoorziening . Daarnaast is een classificatie van problemen, die in de oriënterende interviews 
zijn aangegeven, gemaakt. Aan de hand van deze classificatie kan worden onderbouwd waar de 
focus van verder onderzoek moet liggen. Deze classificatie is gemaakt naar procesfase. 

Terugkoppeling 
Op basis van de verzamelde data is een tussentijds verslag gemaakt en een presentatie gegeven 
waarin de resultaten tot dat moment zijn weergegeven. Deze omvatten: 

• een analyse van de markt voor advies bij uitbesteden van de energievoorziening 
• een overzicht van de problemen die zich voordoen tijdens het proces 

• 
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Diepteonderzoek 
In deze fase is literatuuronderzoek gedaan naar risicomanagement. Gekeken is naar het proces, 
mogelijke instrumenten voor risicomanagement en belangrijke zaken bij het invullen van die 
instrumenten. 

Ontwerp 
Aan de hand van de verzamelde data in het diepteonderzoek is een ontwerp gemaakt voor een 
risicomanagementproces. 

Implementatie en validatie 
Het instrument is getoetst aan de hand van praktijkcase. Er wordt gekeken wat nodig is voor gebruik 
en vermarkting van het instrument. Verder worden aanbevelingen gedaan voor een verder validatie 
van het instrument. 

3.2 Onderzoeksmodel 
Hier zal aan de hand van het onderzoeksmodel beschreven worden welke stappen worden gezet om 
te komen tot een ontwerp. Het onderzoeksmodel is weergegeven in Figuur 3.2. 

I Gebruikerseisen I . . Beoordelings-

Theorie Risico
analyse 

Theorie Out
sourcing 

Theorie 
Marketing 

...... 

instrument 

Beschikbare 
instrumenten voor 
risico beoordeling 

Marktanalyse 
advies bij 
uitbesteden 

Geschikt(e) 
,._.. instrumenten 

voor risico
analyse 

Proces
model 
risico-

Kennis 
aanbieders 

energie-
voorziening 

r-+ beoordeling 
contracten 

Ervaringen 
uitbesteders 

Bestaande 
contracten 

Risico's en fac
---ttoren die deze 

beïnvloeden 

Figuur 3.2 Onderzoeksmodel naar methode van Verschuren en Doorewaard (1995) 

3.2.1 Geschikte instrumenten voor risico-analyse 
Aan de basis van het onderzoek ligt een marktanalyse van advies bij uitbesteden van de 
energievoorziening. Deze is gemaakt op basis van: 

• een enquête onder aanbieders over de stand van zaken in de markt, verwachtingen voor 
en komende jaren en belangrijke trends in de markt 

• theorie op gebied van marketing met betrekking tot segmentatie en concurrentie in de 
markt 

• interviews met uitbesteders om de behoefte aan advies in kaart te brengen (de werkwijze 
voor deze interviews is verantwoord in bijlage 1 ). 

Daarnaast is op basis van literatuur over outsourcing en risicomanagement gekeken welke methoden 
er zijn om risico 's in kaart te brengen en welke voor- en nadelen deze hebben. 
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Als laatste is aan de hand van de gebruikerseisen vanuit GOGEN Projectsen op basis van literatuur 
een beoordelingsinstrument voor instrumenten voor de analyse van risico's gemaakt. Door deze drie 
te combineren kunnen de meest geschikte instrumenten voor risicoanalyse worden bepaald . 

3.2.2 Risico's en factoren die deze beïnvloeden 
Tijdens de interviews is uitgebreid ingegaan op problemen die zijn ervaren bij het uitbesteden en door 
het uitbesteden. Daarnaast is gevraagd om inzage in contracten om te kijken aan welke zaken 
aandacht is besteed. Als laatste is bij GOGEN Projects een workshop met de adviseurs gehouden om 
ervaring met betrekking tot risico's in kaart te brengen. 

3.2.3 Procesmodel voor risicobeoordeling van contracten 
Op basis van geschikte instrumenten voor risico-analyse is een procesmodel voor beoordeling van de 
dekking van risico 's in contracten opgesteld. Daarbij is rekening gehouden met de karakteristieken 
van de geïdentificeerde risico 's. 
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4 Markt voor uitbestedingsadvies 
Om inzicht te krijgen in de markt voor advies bij het uitbesteden van de energievoorziening is een 
marktanalyse gedaan. Deze bestaat uit een segmentatie van de markt, een onderzoek naar de 
ontwikkeling van de markt voor uitbesteden van de energievoorziening onder aanbieders en het in 
kaart brengen van de concurrentiedruk met behulp van Porters Five Forces model. Op basis van de 
marktsegmentatie was het mogelijk de oriënterende interviews goed over de segmenten te verdelen . 
De segmentatie zal hier worden toegelicht. Hierna worden ook de resultaten gegeven van een 
onderzoek naar de stand en ontwikkeling van de markt onder dienstverleners op het gebied van de 
energievoorziening . Het hoofdstuk wordt afgesloten met een analyse van de concurrentiedruk aan de 
hand van Porters Five Forces. 

4.1 Marktsegmentatie 
De marktsegmentatie is gemaakt op basis van variabelen die worden aangereikt in door Kotier (Kotler, 
1997). Hij beschrijft verschillende categorieën variabelen. De segmentatie van de zakelijke markt kan 
gemaakt worden op basis van demografische factoren, operationele factoren, inkoop benadering, 
situationele factoren en persoonlijke factoren . · 

• Demografische factoren hebben betrekking op de sector van de onderneming, de locatie en 
grootte van de onderneming. 

• Operationele factoren beschrijven de technologie die in het segment gebruikt wordt, de mate 
van gebruik van het product en vaardigheden van de klant. 

• Inkoop benadering is de manier waarop de inkoopfunctie is georganiseerd, de 
machtsstructuur, de aard van bestaande relaties, algemeen inkoopbeleid en gehanteerde 
inkoopcriteria. 

• Situationele factoren betreffen de urgentie van levering, de toepassing van het product en 
grootte van de order. 

• Persoonlijke karakteristieken beschrijven de overeenkomsten tussen koper en verkoper qua 
cultuur, de houding ten opzichte van risico 's en loyaliteit. 

In eerste instantie is de segmentatie gemaakt op basis van de sector. Dit is een voor de hand liggende 
manier van onderverdelen die ook makkelijk toegepast kan worden . Vervolgens is aan de hand van de 
andere variabelen gekeken of de verkregen segmentatie voldoende onderscheidend is en 
beantwoordt aan de eisen die aan een segmentatie gesteld worden . Om betekenisvol te zijn moet een 
segment volgens Kotier (1997) meetbaar, voldoende groot, bereikbaar, differentieerbaar en 
bespeelbaar zijn . 

• Een segment is meetbaar als men verschillende karakteristieken, waarop een segmentatie is 
gebaseerd, kan inschatten. 

• Het is voldoende groot als het de moeite waard is om er een aparte strategie voor te 
ontwikkelen. 

• Het is bereikbaar als men in staat is zijn product in het segment af te zetten. 
• Een segment is differentieerbaar als het zin heeft om voor een bepaald segment een 

specifieke strategie te ontwikkelen. 
• Het is bespeelbaar als er een effectieve strategie kan worden geformuleerd om klanten in het 

segment aan te trekken en te bedienen (Kotler, 1997) . 
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T b 14 1 a e . Qee ft . ht een overz1c van d t t' e seQmen a 1e en d k e k ' d enmer en van 1e ere ca egone. 
Kenmerken Agrarisch Utiliteit Utiliteit Industrie Woningen 

(zelfstandig) (complexen) 
Soort ondernemer onderneming I Onderneming onderneming overheid I 
organisatie (semi)-overheid I (semi)- onderneming 

overheid 
Grootte klein- middel klein- middel middel - groot middel- groot 
Installatie groot 
Complexiteit gering gering -middel middel- middel- groot gering - middel 

groot 
Macht gebruiker Beperkt middel middel- groot beperkt 
tov contractor groot 

Afhankelijkheld teelt I klimaat klimaat I gebruik gebruik proces klimaat 
warmtevraag 

Tabel 4.1 Kenmerken van marktsegmenten 

De soort organisatie is van belang, omdat dit de manier waarop een organisatie wordt benaderd 
beïnvloedt. Ook de producten die worden aangeboden dienen hierop te worden aangepast. Een 
ondernemer is flexibel en verwacht dit ook van zijn partners. 
De grootte van de installatie is van belang, omdat dit het budget voor advies beïnvloedt. 
De complexiteit beïnvloedt de behoefte aan advies en de omvang van het advies. 
De macht van de gebruiker ten opzichte van de contractor beïnvloedt de randvoorwaarden voor het 
advies en de manier waarop de gebruiker benaderd kan worden . 
Met afhankelijkheid van de warmtevraag wordt bedoeld wat de hoogte van de warmtevraag 
beïnvloedt. Het patroon van de warmtevraag is een belangrijke randvoorwaarde waar men rekening 
mee moet houden bij het ontwerp. 

4.2 Analyse van de vijf marktsegmenten 
In Tabel 4.1 wordt een samenvatting gegeven van een analyse van hoe de energievoorziening in de 
verschillende segmenten van de markt in elkaar zit. De uitgebreide analyse is opgenomen in bijlage 2. 
In de analyse is eerst per marktsegment de installaties beschreven. Daarna is per segment worden 
aangegeven: 

• Een beschrijving van installatie met daarin: 
o Het doel 
o De vermogensrange 
o Energiedragers 
o Omgeving 

• Wat de partijen zijn in het segment; de aanbestedende partij, de eindgebruiker en de 
dienstverlener 

• Wat het doel van de aanbesteding is voor de aanbestedende partij 
• Wat de belangrijkste randvoorwaarden zijn voor de aanbestedende partij 
• Hoeveel macht verschillende partijen hebben in de markt 
• Welke diensten een contractor aan kan bieden 
• Welke belangen de eindgebruiker (zoals huurder) heeft 

Op basis van de situatieschets in de sector kan bepaald worden welke zaken van belang zijn in dat 
segment. 
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4.3 Marktontwikkeling 
Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de markt is een onderzoek gedaan onder bekende 
aanbieders van uitbesteding van energievoorziening. De benaderde aanbieders zijn Eneco, Nuon, 
Essent, Delta, Westland, GTI, Axima en Dalkia. Nadat telefonisch contact was gelegd, is een e-mail 
gestuurd met vragen met betrekking tot het geïnvesteerd vermogen, omzet, verwachtte groei van de 
markt en belangrijke trends in de markt. De resultaten zullen hier worden weergegeven. De 
aanbieders geven zelf aan dat het verkrijgen van betrouwbare marktgegevens problematisch is. 
Daarnaast heeft men slechts een beperkt overzicht binnen het eigen bedrijf. Hierdoor zijn voor 
sommige bedrijven slechts de inschattingen voor een deel van het bedrijf gekregen. Jaarverslagen 
geven slechts een beperkt inzicht in trends, omdat cijfers bijna allemaal geconsolideerd worden 
weergegeven en alle bedrijven ook andere activiteiten hebben, zodat deze cijfers niet representatief 
zijn. 

Vooral door de grotere spelers wordt een forse groei verwacht. Bij de bedrijven die groei verwachten 
varieert de jaarlijkse groei tussen 15% en meer dan 100%. Er is duidelijk sprake van een opbouwfase 
bij sommige bedrijven. De groei wordt vooral verwacht bij utiliteitsgebouwen en woningen. Industrie 
wordt over het algemeen bestempeld als een moeilijke markt. Hierbij spelen onzekerheid en lange 
besluitvormingstrajecten een belangrijke rol. Daarnaast is men in de Nederlandse industrie huiverig 
voor het overdragen van het beheer van de energievoorziening. In de utiliteitsbouw is men veel meer 
gewend aan het uitbesteden van onderhoud en beheer. 
Bij woningbouw is er onzekerheid vanwege de Warmtewet die binnenkort in het parlement besproken 
moet worden. Deze wet beoogt grenzen te stellen aan de tarieven voor warmtelevering in woningen . 
Een aantal belangrijke zaken zoals de aanslu itbijdrage worden echter niet geregeld in het 
wetsvoorstel zoals het er nu ligt, zo concludeert de Algemene Rekenkamer in haar rapport over de 
warmtelevering (Algemene Rekenkamer, 2007). 
Het Besluit Aanleg Energievoorziening Infrastructuur dat een openbare aanbesteding van de gehele 
energievoorziening in een wijk mogelijk maakt, heeft niet geleid tot een groot aantal aanbestedingen. 
In praktijk blijkt dat gemeenten de risico's niet vinden opwegen tegen de voordelen . Het verbeteren 
van de efficiëntie door de aanleg van infrastructuur bij één partij onder te brengen blijkt in de praktijk 
niet van toepassing. De aanleg van installaties wordt toch al gecoördineerd gedaan. Hoewel in de 
politiek wordt gesproken over afschaffing, zou het kunnen dat de regeling van kracht blijft (Singels en 
anderen, 2003). De verwachting is echter dat het grootste gedeelte van aanbestedingen onderhands 
zal blijven gebeuren. Hierbij is minder behoefte aan advies, omdat aan minder regels dient te worden 
voldaan. 
Voor de toekomst zien de aanbieders vooral ontwikkeling in het gebruik van warmte-koude-opslag en 
alternatieve energiebronnen zoals biomassa. Uit het geheel kan geconcludeerd worden dat de markt 
voor uitbesteden van de energievoorziening in ontwikkeling is. 

4.4 Porter's Five Forces 
Porter's Five Farces is een model dat bedoeld is om de concurrentie in een markt te analyseren aan 
de hand van vijf krachten in de markt. De analyse is gemaakt op basis van het model zoals dat is 
weergegeven door Van Aken (Van Aken, 1994). Het model wordt weergegeven in Figuur 4.1. Uit de 
analyse komt naar voren dat de concurrentiedruk beperkt is . De uitgebreide analyse is opgenomen in 
Bijlage 3. 

Onderhandelings-macht 
toeleveranciers 

Dreiging substituut
producten 

Figuur 4.1 Porter's Flve Forces 

Dreiging toetreders 

Onderhandelings-macht 
afnemers 
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5 Uitbesteding; wat, waarom en hoe? 
Het onderwerp van dit onderzoek is uitbesteden van de energievoorziening. In dit hoofdstuk wordt de 
achtergrond op uitbesteden gegeven vanuit de literatuur. Er zal beschreven worden wat uitbesteden 
inhoudt, wat aandachtspunten zijn bij de energievoorziening, waarom het uitbesteden van de 
energievoorziening op dit moment speelt, welke variaties erin zijn en wat de belangrijkste redenen zijn 
om het te gaan doen. 

5.1 Definities 
Uitbesteden kan worden gedefinieerd als het geheel of gedeeltelijk overdragen van een activiteit van 
de organisatie aan een externe dienstverlener (Barthélemy, 2003). Om verwarring te voorkomen 
worden hier eerst definities voor de partijen vastgelegd. De partij die een proces onderbrengt bij een 
andere partij wordt de uitbesteder genoemd. De partij die het proces overneemt wordt de contractor of 
dienstverlener genoemd. 
In sommige gevallen is er ook nog sprake van een financier die de installatie middels een 
leasecontract financiert. Off balance financiering, het buiten de balans houden van de financiering, is 
door nieuwe boekhoudregels als gevolg van de Enron affaire een stuk moeilijker geworden. Bij deze 
constructie gaat men een leasecontract aan, maar blijft het financiële risico min of meer bij de 
verhuurder. Doordat men minder vreemd vermogen op de balans heeft staan, zijn de lasten voor 
nieuw vreemd vermogen lager. 
Het verschil in het proces wordt geïllustreerd in Figuur 5.1. Hierin is te zien dat in de traditionele 
situatie gas en eventueel elektriciteit en biomassa worden ingekocht van de markt. Deze worden in 
een eigen installatie omgezet in warmte, stoom en/of elektriciteit, die vervolgens aan de eigen 
processen en het net worden geleverd. Als de energievoorziening is uitbesteed, wordt gas en/of 
elektriciteit van het net betrokken, omgezet in warmte, stoom en/of elektriciteit en geleverd aan de 
uitbesteder en het net. 

Traditioneel Uitbesteed 
~-----------, -----------, 
1

1 Dienstverlener 1: Onderneming: Onderneming 
I I 

Installatie 1 1 

L...-~-....--*~R--PI I I 
I I 

Elektriciteit 

Proces 

elektriciteit 

,----~ Elektriciteit 

Figuur 5.1 Processchema's van het traditionele en het uitbesteedde proces 
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5.2 Specifieke aandachtspunten voor energievoorziening 
Een van de belangrijkste punten bij de energievoorziening is dat energie slecht op te slaan is . 
Daardoor wordt een onderbreking meteen gevoeld. Dit maakt het afbreukrisico vooral in een 
productieomgeving hoog. Daarnaast is er specifieke kennis nodig die niet ieder bedrijf bezit, waardoor 
het aantal beschikbare leveranciers beperkt is. 
In de industrie is er ook vaak sprake van een bestaande onderhoudsorganisatie die overgedragen zou 
moeten worden . Dit verhoogt het risico van het uitbesteden. Daarnaast moet vaak een flinke 
investering worden gedaan in installaties. Enerzijds is het van belang dat dit de juiste installaties zijn 
en anderzijds kan dit moeilijkheden geven als de uitbesteder van de contractor af wil. De substantiële 
investeringen in installaties en de onzekerheid rond de Warmtewet verhogen ook de drempel voor 
nieuwe aanbieders in de woningbouw en utiliteitsmarkt. 

5.3 Waarom nu? 
Recentelijk is de energiemarkt geliberaliseerd. Als gevolg daarvan is het nu makkelijker om diensten 
aan te bieden op gebied van de energievoorziening. Een aantal partijen op gebied van industrieel 
onderhoud bieden nu ook diensten aan in het exploiteren van installaties. Deze partijen zijn volgens 
een paper van American Counsel for Energy Efficient Economy beter toegerust om energiediensten in 
de industrie te verlenen dan grote energiebedrijven. 
Zij hebben vaak meer kennis van de processen binnen deze bedrijven dan energiebedrijven, terwijl 
die kennis vanwege de lage herhalingsgraad van projecten moeilijk op te bouwen is (EIIiot,2006). 
Daarnaast hebben onderhoudsbedrijven meer toegang tot het hoger management van potentiële 
klanten. Door de gestegen energieprijzen en I of bedrijfsambities op gebied van milieu gaan meer 
bedrijven nadenken over hun energievoorziening. 
De liberalisatie van de energiemarkt heeft de energiemarkt ook veel complexer gemaakt. Er zijn veel 
meer mogelijkheden om onzekerheid af te dekken en de tarieven zijn veel flexibeler geworden. 
Hierdoor is meer marktkennis en aandacht nodig voor het beheer van installaties. 
Vanwege de voorziene problemen rond gas en oliereserves en het broeikaseffect wordt door 
gemeenten meer nagedacht over alternatieven, waarbij het centraal opwekken van warmte een 
belangrijke optie is. Door de opwekking van warmte te centraliseren is het makkelijker om op een 
andere brandstof over te stappen . Hierbij speelt ook de Energie Prestatie Coefficiënt (EPC) eis, de eis 
voor energie-efficiëntie van gebouwen, een rol. Het gebruik van centrale warmteopwekking levert 
punten op de voor de EPC, zodat bespaard kan worden op de isolatie van de woning . 

5.4 Het proces van uitbesteden volgens de literatuur 
In deze paragraaf wordt na analyse van bestaande literatuur een procesmodel beschreven aan de 
hand waarvan problemen in het uitbestedingsproces kunnen worden geanalyseerd. Deze analyse zal 
plaatsvinden in paragraaf 6.1. In de literatuur zijn 3 procesmodellen gevonden. De modellen van 
Marshall et al. {2005) en Duarte et al. {2004) geven een procesmodel voor uitbesteden, terwijl van 
Weele {200 1) een algemeen procesmodel geeft voor inkoopprocessen. 

5.4.1 Het model van Marshall et al. 
Door Marshall en anderen {2005) is na een analyse van de beschikbare literatuur en een aantal 
casestudies een model opgesteld. Zij baseren zich daarbij op modellen van Lever {1997) en van Zhu 
et al. {2001 ). Zij stellen dat dit de enige beschikbare modellen zijn voorafgaand aan hun onderzoek. In 
alle drie de modellen die aan de orde komen in hun artikel wordt uitgegaan van vier fases. In het 
artikel worden gedefinieerde fases van uit de beide modellen geëvalueerd op basis van een aantal 
casestudies en literatuur. Vervolgens wordt geconcludeerd dat de bestaande modellen niet volledig en 
niet juist zijn, waarna een nieuwe indeling in fases wordt beschreven en de fases een nieuwe, meer 
passende naam krijgen. 
De volgende fases worden uiteindelijk gedefinieerd: 

• idea formation 
• evaluation 
• management 
• outcome 

Dit proces wordt neergezet tegen de achtergrond van verschillende invloedsferen op het proces. 
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Het model van Duarte et al. (2004) 
Een model dat wellicht nog niet beschikbaar was bij begin van het onderzoek van Marshall et al. 
(2005) is het model van Duarte, Sackett en Evans (2004). Dit model gaat uit van zeven fases . Dit 
model is afgebeeld in Figuur 5.2. Zoals in de figuur te zien wordt erg veel nadruk gelegd op de creatie 
van een performancemanagement systeem. 

Endof ~~ 
~att ~ 

Figuur 5.2 Het procesmodel van Duarte en anderen (Duarte et al., 2004} 

5.4.2 Het model van Van Weele 
Door Van Weele (Van Weele, 2001) is een procesmodel opgesteld voor een generiek inkoopproces . 
Dit model is gericht op fysieke producten en legt de systeemgrens na de make or buy beslissing. Het 
model is afgebeeld in Figuur 5.3. 

P & S Role • Gel specification • Assure adequate • Prepare contrad • Establish order • Establish expediting •Assess 
supplier selection routine routine supplier 

Elements • Functional • Prequalification • Contracting • Oevelop order • Expediting • Supplier 
specificalion of suppliers expertise routines • 'Troubte·shooting' evalualion 

• Technica! • Request lor • Negotiating • Order handling • Supplier 
changes quotalion expertise rating 

• Bring supplier· 
knowledge lo 
engineering 

Doeurnenis • Functional • Supplier selection • Contract • Order • Exception report •Preferred 
spedfication proposat •Due date supplier 

• Normispee lislings list 
control •tnvoices • Supplier 

ranking 
se neme 

Figuur 5.3 Het procesmodel van Van Weele (uit van Weele, 2001) 

Omdat het model zich richt op fysieke producten, gaat het uit van een contractcyclus en een 
bestelcyclus. De bestelcyclus bestaat uit bestellen (ordering) , leveren (expediting) en evalueren 
(evaluation). Van Weele geeft aan dat in sommige gevallen bestellen samen gaat met het 
contracteren uit de contractcyclus. Dit is meestal het geval bij uitbesteden van de energievoorziening . 

5.4.3 Vergelijking van de verschillende modellen 
Er wordt in de modellen geen onderbouwing gegeven voor het aantal fases waarin het proces wordt 
opgedeeld . Die onderbouwing is impliciet nog het meest aanwezig in het model van Van Weele (2001) 
waarin per fase taken en mijlpalen worden gedefinieerd. Bij vergelijking van de modellen kan worden 
vastgesteld dat het model van Duarte en anderen (2004) redelijk overeenkomt met het model van Van 
Weele (2001 ). De fase ordering verschilt van transfer of activity, maar dit komt vooral door verschillen 
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tussen de beoogde producten waar het model voor bedoeld is. Het model van Weele (2001 ) houdt 
geen rekening met de bouw of overdracht van faciliteiten voor de levering. Als het doel van de 
bestelfase wordt geherdefinieerd als het scheppen van de voorwaarden voor overgaan tot levering, 
dan valt het bouwen of overdragen van faciliteiten in deze fase. 
Bij vergelijking van de bovenstaande interpretatie het model van Van Weele (200 1) met het model van 
Marshall en anderen (2005) valt op dat de grenzen van de fases niet anders liggen, maar een aantal 
fases is opgesplitst. De fase 'evaluation ' is gesplitst in 'select supplier' en 'contract agreement' . Verder 
is de fase 'management' opgespl itst in 'ordering ' en 'expediting '. 
De fase 'supplier performance systeem' valt buiten de modellen van Marshall en anderen (2005) en 
van Van Weele (2001 ). De vraag kan gesteld worden of de ontwikkeling van systeem voor meten van 
leveranciersprestaties echt een aparte fase moet zijn. De verschillende onderdelen hiervan kunnen 
ook als taken in de rest van het proces worden opgenomen. De invloedsferen die onderdeel zijn van 
het model Marshall en anderen (2005) komen niet terug in de andere modellen . Dit heeft wellicht te 
maken met het doel van het model. Marshall en anderen (2005) stellen terecht dat er tijdens het 
uitbesteden veel andere processen en belangen spelen waar rekening mee moet worden gehouden. 
Ook hoeft het uitbestedingsproces geen lineair proces te zijn. Het doel van het model hier is echter om 
ordening aan te brengen in het proces, zodat per fase de belangrijke zaken kunnen worden 
gedefinieerd. Het opnemen van alle dynamiek in het bedrijf er omheen kan daarin afleiden van het 
doel van het model. 

5.5 Een nieuw procesmodel voor uitbesteden 
De in de vorige paragraaf behandelde modellen geven ieder op zich onvoldoende basis voor het 
analyseren van het uitbestedingsproces. Daarom wordt op basis van de vergelijking van de modellen 
in de literatuur een nieuw model gedefinieerd. Dit model staat afgebeeld in Figuur 5.4 en wordt daarna 
beschreven. In de beschrijving wordt ook aangegeven wat de bas is is voor de definitie van de fases 
en verschillen in focus van het proces aansluiten bij de gedefinieerde fases . Voor de duidelijkheid zijn 
Nederlandse namen gegeven aan verschillende fases . 

Initiatie
fase 

Selectie
fase 

Contract
fase 

Realisatie
fase 

Figuur 5.4. Een nieuw procesmodel voor het uitbestedingsproces 

Beheers
fase 

Afloop
fase 

• In de initiatiefase wordt de beslissing genomen of een proces wordt uitbesteed. Dit wordt 
gedaan op grond van strategische overwegingen en een specificatie van het uit te besteden 
proces. Met de specificatie wordt het proces van de activite it beschreven en worden kosten in 
kaart gebracht. Aan de hand hiervan kunnen ook beoordelingscriteria voor mogelijke 
leveranciers worden opgesteld. De beslissingsfase wordt afgesloten met de beslissing een 
leverancier te gaan zoeken. 

• In de Selectiefase wordt geïnformeerd bij potentiêle leveranciers en wordt de beste leverancier 
geselecteerd. Met de selectie van een leverancier om contractonderhandeling mee te 
beginnen gaat men over naar de contractfase. 

• In de contractfase wordt met de geselecteerde leverancier onderhandeld over de specifieke 
voorwaarden en worden afspraken gemaakt over de samenwerking. De afspraken worden 
vervolgens in een contract vastgelegd. 

• Hierna gaat men over tot de realisatie. In de realisatiefase wordt de installatie gerealiseerd of 
overgedragen. 

• In de beheerfase wordt de installatie gebruikt om te voorzien in de energiebehoefte van de 
uitbesteder en vindt controle hierop plaats door de uitbesteder. 

• Tenslotte vindt in de Afloopfase een evaluatie plaats op grond waarvan het contract wordt 
verlengd of de installatie wordt overgedragen aan de nieuwe contractor dan wel aan de 
uitbesteder. 

Een fase wordt gezien als een periode in het proces tussen twee mijlpalen. Dit betekent dat de fases 
gedefinieerd worden door de mijlpalen. Dit maakt de fases makkelijk te onderscheiden. Men moet er 
rekening mee houden dat in praktijk het onderscheid tussen de fases niet altijd even scherp is, 
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doordat al aan een fase begonnen kan worden voordat de voorgaande is afgerond. Zo kan een deel 
van installatie al in beheer zijn , terwijl een ander deel nog gerealiseerd moet worden. 
Naast het feit dat de verschillende fases zijn afgebakend door de mijlpalen, zijn er ook op het gebied 
van het proces belangrijke verschillen op te merken. Zwaartepunten per fase zijn: 

• in de initiatiefase ligt de nadruk naar binnen op de analyse van het eigen proces; 
• in de selectiefase ligt de nadruk naar buiten bij het vergelijken van de aanbieders; 
• in de contractfase moet men vooral komen tot goede voorwaarden met de gekozen 

aanbieder, het gaat erom een goede samenwerking op te zetten ; 
• in de realisatiefase wordt projectmatig een installatie gerealiseerd of overgedragen ; 
• in de beheersfase wordt procesmatig samengewerkt met de leverancier om continu goede 

prestaties neer te zetten ; 
• in de afloopfase wordt het resultaat geëvalueerd en gekeken hoe men verder wil , indien nodig 

wordt de installatie in deze fase overgedragen aan de uitbesteder of een andere contractor; 
Door deze verschillen tussen de verschillende fases is de splitsing tussen de selectie en de 
contractfase en de realisatie en beheersfase ook te rechtvaardigen. 

5.6 Vormen van uitbesteden 
Er is zeer veel variatie in de specifieke regelingen van uitbesteden van de energievoorziening . 
Traditioneel wordt bij uitbesteden alle productiemiddelen overgedragen die bij het proces betrokken 
zijn , zodat de uitbesteder zo min mogelijk last heeft van het proces en zich zoveel mogelijk op zijn 
kernactiviteiten kan richten . Door de tijd heen zijn echter steeds meer verschillende vormen ontstaan. 
Er zijn vijf categorieën van taken aan de installaties voor de energievoorziening die uitbesteed kunnen 
worden: 

de bouw van installatie 
de onderhoudswerkzaamheden 
het beheer 
de financiering 
het verhandelen van producten van de installatie 

Het onderhoud van een turbine kan bijvoorbeeld bij de leverancier van de turbine liggen , terwijl een 
andere partij het beheer doet. Een andere variant is het conversiecontract, waarbij de dienstverlener 
alleen verantwoordelijk is voor het omzetten van inputs zoals gas in outputs als stoom en elektriciteit. 
Het eigendom van de installatie varieert daarbij . Er zijn uitbesteders die zelf de installatie financieren . 
Daarnaast gebeurt het ook dat de installatie in een joint venture wordt bedreven. De aansturing en 
bewaking van installaties gebeurt tegenwoordig voor een groot deel elektronisch op afstand. 

5. 7 Redenen voor uitbesteden 
Door Möllersten en Westermark (2001) wordt een overzicht van redenen gegeven voor uitbesteden. 
Zij citeren Virolainen ( 1998) die na uitgebreid onderzoek concludeert dat het verkrijgen van toegang 
tot specifieke technologie de belangrijkste reden is om uit te besteden. Andere redenen zijn: 

• de mogelijkheid te profiteren van de investeringen van de dienstverlener; 
• toegang krijgen tot strategische onderdelen of diensten ; 
• verbeterde kwaliteit ; 
• delen van risico 's; 
• verlagen van inkoopkosten ; 
• verbeteren van innovatie door delen van kennis en faciliteiten. 

Redenen die daarnaast door Greaver worden aangedragen zijn omvormen van vaste kosten in 
variabele kosten en meer aandacht kunnen besteden aan de eigen kernactiviteiten (Möllersten en 
Westermark, 2001 ). 
De energievoorziening is voor veel bedrijven heel belangrijk, omdat het primaire proces ervan afhangt. 
Er kan echter gesteld worden dat het voor de meeste bedrijven geen kernactiviteit is, omdat het 
zelden strategische voordelen ten opzichte van de concurrent oplevert. Daarnaast zijn kosten vaak 
maar een beperkt deel van de totale productiekosten. De uitzondering hierop is de agrarische sector, 
maar in die sector is door de grootte van de bedrijven geen ruimte om inhouse kennis te ontwikkelen 
van de energiemarkt, terwijl deze kennis inmiddels wel in te huren is. In paragraaf 5.8.1 wordt verder 
ingegaan op redenen voor het uitbesteden van de energievoorziening , zoals die in het onderzoek zijn 
gevonden . 
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5.8 Uitkomsten diagnostisch onderzoek 
In deze paragraaf zal een overzicht worden gegeven van de problemen die zijn gevonden in het 
diagnostisch onderzoek. Voorafgaand daaraan worden in dit hoofdstuk andere resultaten van het 
diagnostisch onderzoek behandeld. Eerst zal een overzicht worden gegeven van de gevonden 
redenen om te gaan uitbesteden. Daarna wordt het soort advies dat per marktsegment wordt 
gevraagd en belangrijke punten in het advies behandeld. 

5.8.1 Redenen voor uitbesteden 
De belangrijkste reden voor het uitbesteden van de energievoorziening die naar voren komt uit de 
interviews is dat de energievoorziening niet tot de kernactiviteiten behoort. In Figuur 5.5 wordt een 
overzicht gegeven van de redenen om de energievoorziening uit te besteden naar percentage van de 
gebruikers dat die betreffende reden noemt. Een gebruiker kon 1 of meer redenen geven voor 
uitbesteding . 
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Figuur 5.5 Overzicht redenen om uit te besteden naar percentage gebruikers dat reden noemt 

De redenen om uit te besteden geven geen homogeen beeld. Het tijdstip waarop men begonnen is 
met uitbesteden en de fase waarin de verschillende projecten zich bevinden zou hieraan ten 
grondslag kunnen liggen. 

5.8.2 Aandachtspunten bij uitbesteden 
In de industriële en utiliteitssector is het zorgen voor voorzieningszekerheid een belangrijk punt bij 
uitbesteden. In de agrarische sector speelt dit minder omdat men meestal terug kan vallen op een 
ketel. In de agrarische sector is een goede verdeling van de kosten en opbrengsten een moeilijk punt. 
In de woningbouwsector zijn de definitie van een duurzaamheidsdoelstelling en de tariefstelling naar 
de eindgebruiker punten van aandacht. 

5.8.3 Behoefte aan advies bij uitbesteden 
Ook in de behoefte aan advies bij uitbesteden is een verschil te zien tussen verschillende 
marktsegmenten. In de industrie is er vooral een behoefte aan marktkennis en technische kennis voor 
het schrijven van de aanbestedingsdocumenten. In de agrarische sector en de woningbouwsector wil 
men graag volledige begeleiding in de procedure. Dit houdt in dat men advies wil op gebied van de 
markt, procedures en techniek. In de agrarische sector wordt meestal geen complete aanbesteding 
gedaan, vanwege de kosten. In de utiliteitsector hangt de behoefte aan advies sterk van de partij af 
die het advies nodig heeft. Een gemeente heeft een beperkte behoefte aan advies. Alleen bij een 
integrale aanbesteding van energievoorziening is er behoefte aan volledige ondersteuning. Dit is 
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echter pas één keer gedaan. Bij onderhandse gunning van het warmtenet is mogelijk nog wel 
behoefte aan advies over de opties en een second opinion op een contract. Hoe vastgoedbedrijven 
met uitbesteding omgaan is niet gebleken uit het onderzoek, maar gezien het feit dat deze bedrijven 
meer ervaring hebben met aanbestedingen en dergelijke zullen deze waarschijnlijk minder behoefte 
aan advies hebben bij de aanbesteding. De technische kennis is bij deze bedrijven echter ook 
beperkt. Daarom zullen vastgoedbedrijven op technische gebied vaak wel een behoefte aan advies 
hebben. 
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6 Risico's bij uitbesteden 

6.1 Risico's gevonden in de interviews 
Hier zal eerst inzicht worden gegeven waar in het proces de meeste problemen ontstaan . Vervolgens 
zal dieper ingegaan worden op de typische problemen die voor iedere fase gevonden zijn . Hierna zal 
ook een link worden gelegd naar onderzoek naar problemen bij uitbesteden in zijn algemeenheid. 

Figuur 6.1 is een grafiek van het percentage bedrijven dat in iedere fase problemen ondervindt. Figuur 
6.2 is een grafiek van de verdeling naar fases van het gemiddelde percentage van de ondervonden 
problemen per bedrijf. 
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Figuur 6.1 Verdeling van de problemen per fase 
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Figuur 6.2 Verdeling van gemiddelde percentages van problemen over de fases 

Uit de grafieken komt een duidelijk beeld naar voren dat de meeste problemen zijn terug te voeren op 
de contractvormingfase. Niet alleen ondervindt ruim 90% van de bedrijven problemen die voortkomen 
uit tekortkomingen in het contract, gemiddeld circa 40% van de problemen heeft geheel of deels te 
maken met het contract. 
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6.1.1 Problemen in de beslissingsfase 
Met betrekking tot de beslissingsfase zijn geen duidelijke problemen gevonden. Bij alle projecten was 
er een redelijke verklaring voor het uitbesteden op dat moment en bij de mislukkingen is dat vooral te 
wijten aan de uitvoering . Er worden in veel gevallen adviseurs ingeschakeld bij het nemen van de 
uitbestedingsbeslissing. Dit zal een goede onderbouwing bevorderen . 

6.1.2 Problemen in de aanbestedingsfase 
In de aanbestedingsfase had men vooral voor de liberalisering van de markt last van beperkingen in 
keuze van partners, doordat er maar één aanbieder van elektriciteit en eventueel nog een voor gas is . 
Hierdoor kon men geen selectie uitvoeren, waardoor de partner achteraf niet de verwachte kennis in 
huis bleek te hebben of er belangrijke cultuurverschillen bleken te zijn . Met de liberalisering van de 
markt is dit probleem voor een groot deel opgelost. In de woningbouw wordt de beschikbaarheid van 
partners die voldoen aan de eisen nog steeds als een probleem ervaren, hierdoor is er onvoldoende 
marktwerking . Door gemeentes wordt ook de beperking van de flexibiliteit in de planvorming door 
aanbesteding als een knelpunt ervaren. 

6.1.3 Problemen in de contractfase 
Problemen die men ondervindt rond de contractfase komen veelvuldig voort uit onvoldoende indekken 
tegen opportunistisch handelen van de partner. Anderzijds kan men vaststellen dat de partner soms 
niet goed gestimuleerd wordt om bij te dragen aan het resultaat van de samenwerking . Dit uit zich in 
een gebrek aan betrokkenheid, slechte aansturing en gebrek aan communicatie. Er ontbreken nogal 
eens afspraken met betrekking tot verantwoordelijkheden bij storingen en de backupvoorziening is niet 
altijd toereikend. Ook afspraken over het rendement, stilstand en gebreken na overdracht van de 
installatie worden soms te laat gemaakt of zijn ontoereikend. Een verandering in de relatie wordt soms 
ook veroorzaakt door een overname of fusie van de partner. Door ontbreken van een clausule 
hierover heeft dit echter niet geleid tot een heroverweging van de samenwerking. 
Men heeft moeite om de demarcatie vast te stellen door verstrengel ing van de installatie met andere 
installaties en/of op organisatorisch gebied. In contractfase zelf is het maken van goede afspraken 
over de controle van afspraken van groot belang. Daarnaast moet men veel aandacht besteden aan 
de tariefstelling. Vooral in de woningbouw en in de agrarische sector heeft dit veel problemen 
opgeleverd. 

6.1.4 Problemen in de realisatiefase 
In de realisatiefase wordt soms onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van verstrengeling 
van de installatie met andere installaties. Andere problemen die hun oorsprong hebben in de 
realisatiefase zijn de keuze van de installatie en de betrouwbaarheid en behaalde rendement van de 
installatie als gevolg daarvan en de betrouwbaarheid van de backupvoorziening. De regeling rond de 
overgang van personeel kan problemen veroorzaken, als daar niet voldoende aandacht aan wordt 
besteed. Bij woningbouw moet voldoende rekening worden gehouden met bewoners bij de 
locatiekeuze van de installatie. Als laatste is kwam ook de kwaliteit van het geleverde werk bij de 
realisatie een mogelijk probleem. 

6.1.5 Problemen in de beheersfase 
Tijdens de beheersfase ondervindt men problemen door onvoldoende communicatie, onvoldoende 
reactie op externe ontwikkelingen en onbedrijfsmatige exploitatie van de installatie. Er worden 
verschillen van mening ondervonden over omgang met storingen, mede door gebrek aan afspraken 
hierover. Het onderhouden van de relatie wordt soms bemoeilijkt door verlies aan kennis bij de 
uitbesteder. De controle op naleving van afspraken is een belangrijk punt dat niet altijd makkelijk is. 

6.1.6 Problemen in de beëindigingsfase 
In de beëindigingsfase (of afloopfase) worden weinig problemen gemeld, mede doordat contracten 
langlopend zijn en er nog weinig ervaring is. Vaak hebben de partijen er weinig belang bij om in deze 
fase conflicten, als die er al zijn, nog hoog op te laten lopen. De problemen, die in het onderzoek zijn 
bovengekomen, treden op in een samenwerking waarin de uitbesteder al in een vroeg stadium van de 
contractor af wil. Er is hier een conflict over de voorwaarden waardoor men uit elkaar gaat wil. 
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6.2 Risico's bij uitbesteden op basis van literatuur 
In deze paragraaf wordt op basis van de literatuur op gebied van uitbesteden een achtergrond 
gegeven op de risico's bij uitbesteden en de rol van het contract daarin. 

6.2.1 Transactiekostentheorie 
De transactiekostentheorie van Williamson (Williamson, 1985) gaat ervan uit dat de markt een 
alternatief is voor het intern produceren van een product. Daarbij wordt de afweging gemaakt in welk 
geval de totale kosten minimaal zijn . Deze afweging is de volgende: 
Een activiteit komt in aanmerking voor uitbesteden als de kosten van interne productie groter zijn dan 
de kosten van het inkopen plus de transactiekosten voor het inkopen. 
Transactiekosten zijn alle kosten die gemaakt worden voor het uitbesteden van de activiteit. 
Voorbeelden van transactiekosten zijn kosten voor het zoeken van een leverancier, kosten voor het 
opstellen van een contract, kosten voor het controleren van de leverancier. 
Belangrijkste oorzaken van problemen bij transacties zijn: 

Gebonden rationaliteit, het is onmogelijk om alle problemen te voorzien en overal rekening 
mee te houden 
Opportunisme, een leverancier heeft een eigen belang en dat is niet altijd gelijk aan dat 
van de uitbesteder 

Transactiekosten moeten worden gemaakt om problemen zoveel mogelijk te voorkomen . 
Williamson geeft een aantal factoren die van invloed zijn op de hoogte van de transactiekosten . Deze 
factoren zijn : 

specificiteit van productiemiddelen: als een leverancier moet investeren in 
productiemiddelen wordt het moeilijker om van leverancier te veranderen 
onzekerheid: door onzekerheid wordt de kans op het voordoen van situaties die een 
contractverandering noodzakelijk maken groter, waardoor ook de kans van 
opportunistisch gedrag wordt vergroot 
frequentie van de transactie: als de transactie niet vaak gebeurd, kan de leverancier hier 
voordeel uit halen 

Als gevolg van de hoge specificiteit van productiemiddelen zijn de kosten van het veranderen van 
leverancier hoog. Als gevolg hiervan kan de leverancier de uitbesteder dwingen tot het betalen van 
relatief kleine bedragen aan extra kosten. Dit wordt ook wel "small number bargaining" genoemd. 

6.2.2 Agencytheorie 
Een theorie die verwant is aan de transactiekostentheorie is de agentschaptheorie. Aubert et al. 
(2005) gaat hier uitgebreid op in. Andere schrijvers voegen de theorie ook wel samen met de 
transactiekostentheorie . Deze theorie gaat ervan uit dat een organisatie moet zorgen dat degenen die 
voor haar werken hun werk ook goed doen. Het probleem dat de kern vormt van de 
agentschaptheorie is dat er een inherent verschil is van kennis over het uitgevoerde werk . Degene die 
het werk heeft uitgevoerd weet altijd meer over het werk als de organisatie die hem heeft ingehuurd 
en kan bij onvoldoende controle opportunistisch gedrag vertonen. De organisatie moet altijd kosten 
maken om te controleren of het werk goed is gebeurd. Dit leidt tot drie risico 's: 

Moreel gevaar, vanwege het feit dat de uitbesteder de prestaties niet kosteloos kan 
meten, kan de leverancier omstandigheden buiten zijn controle aanvoeren als reden voor 
slechte prestaties 
Bemoeilijkte selectie, doordat de uitbesteder slecht de capaciteiten van de leverancier in 
kan schatten, kan de uitbesteder moeilijk een goede leverancier kiezen 
Onvolledig nakomen, de leverancier kan terugkomen op eerder gemaakte beloftes 
vanwege onvoorziene omstandigheden als veranderde eisen 
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Agencykosten zijn alle kosten die een organisatie moet maken om er voor te zorgen dat een 
leverancier zijn werk goed doet. Tot de agencykosten behoren de kosten van het schrijven en 
controleren van contracten en de overblijvende kosten als gevolg van onvoldoende motivatie en 
coördinatie . 
Belangrijke factoren die bepalend zijn voor de hoogte van agencykosten zijn : 

Ervaring met en kennis van uitbestede activiteit, uitbesteders met minder ervaring hebben 
meer moeite om de leverancier te beoordelen en aan te sturen 
Meetproblemen, als het geleverde product moeilijker te meten is, geeft dit de leverancier 
meer kans om een hoger dan redelijk bedrag in rekening te brengen. De meetproblemen 
maken het immers moeilijk de redelijkheid te onderbouwen. 
Ervaring met uitbesteden, uitbesteders met minder ervaring met uitbesteden zijn minder 
efficiënt en goed in het controleren van de leverancier, waardoor kosten eerder uit de 
hand lopen en ook de managementkosten al snel hoger zullen zijn. 

6.2.3 Relational View 
De relational view, zoals die wordt genoemd door Mclvor in Mclvor (2005), richt zich op de 
mogelijkheden van een onderneming om concurrentievoordeel te halen door het leggen en managen 
van relaties met andere organisaties. Het managen van deze relaties gebeurt vooral op basis van het 
creëren van vertrouwen. Mclvor verwijst naar Dyer en Singh (1998) die 4 bronnen van relationele 
inkomsten (inkomsten die alleen door het bestaan van de relatie kunnen worden gerealiseerd) 
definiëren. Deze bronnen zijn de volgende: 

specifieke eigendommen 
kennisuitwisselingsroutines 
bezit van complementaire productiemiddelen 
effectief bestuur 

6.2.4 Rol van het contract voor risicomanagement 
Een contract is volgens een woordenboek "een stuk dat de wederzijdse verplichtingen beschrijft" 
(Wolters, 1989). De rol van het contract bij uitbesteding is (Vanneste en Puranam, 2006) : 

het afstemmen van doelen tussen leverancier en uitbesteder 
het verdelen van risico over de partijen 
bescherming tegen opportunistisch gedrag van de partner 
het vervult een coördinerende functie door gedeelde kennis en begrip te creëren over de 
samenwerking 

Vooral het definiëren van verantwoordelijkheden op het gebied van risicomanagement is van belang 
voor het goed functioneren van de samenwerking. Het nalaten van definiëren van 
verantwoordelijkheden kan er toe leiden dat beide partijen ervan uit gaan dat de andere partij voor het 
voorkomen van een bepaald probleem verantwoordelijk is (Chapman en Ward, 1997). Dit speelt 
vooral als de uitbesteder onvoldoende zijn verantwoordelijkheid voor het aansturen van een proces 
neemt, omdat het proces is uitbesteed. 
Een belangrijke beperking van de transactiekosten theorie en de agencytheorie zoals die op dit 
moment wordt toegepast bij uitbesteden is de focus op opportunisme. Hodgson geeft in Hodgson 
(2004) aan dat problemen met de levering van diensten niet altijd opportunisme ten grondslag ligt. 
Vaak is er ook gewoon sprake van een communicatieprobleem . Als een contract of overeenkomst niet 
helder genoeg wordt gesteld of eisen niet duidelijk genoeg gedefinieerd kan dit leiden tot 
misverstanden. Deze misverstanden worden puur en alleen veroorzaakt door het feit dat de beide 
partijen termen in de overeenkomst vanuit hun eigen achtergrond en referentiekader uitleggen. 
Vanneste en Puranam (2006) komen tot de conclusie dat bedrijven door ervaring met uitbesteden 
kunnen leren betere contracten af te sluiten. Zij stellen echter vast dat als voorwaarde geldt dat 
bedrijven het proces moeten begrijpen op het moment van uitbesteden. Ook Aubert et al. (2005) 
geven op basis van casestudies aan dat in de contractfase veel gedaan kan worden om risico's van 
uitbesteden te verminderen . 
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6.3 Resultaten van empirisch onderzoek 
In de literatuur is onderzoek beschikbaar naar het succes van uitbestedingsprojecten . Zo heeft 
Barthélemy (Barthélemy, 2003) een onderzoek gedaan naar de belangrijkste fouten bij 
uitbestedingsprojecten. Door een analyse van 91 projecten komt hij tot de 7 belangrijkste fouten die 
leiden tot het mislukken van projecten. Deze fouten zijn : 

1. het onterecht uitbesteden van activiteiten; 
2. het kiezen van de verkeerde dienstverlener; 
3. het schrijven van een slecht contract; 
4. het over het hoofd zien van personeelszaken; 
5. het verliezen van de controle over de uitbestede activiteit; 
6. het niet meenemen van de verborgen kosten van het uitbesteden; 
7. nalaten een uitstapstrategie op te nemen 

Uit zijn empirische analyse blijkt dat het schrijven van een slecht contract de meest gemaakte fout is 
bij uitbesteden. Uit onderzoek van Olink (Oiink, 2001) blijkt het formuleren van een lange 
termijndoelstelling een belangrijke succesfactor is voor het slagen van een 
samenwerkingsovereenkomst voor de energievoorziening . Daarnaast geeft hij aan dat veel 
uitbesteders ten onrechte niet meer omkijken naar het proces nadat het is uitbesteed. 
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7 Risicomanagement 
In dit hoofdstuk wordt eerst een definitie van risico gegeven en uitgewerkt. Vervolgens wordt ingegaan 
op verschillende dimensies van risico . In paragraaf 7.2 wordt ingegaan op het categoriseren van 
risico. Vervolgens wordt in paragraaf 7.3 een algemeen risicomanagementproces beschreven. In 
paragraaf 7.4 worden de belangrijkste instrumenten voor risico-identificatie beschreven. Als laatste 
wordt in paragraaf 7.5 ingegaan op de beschikbare instrumenten voor risico-analyse. 

7. 1 Definitie van risico 
Er zijn veel verschillende definities van risico . De definitie van risico volgens het woordenboek is 
gevaar voor schade of verlies (Wolters, 1989). In de literatuur wordt er een onderscheid gemaakt 
tussen "speculatief" en "gevaar" risico. 
Speculatief risico is een risico dat zowel goed als slecht uit kan vallen, bijvoorbeeld het kopen van een 
aandeel op de beurs. Gevaar risico kan alleen maar schade opleveren en dus negatief uitvallen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om het risico op een ongeluk tijdens vliegreis . In dit onderzoek wordt uitgegaan 
van de "gevaar" definitie, omdat het doel is om negatieve gevolgen van risico's te beperken. 

Een veel gebruikte maatstaf van risico in de literatuur is de kans op het optreden van het risico maal 
de impact van het risico (Boehm, 1991 ). Als de impact van een risico onzeker is wordt hier een 
kansverdeling voor bepaald. Het product wordt genomen als een maatstaf van het risico. 

7 .1.1 Model voor operationeel risico 
Een andere manier om tegen risico aan te kijken is die wordt gebruikt door Halman (Halman, 1994) en 
Alberts (Aiberts, 2006). In het model voor de werking van risico wordt het optreden van operationeel 
risico ontleedt. Dit model is afgebeeld in Fout! Verwljzlngsbron niet gevonden .. 

Context 
~----------------------------------------------~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Oorzaak + Bloot
stelling 

Kan leiden tot : 
{onzekerheid) : 

---------------.Impact 1 
I 

~----------------------------------------------1 

Figuur 7.1 Model voor het tot stand komen van risico (Aiberts, 2006} 

In het model wordt de kans op het voorkomen van een risico gesplitst in het voorkomen van oorzaken 
en het bestaan van blootstellingen . Daarnaast is er altijd sprake van onzekerheid met betrekking tot 
de verwerkelijking van risico. Het verminderen van het risico kan bij ieder van de elementen in de 
risicoketen worden gedaan. Voorbeelden hiervan worden gegeven in paragraaf 7.3.4, waar ingegaan 
wordt op methodes voor het verminderen van risico. 

Een voorbeeld Is het open laten staan van het dak van een cabriolet. Hierdoor ontstaat een 
blootstelling voor het nat worden van het Interleur van de auto bij regen. Zou het gaan regenen, 
dan kan de regen het Interieur aantasten en schade kunnen veroorzaken. In 

Figuur 7.2 is het voorbeeld schematisch weergegeven. 

rQIQQQ~iD~-------------------------------------~ 
: Kan leiden tot : 
: Open laten {onzekerheid) vocht- : 
1 Regenbui + 1 

: dak schade : 
I I 

~----------------------------------------------1 

Figuur 7.2 Voorbeeld van Invulling van het model 
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7.1.2 Dimensies van risico 
Naast het onderscheid tussen speculatief en gevaar risico worden in de literatuur diverse andere 
onderverdelingen gemaakt. Deze dimensies zijn van invloed op de keuzes van instrumenten bij 
risicomanagement. 
Risico's zijn statisch of dynamisch (Halman, 1994). Een statisch risico is bijvoorbeeld de kans op het 
verliezen van geld aan de roulettetafel. Een dynamisch risico is de kans om vertraging op te lopen 
door files op een bepaald traject. 
Een ander onderscheid dat gemaakt kan worden is het onderscheid tussen meetbare en niet
meetbare risico 's (Halman, 1994). Een risico is meetbaar als er op basis van het verleden statische 
metingen kunnen worden gedaan, die een toepasbare kansverdeling opleveren. Een andere manier 
om ris ico te meten is door het analyseren van het proces tot een logische kansverdeling te komen. 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de kans van het gooien van een 1 met een dobbelsteen. Ook als het 
risico niet objectief meetbaar is kan een uitspraak worden gedaan over de grootte ervan. Dit is dan 
echter een subjectief oordeel op basis van ervaring . 

Risico's kunnen worden verdeeld naar bron van het risico (Aubert et al., 2005) . Deze bron kan bij het 
eigen handelen liggen of bij externe oorzaken . Als de oorzaak bij het eigen handelen ligt wordt het 
endogeen risico genoemd, ligt de oorzaak daar buiten dan wordt het exogeen genoemd. 
Een voorbeeld van endogeen risico is het uit de bocht vl iegen door te hard rijden . Een exogeen risico 
in het verkeer is aangereden worden door iemand die geen voorrang verleent. Aubert et al. (2005) 
geven aan dat risico's bij uitbesteden bijna allemaal endogeen zijn, omdat zij gecontroleerd kunnen 
worden door de keuzes bewust of onbewust worden gedaan. 

7.2 Categorieën van risico 
Categorieën hangen in de literatuur sterk af van de situatie. Dit is een logisch gevolg van het feit dat in 
verschillende situaties verschillende indelingen het meeste nut hebben. Per situatie verschilt de 
hoeveelheid risico per mogelijke categorie en daarmee de noodzaak om de categorie als apart te 
definiëren. De categorieën kunnen het best worden gebaseerd op een analyse van de verschillende 
situaties waarin risico 's geanalyseerd moeten worden. 

Om hier een goede onderverdeling in te maken is het praktisch om risico 's in te delen in categorieën. 
Zo kan men snel een selectie maken van groepen risico's die van belang zijn en risico 's wegen. Het 
doel van deze paragraaf is een onderbouwing te geven van een onderverdeling in categorieën van 
verschillende risico 's. Eerst zal worden ingegaan op het benodigde detailniveau van onderverdeling 
van risico's . Daarna zal worden besproken hoe de kwantificering aangepakt kan worden. 

7.2.1 Onderverdeling in categorieën 
In de literatuur zijn veel verschillende onderverdelingen te vinden . Deze onderverdelingen variëren 
sterk in invalshoek, detailniveau en samenhang. Hier wordt eerst ingegaan op de wenselijkheid van 
een gedetailleerde onderverdeling. Vervolgens zal een gekozen indeling worden toegelicht. 

Voordeel van een gedetailleerde onderverdeling is dat de samenhang van risico's per categorie 
toeneemt. Hierdoor wordt het mogelijk om specifieker te selecteren op relevante categorieën risico 's. 
Nadeel is dat het aantal risico's dat in meerdere categorieën past ook toeneemt. Daarmee neemt de 
willekeurigheid van de indeling toe. Het kan ook zijn dat bij onderverdeling van een categorie, er 
risico's overblijven die in geen van de nieuwe categorieën passen . Er is gekozen een beperkt aantal 
categorieën te gebruiken, omdat op basis van het soort project al verschillende categorieën meer of 
minder waarde krijgen. Zo zal een project in de woningbouwsector weinig operationeel risico kennen, 
vanwege de verplichting van de contractor aan de gebruiker, terwijl in de industriële sector het 
operationeel risico de belangrijkste factor is . 

In de literatuur bestaan verschillende overzichten van risico 's, zoals gegeven door Cucchiella en 
Gastaldi (2006) , Dey en Ogunlana (2004), Harland en anderen (2003) en Aubert en anderen (2005) . 
Het aantal modellen die risico's in categorieën indelen is echter beperkt. Zo beperkt Aubert et 
al.(2005) zich uitsluitend tot risico's bij uitbesteden en geven de anderen vooral een opsomming van 
verschillende risico 's zoals genoemd door anderen. Dey en Ogunlana (2004) geven wel een aantal 
modellen op gebied van BOT (Build-Operate-Transfer) projecten . Zij noemen onder andere het model 
van Woodward et al.(1992). 
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Het model van Woodward et al. is het meeste generieke model en ziet er als volgt uit: 
Globale risico's: 

• Pol itiek 
• Juridisch 
• Commercieel 
• Milieu 

Elementaire risico 's: 
• Technisch 
• Operationeel 
• Financieel 
• Opbrengsten 

In het model van Woodward et al. ( 1992) zijn de categorieën op een hoog abstractie niveau 
gedefinieerd. Aan de hand van de gevonden risico's in de interviews en risico's die zijn gegenereerd in 
een workshop bij GOGEN Projectsis getoetst of het voldoende omvattend is om als basis te dienen 
voor een model voor het indelen van risico's. 

7.2.2 Definities categorieën 
De eerste scheiding die wordt gemaakt is tussen globale en elementaire risico's. De marktbrede 
(globale) risico's zijn risico's die voor iedereen gelden en niet afhankelijk zijn van omstandigheden in 
een bepaald project. Projectgebonden risico 's zijn juist wel afhankelijk van de omstandigheden rond 
een project. 

• Politieke risico's zijn risico 's die afhankelijk zijn van politieke beslissingen. Voorbeelden zijn 
veranderingen in wet- en regelgeving en veranderingen in bouwplannen . 

• Juridische risico's zijn risico 's die te maken met het bestaande stelsel van wetten en regels. 
Dit betekent enerzijds de mate waarin daarop teruggevallen kan worden (wat niet in alle 
landen vanzelfsprekend is) , en anderzijds wat er kan gebeuren als deze overtreden worden . 

• Commerciële ris ico 's zijn risico 's die te maken hebben met markten, prijzen en vergoedingen. 
Voorbeelden zijn de volatiliteit van brandstofprijzen, veranderingen in overheidsondersteuning 
en de beschikbaarheid van leveranciers. 

• Milieurisico 's zijn risico's van mogelijke invloeden op de omgeving die optreden als gevolg van 
het bouwen en bedrijven van de installatie. Gedacht kan worden aan trillingen en uitstoot van 
stoffen, maar ook aan gevolgen van ongelukken met de installatie. 

• Technische risico 's zijn risico's op technisch vlak. Enerzijds zijn dit risico 's die te maken 
hebben met het ontwerp van de installatie en de eisen die aan het ontwerp zijn gesteld. 
Anderzijds hebben deze risico's te maken met de aanwezigheid van kennis en vaardigheden 
op technisch gebied bij de betrokken partijen. 

• Operationele risico's zijn risico's die optreden in de dagelijkse gang van zaken rond de 
installatie . Indien er een nieuwe installatie gerealiseerd wordt, vallen risico's rond de 
beheersing van de realisatie binnen deze categorie. Daarnaast gaat het om risico's rond de 
overdracht en het bedrijven van de installatie door de contractor en de samenwerking met de 
contractor. 

• Financiële risico 's zijn risico's die te maken hebben met kostenaspecten van de installatie en 
de verdeling daarvan. Voorbeelden zijn verborgen kosten, ontbreken van afspraken over 
waardebepal ing van de installatie bij overdracht na afloop van het contract en verdeling van 
kosten bij storingen. 

Er is uitgegaan van een indeling van risico 's in BOT1 projecten. Dit betreffen vaak infrastructurele 
projecten zoals tolwegen, stadions of stuwdammen. In dergelijke projecten moet vaak rekening 
worden gehouden met risico 's die niet direct in de wet zijn vastgelegd of duidelijk zijn. De categorie 
milieu dient om deze risico's te bundelen. Eventueel kan de categorie Milieu bij de politieke risico 's 
worden geschoven. Een ander belangrijk aspect van deze projecten is de onzekerheid rond de 
opbrengsten, vanwege vraagonzekerheid en de ontwikkeling van de vraag. Omdat hier een stuk 
minder sprake van is bij uitbesteding van energievoorziening kan dit in de categorie financieel worden 
ondergebracht. 

1 BOT -projecten of Build-Operate-Transfer projecten zijn projecten waarbij een bedrijf bijvoorbeeld 
weg bouw1, een aantal jaren exploiteert (door tolheffing) en vervolgens overdraagt aan de 
opdrachtgever. 
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7.3 Het risicomanagementproces 
In de literatuur worden door verschillende auteurs verschillende processen gedefinieerd . Hier volgt 
een beperkte opsomming van werken. VoorIT projecten is door Boehm (Boehm, 1991) een 
procesmodel vastgelegd. Op het gebied van projectmanagement is de Project Management Body of 
Knowledge (PMBoK, 2000) een standaardwerk en worden ook Chapman en Ward (Chapman en 
Ward, 1997) veel genoemd. Halman (Halman, 1994) geeft een procesmodel in zijn dissertatie over 
risicomanagement in innovatieprojecten. De scope en het detailniveau van deze processen is echter 
verschillend. Wel zijn er fases te onderkennen die steeds terug komen . Dit zijn de volgende fases: 

Risicomanagement planning 
Risico-identificatie 
Risico-analyse 
Risico besluitvorming 
Risico monitoring en controle 

In de volgende paragrafen worden deze fases verder beschreven. 

7.3.1 Risicomanagement planning 
In deze fase wordt vastgelegd hoe men te werk zal gaan tijdens het risicomanagement proces. Om dit 
goed te doen moet het doel van het project en de randvoorwaarden duidelijk zijn. De rol van de 
adviseur in het project moet in deze fase ook worden vastgelegd. 
Daarbij wordt de bestaande situatie bekeken en worden de instrumenten geselecteerd die men wil 
gebruiken afhankelijk van de beschikbare data, het budget en de inschattingen van risico's die op dat 
moment worden gemaakt. 

7.3.2 Risico-identificatie 
Deze fase dient om een goed overzicht te krijgen van de risico 's die een rol spelen in het project. Met 
behulp van de instrumenten die geselecteerd zijn in de planningsfase wordt in deze fase een overzicht 
gemaakt van risico 's die kunnen spelen. De beschikbare instrumenten voor deze fase zullen in 
paragraaf 7.4 worden besproken. 

7.3.3 Risicoanalyse 
De risicoanalysefase dient om te bepalen aan welke risico's aandacht dient te worden besteed. Op 
basis van het overzicht met geïdentificeerde risico 's wordt het belang van ieder risico ingeschat. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de instrumenten die in de planningsfase zijn gedefinieerd. Deze 
instrumenten worden in paragraaf 7.5 besproken. 

7.3.4 Risico besluitvorming 
In de risico besluitvormingsfase wordt aan de hand van de gemaakte risicoanalyse bepaald hoe er 
met de risico's omgegaan wordt. Halman (Halman, 1994) geeft bij zijn beschrijving van deze fase aan 
dat er twee strategieën zijn om deze fase aan te pakken. Er kan gekozen worden tussen: 

Satisficing strategie 
Optimizing strategie 

Bij de satisficing strategie wordt getoetst of aan een bepaalde standaard wordt voldaan . Is dit het 
geval, dan wordt niet verder naar verbeteringen gezocht. 
Bij de optimizing strategie wordt naar de best mogelijke oplossing gezocht en wordt veel breder naar 
alle opties gekeken. 
Als eenmaal een strategie gekozen is, moet er in deze fase beslist worden hoe er met risico 's 
omgegaan wordt. Hiervoor zijn verschillende opties: 

- Acceptatie 
Reductie 
Transfer 
Afwijzing 

Als een risico geaccepteerd wordt, betekent dit dat er niets wordt gedaan om het risico te beperken. 
Wel kunnen er maatregelen worden genomen om het risico te monitoren en bij het voordoen van het 
ris ico de impact te verminderen, of in een later stadium als nog maatregelen te treffen. 
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Met betrekking tot het open dak van de auto zou acceptatie betekenen dat er ofwel helemaal niets 
gedaan wordt en er vanuit wordt gegaan dat het niet regent, of men zou het weer constant in de gaten 
kunnen houden om te reageren zodra het begint te regenen. 
Als een risico gereduceerd wordt dan worden maatregelen genomen om de blootstell ing aan het 
risico, de kans op het optreden van de oorzaak of de grootte van de mogelijke impact te verminderen . 
Reductie van de oorzaak zou hier betekenen dat het dak alleen bij goed weer wordt opengelaten. 
Reductie van de blootstelling zou kunnen door een systeem in de auto te maken dat waarschuwt als 
de auto wordt verlaten zonder het dak dicht te doen. Reductie van de impact kan door het gebruik van 
bekleding die tegen water kan en bijvoorbeeld een spatwaterdichte radio . 
Als gekozen wordt voor transfer van het risico, zijn er twee mogelijkheden. De eerste optie is dat er 
een verzekering wordt afgesloten die de schade dekt als de schade optreedt. De tweede optie is dat 
met de leverancier wordt afgesproken dat deze aansprakelijk is voor de schade. De voorbeelden 
liggen hier voor de hand. 
Afwijzing van het risico houdt in dat maatregelen worden genomen om het voorkomen van de 
oorzaak, de aanwezigheid van de blootstelling of mogel ijkheid op een impact wordt uitgesloten. 
Voorbeeld van afwijzing van de oorzaak zou zijn dat de auto alleen nog maar binnen wordt 
geparkeerd. Afwijzing van de blootstelling kan door het dak altijd automatisch dicht te laten gaan als 
de auto wordt verlaten . Afwijzing van de impact kan door het complete interieur van de auto 
waterbestendig te maken. 

7.3.5 Risico monitoring en controle 
In de laatste fase van het proces wordt tijdens de uitvoering van het project de plannen voor het 
managen van risico uitgevoerd. Deze zijn in de eerdere fases van het proces vastgelegd. Tenslotte 
worden de resultaten van het risicomanagementproces geëvalueerd om lessen te trekken voor de 
toekomst. 

7.4 Instrumenten voor risico-identificatie 
In deze paragraaf worden een aantal belangrijke instrumenten voor identificatie van risico 's 
beschreven. Literatuur over risico-identificatie methoden is beperkt. Als belangrijkste bron is een 
standaardwerk op gebied van projectmanagement, de Project Management Body of Knowledge, 
gebruikt. Voor zover bekend worden ook de voor- en nadelen bij ieder instrument genoemd. De 
literatuur is echter zeer beperkt op dit gebied. 

7.4.1 Documentatie reviews 
Op gestructureerde wijze worden alle plannen voor het project nagelopen (PMI, 2000). Hierbij wordt 
gelet op gedane aannames en dergelijke. Daarnaast wordt op basis van de beschreven activiteiten 
risico's voor bijvoorbeeld uitloop bepaald. 

7 .4.2 lnformatieverzamelingstechnieken 
• Brainstorming (PMI, 2000; Chapman en Ward, 1997), dit is vergadertechniek die erop gericht 

zoveel mogelijk creativiteit in een groep los te maken. De leden van de groep worden 
gestimuleerd om door associaties met geopperde ideeën nieuwe ideeën te bedenken. Er 
wordt op basis van vaste regels over een probleem nagedacht. Deze regels zijn erop gericht 
om te voorkomen dat mensen door negatieve reacties worden weerhouden van het uiten van 
hun ideeën. Voordeel van brainstorming is dat het erg veel resultaten oplevert en kan 
bijdragen aan commitment voor het managen van risico's. Een belangrijk nadeel is dat het 
resultaat sterk afhankelijk is van de deelnemers aan de sessie en de mate waarin de 
creativiteit los komt tijdens de sessie. Een overmaat aan creativiteit kan leiden tot de 
identificatie van niet relevant risico 's. Het kan verder moeilijk zijn de deelnemers bij elkaar te 
krijgen. Verder is brainstorming minder geschikt om politiek gevoelige of andere controversiële 
risico 's boven te krijgen . 

• Nominal Group Techniek (Chapman, 1998), dit is een techn iek die lijkt op brainstorming 
waarbij mensen hun ideeën naar voren brengen door ze op te schrijven . Door het 
verm inderen van sociale processen geeft deze techniek medewerkers meer ruimte hun 
ideeën te uiten dan bij brainstorming . Daardoor zetten deelnemers zich eerder over hun 
verlegenheid heen. Andere nadelen van brainstorming blijven echter bestaan. Bij deze 
techniek is het daarnaast moeilijker om op het laatste moment van onderwerp te veranderen 
en deze techniek vereist meer training. 
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• Delphi techniek (PMI, 2000; Chapman, 1998}, dit is een gestructureerde techniek om met een 
groep experts na te denken over een probleem . De experts geven hun mening anoniem en 
reageren ook anoniem op de meningen van anderen. De techniek is erop gericht om 
beïnvloeding op basis van reputatie en dergelijke uit te sluiten. Daarnaast geeft deze methode 
door het elimineren van sociaal contact verlegen mensen de ruimte om hun ideeën te uiten. 
Men gaat door tot er overeenstemming is bereikt. De sociale interactie is nog verder 
verminderd. Nadeel is dat er speciale faciliteiten nodig zijn . 

• Interviews (PMI, 2000} , hierbij worden individuele gesprekken gevoerd met ervaren managers 
of experts op gebied van het project en managers die met het project bezig zijn. Interviews 
zijn erg geschikt om politiek gevoelige en controversiële risico's boven water te krijgen. 
Nadeel is wel dat het tijdrovend is en slechts de persoonlijke kennis van één persoon wordt 
geinventariseerd. 

• SWOT analyse (PMI, 2000}, tijdens sterktes, zwakheden, kansen en bedreigingen analyse 
wordt een project vanuit elk van deze perspectieven bekeken . 

7.4.3 Checklists 
Checklists zijn een veelgebruikte techniek voor het identificeren van risico's in projecten (PMI, 2000; 
Chapman en Ward, 1997}. In eerste instantie worden checklists opgesteld aan de hand van kennis 
van enkele experts. Vervolgens wordt op basis van de nieuwe ervaringen door de jaren heen de 
checklist bijgewerkt zodat een geheugen ontstaat. Een ander voordeel van checklists is dat ze erg 
simpel zijn. Nadeel is dat ze nooit uitputtend zijn en ze de creativiteit kunnen belemmeren bij de 
identificatie van nieuwe risico 's. 

7 .4.4 Aannameanalyse 
Aan ieder project liggen aannames, scenario's ten grondslag (PMI, 2000}. Bij een aannameanalyse 
wordt de validiteit hiervan getest. Daarbij wordt gekeken naar de compleetheid, de nauwkeurigheid en 
de consistentie van aannames. 

7.4.5 Grafische technieken 
• Oorzaak-gevolg diagrammen (PMI, 2000}, wordt het proces in kaart gebracht en bestaande 

risico 's afgeleid, daarnaast wordt de samenhang tussen risico's blootgelegd. 
• Flowcharts (PMI, 2000}, door met behulp van flowcharts het proces in kaart brengen kunnen 

de risico's per onderdeel van het proces worden bepaald en kan worden ingeschat hoe 
risico's doorwerken in het proces. 

• lnfluence charts (PMI, 2000}, op influence charts worden risico 's grafisch weergegeven en 
worden verbanden aangegeven, zodat er meer inzicht wordt verkregen in de samenhang van 
risico's. 

7.5 Instrumenten voor risicoanalyse 
Nadat risico's zijn geïdentificeerd, is het vaak nog onduidelijk welke zaken het belangrijkst zijn om aan 
te pakken. Het is inefficiënt om enerzijds al het risico te willen vermijden en anderzijds om voor ieder 
risico even hard te gaan werken . Daarom zijn er beoordelingsmethodes ontwikkeld om het belang van 
verschillende risico's in kaart te brengen zodat prioriteiten bepaald kunnen worden . 
Beoordelingsmethodes voor risicomanagement kunnen opgesplitst worden in kwalitatieve en 
kwantitatieve methoden. Kwalitatieve methoden gaan daarbij uit van de oordelen van ervaren 
personen. Zo kan ook bij het ontbreken van gegevens een inschatting van het risico worden gemaakt. 
Bij kwantitatieve methoden wordt de rangschikking gedaan op basis van beschikbare historische 
cijfermatige informatie over risico 's en de inschattingen van experts over de kansverdelingen van het 
voorkomen en de gevolgen van een risico . Op basis van deze kansverdelingen worden vervolgens de 
consequenties van risico's bepaald. Door te kwantificeren kan een objectieve beslissing over de 
omgang met risico worden gemaakt en onderbouwd. Ook bij deze methoden moet worden opgemerkt 
dat informatie over de voor- en nadelen van gebruik van verschillende methoden zeer beperkt is. 

7 .5.1 Kwalitatieve methoden 
De volgende kwalitatieve methoden zijn gangbaar (PMI, 2000} : 

• Risk probability and impact analysis, op basis van een inschatting van de kans op een risico 
en de gevolgen daarvan wordt bepaald hoe belangrijk een risico is . 
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• Probability I impact risk matrix (Aubert et al., 2005), in een matrix wordt zowel de kans op het 
voorkomen van een risico als de mogelijke gevolgen weergegeven. Hiermee wordt voorkomen 
dat door het vermenigvuldigen risico's minder belangrijk lijken . Dit kan het geval zijn als de 
kans klein is, maar de gevolgen groot of omgekeerd. 

• Project assumptions testing, bij dit proces worden geïdentificeerde aannames getoetst op 
stabiliteit en er wordt gekeken naar de consequenties van het onwaar blijken te zijn van 
aannames. 

• Data precision ranking, voor een goede risico analyse is het belangrijk om goede data te 
hebben. Bij data precision ranking wordt gekeken naar: 

• Hoe het risico begrepen wordt 
• De beschikbare gegevens over het risico 
• De kwaliteit van de gegevens 
• De betrouwbaarheid en integriteit van de gegevens 

7.5.2 Kwantitatieve methoden 
De volgende kwantitatieve methoden zijn gangbaar: 

• Interviews (PMI, 2000), aan de hand van interviews met project medewerkers en experts op 
gebied van een onderwerp kunnen inschattingen gemaakt worden van de risico's die spelen in 
een bepaald project. De informatie die nodig is voor deze inschattingen hangt af van de 
manier waarop men de risico's wil gaan modelleren. 

• Gevoeligheidsanalyse (PMI, 2000; Ojanen et al., 2005), aan de hand van een 
gevoeligheidsanalyse kan bepaald worden welke risico's het resultaat het meest beïnvloeden. 

• Beslissingsboomanalyse (PMI, 2000), aan de hand van een beslissingsboomanalyse kan een 
kwantitatieve onderbouwing worden gegeven aan een beslissing. Dit doet men door de 
verwachte kosten te berekenen van verschillende manieren van omgaan met een risico. 

• Simulatie (PMI, 2000; Chapman en Ward, 1997), op basis van inschattingen of historische 
data wordt gesimuleerd wat de verwachte kosten zullen zijn van verschillende risico's. De 
belangrijkste simulatie methode van dit moment is Monte Carlo Analysis. Chapman en Ward 
( 1997) waarschuwen dat Monte Carlo Analysis gedaan moet worden door iemand met kennis 
van zaken, omdat anders de afhankelijkheid tussen verschillende verdelingen niet goed wordt 
meegenomen. Hierdoor zou het resultaat onbetrouwbaar zijn. Voor het gebruik van simulatie 
is een redelijke hoeveelheid historische data of inschattingen van de kansverdeling voor ieder 
risico. De betrouwbaarheid van simulatie hangt sterk af van de kwaliteit van onderliggende 
data en kan leiden tot getalblindheid (Chapman en Ward, 1997) 

• Value at Risk (Ojanen et al., 2005), Value at Risk geeft met een bepaalde zekerheid de 
maximale waardestijging of -daling van een portfolio van investeringen over een bepaalde 
periode aan. Voor het ontwikkelen van een waarderingsmodel is een behoorlijke hoeveelheid 
historische data nodig. 

• Bayesian Networks (Wikipedia, 2007; Gewald en Hinz, 2004), dit is "een grafische 
representatie van een verzameling variabelen die de afhankelijkheden tussen de waarden van 
de verschillende variabelen geeft. Op deze manier kan bijvoorbeeld aan de hand van de aan
of afwezigheid van verschillende symptomen worden bepaald wat de kans is dat een patient 
een ziekte heeft". 

• Real Option Analyse ( Harland et al ., 2003), bij Real Option analyse wordt naast de waarde 
van de bezittingen ook de waarde van opties tot bijvoorbeeld uitstappen, verder onderzoek of 
uitstel gewaardeerd. Hierdoor kan objectief worden beoordeeld wat de waarde van flexibiliteit 
is. Het kan voordeliger zijn een beslissing over de keuze voor een technologie of brandstof uit 
te stellen door meerdere opties open te houden. Door te wachten tot er meer duidelijkheid is, 
wordt voorkomen dat de verkeerde beslissing wordt genomen. 

• RRIO (Pinto et al., 2004), Risk Return on lnvestment, dit is een instrument dat de kosten van 
een investering om risico te verminderen afweegt tegen de waarde van vermindering van het 
risico . 
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8 Diagnose 
In dit hoofdstuk zullen de oplossingsrichtingen voor het ontwerp worden beschreven. Vervolgens 
zullen criteria worden geformuleerd op basis waarvan het beste alternatief kan worden gekozen. Als 
laatste zal op basis van de geformuleerde criteria beslist worden welke optie de voorkeur verdient. 

8. 1 Oplossingsrichtingen 
De oplossingsrichtingen vormen mogelijke antwoorden op vraag hoe GOGEN Projects kan helpen de 
gevonden knelpunten in het diagnostisch onderzoek op te lossen. Om deze knelpunten op te lossen 
moeten er instrumenten ontwikkeld worden, waarmee de problemen op een gestructureerde manier 
kunnen worden aangepakt. 
Samengevat zijn de belangrijkste knelpunten : 

Verkeerde partnerkeuze 
Onvoldoende compleet en/of gebalanceerd contract 
Verkeerde keuzes en onvoldoende kwaliteit in realisatiefase 
Slechte samenwerking in de beheersfase 

Hoewel een verkeerde partnerkeuze bijna altijd is voortgekomen uit gebrek aan contacten met andere 
aanbieders, wekken de ondervonden problemen de indruk dat de partner ook niet goed is 
geëvalueerd. Om dit probleem op te lossen kan een model worden ontworpen waarmee de benodigde 
kennis en culturele aansluiting van mogelijke partners kan worden geïnventariseerd en vergeleken . 

De transactiekostentheorie geeft aan dat een perfect contract niet bestaat; gebonden rationaliteit zorgt 
ervoor dat op een zeker moment kosten voor verdere verbetering naar oneindig gaan. Diverse 
onderzoeken naar uitbesteden wijzen erop dat een slecht contract een belangrijke oorzaak voor het 
mislukken van samenwerkingen is. Er is dus ruimte voor verbetering. Daarvoor moeten de risico's 
beter in kaart worden gebracht. Om dit te realiseren kan een model worden gemaakt waarmee op 
basis van de situatie risico 's kunnen worden ingeschat en een checklist kan worden gemaakt voor het 
contract. Een dergelijke checklist kan ook de kwaliteit verbeteren en kosten van beoordeling van een 
contract verminderen. 

De verkeerde keuzes in de realisatiefase waar het hier om gaat zijn keuzes met betrekking tot de 
dimensienering van de installatie en het soort installatie. De tekortkomingen in kwaliteit zijn het gevolg 
van opportunistisch gedrag van de dienstverlener op dit gebied. Om de fouten in de keuzes van de 
installatie te verminderen kunnen richtlijnen worden opgesteld. Daarbij kan gekeken worden naar hoe 
het best met groeimogelijkheden en regelbaarheid van de installatie kan worden omgegaan. Om 
opportunistisch gedrag te voorkomen kan gekeken worden naar het optimale inspectie en 
boeteregime, dat ook voor de dienstverlener acceptabel is. 

Slechte samenwerking in de beheersfase is vaak een gevolg van onvoldoende afspraken over hoe de 
samenwerking moet verlopen en wie communiceert met wie . Er kan onderzocht hoe het best invulling 
gegeven kan worden aan een samenwerking in verschillende situaties. Op basis hiervan kunnen 
verschillende processchema's worden ontworpen. 

8.2 Criteria 
De waarde van de verschillende oplossingsrichtingen hangt af van de volgende zaken: 

de frequentie waarmee het onderliggende probleem optreedt; 
de verwachte behoefte aan advies op het gebied van de oplossingsrichting; 
innovativiteit van de oplossing 
invloed van GOGEN Projectsop het toepassen van de ontworpen oplossing in 
samenwerkingen 

De mate waarmee het onderliggende probleem optreedt geeft aan hoe vaak het nut heeft de 
oplossing toe te passen. Als het onderliggende probleem niet vaak optreedt, heeft de ontworpen 
oplossing beperkt de kans om zijn nut te bewijzen en ontbreekt de marktwaarde. 
De verwachte behoefte aan advies op gebied van de oplossingsrichting is een maatstaf voor de 
interesse van klanten in advies op het gebied van de oplossingsrichting. Als klanten geen interesse 
hebben in dat gebied heeft ook geen zin de oplossingsrichting aan te bieden . 
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De innovativiteit van de oplossing is van belang voor zowel GOGEN Projects als de universiteit. 
Innovativiteit geeft GOGEN Projects de kans zich te profileren. Gezien het wetenschappelijke karakter 
van de opleiding is een basisniveau van innovativiteit vereist. 
Met de invloed van GOGEN Projects op toepassen van de ontworpen oplossing in samenwerkingen 
moet rekening worden gehouden, omdat het onverstandig kan zijn de oplossing toe te passen als 
GOGEN Projects onvoldoende invloed heeft op de uitvoering van de aangedragen oplossing. Bij 
mislukking zou dit negatief afstralen op GOGEN Projects. 

8.3 Beoordeling oplossingsrichtingen 
In Tabel 8.1 wordt een overzicht gegeven van beoordeling van de oplossingsrichtingen op de 
verschillende criteria. Er is gekozen voor een vijfpuntsschaal van plusplus tot minmin . Hieronder 

d db dl" l"h wor en e eoor e mgen toege IC t. 
Frequentie Behoefte Innovativiteit Invloed CP 

Partnerkeuze +1- + +I- + 
Contract ++ ++ + ++ 
Keuzes realisatie +1- + - + 
Samenwerking ++ +I- + -

Tabel8.1 Beoordeling oplossingsrichtingen 

De frequentie van problemen partnerkeuze zal waarschijnlijk afgenomen zijn door de toegenomen 
keuzevrijheid . Er is wel behoefte aan advies over de keuze van partner als onderdeel van een 
aanbestedingsprocedure. Er is al redelijk veel onderzoek verricht naar partnering. Indien GOGEN 
Projects wordt betrokken in de procedure zal GOGEN Projects een redelijke invloed hebben op de 
uiteindelijke keuze. 
Zoals eerder in dit verslag is opgemerkt is het contract één van de belangrijkste oorzaken van 
problemen bij uitbesteden . Er wordt ook vaak advies gevraagd over het contract. In een recent artikel 
wordt door Kabilan en Weigand (2006} aangegeven dat het schrijven van contracten en beoordelen 
van risico nog onderbelicht is gebleven bij onderzoek (Weigand en Kabilan, 2006}. De rol van GOGEN 
Projects is vaak het schrijven en het beoordelen van contracten, zodat het veel invloed op het contract 
kan uitoefenen. 
De frequentie van verkeerde keuzes in de realisatie is niet hoog en het betreft vaak projecten die 
relatief oud zijn . Er is op dit gebied al veel kennis binnen GOGEN Projects aanwezig. Er is wel 
behoefte aan advies over de aangeboden oplossingen, zodat GOGEN Projects hier ook voldoende 
invloed op kan uitoefenen. 
Op gebied van de samenwerking treden vaak problemen op. Voor zover de procedures niet 
contractueel worden vastgelegd wordt er echter niet veel advies over gevraagd. Het is wel een gebied 
waar nu veel onderzoek naar wordt gedaan. Als GOGEN Projects niet betrokken blijft bij de 
samenwerking is de invloed op de uitvoering van een aangedragen oplossing beperkt. 
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8.4 Keuze ontwerprichting en richtlijnen voor het ontwerp 
Op basis van de beoordeling in de vorige paragraaf is er voor gekozen om een instrument te 
ontwikkelen voor het beoordelen van de kwaliteit van contracten. De kwaliteit wordt daarbij afgemeten 
aan de mate waarin de risico's van uitbesteden in het contract worden behandeld. 
Het niet behandelen van risico's in een contract geeft immers een blootstelling aan die risico's . Die 
blootstelling verkleint dat kans op een duurzame samenwerking en verhoogt de transactiekosten. 
Het instrument moet een duidelijke structuur bieden aan het proces van het beoordelen van het 
contract. Door een duidelijke structuur te bieden, kan de beoordeling zo efficiënt en effectief mogelijk 
gebeuren. Op die manier worden transactiekosten zo laag mogelijk gehouden, zodat uitbesteden ook 
aantrekkelijker wordt. 
Daarnaast is het belangrijk dat het instrument de mogelijkheid biedt om ervaringen uit het verleden 
vast te leggen. Bij een beoordeling kan zo alle ervaring, en niet dat deel dat net op het moment van de 
beoordeling paraat is, worden gebruikt bij de beoordeling. 
Het belangrijkste doel van de risicoanalyse is om te beoordelen in hoeverre in een contract de risico's 
die spelen in de context van het project op de juiste manier zijn afgedekt. Er moet dus worden gelet op 
twee dingen: 

• Zoveel mogelijk risico 's in het project dienen te worden geïdentificeerd, waarbij het vooral van 
belang is dat de meest relevante worden geïdentificeerd . 

• Voor de geïdentificeerde risico's dient te worden bepaald in welke mate ze worden behandeld 
in het contract. 

De gemaakte analyse geeft zo een basis voor een rapportage aan de klant waarin kan worden 
aangegeven hoe goed verschillende categorieën risico's worden afgedekt. Vervolgens kan een 
afweging worden gemaakt of een contract acceptabel is of dat er verbeteringen nodig zijn. 
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9 Ontwerp 
Hier wordt de ontwerp en toepassing van het instrument voor analyse van risico in contracten 
beschreven. Hierbij zullen aan de orde komen: de keuze voor een checklist als basis van het proces, 
de structuur van de checklist , de werking van de checklist, het proces voor toepassing van de 
checklist. 

9. 1 Het risicomanagementproces 
Om het proces voor risicomanagement in het contract zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen , 
wordt uitgegaan van het risicomanagementproces . Dit proces is beschreven in paragraaf 7.3. Het is 
hieronder afgebeeld in Figuur 9.1 . 

identifi
catie 

Figuur 9.1 Het risicomanagementproces 

besluit-

Hieronder is de verdere invulling van iedere fase verder beschreven. 

9.1.1 Risicomanagementproces planning 
De planning van het risicomanagementproces vindt plaats in kader van het schrijven van een offerte 
of in het geval van een grotere opdracht aan het begin van de opdracht. Op basis van de 
karakteristieken van de opdracht worden instrumenten voor het proces gekozen. Daarbij vormt een 
checklist die binnen dit onderzoek is ontwikkeld de basis. Deze keuze voor de checklist als 
basisinstrument en de ontwikkeling en het ontwerp van de checklist worden behandeld in paragraaf 
9.2. 

9.1.2 Risico-identificatie 
Zoals gesteld in de vorige paragraaf vormt een checklist de basis van de identificatiefase. De checklist 
zorgt voor een hoog basisniveau aan geïdentificeerde risico's dat kan worden uitgebreid met project
en organisatiespecifieke risico's. De checklist zorgt ervoor dat ervaringen worden vastgelegd en voor 
nieuwe projecten beschikbaar blijven . Afhankelijk van de grootte en de doelstelling van de opdracht 
kunnen andere instrumenten worden toegevoegd voor identificatie projectspecifieke risico's. 

9.1.3 Risico analyse 
Het contract wordt beoordeeld met de aangevulde checklist. Details in de opzet en het gebruik van de 
checklist worden besproken in paragraaf 9.2.5. De ingevulde scores worden per hoofdcategorie en 
subcategorie weergegeven in een boxplot Zo is zowel de spreiding als het gemiddelde van de scores 
in één oogopslag te zien en wordt goed overzicht gegeven van dekking van risico 's in iedere 
categorie. 

9.1.4 Risico besluitvorming 
De resultaten van de risico analyse worden voorgelegd aan de klant. Daarnaast kan er een meer 
inhoudelijk advies worden gegeven over de kwaliteit van het contract. De klant kan dan zelf beslissen 
of er verbetering in het contract nodig is. Aan de hand van de opties voor risicomanagement kan 
gekeken worden hoe een risico het best te verminderen is. 

9.1.5 Risico monitoring en controle 
Dat er een goed contract is afgesloten betekent niet dat er geen problemen zullen zijn . Zo moet er nog 
steeds een goede samenwerking worden ontwikkeld en moet er invulling worden gegeven aan 
afgesproken communicatiestructuren. Daarnaast moet de naleving van het contract gecontroleerd 
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worden. Mclvor (2005) stelt voor om hier een promotor voor aan te stellen die ervoor zorgt afspraken 
worden nagekomen en conflicten opgelost. 

9.2 Keuze en ontwerp van de checklist 
Hier wordt verder toegelicht waarom voor de checklist gekozen is. Zoals aangegeven in paragraaf 7.4 
en 7.5 is het erg lastig om goed gegevens en oordelen te vinden over instrumenten. Daarom is de 
keuze vooral gebaseerd op de criteria die door COGEN Projects zijn aangegeven. Na de toelichting 
van de keuze wordt verder uitgewerkt hoe de structuur van de checklist in elkaar steekt. Daarbij 
komen eerst aan de orde wat de basisstructuur en wat de diepere opbouw is. Daarna wordt uitgelegd 
waarop de vragen in de lijst zijn gebaseerd. Tenslotte wordt toegelicht hoe de vraagstelling is en 
waarop de beoordelingsschaal is gebaseerd. 

9.2.1 Keuze van de checklist 
Er is gekozen voor een checklist als basisinstrument in de identificatiefase, omdat dit instrument 
goede invulling geeft aan de eisen die gesteld worden. Geen van de andere risico-identificatie 
instrumenten geven de mogelijkheid om ervaringen uit het verleden vast te leggen, terwijl dit juist een 
belangrijk voordeel is dat COGEN Projects de klant wil bieden. Daarom vereisen alternatieve risico
identificatiemethoden dat er een sessie of interview wordt gehouden om tot een risico-identificatie te 
komen. Hoewel Cogen Projects ondanks de kennis uit de checklist eist dat ook andere 
identificatiemethoden worden toegepast, geeft het hebben van de checklist een voorsprong ten 
opzichte van andere methoden van risico-identificatie. De checklist heeft de laagste basiskosten en de 
meeste flexibiliteit in de toepassing. Daarnaast ondersteunt de checklist door de opzet het 
beoordelingsproces. Het geeft een standaard structuur waarin nieuw geïdentificeerde risico 's 
makkelijk kunnen worden toegevoegd. De structuur van de checklist kan ook worden gebruikt als 
check voor de compleetheid van identificatie in andere instrumenten zoals aangegeven door Hillson 
(2002). Het is wel van belang dat in het gebruik van de checklist rekening wordt gehouden met het feit 
dat deze geen complete identificatie hoeft te geven. Hier wordt in het hoofdstuk, waarin de toepassing 
van de checklist wordt beschreven , verder op ingegaan. 

Er is gekozen voor een simpel kwalitatief oordeel bij het beoordelen van risico's. Binnen de 
contractvorming is het mogelijk om risico 's te managen zonder hoge kosten te maken door goede 
afspraken te maken. Om dit te doen is vooral van belang om de gaten in het contract op te merken. 
Daarbij hoeft niet meteen duidelijk te zijn hoe groot het gat precies is. Als dit van belang is kan er altijd 
nog de keuze worden gemaakt om dit te kwantificeren. Daarnaast is er bij uitbesteden van de 
energievoorziening een groot aantal risico 's, dat moeilijk te kwantificeren is . Daarnaast is er weinig 
historische data beschikbaar. In eerste instantie zal vanwege de adviessituatie altijd met de klant 
moeten worden gepraat over wat de specifieke omstandigheden en de belangrijkste risico's zijn . 
Daarmee wordt het nadeel van het beperken van de creativiteit al verminderd. 

9.2.2 Basisstructuur checklist 
De basisstructuur van checklist is gebaseerd op een categorisering van risico 's. Deze categorisering 
van risico 's is die van Woodward et al.(1992). Hij heeft een categorisering van risico's in Build Operate 
Transfer infrastructuur projecten gemaakt. De categorisering die door Woodward et al. (1992) wordt 
voorgesteld, maakt in eerste instantie een onderscheidt tussen: 

• Marktbrede risico's 
• Projectgebonden risico 's 

Binnen de marktbrede risico's zijn de volgende categorieën gedefinieerd : 
• Politiek 
• Juridisch 
• Commercieel 
• Milieu 

Binnen de projectgebonden risico's is er een onderverdeling in de volgende categorieën : 
• Technisch 
• Operationeel 
• Financieel 
• Opbrengsten 

Vervolgens is gekeken hoe de geïdentificeerde risico 's in de gedefinieerde categorieën passen. 
Hieruit is gebleken dat de categorie opbrengsten minder relevant is , omdat de onzekerheid over 
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opbrengsten bij de energievoorziening relatief beperkt is . Deze categorie is uit de indeling gehaald en 
risico's in deze categorie zijn bij financieel ondergebracht. Om met de checklist ook de fase van 
selectie van de contractor te laten bestrijken is een categorie "aanbieder" toegevoegd. 

9.2.3 Diepere structuur van de checklist 
Een van de belangrijkste kenmerken van de checklist is dat deze flexibel moet zijn . Om deze 
flexibiliteit te bereiken zijn binnen de categorieën sub-categorieën gedefinieerd die het mogelijk maken 
om te selecteren op belangrijke gebieden binnen categorieën en in een rapportage aan te geven of en 
op welke specifieke vlakken risico's zitten. Binnen de subcategorieën zijn aspecten gedefinieerd die 
met één of meerdere vragen getoetst worden. De structuur van de lijst inclusief subcategorieën is in 
twee delen opgenomen in Bijlage 4. 

9.2.4 Basis van de vragen in de checklist 
Om een optimale basis te hebben voor de vragen van de checklist zou deze gebaseerd moeten 
worden op de volgende bronnen: 

Ervaringen van uitbesteders 
Kennis van de adviseurs (beoogde gebruikers) 
Literatuur 
Modelcontracten van aanbieders 

De volgende stappen zijn gezet om de checklist te vullen met vragen: 
Het houden van een risicoworkshop bij GOGEN Projects 
Het verwerken van de risico's die in de interviews zijn gevonden 
Het verder ontwikkelen op basis van persoonlijke kennis en ervaring door een senior 
adviseur van GOGEN Projects 

Een stap die nog gezet zou kunnen worden is het vergelijken van de checklist met handleidingen en 
checklists op gebied van uitbesteden van de energievoorziening die openbaar beschikbaar zijn. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

ESPC contract Risk I Responsibility Matrix van US department of Energy (US DoE, 2005) 
Tooikit Duurzame woningbouw van Senternovem (Senternovem, 2005) 
Toelichting Energieclustering van Glami (VEK adviesgroep, 2005) 
Draaiboek parkmanagement Energie van Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland 
{2006) 
EPC manual Preparation of an EPC project: From first idea to realization van Graz Energy 
Agency {2004) 
A best practice guide to Energy Performance Contracts van Australian Energy 
Performance Contracting Association {2004) 

Een andere stap zou een project voor het ontwikkelen van modelcontracten voor verschillende 
sectoren en situaties kunnen zijn. Op Europese schaal wordt hier al aan gewerkt, maar er is nog geen 
Nederlandse partner. De Europese organisatie die dit coördineert heet Eurocontract Hierin is een 
samenwerking met Senternovem een optie. Het verzamelen van modelcontracten van aanbieders kan 
hiervoor een eerste stap zijn. Het succes hiervan is echter niet verzekerd zoals blijkt uit een 
onderzoek van Sorrell {2005). · 

9.2.5 Stelling van vragen en de beoordelingschaal 
De vragen in de checklist moeten positief worden gesteld. Keizer en anderen {2002) stellen op basis 
van onderzoek naar Kahneman en Tversky's prospect theorie (Kahneman en Tversky, 1979) dat "het 
op een negatieve manier voorstellen van risico's leidt tot positievere waarnemingen dan een positieve 
manieren van voorstellen". Aangezien er getoetst wordt hoe goed risico 's zijn afgedekt is het minder 
erg als er te negatief wordt geoordeeld dan wanneer er te positief wordt geoordeeld. Er is een 
standaardbegin van iedere vraag gedefinieerd die wordt aangevuld. Elke vraag begint met: "In welke 
mate ... " . 

Voor de beoordeling van het contract wordt een vijfpuntschaal gebruikt, met een toevoeging van een 
categorie "fataal". De score "fataal" betekent dat het contract principieel onvoldoende scoort op het 
gescoorde punt en ongeacht andere scores verbeterd dient te worden. De keuze voor een 
vijfpuntenschaal hangt af van de gebruiker. Deze moet voldoende nuance aan kunnen geven in zijn 
oordeel, zonder dat alle scores rond het midden uitkomen. Als bijvoorbeeld op een tienpuntschaal een 
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groot deel van de scores tussen 3 en 7 uitkomen, kan er beter een minder uitgebreide schaal worden 
gebruikt. Dit dwingt de gebruiker tot een duidelijker oordeel en verbetert daarmee de waarde van het 
oordeel. 

9.3 Criteria voor keuze van aanvullende instrumenten 
In deze paragraaf worden de criteria voor de keuze van aanvullende instrumenten besproken. Daarbij 
zal eerst worden ingegaan op de criteria voor instrumenten voor de identificatie van risico's . 
Vervolgens wordt ingegaan op de criteria voor de analyse van risico's. 

9.3.1 Criteria voor instrumenten voor identificatie van risico's 
De criteria voor keuze van instrumenten zijn : 

Compleetheid identificatie 
Kosten 
Doorlooptijd 
Complexiteit 
Politieke dimensie 

Compleetheid van de identificatie van risico's is het belangrijkste criterium voor de keuze van 
instrumenten. Op basis van de grootte en complexiteit van het project moet een inschatting gemaakt 
worden van de noodzaak van aanvullende informatie en hoe deze het best is te verkrijgen . 
Vanwege de commerciële basis van het advies is buiten de compleetheid van groot belang voor de 
keuze van instrumenten dat de kosten van het gebruik van het instrument moeten aansluiten bij de 
grootte en risico 's van het project waar de beoordeling voor wordt gedaan. De kosten van het gebruik 
van het instrumenten zijn direct gerelateerd aan de beschikbare tijd voor maken van de analyse en het 
geven van het advies. 
Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met de beschikbare doorlooptijd en de termijn 
waarop het instrument gebruikt kan worden . Verder moeten instrumenten worden afgestemd op de 
complexiteit van het project. Een complexer project behoeft immers een omvangrijkere risicoanalyse 
en is meer gebaat bij verzameling van informatie over nieuwe of projectspecifieke risico's. De keuze 
voor instrumenten is tenslotte ook afhankelijk van de grootte van de politieke dimensie in het project. 
Een politieke dimensie geeft immers problemen voor het gebruik van informatieverzamelingtechnieken 
die in een groep worden toegepast. 

9.3.2 Criteria voor aanvullende instrumenten voor analyse van risico's 
Het is mogelijk dat de klant een diepgaandere analyse van risico 's verlangt om een betere 
onderbouwing te geven aan keuzes in de besluitvormingfase voor het management. Andere 
mogelijkheden zijn het onderbouwen van de beloning van de prestaties van de contractor of het 
maken van een bepaalde afweging in het ontwerp. De criteria die van toepassing zijn : 

Kosten 
Doorlooptijd 
Toegevoegde waarde van kwantificering 
Kwantificeerbaarheid van risico 
Beschikbaarheid van gegevens 

Als een diepgaandere analyse van risico wordt gevraagd, bijvoorbeeld om een keuze voor een 
bepaald risico te onderbouwen, zijn aanvullende instrumenten nodig. Ook hier geldt dat de keuze in 
de eerste plaats afhangt van het beschikbare budget en de kosten voor toepassing van het 
instrument. Vervolgens is het van belang dat het instrument kan worden toegepast binnen de 
beschikbare doorlooptijd. Het construeren van een waardemodel voor risico 's kan geruime tijd in 
beslag nemen. Voor de mogelijke keuze van kwantitatieve methoden is het van belang om de 
toegevoegde waarde van kwantificering en de kwantificeerbaarheid van het risico mee te nemen. Als 
risico kwantificeerbaar is, is het voor bijvoorbeeld simulatiemethoden van belang dat er historische 
getallen beschikbaar zijn. 
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10 Implementatie 
Hier wordt de implementatie van het instrument besproken. Eerst worden de mogelijkheden voor 
toepassing van het instrument besproken aan de hand van een aantal scenario's die worden 
gedefinieerd. Vervolgens wordt toegelicht hoe de checklist actueel kan worden gehouden. Als laatste 
wordt uiteengezet hoe het instrument in de markt kan worden gezet. 

10. 1 Toepassing van het instrument 
De toepassing van het instrument hangt in sterke mate af van de basisopdracht en het budget dat 
beschikbaar is voor onderzoek. Derhalve zullen hier eerst enige scenario's worden uitgewerkt 
waarbinnen het instrument kan worden toegepast. Vervolgens wordt in ieder scenario het proces voor 
toepassing binnen de verschillende scenario's beschreven. 

10.1.1 Second apinion voor een contract 
GOGEN Projects kan gevraagd worden om een second opinion te geven over een contract dat in 
onderhandeling is. In dit scenario is er geen ruimte voor uitgebreid onderzoek. In het intake gesprek 
wordt geïnventariseerd naar welke risico's gekeken wordt en wordt een rangschikking van 
risicogebieden gemaakt. Eventueel kan een analyse worden uitgevoerd van documenten die in het 
eerdere proces zijn gebruikt. Aan de hand van uitkomsten van deze informatie wordt gekeken of er 
reden is om aspecten aan de checklist toe te voegen. Vervolgens wordt het contract beoordeeld aan 
de hand van de checklist. Uit deze beoordeling volgt een rapportage over het contract aan de klant. 

1 0.1.2 Complete begeleiding van een uitbestedingstraject 
De belangrijkste aanleidingen voor dit scenario zijn: 

• GOGEN Projects wordt betrokken in een project voor strategievorming voor de 
energievoorziening dat uitmondt in een uitbesteding, waar GOGEN Projects bij betrokken blijft. 

• GOGEN Projects wordt specifiek aangetrokken om een uitbestedingstraject te begeleiden, 
waartoe eerder besloten is. 

In dit scenario gaat het om omvangrijke en complexe projecten . Daarbij is GOGEN Projects 
(mede)verantwoordelijk voor het maken van planningen, het schrijven van tenders, advies in de 
contractvorming en eventueel de commissioning van installaties en het toezicht op de uitvoering van 
het contract. Indien GOGEN Projects niet op de hoogte is van het voortraject wordt in het 
intakegesprek vastgesteld hoe goed de uitbesteder het eigen proces in kaart heeft gebracht en hoe 
goed de uitbesteder is voorbereid op uitbesteding van energievoorziening. 
Vervolgens wordt op basis van het budget, de beschikbare tijd en de beoogde doorlooptijd een 
planning gemaakt voor het risicomanagementproces . De categorieën in de checklist kunnen in de 
identificatiefase van het proces worden gebruikt als insteekgebieden. Op basis van de vergaarde 
informatie wordt gekeken of er aspecten aan de checklist moeten worden toegevoegd. Het schrijven 
van de tender gebeurt op dezelfde manier als anders. Na voltooiing van de tender wordt deze 
gecontroleerd aan de hand van de checklist, zodat een hoog niveau van kwaliteit en volledigheid kan 
worden gegarandeerd. 
In de contractonderhandelingen die volgen dient de checklist als toets instrument voor de versies van 
contract, zodat aangegeven kan worden waar zwakke plekken zitten. Indien GOGEN Projects 
betrokken blijft bij het project kan de checklist worden gebruikt voor tussentijdse toetsing van het 
project. Bij de ontwikkeling van de checklist heeft de nadruk echter gelegen op de contractfase en in 
mindere mate de aanbestedingsfase. Om de checklist volwaardig te laten functioneren in de andere 
fases is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan het uitbreiden van de checklist. 

1 0.1.3 Begeleiding van een uitbestedingstraject met een beperkt budget 
In tegenstelling tot de situatie bij complete begeleiding gaat het hier om relatief eenvoudige installaties 
met een beperkte omvang. Gevolg hiervan is dat het budget voor advies bij het uitbesteden ook 
beperkt is om niet van invloed te zijn op het rendement van het project. In het intake gesprek en 
eventueel met behulp een instrument voor informatieverzameling worden risico 's geïnventariseerd en 
gerangschikt. Vervolgens wordt gekeken of de geïdentificeerde risico 's voldoende aan de orde komen 
in de checklist, zo niet dan wordt deze bijgewerkt. 
De tender wordt geschreven en op kwaliteit en volledigheid gecontroleerd aan de hand van de 
checklist. Na selectie van het beste aanbod wordt de checklist tijdens het onderhandelingsproces 
gebruikt om ervoor te zorgen dat er een goed en compleet contract uit de onderhandelingen komt. 
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GOGEN Projects kan betrokken bl ijven bij deze projecten door commissioning op ontwerp en 
uitvoering. Zoals bij het scenario voor complete begeleiding is opgemerkt, geeft de huidige checklist 
wel een basis, maar is verdere ontwikkeling aan te bevelen . 

10.2 Actueel houden van de checklist 
Om te voorkomen dat de checklist zijn waarde verliest is het van groot belang dat de checklist actueel 
gehouden wordt. Hier zal worden beschreven hoe dit kan worden gewaarborgd. 
De actualiteit van de checklist kan op drie manieren worden zeker gesteld. 
Deze manieren zijn : 

• Evaluatie van de checklist aan de hand van risico-inventarisatie binnen lopende projecten 
• De checklist actualiseren na ontwikkelingen in regelgeving en technologie 
• De checklist updaten aan de hand van evaluaties van projecten 

Deze drie manieren zullen hieronder ieder apart worden toegelicht. 

1 0.2.1 Evaluatie checklist na risico-inventarisatie 
De eerste manier is de evaluatie van de checklist voor het gebruik op basis van de inventarisatie 
binnen het lopende project. Door bij ieder project ook bij de uitbesteder de risico's te inventariseren 
wordt voorkomen dat een risico dat alleen in een specifieke situatie speelt over het hoofd wordt 
gezien. Daarnaast betekent dit dat de checklist ieder project wordt verbeterd aan de hand van 
ervaring van de beschikbare relevante kennis op dat moment. 

1 0.2.2 Aanpassen checklist naar aanleiding van ontwikkelingen 
GOGEN Projectsis een organisatie die zijn bestaansrecht ontleent aan het verkopen van kennis . 
Vandaar dat het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op gebied van regelgeving en 
technologie een belangrijk onderdeel van de activiteiten van GOGEN Projects is. Verschillende 
medewerkers zijn verantwoordelijk voor het beheer van kennis in de verschillende domeinen waar 
GOGEN Projects actief is . Door iemand verantwoordelijk te maken voor het signaleren van 
ontwikkelingen die van belang zijn voor de checklist wordt voorkomen dat deze gedateerd raakt. 

1 0.2.3 Checklist meenemen in de evaluatie van projecten 
De belangrijkste manieren waarop GOGEN Projects kennis kan nemen van de resultaten van 
projecten zijn de volgende: 

• Door betrokken te blijven bij het project met advies over verdere ontwikkeling, commissioning 
en contracttoezicht 

• Door contact te houden met de organisatie waar het project is uitgevoerd. 
GOGEN Projects heeft het voornemen zoveel mogelijk betrokken te blijven bij projecten door diensten 
aan te bieden in de commissioning van installaties en het toezicht op de uitvoering van het contract. 
Door het aanbieden van de diensten zal GOGEN Projects kunnen opmerken of en waar problemen in 
deze projecten optreden. Indien er problemen worden gesignaleerd in een project, moet ook gekeken 
worden of de checklist hier voldoende aandacht aan schenkt. 
Als GOGEN Projects niet betrokken blijft bij een project, valt aan te bevelen om na enige tijd contact 
op te nemen om te peilen hoe het project loopt en of er problemen zijn opgetreden. Hiermee kan 
GOGEN Projects de klanttevredenheid in de gaten houden, blijft GOGEN Projectsop de hoogte van 
problemen die in verschillende projecten kunnen spelen en wordt ook nog eens een mogelijkheid tot 
acquisitie geschapen. 

10.3 Vermarkten van product 
Om het product advies bij contractvorming voor uitbesteden van de energievoorziening te verkopen is 
het vooral belangrijk dat er ruchtbaarheid wordt gegeven aan het feit dat GOGEN Projects expertise 
op dit gebied heeft en verder ontwikkelt. PR is erg belangrijk . 
Belangrijkste middelen voor PR zijn : 

Publicatie in een tijdschrift 
Lezing 

- Advertentie 
Internet 

Daarbij kan de promotie het best worden afgestemd op de segmenten die gedefinieerd zijn. Per 
segment zijn er andere mogelijkheden voor promotie. Voor tuinbouw kan over de ontwikkel ing van het 
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instrument worden gepubliceerd in een nieuwsbrief voor de tuinbouw die GOGEN Projects periodiek 
rondstuurt. Daarnaast kan er aandacht aan worden besteed op een website voor de tuinbouw over 
WKK die GOGEN Projects beheert. 
De industrie kan het best bereikt worden door een publicatie over het onderzoek een vakblad over 
industrieel onderhoud of voorzieningen; een voorbeeld hiervan is het blad "Utilities". Er is al een 
afspraak met het blad "Utilities" om een artikel over de resultaten van het onderzoek te schrijven. Het 
segment Utiliteit wordt voor een deel bereikt via "Utilities" eventueel zou nog naar een ander blad 
kunnen worden gekeken. 

11 Validatie 
In dit hoofdstuk wordt toegelicht wat tot nu is gedaan om het instrument te valideren. In de eerste 
paragraaf wordt verteld welke problemen er zijn voor de validatie binnen het afstudeerproject. 
Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de case die is gebruikt voor een pilot met de 
ontwikkelde checklist. Hierna worden de resultaten van de pilot beschreven. Tenslotte wordt 
commentaar gegeven op het resultaat. 

11. 1 Problemen bij de validatie 
Voor een goede validatie van het instrument zou een langlopende casestudie moeten worden gedaan 
van een project van voldoende omvang en complexiteit. Zo zou kunnen worden aangetoond dat het 
instrument risico's goed aan het licht brengt. Hiervoor is de duur van dit project echter te kort en het 
instrument zou zijn waarde verliezen als hierop gewacht wordt. Alternatief zou een diepgaande 
casestudie van een afgerond project kunnen worden gedaan . Probleem hierbij is dat de omgeving 
door de liberalisatie van de markt, veranderingen in regelgeving en voortschrijdend inzicht in 
contractvorming substantieel veranderd is. Er is daarom gekozen om een pilot te doen met alleen de 
checklist op een tussenversie van een contract dat beschikbaar was binnen GOGEN Projects. 

11.2 Casebeschrijving pilot 
Er is een pilot gedaan met de checklist op een contract tussen een projectontwikkelaar voor een 
woningbouwcorporatie en een energiebedrijf voor de ontwikkeling van warmtenet en levering van 
warmte in een woningbouwproject. Daarmee voldoet de pilot aan de eisen van omvang en 
complexiteit. De versie die beoordeeld is een versie van het contract tegen het eind van de 
onderhandeling, dat dus al redelijk compleet zou moeten zijn. Vanwege de vertrouwelijkheid kan hier 
niet verder op in worden gegaan. 

11.3 Toepassing checklist 
De adviseur die de checklist heeft toegepast was zeer tevreden over hoe de checklist heeft geholpen 
in de beoordeling en het resultaat. "Contractbeoordeling kan nu veel meer systematisch en efficiënt 
worden uitgevoerd. Hierdoor wordt de drempel voor een second apinion aanmerkelijk lager 
geworden." (ir. J.M. Grift, GOGEN Projects BV). 
Zoals te zien is in Figuur 11.1 scoorde het contract, ondanks het feit dat er bij de ontwikkeling er van 
veel aandacht aan is besteed, op een aantal punten nog niet voldoende. Een meer gedetailleerde 
beoordeling is opgenomen in Bijlage 5. Daarnaast heeft de pilot geleid tot een aanpassing in de 
checklist. In eerste instantie was voorzien dat vooraf met de klant weegfactoren voor de 
geïdentificeerde risico's zouden worden bepaald. Tijdens de pilot is echter geconcludeerd dat het veel 
makkelijker is om de checklist te gebruiken om de gaten in het contract boven te halen en achteraf de 
ernst van deze gaten met de klant te overleggen. 
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Figuur 11.1 Boxplot met scores voor het pilotproject 
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Hoewel deze pilot zeer beperkt is en het instrument niet in zijn geheel is gebruikt, kan wel een 
voorzichtige conclusie over de checklist worden getrokken. De pilot is geslaagd, maar er moeten 
vooral meer en nieuwe projecten mee worden gedaan om te komen tot een volledig oordeel te komen. 
Er zijn geen problemen bovengekomen in het gebruik van de checklist. Wel zijn een aantal punten van 
verbetering bovengekomen in een bestaand contract. Het is van belang bij de eerste projecten het 
functioneren van de checklist apart te evalueren . Daarnaast valt het aan te bevelen om de 
tevredenheid van de klant bijvoorbeeld een jaar na het project te controleren. 
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12 Conclusies 
Hier worden de conclusies voor de belangrijkste vragen gegeven. Eerst wordt de conclusie over de 
ontwikkeling van de markt gegeven. Vervolgens wordt geconcludeerd hoe de markt in elkaar zit. 
Daarna worden de conclusies over het resultaat van het ontwerp gegeven. Er wordt afgesloten met de 
aanbeveling en. 

Conclusies 
Uit een enquête onder contractors die diensten op het gebied van de energievoorziening aanbieden is 
gebleken dat er een lichte tot behoorlijke groei van de markt mag worden verwacht. Deze groei vind 
vooral plaats in de segmenten utiliteit en woningbouw. Het segment industrie blijft nog een beetje 
achter. Gezien de verwachte groei van de markt en de beperkte concurrentiedruk is de markt te 
typeren als een kans voor GOGEN Projects. 

In de markt zijn 5 segmenten gedefinieerd. Dit zijn de volgende: 
• Het segment industrie, waar sprake is van grote installaties voor industriële processen . 

Kostenbesparingen zijn de belangrijkste drijfveer voor uitbesteden in dit segment. De 
leveringszekerheid is echter net zo belangrijk als randvoorwaarde, zodat het belangrijk is dat 
onderhoud wordt gecoördineerd met het productieproces. Het advies concentreert zich op 
gebied van kennis van de markt en de analyse van energiestromen. 

• Het segment woningbouw, waar het gaat om de warmtevoorziening van woonwijken. De 
verdeling van de kosten is een belangrijk thema in dit segment, wat wordt benadrukt door de 
recente perikelen rond de warmtewet Daarnaast is voorzieningszekerheid een belangrijke 
reden om warmtenetten te gebruiken. 

• Het segment gebouwencomplexen in de utiliteit, in dit segment vallen ziekenhuizen, grote 
winkelcentra, sportaccomodaties, onderwijsinstellingen en dergelijke. Belangrijkste doel van 
deze instellingen is vergroten van de focus op het primaire proces, zodat leveringszekerheid 
van groot belang is. Afhankelijk van de functie van het gebouw kan die zelfs van levensbelang 
zijn . Bij sommige instellingen kan een aanbesteding noodzakelijk zijn . 

• Het segment enkelvoudige gebouwen in de utiliteit, dit zijn scholen, kantoren of kleine 
sportaccommodaties. Hier worden geen hoge eisen gesteld, buiten het feit dat de energieprijs 
beheerst moet zijn . Vanwege de ligging in verstedelijkt gebied kan warmtelevering aan 
woningen een optie zijn. 

• Het segment agrarische sector, waarin vooral met gasmotoren wordt gewerkt voor 
verwarming van kassen en het maken van C02 voor in de kas met behulp van een 
rookgasreiniger. Omdat energiekosten een groot deel zijn van productiekosten moet de 
installatie zo rendabel mogelijk worden ingezet. 

Uit analyse van interviews met gebruikers van uitbesteding van de energievoorziening blijkt dat er veel 
problemen zijn . De meeste van deze problemen zijn terug te voeren op tekortkomingen in het 
contract. 

Uit literatuur blijkt dat het contract de belangrijkste mogelijkheid voor het omgaan met risico is in 
samenwerkingen. Het is ook een belangrijke bron van risico als het contract niet goed in elkaar zit. Het 
contract is het document dat het samenwerkingsproces tussen een organisatie en zijn leverancier 
regelt. Risico's in contracten zijn moeilijk te kwantificeren, omdat kleine problemen grote gevolgen 
kunnen hebben als er verkeerd mee om gegaan wordt. 

Er is een risicomanagementproces ontworpen om structuur te geven aan het identificeren, beoordelen 
en managen van risico's in de contractvormingsfase. Dit proces bestaat uit de volgende fases: 

• Planningsfase 
• Identificatiefase 
• Analysefase 
• Besluitvormingsfase 
• Controlefase 
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Op basis van de huidige literatuur was het niet mogelijk een beoordelingsinstrument voor de keuze 
van instrumenten in het proces te ontwerpen. Hiervoor was een onvoldoende informatie beschikbaar 
over de eigenschappen van instrumenten. Op basis van de praktische eisen is gekozen om een 
checklist als basisinstrument in het risicomanagementproces te gebruiken. Afhankelijk van het project 
kan ervoor gekozen worden welke andere instrumenten worden gebruikt om de checklist aan te 
vullen. 

De checklist is ingedeeld in hoofdcategorieën, subcategorieën en aspecten, per aspect zijn een of 
meer vragen gesteld. In de analysefase wordt met behulp van de checklist een kwalitatieve 
beoordeling gegeven op een vijfpuntsschaal aangevuld met een categorie "fataal" . Voor de rapportage 
worden de scores weergegeven in een boxplot per categorie en per subcategorie, zodat een goed 
overzicht ontstaat van de kwaliteit van een contract. 

Een pilot met de checklist is met succes afgerond. In de pilot is een contract met voldoende 
complexiteit in de eindfase van de onderhandeling beoordeeld. Met behulp van de checklist zijn zo 
een aantal tekortkomingen in het contract boven gehaald. Het proces van beoordeling verliep efficiënt. 
Op basis van de pilot kan gesteld worden dat de checklist een nuttig en bruikbaar instrument is dat 
kan bijdragen aan het verbeteren van contracten. 
Het doel was om duurzame samenwerking door betere contractvorming te bereiken. Het ontworpen 
instrument stelt GOGEN Projectsin beter staat om bij te dragen aan dit doel en helpt GOGEN Projects 
haar diensten in een opkomende markt aan te bieden. 

Aanbevelingen: 
Hoewel de eerste pilot met de checklist een goed resultaat heeft opgeleverd is de belangrijkste 
aanbeveling om deze verder te ontwikkelen . De belangrijkste manieren zijn: 

Verder verwerken van bestaande checklists en handleidingen 
Toepassen van het risicomanagementproces in projecten 

Het integreren van kennis uit bestaande handleidingen en checklists is verder uitgewerkt in paragraaf 
9.2.4, waar ook verwijzingen naar deze literatuur te vinden zijn . Voor het toepassen van het 
risicomanagementproces in projecten moeten geschikte projecten geworven worden, zodat ervaring 
kan worden opgedaan. 

Om tot een goede (wetenschappelijke) validatie van het instrument te komen zou een lange 
casestudie met het instrument kunnen worden gedaan. 

Het instrument is nu vooral toegespitst op uitbesteding van de energievoorziening. Bij synergetische 
productie spelen echter veel van dezelfde risico's . Het instrument zou ook hiervoor toepasbaar 
kunnen zijn. 

In de utiliteit en tuinbouw is het moeilijker om in de organisatie van de uitbesteder een promotor te 
vinden die de relatie met de contractor bevordert, vanwege kleinere organisaties. Mogelijk kan 
GOGEN Projects hier een schaalvoordeel behalen door voor meerdere projecten de promotor rol te 
vervullen. Op die manier kan GOGEN Projects ook goed op de hoogte blijven van problemen die zich 
voor kunnen doen. 

Binnen Nederland is nog geen vertegenwoordiger van Eurocontract, een Europese organisatie die 
een modelcontract voor het leveren van energiediensten ontwikkelt. Onderzoek naar de 
mogelijkheden van aansluiting bij de organisatie, eventueel in samenwerking met Senternovem, zou 
mogelijkheden voor het opbouwen en vermarkten van kennis kunnen bieden . 

In het onderzoek onder gebruikers zijn interessante ervaringen bovengekomen, die door gebrek aan 
tijd niet verder zijn onderzocht op de mogelijkheid tot een volledige casestudie. Buiten tekortkomingen 
in het contract is het samenwerkingsproces tussen uitbesteder en contractor een belangrijke oorzaak 
voor problemen in uitbestedingsrelaties. Deze beide zaken zijn opties voor verder onderzoek. 

Op gebied van instrumenten voor risicomanagement is nog zeer weinig geschreven over de 
eigenschappen van instrumenten en de keuze voor bepaalde instrumenten in het 
risicomanagementproces. Op dit gebied is verder onderzoek nodig. 
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13 Nabeschouwing 
Na meer dan 1 0 maanden aan het project te hebben gewerkt is het ook goed om eens terug te kijken. 
Gezien het enthousiasme van mijn begeleider voor de ontwikkelde checklist heb ik goede hoop dat de 
checklist verder ontwikkeld zal worden en dat hij daadwerkelijk resultaten zal gaan opleveren voor 
klanten van GOGEN Projects. 
Ik heb het gevoel een hoop geleerd te hebben in mijn project. Helaas is het proces niet altijd volledig 
georganiseerd geweest. Ik wil mijn begeleiders dan ook graag danken voor de flexibiliteit die zij zo nu 
en dan getoond hebben. Ik zal de interessante gesprekken aan lunchtafel bij GOGEN Projects nog 
wel gaan missen. Verder wil ik graag GOGEN Projects bedanken voor bieden van de kans om 
ervaring met een project in het bedrijf op te doen. Ook de mensen die ik heb geïnterviewd wil ik graag 
bedanken voor hun tijd en het vertrouwen dat ze mij geschonken hebben. Jan wil ik graag bedanken 
voor zijn professionele adviezen . Erik wil ik graag bedanken voor de morele ondersteuning. Verder wil 
ik iedereen bij Gogen Projects bedanken voor de gezelligheid. Als laatste wil ik graag iedereen die me 
heeft ondersteund in de laatste weken van harte bedanken voor hun steun. 

Jasper Noort 
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Verklarende woordenlijst 
Woord Omschrijving 
Aanbestedingsdocumenten Documenten waarin omschreven is hoe de aanbesteding verloopt en 

wat door de leverancier geleverd dient te worden in het kader van de 
aanbesteding 

Backupvoorziening Installatie die het overneemt als de primaire installatie voor levering van 
bijvoorbeeld stoom ermee ophoudt 

Contractor Een dienstverlener in een uitbestedingsrelatie, verzorgt een deel van 
het bedrijfsproces van de uitbesteder 

Decentraal In het kader van energievoorziening; Via lokale, kleinere installaties 
voorzien in de energiebehoefte 

Demarcatie Het aangeven van de grenzen van het proces of de installatie die wordt 
uitbesteed 

Dienstverlener Een leverancier van diensten 
Energievoorziening Het voorzien in de behoeften op energiegebied, belangrijkste 

voorbeelden zijn warmte, stoom en elektriciteit 

Fase Deel van een proces 
FTE Fulltime Equivalent, een volledige arbiedsplaats binnen een organisatie 
Kans Een product met goede vooruitzichten 
Kennismanagement Het actief beheren van de aanwezige kennis in een organisatie zodat 

men alle processen zo goed mogelijk kan uitvoeren 
Kernactiviteit Activiteit die zeer belangrijk is voor een bedrijf, heeft grote invloed op 

het succes van het bedrijf 

MicroWKK Warmtekoppeling met een beperkte vermogen (vergelijkbaar met een 
CV-ketel) tot 50 kiloWatt elektrisch 

Off balance financiering Het financieren van productiemiddelen zonder deze financiering op de 
balans als vreemd vermogen te hoeven zetten 

Outsourcing Engelse term voor uitbesteden, het door een dienstverlener laten 
verzorgen van een deel van het bedrijfsproces 

Productiemiddel iets dat gebruikt wordt voor de productie van een product, bijvoorbeeld 
een machine 

Productlevenscyclus Indeling voor de ontwikkeling van een product naar gebruik in de markt 

Uitbesteder Een bedrijf dat een deel van zijn proces heeft uitbesteed 
Uitbesteding Het door een dienstverlener laten verzorgen van een deel van het 

bedrijfsproces 

Verstrengeling Het vervlochten zijn van processen waardoor het moeilijk kan zijn een 
scheiding aan te geven 

Voorzieningszekerheid De zekerheid dat men kan rekenen op de levering van bepalende 
producten 

Warmtekrachtkoppeling De gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit (kracht) 
WKK Afkorting van Warmtekrachtkoppeling, de gecombineerde opwekking 

van warmte en elektriciteit(kracht) 
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Bijlage 1. Verantwoording aanpak interviews uitbesteders 

Doel van de interviews met uitbesteders was om een zo goed mogelijk overzicht te krijgen van de 
volgende zaken: 

• De redenen waarom men beslist de energievoorziening uit te besteden 
• Het proces dat gevolgd wordt bij het uitbesteden van de energievoorziening 
• De mate waarin advies een rol speelt bij het uitbesteden van de energievoorziening 
• De problemen die men ondervindt bij en door het uitbesteden van de energievoorziening 

Om een zo breed mogelijke blik te krijgen op de verschillende sectoren in de markt is de markt 
verdeeld in segmenten . Gedefinieerde segmenten zijn de agrarische sector, de utiliteit, de industrie en 
woningbouw. 
In ieder van deze segmenten is geprobeerd om 3 mensen te interviewen. Uiteindelijk zijn in de 
agrarische sector en de utiliteit 2 mensen geïnterviewd, in de woningbouw 3 mensen en in de industrie 
4. Hierbij is geprobeerd om klanten van verschillende aanbieders te spreken . 
De reden dat er in 2 segmenten minder interviews zijn gehouden, was dat er al een redelijk inzicht is 
gekregen in de problemen, het moeilijk was om interviews te krijgen en het onderzoek dreigde uit te 
lopen. 

Keuze voor interviews 
Het doel van het onderzoek is het verzamelen van zoveel mogelijk diepgaande informatie. Het is 
moeilijk om antwoordmogelijkheden aan te geven. Er is voor gekozen om vooral open vragen te 
stellen. Een deel van deze gegevens is van vertrouwelijke aard. 
De belangrijkste opties voor het onderzoek zijn de volgende : 

• Schriftelijke enquête (al dan niet via internet) 
• Telefonische enquête 
• Interviews 

Vanwege de grote hoeveelheid open vragen is het van belang goed te kunnen doorvragen. Daarnaast 
is het belangrijk zo compleet mogelijke antwoorden te krijgen . Dit laatste pleit voor het mondeling 
afnemen van de enquête. Verder blijkt uit onderzoek dat doorvragen het meest effectief werkt bij een 
interview (Emans, 1990}. Gezien de grote hoeveelheid arbeid die benodigd is voor het verwerken van 
een interview is er wel een noodzaak geweest om het aantal interviews te beperken. 

Werkwijze bij het interviewen 
Als basis van het interview is een interviewschema gebruikt. Op basis van theoretische variabelen en 
indicatoren zijn vragen geformuleerd. Voordat met de vragenlijst begonnen werd, is achtergrond 
informatie over het bedrijf gevraagd. Op basis van de ervaring met uitbesteden van de 
energievoorziening binnen GOGEN Projects zijn naast de algemene beschrijvende variabelen een 
aantal variabelen toegevoegd om in beeld te krijgen hoe men juist op deze potentiële 
probleemgebieden te werk is gegaan . Naar aanleiding van de eerste interviews zijn vragen 
toegevoegd over problemen die niet in vragenlijst voorkwamen maar wel genoemd werden. 
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Het interviewschema wordt hieronder weergegeven: 
Interviewschema interviews met afnemers 
Theoretische variabelen Indicatoren I ruwe 

variabelen 
Doel van de installatie Doel van de installatie 
Belang van de installatie Aangegeven belang 

van de installatie 

Technische typering 
installatie 

Beslissing 

Mate waarin de 
installatie betrokken is 
bij het productieproces 

Soort installatie 

Elektrisch vermogen 

Thermisch vermogen 

Koelvermogen 
Aanleiding 

Onderbouwing 

verwachtingen van 
uitbesteden 

Proces van uitbesteden Stappen 

tevredenheid over het 
proces 

betrokken partijen 

Lengte 

betrokken partijen I 
afdelingen 
betrokkken adviseur 

welke problemen er 
zijn geweest 

mate waarin het proces 
vertraagd is 
aangegeven 
tevredenheid 

betrokken interne 
afdelingen 
betrokken potentiele 
dienstverleners 

betrokken adviseurs 

Behoefte aan advies bij mate van vraag naar 
uitbesteden advies bij huidige 

traject 

vragen 

1 Waarvoor wordt de installatie gebruikt? 
2 Hoe belangrijk is de installatie voor uw bedrijf? 

(hoe erg is het als hij plotseling uitvalt?) 
31n hoeverre is de installatie betrokken bij uw 

primaire productieproces? 

4 Wat voor installatie staat er bij u? 

5 Wat is het elektrische vermogen van de 
installatie? 

6 Wat is het thermische vermogen van de 
installatie? 

?Wat is het koelvermogen van de installatie? 
8 Wat was de aanleiding om te gaan 

uitbesteden? (waarom was uitbesteden aan de 
orde; meer richting tijdstip, randvoorwaarden op 
dat moment) 

9 Op basis van welke argumenten heeft u 
besloten te gaan uitbesteden? (onderbouwing 
keuze voor uitbesteden) 

10 Wat waren uw verwachtingen van het 
uitbesteden van de energievoorziening? 

11 Hoe is de procedure voor het uitbesteden in zijn 
werk gegaan, welke stappen zijn er genomen? 

12 Hoe lang heeft het geduurd van het begin van 
het proces tot het contract ondertekend werd? 

13 Welke afdelingen zijn betrokken bij het proces 
van uitbesteding 

141s er een externe adviseur betrokken geweest 
bij het uitbestedingstraject en zo ja welke? 

15 Zijn er problemen geweest tijdens het proces 
van uitbesteden? 

16 Hoeveel heeft dit het proces vertraagd? 

17 Bent u tevreden over het uitbestedingstraject? 
(duur, mate van samenwerking, onverwachte 
problemen) 

18 Eerder al gevraagd, welke afdelingen 
betrokken? 

19 Welke partijen zijn gevraagd deel te nemen aan 
de procedure voor het uitbesteden? (long list, 
short list, gesprekken) 

20 Eerder al gevraagd, welke adviseurs zijn 
betrokken geweest? 

211ndien er advies is ingewonnen, waarover was 
dit dan? 
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tevredenheid over 
advies bij uitbesteden 

tevredenheid over het 
uitbesteden 

indicatie bij volgende 
keer 

mate waarin men 
tevreden is over advies 

indicatie bij volgende 
keer 
effect op de 
bedrijfsvoering 

mate waarin 
verwachtingen zijn 
uitgekomen 

aangegeven 
tevredenheid 

inzicht in de kosten van was er inzicht in de 
de energievoorz. kosten van de 

energievoorziening 
voor men ging 
uitbesteden 
moment waarop inzicht 
is verkregen in de 
kosten van de 
energievoorziening 

22 Zou u een volgende keer weer een advies 
gebruiken en waarover zou u dan advies 
inwinnen? 

23 Hoe kijkt u terug op het traject met/zonder 
adviseur? (vanuit het oogpunt van behoefte aan 
advies) 

24 al eerder gevraagd, zou u volgende keer advies 
inwinnen? 

25 Welke effecten heeft het uitbesteden gehad op 
de bedrijfsvoering, qua personeel, financiën en 
managementcapaciteit? 

261n hoeverre zijn uw verwachtingen van het 
uitbesteden uitgekomen? 

27 Bent u tevreden over de samenwerking met de 
dienstverlener? 

28 Had u een duidelijk inzicht in de kosten in 
kapitaal, arbeid en energie van de 
energievoorziening op het moment dat u het 
uitbestedingstraject in ging? 

29 Wanneer heeft u dit inzicht verkregen en was 
dit onderdeel van het uitbestedingstraject? 

manier waarop inzicht 30 Hoe heeft u dit inzicht verkregen? 
is verkregen 
welke kosten van de 31 Welke kosten heeft u in kaart gebracht? 
energievoorziening zijn 
in kaart gebracht 

bekendheid van 
vraagpatronen 

stabiliteit energievraag 

samenwerkingsvorm I Bij wie is de installatie 
kostenbasis in eigendom? 

prestatie of installatie 
gedefinieerd? 
hoe worden 
kostenbesparingen 
gedeeld 

in hoeverre is er sprake 
van resultaatgarantie 

regeling mbt 
financiering 
op basis waarvan 
wordt de dienstverlener 
betaald 

toelichting waarom 
deze constructie is 
gekozen 

verdeling subsidies 

32 Waren op moment van aangaan van het 
contract vraagpatronen voor warmte, koude en 
elektriciteit bekend? 

33 Hoe stabiel was de energievraag op moment 
van uitbesteden? 

34 Bij wie is installatie in eigendom? 

35 Wat staat er over de installatie in het contract? 
Technische beschrijving of te leveren uitputs? 

36 Hoe worden kostenbesparingen gedeeld? 

371s er sprake van resultaatgarantie van de 
dienstverlener? 

38 Hoe is de installatie gefinancierd? 

39 Op basis waarvan wordt de dienstverlener 
betaald? 

40 Waarom heeft u gekozen voor de huidige 
constructie? 

41 Wat zijn de afspraken over de verdeling van 
subsidies, indien van toepassing? 
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demarcatie 

eisen aan de installatie 

Afhandel ing aan het 
einde van de looptijd 

contractrigiditeit 

Mogelijkheden 
voortijdige beeindiging 

tevredenheid over het 
contract 

in hoeverre is 
demarcatie van belang 

techn ische grens 
onderbouwing 
techn ische grens 

organisatorische grens 

onderbouwing 
organisatorische grens 
verantwoordelijkheid 
vergunningen 
regeling recht van 
opstal en overpad 
Overpad met 
betrekking tot leidingen 

eigendom behuizing 

publiciteit 

vastgelegde 
duurzaam heidseisen 
vastgelegde 
rendementseisen 
vastgelegde eisen aan 
beschikbaarheid 
Regeling eigendom 
van de installatie bij 
afloop contract 

wat is geregeld mbt 
verlenging van het 
contract 

mogelijkheden tot 
wijzigingen in contract 

afspraken over nieuwe 
prijzen bij wijziging 

is voortijdige 
beeindiging expliciet 
geregeld in het contract 

welke mogelijkheden 
zijn hiervoor 
geschapen 
mate waarin er 
problemen zijn 
geweest 
waardoor werden deze 
problemen veroorzaakt 
dingen die men anders 
zou doen 
aangegeven 
tevredenheid 

421n hoeverre speelt de demarcatiegrens een rol 
bij de uitbesteding? 

43 Waar is de demarcatiegrens gelegd? 
44 waarom is de grens gelegd waar hij ligt? 

45 Waar is de organisatorische demarcatiegrens 
gelegd? (wie doet inspecties en dergel ijke) 

46 Waarom is de organisatori sche grens daar 
gelegd? 

47Wie is verantwoordelijk voor het verkri jgen van 
de benodigde vergunningen? 

48 Wat is er vastgelegd met betrekking tot het 
recht van opstal en overpad? 

49 Hoe is het recht van overpad voor leidingen 
geregeld? 

50 Hoe is het eigendom van gebouw voor de 
energievoorzieining geregeld? 

51 Wat is er vastgelegd met betrekking tot de 
publiciteit rond de installatie? 

52 Welke eisen zijn er vastgelegd met betrekking 
tot de duurzaamheid? 

53 Welke eisen zijn er vastgelegd met betrekking 
tot het rendement? 

54 Welke eisen zijn er vastgelegd met betrekking 
tot de beschikbaarheid van de installatie? 

55wat is geregeld met betrekking tot het eigendom 
van de installatie aan het einde van het 
contract? 

56 Wat is er geregeld met betrekking tot verlenging 
van het contract? 

57Zijn er in het contract mogelijkheden tot 
wijziging opgenomen bij veranderde 
omstandigheden? 

58 Zijn er dingen vastgelegd over nieuwe prijzen 
en condities indien het aangepast dient te 
worden? 

591s er geregeld hoe het contract voortijdige 
beeindigd kan worden? 

60 Indien er iets geregeld is , hoe gaat dat dan? 

61 Zijn er problemen geweest met de 
energievoorziening? 

62 Waardoor worden eventuele problemen 
veroorzaakt? 

63 Wat zou u in de toekomst anders doen om 
problemen te voorkomen? 

64 Hoe tevreden bent u over het contract zoals het 
er nu ligt? 
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Risico's 

kansen 

contract 

risico's waarmee 
rekening is gehouden 
in het contract 

hoe is daar rekening 
meegehouden 
nieuw onderkende 
risicos's 
Hoe is omgegaan met 
nieuwe risico's 
onderkende kansen 
van uitbesteden 

65 Met welke risico's is rekening gehouden in het 
contract? 

66 Hoe bent u met deze risico 's omgegaan? 

67Welke nieuwe risico's bent u inmiddels 
tegengekomen? 

68 Hoe wordt omgegaan met deze nieuwe risico's? 

69 Wat vindt u de belangrijkste kansen voor het 
uitbesteden van de energievoorziening? 

70 een exemplaar van het contract als 
vergelijkingsmateriaal? Uiteraard op basis van 
volstrekte vertrouwelijkheid! 
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Bijlage 2. Analyse van segmenten in de markt 

Situatie analyse in verschillende sectoren 
Hier zal een analyse worden gegeven van hoe de energievoorziening in de verschillende segmenten 
van de markt in elkaar zit. Dit zal gedaan worden door eerst per marktsegment de installaties te 
beschrijven. Daarna zal per segment worden aangegeven : 

• Een beschrijving van installatie met daarin: 
o Het doel 
o De vermogensrange 
o Energiedragers 
o Omgeving 

• Wat de partijen zijn in het segment; de aanbestedende partij, de eindgebruiker en de 
dienstverlener 

• Wat het doel van de aanbesteding is voor de aanbestedende partij 
• Wat de belangrijkste randvoorwaarden zijn voor de aanbestedende partij 
• Hoeveel macht verschillende partijen hebben in de markt 
• Welke diensten een contractor aan kan bieden 
• Welke belangen de eindgebruiker (zoals huurder) heeft 

Op basis van de situatieschets in de sector kan bepaald worden welke zaken van belang zijn in dat 
segment. 

Het segment industrie 
Binnen dit segment zou nog een onderverdeling kunnen worden gemaakt naar grote en kleine 
bedrijven. Dit is niet gedaan op basis van de inschatting dat uitbesteden niet interessant is voor kleine 
bedrijven. 

Beschrijving installatie 
In de industriële sector heeft installatie als doel te voorzien in de energiebehoefte van het primaire 
productieproces. Het gaat om installaties met een groot vermogen (meer dan 100 MW). Deze worden 
afhankelijk van de energievraag in het primaire proces aangestuurd. De installatie dient ter productie 
van een aantal van de volgende energiedragers: 

• Stoom 
• Heet water 
• Koude van verschillende temperatuurniveaus 
• Elektriciteit 
• Persluchten/of vacuüm 

Industriële installaties bevinden zich meestal op industriegebieden. Levering van energie (koude of 
warmte) aan kantoorgebouwen behoort tot de mogelijkheden. Bij levering van warmte aan woningen 
is de afstand een bepalende factor in de haalbaarheid. Er kan wel gekeken worden naar 
mogelijkheden voor centralisatie van voorzieningen op een bedrijventerrein. 

Definitie partijen in de industrie 
De aanbestedende partij is een industrieel bedrijf. Dit bedrijf is ook de voornaamste eindgebruiker van 
de energie. De dienstverlener is een energiebedrijf of een bedrijf dat installaties bouwt of onderhoudt. 

Doel uitbestedende partij 
De energievoorziening is voor de aanbestedende partij vaak eigenlijk een bijzaak dat voorwaarde 
scheppend is voor primaire proces, maar waar niet bijzonder veel aan ontwikkeld kan worden. Dit 
maakt dat het voorzien in de energie tegen minimale kosten dient te gebeuren. De doelen van de 
uitbestedende partij zijn: 

• Kostenbesparingen 
• Verbeteren van de focus op kernprocessen 
• Veiligstellen van toegang tot kennis op gebied van energievoorziening 
• Omzetten van vaste in variabele kosten 
• Binnenhalen van goedkoop kapitaal 
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Het realiseren van kostenbesparingen kan door schaalvoordelen die een contractor kan behalen. Door 
ervaring met verschillende installaties uitwisselen, kan de contractor een hogere conversiefactor (een 
hoger rendement van de brandstof ) en een hogere betrouwbaarheid realiseren. Afhankelijk van de 
situatie kan de contractor mogelijk schaalvoordelen realiseren bij de inkoop van brandstof en de 
aansluiting op het gasnet. 
De contractor heeft regelmatig contact met leveranciers van onderdelen voor verschillende installaties, 
terwijl de uitbesteder alleen voor zijn eigen installatie het contact moet onderhouden . Hierdoor worden 
de transactiekosten verminderd. Ook kan de contractor efficiënter investeren in kennis en deze 
vasthouden door de carrièremogelijkheden die zij medewerkers kan bieden. 
Door het specialistische karakter van de energievoorziening is de afdeling die zich daar mee bezig 
houdt kwetsbaar voor het wegvallen van medewerkers. De carrièremogelijkheden zijn vaak beperkt, 
waardoor het moeilijk kan zijn medewerkers te krijgen en lang vast te houden. Dit maakt het intern op 
peil houden van de kennis duur, terwijl de behoefte aan kennis alleen maar toeneemt door de 
liberalisatie van de markt. 
Bij het afwegen van investeringen wordt vaak een afweging gemaakt op basis van rendement en 
terugverdientijd. Doordat investeringen in de energievoorziening eerder op de lange termijn zijn 
gericht, is de investering hoger en de terugverdientijd langer. Ook geven bedrijven voorkeur aan 
directe investeringen in hun producten. Hierdoor staan investeringen in de energievoorziening 
achteraan. Door de investeringen aan de contractor over te laten en deze te verrekenen in het 
termijnbedrag, wordt er zekerheid gecreëerd dat de kwaliteit van de installatie op peil wordt gehouden. 

De belangrijkste randvoorwaarden voor de uitbestedende partij 
De leveringsbetrouwbaarheid is het allerbelangrijkste aspect van de installatie. Vanwege de kosten 
van het opslaan van energie en de beperkte mogelijkheden daartoe heeft een onderbreking van de 
levering van energie direct gevolgen voor het primaire proces. Onderbrekingen van het proces gaan 
vaak gepaard met hoge kosten. Een onderbreking van het primaire proces heeft in veel gevallen direct 
uitval van producten als gevolg. Daarnaast kunnen er kosten voor de schoonmaak van installaties en 
zijn er kosten voor het opnieuw opstarten van het proces. Indien de fabriek te veel stilligt heeft dit een 
capaciteitsverlies tot gevolg. 

Macht van verschillende partijen 
Industriële bedrijven zijn in staat om hun eigen energievoorziening te regelen. Daardoor zijn ze niet 
afhankelijk van leveranciers. Het aantalleveranciers dat zich richt op het beheren en onderhouden 
van industriële installaties is wel beperkt. Hierdoor is de machtsverhouding redelijk in evenwicht. 

Mogelijke diensten van een contractor 
Contractors bieden een breed scala aan diensten. Belangrijkste diensten zijn: 

• Bouw van de installatie 
• Financiering van de installatie 
• Beheer van de installatie 
• Onderhoud van de installatie 
• Verhandelen van de elektriciteiten/of warmteen/of koude uit de installatie 

Belangen van eindgebruiker 
In dit segment is de uitbestedende partij de eindgebruiker en zijn deze dus al op verschillende 
plaatsen naar voren gekomen. 
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Het segment gebouwencomplexen in de utiliteit 

Beschrijving installaties 
Installaties voor gebouwencomplexen zorgen voor meerdere producten. 
Het doel van de installaties is het zorgen voor energiedragers die nodig zijn in het gebouwencomplex. 
Deze energiedragers kunnen zijn : 

• Warmte 
• Elektriciteit 
• Noodstroom (bij uitval van het normale elektriciteitsnet) 
• Stoom (ten behoeve van bevochtiging, autoclaven, keuken en dergel ijke) 
• Onthard water 
• Koude 

Elektrische vermogens zijn in de range van 2 tot 10 Megawatt. De grootte van de installatie is sterk 
afhankelijk van de grootte van het gebouwencomplex en het aantal producten dat geleverd moet 
worden. Gebouwencomplexen staan vaak in een stedelijke omgeving, zodat levering aan derden 
soms een mogelijkheid is . 

Definitie partijen 
Uitbestedende partijen in dit segment van de markt zijn: 

• Zorginstellingen 
• Onderwijsinstellingen 
• Onderzoeksinstellingen 
• Sportaccommodaties 
• Gemeentelijke instellingen 
• Projectontwikkelaars 

Als er wordt uitbesteed door een projectontwikkelaar, zijn de eindgebruikers de latere kopers of 
huurders van nog te bouwen panden . Bij gemeentes besteden enerzijds de energievoorziening van 
gebieden uit, waarbij sprake is van een mix van bedrijven en woningen. Anderzijds besteden zij soms 
ook de energievoorziening van de eigen panden uit. 
In veel gevallen is de uitbestedende partij ook de eindgebru iker. Alleen bij projecten van 
projectontwikkelaars en bij gebiedsentwikkeling door gemeentes is de aanbestedende partij niet de 
eindgebruiker en zal de eindgebruiker een bedrijf zijn dat ruimte huurt in het pand. 
Dienstverleners zijn energiebedrijven en bedrijven die installaties bouwen of onderhouden . 

Doel voor de uitbestedende partij 
Ook in dit segment geldt dat de energievoorzien ing geen onderdeel is van de kernactiviteiten van de 
organisaties die uitbesteden. Door het uitbesteden denken de organisaties zich meer te kunnen 
richten op het primaire proces. Andere doelen zi jn verlagen van de kosten en het zich verzekeren van 
expertise op gebied van de energievoorziening . 
Projectontwikkelaars besteden de energievoorziening uit om de bouwsom te verminderen . 
Gemeentes besteden de energ ievoorziening ook uit als onderdeel van het plannen van de 
energievoorziening als het om het ontwikkelen van een gebied gaat. Bij het plannen van de 
energievoorziening is duurzaamheid ook een belangrijk doel voor gemeentes. Bij het ontwikkelen van 
gebieden heeft de gemeente een planningshorizon van vijftig jaar, waardoor de voorzieningszekerheid 
puur op basis van een gasnet twijfelachtig is. 

De belangrijkste randvoorwaarden voor uitbestedende partij 
Bij gebouwencomplexen hangt het sterk van gebruiksdoel van het complex af, hoe groot de behoefte 
aan leverbetrouwbaarheid is . Over het algemeen kan gesteld worden dat vooral een hoge 
leverbetrouwbaarheid van elektriciteit wordt verlangd. Bij overheidsinstellingen is het belangrijk 
rekening te houden met verplichtingen met betrekking tot aanbesteden. Indien de aanbesteding als 
gevolg van gerechtelijke procedures over moet, brengt dit grote vertraging en extra kosten met zich 
mee. 
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Macht van verschillende partijen in de markt 
Bij aanbesteding in verband met gebiedsantwikkeling of bouwprojecten van projectontwikkelaars 
hebben de energiebedrijven een grote macht omdat er geen andere partijen zijn met voldoende 
ervaring en middelen om een dergelijk project aan te pakken. Het aantal potentiële leveranciers is 
beperkt. 
Bij uitbesteding van de energievoorziening van gebouwencomplexen waarbij de organisatie zelf de 
eindgebruiker is, is de macht van leveranciers beperkter. In eigen beheer houden is hier altijd een 
alternatief. 

Mogelijke diensten van een contractor 
Bij gebiedsantwikkeling is de contractor verantwoordelijk voor het complete project: 

• Bouw van de installaties 
• Financiering van installaties 
• Exploitatie van installaties 
• Onderhoud van installaties 

Bij uitbesteden van de energievoorziening van eigen gebouwen zijn diensten: 
• Onderzoek naar energiebesparingen 
• Bouw en verbouw van gebouwen en installaties 
• Financiering van installaties 
• Beheer van installaties 
• Onderhoud van installaties 

Belangen eindgebruiker 
Voor de gevallen waar de eindgebruiker de uitbestedende partij is, omdat het om de 
energievoorziening van eigen gebouwen gaat, zijn de belangen hierboven bij het doel en de 
randvoorwaarden weergegeven. Bij het ontwikkelen van een gebied of gebouw, is het van belang voor 
de eindgebruiker dat hij niet voor hoge kosten wordt gesteld. De energieleverancier is monopolist en 
kan zijn eigen prijs bepalen. 

Segment zelfstandige gebouwen in de utiliteit 

Beschrijving installatie 
Het doel van de installatie in zelfstandige gebouwen in de utiliteit, zoals sporthallen en op zichzelf 
staande kantoorgebouwen is het leveren warmte en koude voor het regelen van de temperatuur in het 
gebouw. Soms wordt daar ook elektriciteit geproduceerd. 
Zelfstandige gebouwen in de utiliteit staan vaak in een stedelijke omgeving zodat levering van warmte 
aan woningen een optie kan zijn. Verder zou de energievoorziening ook worden geregeld door 
aansluiting op een aanwezig warmte- en/of koude net. 

Definitie partijen 
De uitbestedende partij is hier de gebruiker van het pand of een vastgoedmaatschappij . 
De eindgebruiker is de gebruiker van het pand. Wie de eindgebruiker is hangt sterk af van de functie 
van het pand af. Voorbeelden van functies zijn school, kantoor of sportaccomodatie. 

Doel van de uitbestedende partij 
Het doel van de uitbestedende partij is om geen zorgen aan de energievoorziening te hebben. 

Belangrijkste randvoorwaarden aanbestedende partij 
Hoewel energiekosten meestal een beperkt onderdeel zijn van de bedrijfskosten, mogen deze ook niet 
onredelijk hoog zijn . In het geval dat de uitbestedende partij niet de eindgebruiker is zijn de 
energiekosten wel onderdeel van de kosten aan het pand. Als deze onredelijk hoog zijn kan dit de 
verhuurbaarheid van het pand beperken. 
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Macht van verschillende partijen in de markt 
De macht in deze markt is evenwichtig verdeeld. Er zijn voldoende leveranciers die het onderhoud en 
beheer van kleine verwarmingssystemen doen. Indien er sprake is van aansluiting op een warmtenet 
ligt de macht meer bij de leverancier, omdat er dan meestal geen alternatief is. 

Belangen eindgebruiker 
De eindgebruiker wil vooral een betrouwbare levering tegen concurrerende prijs . 

Agrarische sector 

Beschrijving installatie 
Het doel van de installatie in de agrarische sector is de productie warmte, elektriciteit en C02 . Het 
vermogen van de installatie varieert tussen 1 MW en 10 MW elektrisch. Het gaat meestal om 
gasmotoren. Voor de levering van C02 is vaak een rookgasreiniger aangesloten op de installatie. 
Vanuit de historie is vaak nog een ketel aanwezig die ook voor warmte en C02 kan zorgen. Agrarische 
bedrijven zitten vaak in één gebied bij elkaar wat samenwerking mogelijk maakt. De afstand tot 
stedelijk gebied is vaak aanzienlijk, zodat levering van warmte aan woningwijken minder goed 
haalbaar is . Er is een trend om met meerdere bedrijven samen te werken in een cluster. Logisch 
gevolg hiervan is dat de schaal van installaties ook toeneemt. 

Definitie partijen 
De uitbestedende partij is hier een agrarisch bedrijf of een samenwerkingsverband van agrarische 
bedrijven. De uitbestedende partij is ook de belangrijkste eindgebruiker. De dienstverleners zijn 
energiebedrijven, bedrijven die installaties bouwen en onderhouden en energiehandelsbedrijven. 

Doel voor uitbestedende partij 
Doelen van het uitbesteden zijn verlagen van kosten, verbeteren van de focus op het primaire proces 
en het binnenhalen van kennis van de energiemarkt. Door de huidige energiemarkt is het verlagen 
van de kosten het belangrijkste doel van uitbesteden. 

Belangrijkste randvoorwaarden uitbestedende partij 
Voor het verbeteren van de focus op het primaire proces is het van belang dat er door de contractor 
goed rekening wordt gehouden met de realiteit van het agrarisch bedrijf. Door de beperkte marges is 
het van groot belang dat de installatie zo effectief mogelijk wordt gebruikt. Onderhoud dient te 
gebeuren in een periode met weinig warmtevraag. 

Macht van verschillende partijen in markt 
In het verleden was het niet mogelijk om elektriciteit te verkopen buiten het lokale elektriciteitsbedrijf 
om. Hierdoor had het elektriciteitsbedrijf een machtspositie . Inmiddels is de markt echter 
geliberaliseerd en zijn er veel verschillende partijen die hun diensten aanbieden. Hierdoor is de markt 
open, er is keuze in leveranciers, maar een enkel agrarisch bedrijf is ook geen grote klant. 

Diensten die de contractor kan bieden 
De contractor kan de volgende diensten bieden: 

• Bouw van de installatie 
• Financiering van de installatie 
• Beheer van de installatie 
• Onderhoud van de installatie 
• Verhandelen van warmte en elektriciteit uit de installatie 

Aansturing van de installatie gebeurt vaak al met behulp van de klimaatregeling in de kas. Door 
gebruik te maken van een warmtebuffer en een koelmaèhine of bronkoeling is het mogelijk de 
installatie flexibel in te zetten, ook als er geen directe behoefte aan warmte is. Daarmee neemt het 
belang van het goed inspelen op de energiemarkt toe, mede vanwege de flexibele inzetbaarheid van 
de installatie. 

66 



Belangen eindgebruiker 
De belangen van de eindgebruiker zijn hiervoor al aan de orde gekomen. 

Woningbouw 

Beschrijving installatie 
Het doel van installatie is te zorgen voor de verwarming en steeds meer ook de koeling van woningen. 
Mogelijke andere producten zijn elektriciteit, koude en warm water. Totaalvermogens variëren van 
enkele honderden kilowatts tot meer dan 5 Megawatt. Deze installaties staan in een stedelijke 
omgeving . Voor met name verbrandingsinstallaties is het beperken van de uitstoot van schadelijke 
stoffen van groot belang. Een voordeel is dat restwarmte optimaal benut kan worden door de korte 
afstand tot de woningen . 

Definitie partijen 
De aanbestedende partij is bij de woningbouw de gemeente, een projectontwikkelaar of een 
woningbouwcorporatie. De eindgebruikers zijn de toekomstige bewoners. Dit kunnen huurders of 
kopers zijn . De dienstverlener is een energiebedrijf, hoewel ook andere partijen vaak meedingen 
vallen deze steeds af in de selectie. Energiebedrijven hebben een belangrijke voorsprong op gebied 
van ervaring met warmtenetten en het omgaan met grote hoeveelheden klanten. 

Doelvoorunbestedendepartij 
De uitbestedende partij is bij woningbouw min of meer gedwongen tot uitbesteden. Voor de gemeente 
heeft alleen de taak te zorgen dat een energievoorziening is. Zelf doen is daarbij tegenwoordig geen 
optie meer. Voor een woningbouwcorporatie is dit wel een optie, maar is deze gebonden aan regels. 
Het beheren en onderhouden van de energievoorziening hebben woningbouwcorporaties echter 
weinig ervaring mee, zodat zij meestal over laten aan een dienstverlener. Een projectontwikkelaar 
houdt zich vooral bezig met bouwen en laat het beheer en onderhoud ook liever aan een andere partij 
over. 
Daarnaast hebben gemeentes vaak een duurzaamheidsdoelstelling . Gemeentes houden een 
planninghorizon aan van vijftig jaar. Op die termijn kan de voorzieningszekerheid op basis van gas 
niet gegarandeerd worden. Om problemen met de voorzieningszekerheid te voorkomen proberen zij 
de energievoorziening te verduurzamen om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. 
Ook woningcorporaties en projectontwikkelaars kunnen gebonden aan afspraken met de gemeente 
wat betreft duurzaamheid. Daarnaast hebben een aantal woningbouwcorporaties vanuit hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid zelf duurzaamheidsdoelstellingen. 

Belangrijkste randvoorwaarden uitbestedende partij 
Door het uitbesteden van de energievoorziening aan één partij zijn de latere bewoners gebonden aan 
die partij . Daarom is het voor gemeentes van belang om te zorgen dat deze niet te veel betalen. In de 
nabije toekomst moet er door de Tweede kamer een wet aangenomen worden die de bepaling van 
tarieven voor warmte voor consumenten gaat regelen . Het is echter de vraag of daarmee alle 
problemen helemaal zijn opgelost. Een andere randvoorwaarde is dat op moment van de 
aanbesteding de plannen nog in een beginstadium zijn en enige flexibiliteit de voorkeur heeft. 
Voor de uitbestedende partij is de klanttevredenheid van de eindgebruiker een belangrijk punt. Het is 
daarom van belang dat de dienstverlener een goede communicatie met de eindgebruiker weet te 
realiseren. Dat houdt in dat er goede voorlichting moet worden gegeven over gebruik van de 
installatie, er een goede helpdesk moet zijn en de rekening inzichtelijk dient te zijn . Een ander punt op 
dit gebied is dat er goede storingsrespons dient te zijn . 

Macht van verschillende partijen in de markt 
De aanbestedende partijen hebben slechts een beperkte macht, omdat zij van de energieleveranciers 
afhankelijk zijn voor het realiseren van de energievoorziening. 
De energieleveranciers zetten daarom vaak hoog in met een rendementseis op hun investeringen. 
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Diensten die de contractor kan bieden 
In woningbouwprojecten wordt bijna altijd hetzelfde pakket aan uitbesteed. Het gaat daarbij om de 
volgende diensten: 

• Bouw van de installatie 
• Financiering van de installatie 
• Beheer van de installatie 
• Onderhoud van de installatie 
• Exploitatie van de installatie 

Belangen van de eindgebruiker 
De eindgebruiker wil een betrouwbare levering tegen een concurrerende prijs . Daarbij speelt comfort 
ook een rol. Zo is levering van koude een toevoeging aan het comfort. In hoeverre een bewoner 
bereid is daarvoor te betalen is echter zeer verschillend. 
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Bijlage 3. Uitwerking analyse van concurrentiedruk 

Onderhandelingsmacht van de afnemers 
De onderhandelingsmacht van de afnemer is afhankelijk van twee factoren . Enerzijds is deze 
afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de ervaring met grootschalige inkoopprocessen. Grotere 
bedrijven, zoals projectontwikkelaars hebben meer ervaring in huis en zijn dus minder afhankelijk van 
advies. Zij hebben een sterke onderhandelingspositie. 
Kleine bedrijven zijn bijna volledig afhankelijk van advies en zij hebben minder ru imte om te 
onderhandelen. 
Anderzijds is de onderhandelingspositie afhankelijk van de mate waarin de beslissing tot uitbesteding 
is genomen. Als de beslissing tot uitbesteden vast staat is ook bij grote partijen vaak behoefte aan 
onder andere marktkennis en is er een behoefte aan advies. Hierdoor wordt ook een grote partij 
beperkt in de onderhandelingsruimte. 

Onderhandelingsmacht leveranciers 
Als adviesbureau is GOGEN Projects voor zijn product niet afhankelijk van leveranciers. Als gekeken 
wordt vanuit het perspectief van de markt voor het uitbesteden van de energievoorziening, dan is het 
sterk afhankelijk van het marktsegment hoeveel macht een leverancier heeft. 

Dreiging nieuwe toetreders 
De dreiging van nieuwe toetreders is beperkt. Er zijn installatieadviesbureaus met zowel technische 
kennis als kennis op gebied van outsourcing en aanbesteding. Outsourcing van de energievoorziening 
is een stap die de grote consequenties heeft. Nieuwe toetreders zullen door middel van referenties 
aan moeten tonen dat zij advies kunnen geven van goede kwaliteit. Klanten zullen vaak kiezen voor 
gevestigde namen. Dit geeft een drempel voor kleine adviesbureaus om in deze markt te stappen. 

Dreiging substitutie 
Er zijn twee belangrijke bronnen van substitutie. Enerzijds is traditionele manier van het opzetten van 
de energievoorziening een belangrijk alternatief. Anderzijds kunnen gemeentes het uitbesteden 
zonder aanbestedingsprocedure via publiek private samenwerking laten verlopen en onder een 
bepaald drempelbedrag kan een gemeente het advies ook zonder aanbestedingsprocedure inwinnen. 
Hierdoor zal men minder snel en minder omvangrijk advies vragen. Advies zal veelal eerder de vorm 
van een second apinion op een voorstel van een contractor hebben. 
Om te voorkomen dat de energievoorziening moet worden uitbesteed hebben bedrijven ook de optie 
om binnen de onderneming meer expertise op gebied van de energievoorziening op te bouwen. 

Intensiteit van de concurrentie 
Het uitbesteden van de energievoorziening zit op dit moment nog in de beginfase van de 
productlevenscyclus in het begin van de groeifase. Er is nog veel onduidelijk rond het proces, en er is 
nog niet veel concurrentie. Als de groei in deze markt echter doorzet, zullen er snel meer bedrijven 
volgen, die dit ook aan gaan bieden. Adviesbureaus zijn over het algemeen redelijk klein . Er zijn een 
beperkt aantal grote ingenieursbureaus (zoals Deerns, DHV, Van Heugten) die zich hiermee bezig 
houden, daarnaast zijn er wel een hoop kleine adviesbureaus die vaak kleiner dan GOGEN Projects 
zijn. 
Belangrijk is dat er nog weinig ervaring is op dit gebied bij adviesbureaus en nog weinig gebruik wordt 
gemaakt van een gestructureerde en onderbouwde aanpak. Hierdoor ligt de markt nog redelijk open 
en is het vooral belangrijk om projecten te doen en ervaring te krijgen. Het ontwikkelen van 
instrumenten is een belangrijke manier om voordeel te krijgen op de concurrentie. 
Een belangrijke kanttekening is dat adviesbureaus meer concurreren op kwaliteit dan op prijs. Door de 
grote bedragen die gemoeid zijn met de investeringen waarover advies wordt gegeven is het vaak 
belangrijker dat er goed advies wordt gegeven dan dat dit het goedkoopste is. 

Op basis van de analyse met behulp van Porter's Five Farces kan geconcludeerd worden dat de 
concurrentiedruk beperkt is. 
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Bijlage 4. Gedetailleerde structuur van de checklist 
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Bijlage 5. Boxplot voor gedetailleerde rapportage van risico 
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