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VOORWOORD
Voor u ligt het eindrapport van mijn afstudeerproject dat is uitgevoerd bij Aveco de Bondt te Driebergen. Dit
project is de afsluiting van de Studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Vanaf oktober 2006 heb ik mij bezig gehouden met het onderwerp risicomanagement in het tenderproces voor
Dit rapport geeft advies over hoeAvecode Bondten eventueel andere bedrijven het proces
van risicomanagement in het tenderproces voor DC(M) CÇ>ntract_vQrrn~D het beste zouden kunnen inrichten.

J?ÇfMl .Ç9Dtr~ç_t'!'Qfffi~.t:l ·

De afgelopen maanden waren zeer leerzaam. Via de literatuur, maar vooral dankzij de begeleiders en collega's bij
Aveco de Bondt, heb ik, zowel inhoudelijk als met betrekking tot het zelfstandig aanpakken van een project veel
geleerd.
Langs deze weg wil ik daarom graag iedereen bedanken die heeft bijdragen aan de realisatie van het project en dit
rapport. Allereerst wil ik Aveco de Bondt bedanken voor het feit dat zij mij de mogelijkheid en het vertrouwen
gegeven hebben om het afstudeerproject uit te voeren . In het bijzonder wil ik dhr. Frank Nibbering, dhr. Gert-Jan
Braas en dhr. Badr Oulali bedanken voor het begeleiden van het project. Daarnaast gaat mijn dank ook uit naar
Linda Doeters van Leeuwen, Hans Nederend en Jaap de Boo voor de vele overlegmomenten en discussies die hebben
plaatsgevonden over het onderwerp van dit afstudeerproject.
Bovendien wil ik dhr. Henk van der Veeken en dhr. Kastelein bedanken voor hun begeleiding vanuit de universiteit.
Tot slot wil ik mijn ouders, mijn vriend Thijs en natuurlijk de rest van mijn familie en vrienden bedanken voor hun
steun de afgelopen maanden.
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ABSTRACT
This report describes a graduate dissertation, which has been executed with the help of the engineering firm Aveco
de Bondt, department infrastructural works . This dissertation considers the major aspects of risk management
concerning the tender process for Design&Construct and Design&Construct&Maintenance contracts. In this report
the main bottlenecks in the current process are described and recommendations are given on how to reduce them .
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MANAGEMENT SAMENVATTING
Sinds enkele jaren is er in de markt van infréi~t.r:uc::tllrele proj~c::ten een verschuiving waar te nemen van tr~çlitl()l')~le
waarbij het ontwerp, de uitvoering en eventueel het onderhoud geïntegreerd
zijn. Deze laatste worden Design&Construct en Design&Construct&Maintenance, kortweg [)C(M) c::ontractvorlllt:!rl
genoemd. Naast deze verschuiving worden tr1fiéi.~~r!-!C::.~l,II~J~. Pr9J~.C::~.~n steeds complexer.

C::9D~T~.C::tX9.~r.D~n .naar C::<?.l'!~f.éiftX<?f.r.D~n,

Bij P.Ç(M1 .c::,qnJr~C::JY9fin~.rl komen, in vergelijking met t.r:ii~!t!9.n..~!~ .c::.cmtr.éic::tx9rm~n., meer verantwoordelijkheden en
risico's bij de opdrachtnemer te liggen. Hierdoor stelt de opdrachtgever ook meer eisen aan de (potentiële)
opdrachtnemer wat heeft geresulteerd in een uitgebreider tenderproces. Belangrijk onderdeel van dit tenderproces
voor zowel de opdrachtgever als de potentiële opdrachtnemer, is het proces van risicomanagement.
Risicomanagement is het continu systematisch analyseren van een project op mogelijk onverwachte gebeurtenissen
en het nemen van maatregelen om de negatieve gevolgen ervan te voorkomen of te verminderen.
Aveco de Bondt wil in het proces van risicomanagement voor DC(M)-contractvormen in de tenderfase een
belangrijkere rol gaan innemen. Hiervoor zal zij echter meer inzicht moeten krijgen in de manier waarop dit proces
het beste plaats zou kunnen vinden. Het feit dat dit inzicht momenteel nog in onvoldoende mate aanwezig is, heeft
geresulteerd in de volgende vraag- en doelstelling voor het afstudeerproject.
Vraagstelling:
"Aveco de Bondt heeft onvoldoende inzicht in de toepassing van risicomanagement in het tenderproces voor QÇ(tr_i}
co.TJ.t!.C1.C::tY.O!rne!! en de mogelijke verbeteringen hierin."

Doelstelling:
"Maak de huidige toepassing van risicomanagement in het tenderproces voor Q.Ç("A).C::C?.TJt!.C1.C::tY.9!.1J:I.I?!! inzichtelijk en
doe op basis hiervan verbetervoorstelt en."

Door een vijftal tenders te analyseren is getracht zo objectief mogelijk in beeld te brengen hoe het proces van
risicomanagement in de tenderfase momenteel plaatsvindt en wat de knel- en verbeterpunten hierin zijn . De focus
is binnen het tenderproces gelegd op de dialoog- en inschrijvingsfase.
Op basis van de analyse van deze tenders zijn de volgende knelpunten in het huidige proces van risicomanagement
geïdentificeerd:
1. Er is onvoldoende inzicht en overzicht in de risico's , hun onderlinge samenhang en hun relatie met de
projectdoelstellingen.
2. Het proces van risicomanagement in de tenderfase wordt momenteel onvoldoende systematisch aangepakt.
3. De !n..t~me . éiH<?.C::~J!~ van de risico's wordt onvoldoende expliciet gemaakt.
4. Er is nauwelijks sprake van enige vorm van standaardisatie in de opzet van het risicodossier en de gebruikte
f~éi-~~jfjc::~~J~ van de risico's.
5. In de uitvoeringsfase vindt te beperkt expliciet risicomanagement en evaluatie plaats. Dit beperkt het
lerend vermogen van de organisatie.
6. Het risicodossier is maar nauwelijks toegankelijk voor de betrokkenen, waardoor zij maar beperkt input
kunnen leveren. Hierdoor wordt dus onvoldoende gebruik gemaakt van hun kennis en inzichten.
De eerste twee knelpunten zijn hierbij de belangrijkste, voornamelijk omdat deze de overige knelpunten
versterken . In de ontwerpfase van dit onderzoek is daarom de focus gelegd om deze twee knelpunten te reduceren.
Een belangrijke reden voor het gebrek aan inzicht en overzicht is het feit dat de risico's alleen schriftelijk in een
risicodossier worden weergegeven . Daarnaast worden de risico's niet expliciet gekoppeld aan de
projectdoelstellingen. Door gebruik te maken van oorzakenbomen worden deze oorzaken verminderd. Daarnaast
ondersteunen oorzakenbomen een systematische aanpak van het proces van risicomanagement.
Onder een oorzakenboom wordt in dit rapport verstaan:
Een oorzakenboom is een schematische weergave van de oorzaken die tot een bepaalde ongewenste topgebeurtenis
kunnen leiden. De oorzaken zelf zijn ook een risico en hebben gevolgen op een hoger niveau.

De toepassing van oorzakenbomen sluit aan bij het concept "~y~~-~rns El')gil')~~ril')g" dat steeds vaker in de bouw
wordt toegepast. Bovendien heeft RWS aangegeven dat ze in de toekomst vaker oorzakenbomen, als onderdeel van
de aanbieding, zullen gaan eisen.
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Naast oorzakenbomen is een risicodossier nog steeds noodzakelijk voor aanvullende informatie. Door een unieke
identificatie van de risico 's en door een koppeling te maken tussen de programma 's Excel en Visio is het mogelijk
om vanuit een risicodossier oorzakenbomen te genereren.
Oorzakenbomen kunnen echter alleen de effectiviteit en efficiëntie vergroten als ze gecombineerd worden met een
systematische aanpak van risicomanagement. In dit rapport wordt een systematische aanpak beschreven door een
expliciete koppeling te maken met het tenderproces . Deze staat schematisch weergegeven in de onderstaande
figuur.
Een meer systematische aanpak van risicomanagement, gecombineerd met de toepassing van oorzakenbomen ,
verbetert het proces van risicomanagement op de volgende manier:
o Door op basis van de projectdoelstellingen ongewenste topgebeurtenissen op te stellen en deze vervolgens
uit te rafelen vindt identificatie middels een top-down benadering plaats . Hierdoor vindt identificatie van
risico's meer gestruct ureerd plaats. De kans dat belangrijke oorzaken/risico ' s over het hoofd worden
gezien, is beperkter en er wordt een betere koppeling met de projectdoelstellingen gelegd.
o Door de beschreven systematische aanpak wordt het proces van risicomanagement beter geïntegreerd met
het tenderproces. Hierdoor is het beter mogelijk om risicomanagement op verschillende niveau 's in de
tenderorganisatie te laten plaatsvinden , zonder dat het proces fragmentarisch plaatsvindt en het overzicht
en inzicht op hoger niveau verloren gaat. Dit zorgt er voor, dat de partij die het risico ' s uiteindelijk het
beste kan beheersen, reeds in een vroeg stadium het risicomanagemen t voor het desbet reffende risico
uitvoert. Bovendien kunnen op deze manier meer onderdelen parallel plaatsvinden . Dit tweede punt is
zeker in de tenderfase, waar de beschikbare tijd doorgaans beperkt is, wenselijk. Om risicomanagement op
verschillende niveau 's in de organisatie te lat en plaatsvinden is een beter toegankelijk risicodossier of
database noodzakelijk.
o Door de oorzakenbomen te combineren met scenarioanalyse wordt een onderbouwde keuze tussen
varianten in het ontwerp of de aanpak van het proj ect beter mogelij k.
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Tijdens de dialoog met de opdrachtgever kan middels de 9.<?[7:~-~~DJ?.<?~IJI sneller consensus en duidelijkheid
bereikt worden over de ~~t~nw. ~!!~ç~tj~ van de risico's.
Door oorzakenbomen te gebruiken bij het bepalen van de .r.i.S.lÇ~ :~P.S.~~g vindt dit proces meer gestructureerd
en beter onderbouwd plaats.

Een systematischere aanpak van risicomanagement leidt tot:
o Een efficiënter proces;
o Grotere kans op gunning;
o Een winstgevender project, mits risicomanagement in de uitvoeringsfase ook systematisch wordt
doorgevoerd;
o Meer inzicht in de risico's voor de opdrachtgever;
o Meer zekerheid voor de opdrachtgever, dat de (potentiële) opdrachtnemer in staat is de risico's te
beheersen en daarmee de projectdoelstellingen te behalen;
Om het proces van risicomanagement in de tenderfase te verbeteren worden in dit rapport de volgende
aanbevelingen gedaan:
1. De blauwdruk beschreven in dit rapport zal verder uitgewerkt moeten worden in handleidingen, waarin
voor de verschillende betrokkenen staat beschreven wat wanneer van hen verwacht wordt. Aan het begin
van een tender zullen deze aangevuld moeten worden met onder andere een tenderspecifieke planning.
Daarnaast zal het programma Visio of een vergelijkbaar programma beschikbaar moeten zijn voor de
betrokkenen en zullen zij, bijvoorbeeld met behulp van cursussen, hiermee moeten leren werken.
2. Er zal aanvullend onderzoek moeten worden gedaan naar het waarderen van risico's en het bepalen van de
r:i.sic~:~pslag middels oorzakenbomen.
3. Er zullen een of meerdere pilotprojecten geselecteerd moeten worden, waarop het ontwerp wordt getest.
Deze projecten zullen vervolgens geëvalueerd moeten worden. Verbeteringen zullen moeten worden
opgenomen in het ontwerp.
4. Er moet door Aveco de Bondt draagvlak gecreëerd worden voor de systematische aanpak bij het hoger
management van de aannemers. Men zal duidelijk moeten maken dat deze methode toegevoegde waarde
heeft ten opzichte van de oude manier van werken en ten opzichte van de aanpak van de concurrenten. De
aannemer beslist namelijk of Aveco de Bondt wordt ingehuurd. Belangrijk hierbij is dat aan de aannemer
duidelijk wordt gemaakt dat het toepassen van de systematische aanpak en oorzakenbomen
concurrentievoordeel oplevert. Door de resultaten van het afstudeerproject aan een aantal tendermanagers
vanuit het concern VolkerWessels te presenteren is reeds begonnen met het creëren van draagvlak.
5. Ook op het uitvoerende niveau zal draagvlak gecreëerd moeten worden. Er zal vooral duidelijk gemaakt
moeten worden, waarom een gedegen proces van risicomanagement in de tenderfase van belang is, en hoe
zij hieraan kunnen bijdragen. Dit zou bereikt kunnen worden door het geven van cursussen. Hierdoor raakt
men ook meteen bekend met de methode, waardoor het daadwerkelijke proces versnelt.
6. Voor een structurele verbetering van het proces van risicomanagement is evaluatie, kennisuitwisseling en
uiteindelijk kennis barging noodzakelijk. Binnen Aveco de Bondt en het concern VolkerWessels zou dit
kunnen plaatsvinden door het organiseren van kennisoverdracht-bijeenkomsten.
7. Nadat enkele pilotprojecten zijn uitgevoerd is het wenselijk om te onderzoeken of standaardisatie in de
opzet van oorzakenbomen mogelijk en wenselijk is. De verwachting is namelijk dat bij bepaalde
~[lgew.en.st~ . Jqpg~P.~.l!f~~Djssell de oorzaken op hoofdlijnen voor verschillende projecten overlap zullen
vertonen. Enige mate van standaardisatie maakt het proces efficiënter, aangezien onderdelen
"hergebruikt" kunnen worden. Wel moet worden opgelet dat de creativiteit hierdoor niet verloren gaat en
men projectspecifieke risico's over het hoofd ziet.
Met betrekking tot de overige knelpunten worden de volgende aanbevelingen gegeven:
o Breng standaardisatie aan in de ~~~~-~i(iç~~j~ van risico's.
Hierbij wordt het gebruik van een boomstructuur aanbevolen. Hierdoor ontstaat structuur en hiërarchie in
de indeling. Voordeel hiervan is onder andere de betere visualisatie, waardoor de leesvriendelijkheid en
inzichtelijkheid vergroot wordt. Een standaard ç!~~~jfJf?.~i~. heeft toegevoegde waarde als checklist,
verbetert de mogelijkheid om te leren van voorgaande projecten, zorgt voor een betere aansluiting vooren na gunning én versnelt het zoekproces naar bepaalde risico's.
o

Maak de !r::J.~~-r:o.~- ~tt9f?.~i~. expliciet door deze weer te geven in het risicodossier en/ of de oorzakenbomen.
Een expliciete in.t~m~.-~JJ_qç_~~.i.~ creëert duidelijkheid voor de betrokken partijen, waardoor problemen in
de samenwerking voorkomen kunnen worden.
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Bovendien kan de partij, die uiteindelijk het risico het beste kan beheersen, zich hier reeds in een vroeger
stadium op richten. Een ander voordeel is de mogelijkheid om achteraf, en eventueel over projecten heen,
analyses uit te voeren om na te gaan welke partij het beste in staat is welk type risico's te beheersen.
o

Voer expliciet risicomanagement uit in de uitvoeringsfase.
Risicomanagement in de uitvoeringsfase is nodig om de risico's van het desbetreffende project te
beheersen. Ook hierbij is een systematische aanpak noodzakelijk. Oorzakenbomen kunnen ook in deze fase
zorgen voor inzicht en overzicht in de risico's en het proces van risicomanagement ondersteunen. Expliciet
risicomanagement is daarnaast nodig om te kunnen leren van voorgaande projecten, waardoor het de
efficiëntie en effectiviteit van het proces van risicomanagement kan verhogen . Expliciet risicomanagement
in de uitvoeringsfase vereist wel een meer open cultuur in de bouwsector, maar bovenal tussen de
projectpartners binnen een ~9.rl~c>r.tti,Jm.

o

Het risicodossier moet toegankelijker worden .
Dit kan bereikt worden door het dossier via intranet beschikbaar te stellen aan de betrokkenen. Daarnaast
is een risicodossier in een databaseprogramma zoals Access, wenselijk boven Excel. Dit omdat Access een
betere user-interface heeft, wat de mogelijkheid voor de deelname vanuit verschillende lagen in de
organisatie vergroot. Een beter toegankelijk risicodossier is noodzakelijk, om onder andere het proces van
risicomanagement minder fragmentarisch te laten plaatsvinden, en meer gebruik van de kennis en inzicht
van het lager kader mogelijk te maken.

o

Voer naast risicomanagement ook "kansenmanagement" uit.
Naast gebeurtenissen, waarbij het mogelijke gevolg een negatieve invloed heeft op de
projectdoelstellingen, kunnen zich ook gebeurtenissen voordoen die een mogelijk positieve invloed hebben
op het behalen van de projectdoelstellingen. Middels kansenmanagement wordt getracht deze positieve
gevolgen zoveel mogelijk te benutten en te versterken. Ook voor het uitvoeren van kansenmanagement
hebben oorzakenbomen een grote toegevoegde waarde, waarbij de topgebeurtenissen niet ongewenst maar
juist gewenst zijn. Door bepaalde kansen te benutten en te versterken kan een gegadigde zich
onderscheiden van de andere aanbieders. De kans op gunning kan hierdoor vergroot worden. Bovendien kan
kansenmanagement in de uitvoeringsfase de winst verhogen.
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INLEIDING
Dit rapport beschrijft het onderzoek wat is uitgevoerd ter afsluiting van de opleiding Technische Bedrijfskunde op
de Technische Universiteit Eindhoven.
In de volgende alinea's wordt de inhoud van elk hoofdstuk beknopt beschreven. In het rapport kan verwezen
worden naar de bijlagen, deze vindt u na het gekleurde tussenblad. Uitleg van de afkortingen en begrippen welke
zijn aangeduid met een stippellijn kunt u vinden op een uitvouwblad, welke zich geheel achteraan in dit rapport
bevindt.
Hoofdstuk 1:
Bedrijfsbeschrijving Avecode Bondt
Introductie van Aveco de Bondt, het bedrijf waar het afstudeerproject heeft plaatsgevonden.
Hoofdstuk 2:
Opdrachtformulering
De aanleiding voor het afstudeerproject en de initiële vraagstelling vanuit Aveco de Bondt. Daarnaast de definitieve
probleemstelling en opdrachtformulering.
Hoofdstuk 3:
Gevolgde aanpak
Uiteenzetting van de aanpak van het afstudeerproject aan de hand van de fasen oriëntatie, analyse en ontwerp.
Daarnaast introductie van de in dit onderzoek geanalyseerde projecten.
Hoofdstuk 4:
Het tenderproces voor DC(M) contractvormen
Beschrijving van de verschillende contract- en ~~!l.~-~~-tEi!.~)DR~Y~f!T!en en de verschillende stappen die een gegadigde
in het tenderproces doorloopt.
Hoofdstuk 5:
Risicomanagement in het tenderproces
Introductie van de begrippen risico, kans en risicomanagement, een beschrijving van het proces aan de hand van de
literatuur en op basis van een vijftal tenders. Daarnaast een beknopte beschrijving van de visie van de
opdrachtgever ten aanzien van risicomanagement.
Hoofdstuk 6:
Knelpunten en verbeterpunten in het huidige proces van risicomanagement
Weergave van de knel- en verbeterpunten in het huidige proces van risicomanagement. Daarnaast wordt
aangegeven op welke van deze in de ontwerpfase van dit onderzoek de focus is gelegd.
Hoofdstuk 7:
Ontwerp
Beschrijving en schematische weergave van het herontwerp voor het huidige proces van risicomanagement om de
belangrijkste knelpunten in het huidige proces te verminderen. Hierbij wordt het ir:J.~tnm.l.~-'1~ oorzakenbomen
geïntroduceerd en wordt een expliciete koppeling gelegd tussen het tenderproces en het proces van
risicomanagement.
Hoofdstuk 8:
Conclusies en aanbevelingen
Weergave van de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. Daarnaast worden aanbevelingen gegeven met
betrekking tot de overige geïdentificeerde knelpunten in het huidige proces.
Hoofdstuk 9:
Nabeschouwingen
Een reflectie op het onderzoek dat heeft plaatsgevonden. Daarnaast wordt het onderzoek in een breder perspectief
geplaatst.
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BEDRIJFSBESCHRIJVING AVECODE BONDT

In dit hoofdstuk wordt het bedrijf, waar het afstudeerproject plaatsvindt, beschreven. In de volgende paragraaf
wordt eerst een algemene beschrijving van Aveco de Bondt gegeven. In paragraaf 1.2 wordt de organisatiestructuur
behandeld. Paragraaf 1.3 geeft de ambitie, die Aveco de Bondt heeft, weer. Tenslotte wordt in paragraaf 1.4 een
introductie gegeven van het concern VolkerWessels, welke zeventig procent van de aandelen van Aveco de Bondt in
handen heeft. De organisatiestructuur van het concern VolkerWessels staat weergegeven in bijlage 2.

1. 1

Algemeen

Aveco de Bondt is een middelgroot ingenieursbureau. In de top vijftig van Nederlandse ingenieursbureaus,
uitgegeven door het Technisch Weekblad, staatAvecode Bondtop de vijfentwintigste plaats.
De missie vanAvecode Bondt is het aanbieden van integrale oplossingen op het gebied van Infrastructuur, Bouw en
Milieu. De activiteiten variëren van technisch advies en 1?~~~~_15svoorbereiding in de ontwikkelingsfase tot en met
management, begeleiding en directievoering tijdens het uitvoeringsproces. Aveco de Bondt is in 2001 ontstaan door
het samenvoegen van Aveco BV, een dochterbedrijf van KWS, en De Bondt BV, een dochterbedrijf van .~YW~.
Daarnaast is sinds 2003 Archiment, bureau voor architectuur en projectmanagement, onderdeel van Aveco de
Bondt.
Wereldwijd had Aveco de Bondt in 2006 een omzet van 17 miljoen euro en een bedrijfsresultaat van 0, 9 miljoen
euro. (Technisch Weekblad, 2007)

1.2

Organisatie

Het hoofdkantoor, de holding, vanAvecode Bondt bevindt zich in Rijssen. Andere Nederlandse vestigingen bevinden
zich in Driebergen en Eindhoven. Daarnaast heeftAvecode Bondt nog vestigingen in België, Duitsland en Slowakije.
In 2006 had Aveco de Bondt 203 medewerkers.
Sinds 2006 bevinden zich bij alle vestigingen in Nederland de disciplines Bouw, lnfra en Milieu. Het afstudeerproject
vindt plaats bij de vestiging in Driebergen en binnen de discipline Intra. Het organogram van de vestiging Driebergen
staat afgebeeld in figuur 1.1.

1.3

Veranderingen binnenAvecode Bondt

In 2005 is bepaald dat Aveco de Bondt de overgang ging maken van een traditioneel raadgevend ingenieursbureau,
wat vooral technische begeleiding aanbood, naar een ingenieursbedrijf. Dit vertaalt zich in het aanbieden van meer
integrale oplossingen, eerdere en bredere betrokkenheid bij projecten, bij voorkeur al in de initiatieffase, het
hebben van een meer commerciële werk- en handelswijze en het versterken van ondernemerschap binnen de
organisatie.
De ambitie van Aveco de Bondt voor 2007 borduurt voort op de weg, die is ingeslagen in 2005: het leveren van
toegevoegde waarde, door onder andere het blijvend klimmen in de projecthiërarchie, opschuiven richting
initiatiefnemer en initiatieffase en hierin als partner te participeren.
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F1guur 1. 1: Orgamsat1eschema Avecode Bondt
Voor de discipline intra, waarbinnen het afstudeerproject is uitgevoerd, wordt dit als volgt nader gespecificeerd;
o Voor "kleinere" contracten is de ambitie het volledige traject van het tenderproces, het proces wat de
potentiële opdrachtnemer doorloopt om een aanbieding op te stellen, in te vullen. In zowel het
tendermanagement als de generieke en specifieke kennisgebieden. De ambitie is niet om de volledige
capaciteit te leveren qua engineering. Wel het invullen van sleutelfuncties door middel van kennis van
zowel het ontwerpproces als het proces bij de aannemer.
o Voor "grotere" contracten is het de ambitie om naast de specifieke kennisloketten met name de generieke
kennisgebieden als adviseur en consultant in te vullen. Hierbij moet gedacht worden aan juridisch,
financieel, risicomanagement, doorstroming en bereikbaarheid, systeemengineering, life-cycle- en
omgevingsmanagement.
De ambitie van Aveco de Bondt sluit aan bij de strategie van het concern VolkerWessels, welke wordt vermeld in de
volgende paragraaf. Beiden zijn gericht op de verbreding van de positie in de waardeketen van het bouwproces.
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1.4

VolkerWessels

Zoals reeds vermeld in de inleiding, is een deel van de aandelen van Aveco de Bondt in handen van het concern
VolkerWessels. Bovendien zijn bij veel projecten van Aveco de Bondt bedrijven van het concern de opdrachtgever
of projectpartner. Daarom zal in deze paragraaf beknopt aandacht besteedt worden aan het concern VolkerWessels.
VolkerWessels is de handelsnaam van Koninklijke Volker Wessels Stevin NV. VolkerWessels is de tweede grootste
aannemer van Nederland en staat wereldwijd op een zesde plaats (company.info, 2007) .
De missie van VolkerWessels is:
" VolkerWessels is een bouwconcern dat zich vanuit een decentrale organisatie bezighoudt met het ontwerpen,
ontwikkelen, realiseren en beheren van de gebouwde omgeving en daarmee beoogt een bijdrage te leveren aan de
inrichtings- en mobiliteitsvraagstukken van de hedendaagse samenleving." (www.volkerwessels.com/corporate,
2006)
VolkerWessels wil deze missie bereiken met de onderstaande strategie:
"De strategie van VolkerWessels is gericht op verbreding van de positie in de waardeketen van het bouwproces. Dit
betekent niet alleen bouwen maar ook ontwikkelen, ontwerpen, vermarkten en beheren. Vanuit een sterke positie
in de thuismarkt Nederland wordt gestreefd naar een goede geografische spreiding van activiteiten in
geselecteerde deelmarkten in Europa en de regio Noordwest-Amerika. Met als basis een goede financiële positie en
een permanent streven naar optimalisering van bedrijfsprocessen wordt de aandacht in het bijzonder gericht op
competenties en vaardigheden op het gebied van :
o
het ontwikkelen van concepten op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening;
o het integreren van ontwerp en uitvoering;
o het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden met publieke en private partijen;
o
het ontwikkelen van serviceconcepten op het gebied van de gebouwde omgeving en infrastructuur."
In bijlage 2 is het organisatieschema van het concern VolkerWessels weergegeven . Aveco de Bondt behoort in deze
indeling tot Materiaalbeheer en Dienstverlening.
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OPDRACHTFORMULERING

In dit hoofdstuk wordt het "waarom" van het afstudeeronderzoek bij Avecode Bandt beschreven. Allereerst wordt
de aanleiding van de vraagstelling gegeven. Vervolgens wordt op basis van de initiële vraagstelling vanuit Aveco de
Bandt het probleem geschetst. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt de definitieve vraagstelling en
opdrachtformulering gegeven.

2. 1

Aanleiding

Voorheen werd het merendeel van de illf~~s.tr~ctu_r~l~ . prqtec:t~!l door de overheid middels tréiç:ftti()n~le
C:9.1l1~~.C:~X9DJI~!l aanbesteed.
Hierbij wordt onder traditionele contractvormen verstaan:
"Bij traditionele contractvormen worden de verschillende fasen van een project afzonderlijk in de markt gezet. De
overheid laat eerst een ontwerp maken. Nadat het ontwerp klaar is, zoekt de overheid een bouwer om het
ontwerp uit te voeren. Na afronding van de aanleg zoekt de overheid een partij voor het onderhoud. De overheid
betaalt de rekeningen en zorgt voor de financiering ." (Kenniscentrum PPS, 2006). Daarbij werden ook de
componenten, zoals bouw, infra en milieu en, indien van toepassing, Mechanical&Engineering, apart aanbesteed.
De laatste jaren is er een verschuiving waarneembaar van het gebruik van tr.ëiç:f!ti9n~~~ - çqn,tractyorm~!l naar het
gebruik van zogenaamde Design&Construct, en Design&Construct&Maintenance contractvormen, kortweg
gedefinieerd als Pc:!tM . C:9.rJtrac:tx9r::rTI~!l- Deze verschuiving blijkt onder andere uit het "ondernemingsplan 20042008" van Rijkswaterstaat (RWS), een van de belangrijkste opdrachtgevers binnen de overheid. In dit plan wordt
aangegeven dat zij meer willen overdragen aan de markt, door RWS het principe "de markt, tenzij" genoemd,
voornamelijk middels innovatief aanbesteden.
Onder innovatief aanbesteden wordt het volgende verstaan:
"Het ontwerp en de aanlegluitvoering in één pakket uitbesteden (D&C-contract) met daaraan eventueel gekoppeld
het onderhoud (D&C&M-contract) . Hierdoor krijgt het uitvoerende çgf!so.r~i.l.!!!! de mogelijkheid om het ontwerp, de
aanleg en het onderhoud zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen." (Kenniscentrum PPS, 2006).
Gelijktijdig met de verschuiving van traditionele naar J?_ÇtML ç:_qn~f.éiC::.tY9fJn~ll. vindt er een verschuiving van
verantwoordelijkheden en risico' s plaats van de opdrachtgever, veelal de overheid, naar de opdrachtnemer. Het
omgaan met deze verantwoordelijkheden en risico's vereist een manier van werken van de opdrachtnemer.
Het proces om te komen tot een aanbieding, het zogenaamde tenderproces, is gelijktijdig met de komst van RÇ(MJ
complexer geworden. Voorheen bestond dit proces doorgaans uit het koppelen van meestal
standaardprijzen, aan door de opdrachtgever opgegeven hoeveelheden, om zo te komen tot een totaalprijs. Bij
J?Ç(MJ. ..C:QilJf!i.C:~XQffll.~.rJ moet in de tenderfase een voorlopig ontwerp, ingediend worden en moet aangetoond
worden hoe de risico's beheerst gaan worden . Voor de gegadigde wordt het dus steeds belangrijker om al in een
vroeg stadium inzicht te krijgen in de risico's van het project, de grootte van deze risico's te bepalen en om
l>~~~~r~m!":~.tr~g~!~.ll op te stellen. Met andere woorden de gegadigden moeten meer risicomanagement gaan
toepassen.
.<;9.1l1~~-Ç~X9J:r:Tl~!!

Ook het beleid bij Avecode Bandt is de laatste jaren veranderd. De voornaamste veranderingen zijn dat zij eerder
en breder in projecten betrokken willen worden, dus ook reeds in het tenderproces. Hierbij ligt vooral de focus op
generieke kennisgebieden. Om in het tenderproces toegevoegde waarde aan de klant, in dit geval de gegadigde, te
kunnen bieden is het voor Aveco de Bandt echter noodzakelijk om inzicht in dit proces te hebben.
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2. 2

Afbakening

De opdracht, zoals deze in eerste instantie door Aveco de Bondt is gedefinieerd, de zogenaamde initiële
vraagstelling, luidt als volgt:
Op welke manier kan het tenderproces voor P.((M)__Ç.Qf!tr._qç_ty_qr.rn~'l beter procesmatig ingericht worden en kan
waar mogelijk een standaard gevolgd worden ten behoeve van een efficiënte en effectieve aanpak?" Hierbij wordt
de inrichting van het tenderproces vanuit de potentiële opdrachtnemer, oftewel de gegadigde, bedoeld.
De inrichting van het tenderproces is een vrij breed onderwerp. Om binnen de gestelde termijn van het
afstudeerproject tot resultaten te komen is afbakening noodzakelijk.
Afbakening is mogelijk door binnen het tenderproces te richten op een kennisgebied;
o Dat belangrijk is in het tenderproces voor OÇJM) C:()l'!trëlc:tvorf11~n.
o WaarbijAvecode Bondt duidelijk toegevoegde waarde kan leveren aan de opdrachtnemer.
Zoals in de vorige paragraaf beschreven is risicomanagement bij P.ÇJMLq~l}~f~Ç~.YQrm~n een belangrijke discipline.
Het groter wordende belang van risicomanagement en de veranderingen, die hiervoor nodig zijn, blijken uit het
rapport "Inventarisatie risicobeheersing binnen de lnfrabedrijven" (Hunnego, 2004). Dit rapport is het resultaat
van een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van VolkerWessels Innovatie & Ontwikkeling in 2004. De belangrijkste
conclusies van dit rapport waren:
o
"Risicomanagement is het middel om beheerst projecten te verwerven, voor te bereiden en uit te voeren.
Door risicomanagement kunnen faalkosten worden gereduceerd en daarmee het rendement worden
verhoogd.
o Risicomanagement is het communicatiemiddel van de toekomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
De markt geeft deze trend duidelijk aan.
o Risicomanagement is de lijm en de motor van samenwerking binnen een ÇPIJ.~CJ!..t!Ym met interne of externe
partners.
o Er moet een verschuiving van correctief naar preventief handelen plaatsvinden.
o
En er moet een verschuiving van impliciet naar expliciet en objectief omgaan met risicobeheersing
volgens een afgesproken methodiek plaatsvinden." (Hunnego, 2004)
Bij pÇ(M) _çontr.ëlC:W.9f.IDen bestaan de gegadigden doorgaans uit ÇQrt.~c;>_rtiël . Voor succesvol risicomanagement is het
belangrijk dat dit proces wordt aangestuurd door een onafhankelijke partij. Avecode Bondt kan hierin dus duidelijk
toegevoegde waarde leveren. Daarnaast is Aveco de Bondt, als ingenieursbedrijf, beter in staat om de risico's
objectiever in kaart te brengen, aangezien zij inhoudelijk meer afstand van het tenderproces kan nemen.
Momenteel zijn binnenAvecode Bondt enkele risicoanalisten werkzaam, die reeds enige ervaring hebben opgedaan
met risicomanagement in het tenderproces voor l;l_ÇJM) _ C:9.r::t.~~~-Ç~.\.:'9Tfl:l~D· Om in de toekomst de klant nog beter van
dienst te kunnen zijn is het van belang voor Aveco de Bondt om meer inzicht te hebben in het proces van
risicomanagement bij pq~}.C:().IJ~J:ëlC:tY.9.~fl:l~l'! en hoe dit proces verbeterd kan worden. In de huidige situatie is dit
inzicht nog onvoldoende bij Aveco de Bondt.
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2.3 Definitieve probleemstelling en opdrachtformulering
Na overleg met Aveco de Bondt en de Technische Universiteit Eindhoven is gekomen tot de volgende definitieve
probleemstelling en opdrachtformulering:
Definitieve probleemstelling
Aveco de Bondt heeft onvoldoende inzicht in de toepassing van risicomanagement in het
tenderproces voor DC(M) contractvormen en de mogelijke verbeteringen hierin.

Definitieve opdrachtformulering
Maak de huidige toepassing van risicomanagement in het tenderproces voor DC(M) contractvormen
inzichtelijk en doe op basis hiervan verbetervoorstellen.
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GEVOLGDE AANPAK

In dit hoofdstuk zal de aanpak van het afstudeerproject uiteengezet worden . Doel van het afstudeerproject is, zoals
beschreven in het vorige hoofdstuk, het geven van inzicht in het huidige proces van risicomanagement in de
tenderfase en het geven van verbetervoorstellen op basis van dit verkregen inzicht. Het afstudeerproject bestaat in
grote lijnen uit de fasen oriëntatie, analyse en ontwerp. De aanpak zal daarom ook in dit hoofdstuk aan de hand van
deze drie fasen beschreven worden. Het volledige proces van het afstudeerproject staat schematisch weergegeven
in figuur 3.1.
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Figuur 3. 1: Onderzoeksmodel afstudeerproject

3.1
Oriëntatiefase
In de oriëntatiefase is inzicht verkregen in het afstudeerbedrijf en zijn initiële vraagstelling. Dit inzicht is verkregen
door het raadplegen van de literatuur, informatiebronnen van overheids- en onderzoeksinstanties en het houden
van interviews met de bedrijfsbegeleiders en overige medewerkers binnen Aveco de Bandt. Doel van de
oriëntatiefase was te komen tot een definitieve opdrachtformulering en een plan van aanpak.

De belangrijkste resultaten van de oriëntatiefase zijn beschreven in hoofdstuk een tot en met drie.
3.2 Analysefase
In de analysefase is getracht inzicht te krijgen in de knelpunten en mogelijke verbeterpunten ten aanzien van het
huidige proces van risicomanagement in het tenderproces voor DC(M) contractvormen . Dit inzicht is verkregen door
een aantal casestudies uit de praktijk, enerzijds met elkaar te vergelijken , en anderzijds aan de literatuur te
toetsen.

Om een zo breed mogelijk inzicht te krijgen in het gebruik van risicomanagement in het tenderproces bij DC(M)
contractvormen is gekozen voor de zogenaamde "comparative method", waarin meer dan één case geanalyseerd
wordt. Door meerdere cases te analyseren is getracht een objectiever en algemener beeld te krijgen van het
huidige proces van risicomanagement.
De projecten zijn geselecteerd op basis van zowel pragmatische redenen als een beperkt domein . De geanalyseerde
projecten en redenen voor het selecteren van deze projecten worden uitgebreider weergegeven in de paragraaf
3.4.
Van de geanalyseerde tenders zijn zowel de producten als het proces met betrekking tot risicomanagement
bestudeerd. Het belangrijkste product met betrekking tot risicomanagement in de tenderfase is het risicodossier.
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Dit risicodossier bestaat standaard uit een lijst met de geïdentificeerde risico's, met daarbij de oorzaken, de
gevolgen en de t:>.~h~~!.~!ll.~~tr.~g~J~D· De verdere inhoud van het risicodossier verschilt per project. Daarnaast waren
bij het project KOSMOS ook enkele oorzakenbomen onderdeel van de aanbieding.
Documentatie over de inrichting van het proces van risicomanagement in de geselecteerde tenders was niet
beschikbaar. Ook had er geen gedocumenteerde evaluatie van dit proces plaatsgevonden. De belangrijkste bron van
informatie om het proces van risicomanagement in kaart brengen was dus het houden van interviews met
betrokkenen. De belangrijkste betrokkenen zijn de risicoanalist en de tendermanager. Bij de projecten, die zich in
de uitvoeringfase bevinden, zijn bovendien enkele personen van de uitvoeringsorganisatie geïnterviewd . Een
overzicht van de 20 geïnterviewde personen, en hun functies is te vinden in paragraaf 3.4 en bijlage 1. De
interviews waren semi-gestructureerd, aangezien specifieke vragen afhingen van de antwoorden van de
respondenten. Een voorbeeld van een gebruikt interviewschema is weergeven in bijlage 3.
Om het proces zo objectief en feitelijk mogelijk in kaart te brengen is er voor gekozen het merendeel van de
interviews op te nemen en, indien bepaalde punten onduidelijk waren, hierover feedback aan de geïnterviewden te
vragen. Daarnaast hebben alle geïnterviewden een samenvatting van de resultaten van de analysefase ontvangen en
de mogelijkheid gekregen om hier feedback op te geven. Een volledig feitelijke en objectieve weergave van het
proces was echter niet mogelijk, aangezien het voor de geïnterviewden onmogelijk is het proces volledig objectief
te beschrijven. De waarnemingen bleken echter voldoende objectief om in hoofdllijnen, conclusies te kunnen
trekken over de knelpunten en mogelijke verbeterpunten in het proces van risicomanagement in de tenderfase.
De

eisen

en

wensen

vanuit de opdrachtgever zijn geïnventariseerd door het bestuderen van de
en door het houden van interviews met de belangrijkste opdrachtgevers voor
infr~~tru.c:tw~l~ _pr()J~c:t~n in Nederland: Rijkswaterstaat en ProRaiL Een overzicht van de geïnterviewde personen is
opgenomen in bijlage 1. De visie van de opdrachtgever met betrekking tot risicomanagement staat beschreven in
paragraaf 5.4

~~-'='.l?~~~~~iJ:~g~J~jç!r~.<;l~!1

De belangrijkste resultaten van de analysefase staan weergegeven in hoofdstuk 4 tot en met 6.

3.3

Ontwerpfase

Op basis van de geïdentificeerde knelpunten en verbeterpunten in de analysefase zijn eisen gesteld aan de
verbeterde versie van het proces van risicomanagement in de tenderfase voor [)_Ç(MLcontr:ac:ty()rm~n, het
zogenaamde ontwerp.
Het ontwerp bestaat enerzijds uit een iJ1striJrri~J:l.~ om het proces van risicomanagement in de tenderfase beter te
ondersteunen. Anderzijds bestaat het ontwerp uit de beschrijving van de manier waarop het proces van
risicomanagement in de tenderfase beter systematisch kan worden aangepakt.
Hierin wordt ondermeer het geïntroduceerde i_n~~rum~nt gekoppeld aan het proces van risicomanagement en het
tenderproces. Het ontwerpen heeft plaatsgevonden op basis van de verkregen inzichten in de analysefase, door het
houden van gesprekken met experts op het gebied van risicomanagement en/of het tenderproces, en door het
bestuderen van de literatuur.
Om het ontwerp gedeeltelijk te toetsen en eventueel te verbeteren is de toepassing van het _in~~IIJ.r:J1~11~ getest op
een project wat zich momenteel in de tenderfase bevindt. Deze gegevens van dit project zijn echter (nog)
vertrouwelijk, daarom staat deze niet weergeven in dit rapport. Vanwege de beperkte tijd was het niet mogelijk
om de geïntroduceerde aanpak van het proces van risicomanagement volledig te toetsen in de praktijk. Wel is het
volledige ontwerp gepresenteerd in een sessie aan enkele tender- en risicomanagers binnen Aveco de Bondt en het
concern VolkerWessels. Deze sessies dienden enerzijds om te toetsen of het ontwerp werkbaar is in de praktijk en
anderzijds om draagvlak voor het ontwerp te creëren. Het uiteindelijke ontwerp is beschreven in hoofdstuk 7.
Op basis van de resultaten van de analyse- en ontwerpfase zijn vervolgens, op basis van eigen inzichten, conclusies
en aanbevelingen geformuleerd. Deze conclusies en aanbevelingen zijn weergegeven in hoofdstuk 8.
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3.4

Geanalyseerde projecten

Zoals reeds aangegeven, is het huidige proces van risicomanagement en de knelpunten hierin, in kaart gebracht
door een vijftal tenders te analyseren. Het aantal is beperkt tot vijf, aangezien het analyseren van meer tenders in
de beperkte tijd van het afstudeerproject niet haalbaar was. Een overzicht van de geanalyseerde tenders staat
weergeven in tabel 3.1.
Er is gekozen voor een mix van projecten om het proces van risicomanagement vanuit meerdere kanten te
belichten, namelijk:
o Tenders waarbij het risicomanagement door de gegadigde zelf is uitgevoerd.
o Tenders waarbij het risicomanagement doorAvecode Bondt is uitgevoerd.
o Tenders waarbij het risicomanagement door een andere derde partij is uitgevoerd .
o
o
o

Tenders die uiteindelijk geleid hebben tot gunning en welke momenteel in uitvoering zijn.
Tenders welke niet geleid hebben tot gunning.
Projecten die zich momenteel nog in de tenderfase bevinden.

De redenen voor het analyseren van een project dat momenteel in uitvoering is (en dus gegund is), is het feit dat op
deze manier een koppeling gemaakt kan worden tussen risicomanagement in de tenderfase en risicomanagement in
de uitvoeringsfase. Bij een project, wat uiteindelijk niet tot gunning geleid heeft, kan gekeken worden in hoeverre
dit feit een relatie heeft met het risicomanagementproces dat gevolgd is. En er kan bekeken worden in hoeverre
hier verschil in zit met een gegund project. De reden om een project te analyseren, wat zich nog in de tenderfase
bevindt, is dat het proces recenter is. De betrokkenen kunnen beter aangeven hoe het risicomanagement wordt
aangepakt dan bij een project uit het verleden.
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Project

Beknopte beschrijving

A2 Den Bosch

RWS
Dit project omvat het ontwerp en het
lnfrA2:
ombouwen van de Rondweg Den Bosch KWS, VHB,
tussen de Maas en Vught van 2x3 naar Mourik, Vialis
4x2 rijstroken , waarbij het doorgaande
verkeer van het lokale en regionale
verkeer wordt gescheiden.

Gegund;
De heer Van Haastregt
momenteel Tendermanager
in uitvoering De heer Kruijt
Risico-analist in tenderfase
De heer Jongejans
Projectdirecteur in tender· en
uitvoeringsfase
De heer Poll
Risicomanager in uitvoeringsfase
De heer Frerichs
Verantwoordelijk voor ~ , f:_, in
uitvoerings ase

A4

Dit project omvat het ontwerpen en
realiseren van een verbreding van de
Rijksweg A4 tussen Burgerveen en
Leiden, inclusief Dienst Langdurige
Kwaliteitsverplichtingen gedurende de
Garantieperiode.
Dit project omvat het ontwerp en de
realisatie van de onderbouw van een
nieuw te realiseren aansluiting van het
havenspoor Sloegebied op het
hoofdspoor Vlissingen - Roosendaal.

BurgerveenLeiden

Sloelijn

Combinatie

2

)

Doel van het project KOSMOS zoals
geformuleerd door RWS is het versneld
terugbrengen van de kunstwerken
binnen het beheersgebied van RWS op
basis onderhoudsniveau . Het project
is geografisch onderverdeeld in negen
ro ·ecten.

Resultaat
tender

Geïnterviewde personen en functie

A4quaduct:
Dura
Vermeer,
Boskalis,
VHB, Vialis

RWS

Niet gegund

VHB , KWS,
Boskalis

ProRail

Gegund ;
De heer Egas
momenteel Tendermanager
in uitvoering Mevrouw Doeters van Leeuwen
Risico-analist in tenderfase
De heer Ydema
Voormalig projectleider in
uitvoeringsfase
De heer Van Koeveringe
Projectleider in uitvoeringsfase

lnfrabundel2" De intrabundel vormt de
JSYYJ.~ , BAM
Maasvlakte 1 ) hoofdontsluiting voor de 2" Maasvlakte,
bestaat uit een (primaire en
secundaire) weg, fietspad en een
spoorweg en vormt onderdeel van de
aanbieding van de PUMA.
KOSMOS

Opdrachtever

KWS, VHB

PUMA

RWS

1

)

Nog in
tenderfase

Grotendeels
nog in
tenderfase

De heer Koster
Risico-analist in tenderfase
De heerSpek
Tendermanager

De heer Nibbering
Tendermanager
De heer Trijbels
Assistent tendermanager
De heer Nederend
Risico-analist in tenderfase
De heer Veerman
Tendermanager
De heer Hartman
Risico-analist in de tenderfase
De heer Oulali
Verantwoordelijk voor iVAP /

Tabel 3.1: Beschrijving geanalyseerde projecten
1
)
De combinatie VolkerWessels (KVWS) en BAM is onderaannemer van het çgn~.<m.i.l:!!TI PUMA
(ProjectUitvoeringMAasvlakte), welke bestaat uit Boskalis en Van Oort. De opdrachtgever voor de PUMA is
Projectorganisatie Maasvlakte 2, welke onderdeel is van het Havenbedrijf Rotterdam NV.
Het iVAP staat voor inleiding VerkeersAfwikkelingsPlan, welke als onderdeel van de aanbieding is geëist.
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HET TENDERPROCES VOOR DC(M) CONTRACTVORMEN

In dit hoofdstuk zal dieper ingegaan worden op het tenderproces
definitie gegeven worden van i_l)f.r:a?trllç_~IJ.r:~.l~ _ pr()j~çl~l'! en worden
weergegeven. Vervolgens worden de verschillende contractinfr~~triJ_Çt.llr~l~... Proj~çt~n_ beschreven. In paragraaf 4.4 wordt
Ç()_I)ÇI,JXr~l)_ti~g~rjçN~ _ !:!t~_l()Qg stapsgewijs weergegeven.

4.1

voor ~-ÇJMLçQI).~~~Ç~.YQ~fl:l-~!1 · Allereerst zal een
de verschillende fasen van dergelijke projecten
en ~~I)_Q~~t~~HI)g~.'{()_~fl:l-~!1 van toepassing op
tot slot, het tenderproces op basis van de

Infrastructurele projecten

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2 heeft dit afstudeerproject betrekking op projecten in de infrastructuur.
Infrastructuur kan gedefinieerd worden als het geheel aan voorzieningen voor het vervoer van mensen of goederen,
zoals wegen, spoorwegen, vliegvelden en havens. Ook kunstwerken zoals bruggen, tunnels en viaducten behoren tot
de infrastructuur.
Door Meridith and Mantel (1995) wordt een project in hun boek 'Project Management' als volgt omschreven:
"Een project is doorgaans een eenmalige activiteit met goed gedefinieerde eindresultaten en met als doel het tot
stand brengen van een uniek product of service. Het kan opgesplitst worden in deeltaken welke volbracht moeten
worden om de projectdoeten te bereiken. Het project is dermate complex dat coördinatie en bewaking van de
deeltaken op het gebied van tijd, volgorde, kosten en prestatie nodig is. Vaak is daarnaast ook afstemming nodig
van het project met andere projecten die uitgevoerd worden binnen de organisatie."
Infrastructurele projecten zijn dus een tijdelijke eenmalige activiteit, met als doel het tot stand brengen van
voorzieningen ten behoeve van het vervoer van goederen of mensen.
Jnfr~~t_r:l,l_Çtllr~!~... P.f()j~ç.t~n

bestaan uit verschillende fasen . In figuur 4.1 worden de belangrijkste fasen
weergegeven, zoals die doorgaans in Nederland van toepassing zijn. In bijlage 4 worden daarnaast per fase de
gebruikelijke activiteiten weergegeven.
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Figuur 4. 1: Fasen infrastructurele project (Nije, 2000)
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De verschillende fasen van een infrastructureel project kunnen door verschillende partijen uitgevoerd worden. Bij
projecten met een publieke functie, worden de eerste fasen, de initiatief- en de programmafase, door de overheid
of een overheidsinstantie, zoals RWS, uitgevoerd.

4.2 Contractvormen
Welke partij of partijen verantwoordelijk zijn voor de overige fasen wordt bepaald door de contractvorm. Het
CROW, het nationale kennisplatform voor onder andere infrastructuur, definieert contractvormen als volgt:
"De overeenkomst van aanneming van werk, waarvan het karakter bepaald wordt door:
o Opgedragen taken en verantwoordelijkheden
o
Verdeling van risico's en aansprakelijkheden
o Bijkomende wederzijdse verplichtingen
o Afrekening van financiële consequenties
o
Karakter van de beschrijving van het werk (prestatiegericht, functioneel -technisch)".
De .q~I')-~~~ÇtY9XIll bepaalt op hoofdlijnen het uiteindelijke contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een
contract is "een document waarin de afspraken en! of overeenkomsten met een wederpartij (buiten de eigen
organisatie) vastgelegd zijn en waaraan rechten en verplichtingen verbonden zijn".
In hoofdlijnen zijn de volgende drie typen ç_cmt_r_~çtyg_rm~m te onderscheiden:
o Traditionele contractvormen:
"Bij traditionele contractvormen worden de verschillende fasen van een project afzonderlijk in de markt
gezet. De overheid laat eerst een ontwerp maken. Nadat het ontwerp klaar is, zoekt de overheid een
bouwer om het ontwerp uit te voeren. Na afronding van de aanleg zoekt de overheid een partij voor het
onderhoud. De overheid betaalt de rekeningen en zorgt voor de financiering." (Kenniscentrum PPS, 2006)
o Design&Construct en Design&Construct&Maintenance, kortweg DC(M) contractvormen
"Bij DC(M) contractvormen worden het ontwerp en de aanlegluitvoering in één pakket uitbesteed met
daaraan eventueel gekoppeld het onderhoud." (Kenniscentrum PPS, 2006).
o Publiek Private Samenwerking, kortweg PPS, ook wel DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain & Operate)
genoemd.
"Bij PPS worden alle vier de elementen: ontwerp, aanleg, onderhoud/beheer, financiering en eventueel de
exploitatie in één pakket aan de private partijen aangeboden. In plaats van het product, bijvoorbeeld de
weg, staat nu het leveren van de dienst centraal." (Kenniscentrum PPS, 2006).

4.3 Aanbestedingsvormen
Voordat werkzaamheden aan een marktpartij worden overdragen vindt er eerst werving en selectie plaats, dit
proces wordt de aanbesteding genoemd. De aanbesteding begint, vanuit de opdrachtgever, met het moment waarop
marktpartijen worden benaderd en eindigt op het moment dat de opdracht definitief aan één van de gegadigden
wordt gegund. Op alle grote projecten, en dus op het type projecten waar dit afstudeerproject betrekking op heeft
zijn de Europese richtlijnen van toepassing. De Europese richtlijnen voor aanbestedingen worden vermeld in het
AanbestedingsReglement Werken 2005 , afgekort ARW 2005. De ARW 2005 is nog steeds van toepassing; een
vernieuwde versie is, op moment van schrijven, (nog) niet uitgebracht.
De meest gebruikte ~~n~~-~t~ding~X9fm~n zijn:
o Openbare procedure (openbare aanbesteding)
o Niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie)
Ç()fiÇ,l![r~!:lti~g~rjç~~~- -cjiéil()Qg

Een beschrijving van de verschillende ~~!1.1?~~-~~-cjjng_~y~rf!l.~_l') is te vinden in bijlage 6.
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De concurrentiegerichte dialoog

De Ç_<?!')Ç_l,Jf!.~n~J~g~_rj_çht~ --~_i_~~~<?g is de ~-~nl?..~-~t~_çt_ing~ygr_r:!') die doorgaans van toepassing is bij grotere QÇ{M)
çon~_r:actyÇ>~Illlel}, en dus bij de projecten waar dit afstudeerproject betrekking op heeft.
De concurrentiegerichte dialoog wordt in de ARW 2005 als volgt beschreven:
"De Concurrentiegerichte dialoog is bedoeld voor het aanbesteden van bijzonder complexe opdrachten waarbij de
aanbesteder slechts in dialoog met ondernemers de specificaties van het werk kan bepalen waaraan hij behoefte
heeft. De aanbesteder last de dialoogfase in na de selectie van ondernemers die zich hebben aangemeld. De
dialoog wordt gevoerd op basis van een 1:>.~~-çhrUY.~n~ - ~-()f~lll~nr (ook wel Programma van Eisen (PvE) genoemd) dat
wel het te bereiken resultaat beschrijft maar niet de mogelijke oplossingen. Na de beëindiging van de dialoog
volgt de uitnodiging tot inschrijving en verloopt de procedure verder op dezelfde wijze als de inschrijvingsfase van
de Niet-openbare procedure.
De aanbesteder kan de dialoog in fasen laten verlopen, waarbij het aantal te bespreken oplossingen aan de hand
van de gunningcriteria stapsgewijs wordt gereduceerd. De dialoog is vertrouwelijk. Na beëindiging van de dialoog
schrijft iedere deelnemer aan de dialoog in met de eigen oplossing of oplossingen die hij in samenspraak met de
aanbesteder heeft geformuleerd. "Hierbij wordt met de aanbesteder de opdrachtgever bedoeld .
De opdrachtnemer wordt door de opdrachtgever, uit de gegadigden, geselecteerd op basis van één of meerdere
criteria. Traditioneel was het gunningcriteria doorgaans de laagste prijs. Nu is het beleid van de overheid meer
gericht om te gunnen op basis van de prijs/kwaliteitverhouding, ook wel de Economisch Meest Voordelig
Inschrijving, kortweg EMVI, genoemd . De subcriteria van de ~Y! worden voorafgaand aan de aanbesteding door de
opdrachtgever bekend gemaakt.

4.5

Fasen tenderproces bij concurrentiegerichte dialoog

Het proces wat de gegadigde, de potentiële opdrachtnemer, moet doorlopen om een aanbieding te kunnen doen,
wordt het tenderproces ofwel de tenderfase genoemd. Het Engelse werkwoord ' to tender for' betekend in het
Nederlands letterlijk 'inschrijven op'. De inrichting van het tenderproces is grotendeels afhankelijk van de, door de
opdrachtgever, gekozen <!1l.D.I?.est~~il)g~y~rrn.
Zoals al aangegeven is bij QÇ(tv\Lc:ontraçtv.orr:n.en doorgaans de f9.D.C:!J.rr~D.ti~g~ric:ht.~- -~_i_~l9.e>g van toepassing. In
figuur 4.2 staan de fasen aangegeven, waaruit de ç_()_r)ç_IJ..r:r~D-~i_~g~_ric;:ht~_ ç:H~_I_qÇ>_g bestaat. Deze is afgeleid uit de ARW
2005 en (Norton Rose, 2005) . Aan de hand van de eisen aan de producten van gegadigde die hierin gesteld worden
en op basis van de gehouden interviews en eigen inzichten is een blauwdruk gemaakt van de stappen die de
gegadigde doorloopt in het tenderproces. Deze blauwdruk is vervolgens op basis van interviews en gesprekken met
tendermanagers, begeleiders en medewerkers van Aveco de Bondt getoetst en verder geoptimaliseerd tot de versie
weergegeven in figuur 4.2. Dit processchema is toepasbaar op het merendeel van de projecten welke op basis van
pÇ(M) c()ntr1l_ctyorrnen en middels de ç_()!')curr~DtJ~g~.rJcht~ -~-i_~l9.e>g worden aanbesteedt.
Voorbereidingsfase
In de voorbereidingsfase wordt geanticipeerd op mogelijke tenders. Daarnaast moet de afweging gemaakt worden
of de gegadigde deel gaat nemen aan de tender en een tenderorganisatie opzet. Bovendien wordt in deze fase een
beslissing genomen of al dan niet een ç_çm;_qrtJ.l!m met andere partijen wordt aangegaan en zo ja met welke
partijen.
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Figuur 4.2: Schematische weergave tenderproces concurrentiegerichte dialoog (bijlage 7)
Voorberekhngsfase

Dialoog/inschrijvingsfase

"i

j

..
....
...
.
...
..
...
...
•

7

!:;'. ~! ~"

~----~~~~~;: '~--~
·~~

__ .J

..

In het vervolg van het afstudeerproject zal niet worden ingaan op de voorbereidingsfase. Belangrijkste redenen
hiervoor zijn:
o De beslissing of wel of niet wordt deelgenomen aan een tender, en met welke partijen een C()fl~Qrti~m
wordt aangegaan, wordt op een hoog niveau in de organisatie genomen. Hierdoor is het lastiger om inzicht
te krijgen in de manier waarop deze beslissing wordt gemaakt.
o Risicomanagement speelt in de dialoog- en inschrijvingsfase een belangrijkere rol dan in de
voorbereidingsfase. Pas in deze fase wordt definitief ingeschreven. Ook wordt in deze fase pas
risicomanagement door de opdrachtgever geëist.
o Binnen het concern VolkerWessels loopt momenteel een project waarin een instrument wordt ontwikkeld
om in grote lijnen te bepalen hoe risicovol een project is. Doel van dit instrument is om op basis van
kenmerken van het project in te schatten hoe risicovol het desbetreffende project is. Kenmerken zijn
bijvoorbeeld de locatie van het project zoals in de stad of het platteland en de duur en de periode van het
project.
Deze inschatting is, volgens degene die reeds dit instrument hebben toegepast, voldoende om een
gefundeerde keuze te maken of al aan de tender voor het desbetreffende project wordt deelgenomen. Een
uitgebreidere analyse heeft in deze fase nog te weinig toegevoegde waarde. Bovendien is in deze fase de
beschikbare informatie om een uitgebreidere analyse te kunnen uitvoeren niet aanwezig. Het instrument is
echter niet geschikt als ondersteuning van de overige fasen van het tenderproces. Het is onder andere niet
mogelijk om op basis hiervan een realistische risico-opslag te bepalen .
Pre-kwalificatie-fase

In deze fase wordt door de opdrachtgever op basis van enkele vooraf bekende criteria een eerste selectie
uitgevoerd. Voorbeelden van deze criteria zijn economische draagkracht en technische aantoonbare bekwaamheid .
Het enige wat in deze fase door de gegadigden gedaan moet worden is het opstellen en indienen van documenten,
waaruit onder andere de economische draagkracht en de technische bekwaamheid blijkt. Aangezien risico's hier
nauwelijks een rol spelen, zal in het resterend deel van dit rapport niet dieper worden ingegaan op deze fase.
Dialoog-/lnschrijvingsfase

De dialoogfase is, zoals de naam al aangeeft, de fase waarin de opdrachtgever en de gegadigde(n) de dialoog met
elkaar aangaan. Tijdens de dialoog kan de opdrachtgever alle aspecten van de opdracht met de gegadigde
bespreken. Doel hiervan is enerzijds om na te gaan of het besc~rjjv~nd ç!oçum~nt duidelijk de eisen en de beoogde
risicoÇtll_oçÇttie van de opdrachtgever weergeeft. Anderzijds geeft het de gegadigden de mogelijkheid om
ontwerpideeën voor te leggen aan de opdrachtgever om na te gaan of deze voldoen aan de eisen en wensen van de
opdrachtgever. In deze fase kan de opdrachtgever nog wijzigingen in het be~chrijven<;l cjocument doorvoeren.
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In de inschrijvingsfase is het ~~-çhdh~~JJQ .. 9.9f~I'Jl~!lt van de opdrachtgever definitief en is overleg met de
opdrachtgever niet meer mogelijk. Aangezien de werkzaamheden die door gegadigde in de dialoog en in de
inschrijvingsfase moeilijk te (onder)scheiden zijn en niet wezenlijk van elkaar verschillen zullen deze fasen als één
fase behandeld worden. In de inschrijvingsfase wordt voortgeborduurd op de werkzaamheden in dialoogfase en
worden de verschillende onderdelen meer in detail uitgewerkt.
1. Startoverleg
Aan het begin van de dialoog- en inschrijvingsfase zal een plan van aanpak moeten worden opgesteld met daarin de
strategie van het çqn_~<.>_r_ti~:~m, de taakverdeling en een planning van de tenderfase.
Op hoofdlijnen zullen vervolgens de volgende activiteiten plaatsvinden;
2. Ontwerpen en bepalen aanpak
o Er zal op verschillende niveaus in de organisatie en op telkens dieper detailniveau ontwerpen gemaakt
worden. Hierbij zullen keuzes tussen verschillende ontwerpvarianten gemaakt moeten worden.
o Er zal op verschillende niveaus in de organisatie en op telkens dieper detailniveau bepaald moet worden
hoe bepaalde activiteiten na gunning zullen worden uitgevoerd/aangepakt. Hoe het project wordt
uitgevoerd is deels afhankelijk van het ontwerp. Ook hierbij zullen er soms keuzes tussen verschillende
mogelijke aanpakken gemaakt moeten worden.
3. Dialoog
o Tijdens de dialoog worden, zoals hierboven reeds aangegeven, gesprekken gevoerd met de opdrachtgever.
4. Opstellen projectplannen
o Bepaalde onderdelen van het ontwerp, en de manier waarop activiteiten worden uitgevoerd, moeten
worden onderbouwd in zogenaamde projectplannen. Voorbeeld van een plan, waarin een deel van het
ontwerp wordt onderbouwd, is een rioleringsplan. Voorbeeld van een plan met betrekking tot het uitvoeren
van activiteiten, is een verkeersafwikkelingsplan. Hierin staat beschreven hoe men in de uitvoeringsfase wil
trachten te bereiken dat het overige wegverkeer zo min mogelijk hinder ondervindt.
5. Calculatie & Planning
o Een belangrijk onderdeel van de aanbieding is de prijs waarvoor de gegadigde bereidt is het project te
realiseren. Doel van de calculatie is om in verschillende stappen te komen tot deze aanbiedingsprijs.
o In de tenderfase wordt ook een planning van het project na gunning opgesteld. Doel hiervan is om in kaart
te brengen hoe de verschillende activiteiten op elkaar aansluiten en om te bepalen of het project binnen
de gestelde limiet van de opdrachtgever kan worden uitgevoerd.
6. Indienen aanbieding
o Voordat daadwerkelijk de inschrijving kan worden gedaan zullen eerst alle onderdelen gebundeld moeten
worden om te komen tot één pakket voor de opdrachtgever.
Na ontvangst van verschillende aanbiedingen, wordt door de opdrachtgever het project voorlopig gegund aan de
partij met de ~Ç_()f!()_IJlj~cll _M~~~tYe>()r<l~Hg~_ln~çhrijyjng.
Onderhandelingsfase
Zoals de naam al zegt, vinden in deze fase onderhandelingen tussen de opdrachtgever en de voorlopige
opdrachtnemer plaats. In de onderhandelingsfase wordt het definitieve contract opgesteld. Indien de
onderhandelingen goed verlopen zijn en er door de andere partijen geen beroep is aangetekend, wordt het contract
door de opdrachtgever en de opdrachtnemer getekend en is het project definitief gegund.

Risicomanagement in het tenderproces voor DC(M) contractvormen

15152

Avecode Bondt
ingenieursbedrijf

5

RISICOMANAGEMENT IN HET TENDERPROCES

In dit hoofdstuk zal het huidige proces van risicomanagement in de tenderfase, op basis van de geanalyseerde
projecten, beschreven worden. Voordat echter het proces beschreven kan worden, zal eerst inzicht gegeven worden
in de definities van de begrippen risico en risicomanagement. In paragraaf 5.2 zal het proces van risicomanagement
op basis van de literatuur beschreven worden.

5.1

Definities risico's, kansen en risicomanagement

Zowel in de literatuur als in de praktijk bestaat er geen eenduidigheid over de definitie van risico's. Wel is men het
er over eens dat een risico betrekking heeft op een onzekere gebeurtenis in de toekomst. Hierbij is de gebeurtenis
onzeker, omdat onbekend is of hij al dan niet zal optreden en wat het gevolg zal zijn als deze gebeurtenis optreedt.
Over het algemeen worden risico's gedefinieerd als gebeurtenissen met een negatief gevolg. Een minderheid
definieert risico's als gebeurtenissen met een mogelijk positief en/ of negatief gevolg. Onzekere gebeurtenissen met
een mogelijk positief gevolg worden echter over het algemeen gedefinieerd als kansen. In dit rapport worden
daarom de volgende definities gebruikt:
Een risico is een gebeurtenis waarvan het optreden en/of het mogelijke gevolg ervan onzeker zijn en waarbij het
gevolg een negatieve invloed heeft op het behalen van de projectdoelstellingen.
Een kans is een gebeurtenis waarvan het optreden en/of het mogelijke gevolg ervan onzeker zijn en waarbij het
gevolg een positieve invloed heeft op het behalen van de projectdoelstellingen.
Om de projectdoelstellingen te behalen is het nodig de risico's te beperken en de kansen te benutten.
Risicomanagement is het continu systematisch analyseren van een project op mogelijk onverwachte gebeurtenissen
en het nemen van maatregelen om de negatieve gevolgen ervan te voorkomen of te verminderen.
Kansenmanagement daarentegen is het continu systematisch analyseren van een project op mogelijk onverwachte
gebeurtenissen en het nemen van maatregelen om de positieve gevolgen ervan te benutten of te versterken. Zoals
aangegeven in de definitie zijn zowel risicomanagement als kansenmanagement zijn eenmalige activiteiten maar
continue processen. In dit rapport zal zoals de doelstelling aangeeft de focus liggen op risicomanagement. In de
aanbevelingen zal nog beknopt worden ingegaan op het onderwerp kansenmanagement.

5.2

Proces van risicomanagement op basis van de literatuur

Het proces van risicomanagement bestaat uit verschillende stappen. Over het aantal stappen en de benaming
hiervan is zowel in de literatuur als in de praktijk maar beperkte eenduidigheid. Raz en Michael (2001) geven
hierover het volgende aan: "lt is evident that there is a general agreement regarding what is included in the
process, with the differences depending on variations in the level of detail."
In bijlage 5 wordt een vergelijking van de verschillende indelingen uit de literatuur gegeven. Een beschrijving van
het proces van risicomanagement opgesteld in opdracht van RWS is de RISMAN-methode. Doel hiervan was de
bouwsector beter bekend te maken met het proces van risicomanagement. In grote lijnen komt het beschreven
proces van risicomanagement in dit boek overeen met de beschrijvingen van dit proces in andere methoden.
Typerend voor de RISMAN-methode zijn de invalshoeken van waaruit naar risico's gekeken kan worden en daarnaast
de methode om risico's te waarderen. Deze methode vindt plaats op basis van semi-kwantificatie. Deze methode
staat beschreven in bijlage 8. Daarnaast komt deze in paragraaf 5.3.4 nog verder ter sprake.
In deze paragraaf zal het proces van risicomanagement in grote lijnen worden weergegeven, zoals deze in het
merendeel van de bronnen beschreven wordt. De verschillende stappen in dit proces staan schematisch
weergegeven in figuur 5.1.
De eerste stap van het proces van risicomanagement is het bepalen van het doel waarvoor risicomanagement wordt
uitgevoerd. Zoals in de vorige paragraaf aangegeven brengen risico's de projectdoelstellingen in gevaar. Voordat
risicomanagement uitgevoerd kan worden, zullen in theorie dus eerst de projectdoelstellingen bepaald moeten
worden.

Risicomanagement in het tenderproces voor DC(M) contractvormen

16152

:-:-:-:-:- Avecode Bondt

IU/e

ingenieursbedrijf

Risico-analyse
r ---~~---c---1

Waardering
initiële risico's

Risicobeheersing '

i

Figuur 5. 1: Stappen proces risicomanagement
De tweede stap van het proces van risicomanagement is het identificeren, oftewel het in kaart brengen van de
risico's.
De derde stap is, volgens de literatuur, het waarderen van het initiële risico. Hierbij wordt de verwachte grootte
van het risico bedoeld zonder dat er maatregelen zijn genomen om te trachten dit risico te verkleinen.
Er is in dit rapport gekozen voor de term waardering, aangezien deze term nog openlaat of de waardering
kwalitatief of (semi-)kwantitatief plaatsvindt. Ook is niet gekozen voor de term risicoanalyse, zoals veel gebruikt in
andere indelingen. Reden hiervoor is dat deze term binnen de bouwsector in Nederland doorgaans gebruikt wordt
voor de stappen twee tot en met vijf gezamenlijk, zoals aangegeven in figuur 5.1. Het gebruiken van de term
risicoanalyse als processtap zou dus kunnen leiden tot verwarring.
Om de waarde te bepalen van het risico worden twee kenmerken van de risico's gebruikt: de verwachte kans van
optreden en het verwacht gevolg. De combinatie van beiden bepaald de grootte van het risico. Het bepalen van de
waarde van het risico kan op verschillende manieren. Deze methoden kunnen in twee hoofdgroepen worden
onderverdeeld: kwalitatieve en kwantitatieve methoden.
Kwalitatieve methoden geven de grootte van het risico tekstueel weer. Het risico is bijvoorbeeld klein, middel of
groot. Kwantitatieve methoden resulteren in de verwachte waarde van het risico in getallen. De grootte van het
risico in geld is bijvoorbeeld € 5.000,-. Er kan nog een derde groep worden onderscheiden welke tussen kwantitatief
en kwalitatief in ligt. Deze methode wordt semi-kwantitatief genoemd . Bij semi-kwantitatief wordt de grootte van
het risico op een schaal aangegeven.
De vierde stap bestaat uit het in kaart brengen van ~b-~~r~.rm~~-~~~_g~!~_l) . De ~~-~~~-~~!"!1.~-~~r-~g~_lg!! geven aan hoe
met het desbetreffende risico zal worden omgegaan. Hierbij kunnen de onderstaande vijf categorieën worden
onderscheiden:
1. Vermijden
Hierbij wordt gezorgd dat het risico niet kan optreden. Dit kan bijvoorbeeld door niet deel te nemen aan
het project of een andere manier van werken toe te passen, waardoor het risico niet van toepassing is.
2. Preventieve maatregelen
Hierbij wordt getracht de kans van optreden van het risico te verkleinen. Dit type maatregelen worden ook
wel oorzaakgerichte maatregelen genoemd.
3. Correctieve maatregelen
Hierbij wordt getracht het gevolg van het risico te verkleinen. Dit type maatregelen worden daarom ook
wel gevolggerichte maatregelen genoemd.
4. Overdragen
Bij 'overdragen ' wordt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het desbetreffende risico bij een
andere partij gelegd. Bij wie een risico ligt wordt ook wel de allocatie van het risico genoemd. Hierbij
wordt in dit rapport onderscheid gemaakt tussen externe en interne allocatie. De externe allocatie geeft de
risicoverdeling tussen opdrachtgever en (potentiële) opdrachtnemer weer. De interne allocatie geeft de
risicoverdeling binnen het çgn~qr~.i.l:!!'!l. van de (potentiële) opdrachtnemer en met zijn eventuele
onderaannemers weer.
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Accepteren
Bij 'accepteren' wordt bewust geen actie ondernomen, bijvoorbeeld omdat de kosten van eventuele
J:?~b-~~r~m~~-~r~_g~\~.1:1 niet opwegen tegen de gevolgen indien het risico optreedt of omdat de kans van
optreden van het risico als uiterst klein is gewaardeerd. Hierbij is het r-~~-~rj~jçq dus gelijk aan het tr::t_i~_i~~t
!i.si_co.

De bovengenoemde typen maatregelen kunnen elkaar ook aanvullen. Voor een bepaald risico kunnen bijvoorbeeld
preventieve maatregelen genomen worden en het r~~~.r:i_~ jçp na het nemen van de desbetreffende maatregel kan
vervolgens geaccepteerd worden .
Na dat de l?~h~-~f~IJ:I~~tr~g~Hen) zijn opgesteld moet, als vijfde stap, bepaald worden wat het r~s_tri~jç_o is. Het
_r_~~Jri~i9? is het risico nadat l?~h~~L~IJ:IA~~r~g_~~~n zijn genomen. Het verschil tussen het initl~-~t_rj~jçg geeft het

effect van de

~~_h~~r~m~-~t_r_~g~l

weer. Deze stap zal deels gelijktijdig met het opstellen van, en kiezen tussen de
worden genomen. Het effect van de ~hEi!_~f.~IJ:IA~~r~g_~J bepaald namelijk of de kosten van de
J:?~b-~~r~m~~-~r~_g_~! hier tegenop wegen.
~b-~~r~m~~-~r~_g~~~-r::t

Waardering van de r.~~-~rj~jç_q's is daarnaast nodig om de rJ~_if9.:9.P.SJ~g te bepalen. De r.i.~jçq: .QP.~!~g is een bedrag of
percentage dat wordt meegenomen boven op de aanbiedingsprijs voor de r~strisicq's .
De laatste stap, het beheersen van de risico's, bestaat uit het uitvoeren van de l?~b.e~r~IJ:I~~tr~g~l~ll ·
Risicomanagement is echter geen eenmalige activiteit, er kunnen later in het project nieuwe kansen en risico's
ontstaan of maatregelen kunnen niet het gewenste effect hebben. Daarom moet risicomanagement als een cyclisch
proces worden uitgevoerd .
In bijlage 8 worden de verschillende beschikbare methoden, afkomstig uit de literatuur, per stap, weergegeven .
5.3 Proces van risicomanagement in de geanalyseerde projecten
In de onderstaande paragrafen zal per fase beschreven worden hoe risicomanagement in de geanalyseerde tenders
plaatsvond. Hierbij worden de fasen "waardering initiële risico's", "waardering r~~msico ' s" en "bepalen rjsjço_9P.~!?Jl" gezamenlijk behandeld. Doorgaans worden hiervoor namelijk dezelfde methoden toegepast. Aangezien de
laatste fase, de beheersing van de risico's, hoofdzakelijk plaatsvindt na eventuele gunning en dus niet in de
tenderfase, zal in dit rapport hier niet dieper op ingegaan worden .

5.3.1

Vaststellen doel risicomanagement

Door geïnterviewden zijn de volgende doelstellingen aangegeven voor het uitvoeren van risicomanagement in de
tenderfase:
o Omdat de opdrachtgever dit eist.
o Om bewust te worden van de risico's van het project en ze zoveel mogelijk te verminderen of te
vermijden .
o Om te bepalen of de kansen en de mogelijk te behalen winst opwegen tegen de risico's van het project en
de kosten van de tender.
o Om onderbouwde keuzes in het ontwerp en/ of de aanpak te kunnen maken.
o Om de ri_si_c() ~ ()P.~!é3g te bepalen en te verantwoorden aan het hoger management.
o Zodat het projectteam na eventuele gunning inzicht heeft in de geïdentificeerde risico's , en de geplande
J:?~h.e~r~m~~-tr~g~l~n.

Projectspecifieke doelstellingen werden door de geïnterviewden echter niet aangegeven.
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Risico-identificatie en classificatie

Onder risico-identificatie wordt het systematisch in kaart brengen van de risico ' s van een project verstaan.
(Gehner, 2003). q~-~~jfjç_~~_i-~ van de risico's wordt gebruikt om risico's overzichtelijk te groeperen. Een çJ.i!~~-ifi_ç?.ti~
bestaat uit categorieën. q~-~~jfjç_~~-i~ van risico's kan daarnaast ook als ondersteuning voor het identificeren van
risico ' s gebruikt worden.
Risico-identificatie vond in de geanalyseerde tenders op de volgende manieren plaats:
1. Interviews
Bij de projecten KOSMOS en
Maasvlakte is een plenaire brainstormsessie gehouden. Bij het project A2
Den Bosch heeft geen plenaire brainstormsessie plaatsgevonden vanwege de start van de tender in de
zomerperiode. Bij de overige geanalyseerde tenders hebben ook geen plenaire brainstormsessies
plaatsgevonden.

ze

Bij het project KOSMOS vond deze sessie plaats gedurende 1 uur plaats als onderdeel van een vergadering
met alle projectpartners. Deze bestond uit het laten roepen van de mogelijke risico's door de aanwezigen.
Bij de plenaire brainstormsessie van de
Maasvlakte waren volgens de geïnterviewden ontwerpers,
calculatoren, mensen met ervaring in de uitvoering en leden van de P.!-!MA. aanwezig. In deze plenaire sessie
van enkele uren, geleid door de risico-analist, was maar in beperkte mate structuur. De sessie vond
voornamelijk plaats op basis van assocaties (ergens beginnen en van het een komt het ander), met af en toe
enige bijsturing door de risico-analist.

ze

2.

Plenaire sessies
Bij alle geanalyseerde tenders, behalve het project KOSMOS, zijn door de risicoanalist interviews
afgenomen om de risico's te identificeren. Welke personen precies geïnterviewd zijn is niet meer bekend.
Dit aangezien dit niet is vastgelegd en de mensen die voor dit afstudeerproject geïnterviewd zijn zich dit
niet meer konden herinneren. Wel gaven ze aan dat deze voornamelijk bestonden uit het management
team, kortweg MT. Daarnaast werden ook nog personen zoals de ontwerpcoördinator, de
vergunningscoördinator, de controller (voor de risico's m.b.t. het financiële model) en personen met kennis
van de uitvoering geïnterviewd. Het aantal personen dat werd geïnterviewd lag doorgaans tussen de vijf en
tien personen.
In de interviews werd enerzijds, indien er voorafgaand sprake was van een plenaire brainstormsessie,
dieper ingegaan op de reeds geïdentificeerde risico's . Anderzijds werd het project geografisch en aan de
hand van de planning doorlopen om risico' s te identificeren. Bij een aantal van de geanalyseerde tenders
werd door de risico-analist aan het einde van dergelijke interviews de RISMAN-invalshoeken doorlopen om
na te gaan of het merendeel van de risico's geïdentificeerd waren. Deze invalshoeken zijn beschreven door
Van WeU-Stam et al. (2003) en staan, in alfabetisch volgorde , weergegeven in tabel 5.1 .
Financieel
Politiek
Juridisch
Ruimtelijk
Maatschappelijk Technisch
Organisatorisch
Tabel 5.1 : RISMAN-mvalshoeken (van Weli-Stam et al., 2003)

De plenaire brainstormsessies en interviews vonden over het algemeen pas later in de tenderfase plaats, op het
moment dat men beter bekend was met het project en de ideeën over de oplossing reeds gevormd waren.
Bij een van de geanalyseerde tenders eiste de opdrachtgever bij de aanbieding oorzakenbomen voor drie
Een voorbeeld van een 9.<?r?;~-~~l.l.Q99.1TI is te vinden in figuur 7.1. Binnen dit project
was echter geen ervaring met het opzetten van deze bomen. Door de risico-analist, van het desbetreffende project,
zijn de oorzakenbomen opgesteld door met de risico's uit het risicodossier te puzzelen totdat de oorzaak en
gevolgrelaties volgens de risico-analist logisch waren. Vervolgens is de boom aangevuld met risico's door de risico analist om te komen tot een complete boom.

.Q!1g~yr~m~-~ - ~-C>P.&~P~l;l!.t~l.l_i~~~l).
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Deze aanvullende risico's zijn vervolgens weer opgenomen in het risicodossier. Het goed opzetten van deze boom
was volgens de risico-analist vooral lastig vanwege het feit dat er geen geschikte software beschikbaar was. De
boom kon daarom niet direct gekoppeld worden aan het risicodossier. Bij de overige projecten is er geen gebruik
gemaakt van boomstructuren of andere typen van ~jë;lgf~!nr:D~!1 Ervaringen uit voorgaande projecten, werden volgens de geïnterviewden meegenomen, doordat leden van het
tenderteam aan vergelijkbare projecten hadden deelgenomen. Zij hebben dus kennis van de risico's, en de
~~-~~r~.rTI~ë:lJ~~g~!~.r:.'l die genomen zijn bij het desbetreffende project. Bij de Sloelijn waren meerdere leden van het
tenderteam betrokken geweest bij de tender en/of de uitvoeringsfase van het project de Schenkstrook, wat qua
techniek en opdrachtgever een vergelijkbaar project was.
De geïdentificeerde risico's werden vervolgens bij alle tenders, door de risico-analist, ingevoerd in een
risicodossier.
De ç_l_~~-~lnç!'!t!~ van de risico's in het risicodossier was bij elke geanalyseerde tender verschillend. Een overzicht van
de gebruikte f~é;l-~~jfjç_~~_i~ is per project te vinden in bijlage 9. Daarnaast wordt in tabel 5.2 de gebruikte indeling bij
het project A4 Burgerveen-Leiden, op alfabetische volgorde, weergegeven. De gebruikte indeling werd volgens de
geïnterviewden bepaald op basis van de eigen inzichten en op basis van de eisen van de opdrachtgever.
Communicatie Financieel
Kabels&Leidingen
Contract
Geotechniek
Kwaliteit
Damwanden
Hoeveelheden Mechanica! & Engineering
Eisen
Ontwerp
. .Innovatie
..
Tabel 5.2: Class1f1cat1e ns1co's proJect A4 Burgerveen-Lelden
5.3.3

Planning
Scheepvaart
Tijdelijke constructies
Tracé
m alfabetische volgorde

Uitvoering
Vergunningen
Waterhuishouding
Zettingen

Opstellen beheersmaatregelen en risicoallocatie

Voor het merendeel van de risico's zijn in de geanalyseerde tenders, zoals verwacht, t?~h~~r.~r:D!'!~~r~g_~!~n
opgesteld.
Deze ~~~-~~r~_rm~ë:l-~r~.g~!~l) werden grotendeels gelijktijdig met het identificeren van de risico's opgesteld. Als basis
dienden voornamelijk de kennis en ervaring van de betrokkenen. De beslissing welke maatregel werd opgenomen in
het risicodossier, werd gemaakt door het MI- Het afwegen van de kosten van de !:?~.IJ~~r~illë:l.~~r.~g~~~r! tegen de
reductie van het risico heeft bij de geanalyseerde tenders nauwelijks plaatsgevonden . Indien deze afweging al
plaatsvond, dan is deze niet vastgelegd. De kosten van de ~h~-~!:~r:DA~tr~g_~!~ll. werden over het algemeen door de
calculatoren meegenomen in het berekenen van de aanbiedingsprijs.
De ~~t~m~..ël~l_<?fëlli.~ van de risico's is in bijna alle risicodossiers aangegeven. Bij ongeveer tien procent van de
risico's is de ~l51~m~ ..ë:lJ.l9Ç_~~_i~ echter niet eenduidig. Er staat dan bijvoorbeeld opdrachtgever/opdrachtnemer
aangegeven bij de éi~t9_Çé;l_~j~ in het risicodossier.
Deze ëi!!Qç_~ti~ werd, volgens de geïnterviewden, hoofdzakelijk inzichtelijk gemaakt door het Ç9.f1_Ç~p-~ç_cm~r(içJ en
het ~-~çhrHX~D.c:U:lg_Ç!!r:D.~!"!t te scannen en door het stellen van vragen aan de opdrachtgever.
Slechts bij twee van de geanalyseerde is de i_r:_~~-~fD~ . éit~9f~~j~ weergegeven in het risicodossier. Bij het project de
rondweg A2 Den Bosch wordt bijvoorbeeld onderscheidt gemaakt tussen : 1. De koepelorganisatie. 2. De disciplines
(algemeen) of 3. Een specifieke discipline. Ook bij het project KOSMOS werd in het dossier aangegeven of het risico
bij het ç_qn~9r~.Ï.llill of bij één van de onderaannemers lag. Bij de andere projecten is met betrekking tot de ]!"!t~r!"!~.
!'!H9_ç~tj~ niks opgenomen in het risicodossier.
5.3.4

Risicowaardering en bepalen risico-opslag

Middels r!~!f9.~?.<m~~rj ng wordt de grootte (ernst) van een risico te bepalen. Doel hiervan is enerzijds om te bepalen
op welke risico's de focus gelegd moet worden . Anderzijds is de waardering van de risico's een belangrijke input
voor het bepalen van de r!~!Ç.9:.9R~!ëlg.
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Het initiële risico werd hoofdzakelijk bepaald omdat de opdrachtgever dit eist, en niet omdat het tenderteam hier
waarde aan hecht. Vaak liggen volgens de geïnterviewden de maatregelen namelijk dermate voor de hand dat het
bepalen van de initiële waarde van het risico niet als toegevoegde waarde gezien. Door een van de geïnterviewden
is aangegeven dat het onmogelijk is om risico's volledig los van maatregelen te zien. Het bepalen van dit initieel
risico vindt plaats door terug te redeneren. Met andere woorden hoe groot zou het risico zijn geweest als er geen
maatregelen genomen zouden worden.
Om de grootte van het restrisico te bepalen werden in de geanalyseerde tenders de volgende drie methoden
gebruikt:
1. Het bepalen van een risico-index middels semi-kwantificeringscategorieën.
2. Door ligging van het risico in de kans- en gevolg matrix te bepalen.
3. Het verdelen van punten door het MT.

1.

Een voorbeeld van semi-kwantificeringscategorieën wordt gegeven in tabel 5.3.
Het toekennen van semi-kwantificeringscategorieën gebeurde door in een plenaire sessie alle
geïdentificeerde risico's te doorlopen en vervolgens voor elk risico een score toe te kennen aan de kans van
optreden en aan de verschillende typen gevolgen.

Gevolgcategorieën geld (G) Kgg
Score
1
< 0,5% bouwkosten
2
0,5- 1 %bouwkosten
3
1 -2 %bouwkosten
4
2 - 3 % bouwkosten
5
> 3 %bouwkosten
..
Tabel 5.3: Voorbeeld sem1-kwant1f1cermgs

Verwachtingswaarde gevolg geld (G) VWgg
0,25% bouwkosten
0, 75 %bouwkosten
1, 5 % bouwkosten
2,5% bouwkosten
5 %bouwkosten
...
categoneen

De risico-index is vervolgens middels onderstaande formule bepaald:
Risico-index= Kk*(Kgg+Kgt+Kgk+Kgv+Kgo)
Waarin:
De score van de kans van optreden
Kk
Kgg
De score van het gevolg in geld
Kgt
De score van het gevolg in tijd
Kgk
De score van het gevolg in kwaliteit
Kgv
De score van het gevolg voor de veiligheid
Kgo
De score van het gevolg voor de omgeving
2.

Een voorbeeld van een kans- en gevolg matrix is weergegeven in figuur 5.2. De ligging van het risico in de
matrix bepaalt de grootte van het risico. Hierbij komen de getallen overeen met de semikwantificeringscategorieën. Deze werden op dezelfde manier als onder 1 bepaald. Ligt het risico in het
groene gebied dan wordt het risico als klein gewaardeerd, in het oranje als middelmatig en in het rode
gebied als groot. Wat gedefinieerd wordt als groen, oranje en rood kan per project verschillen.
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Bij de derde methode werden door elk lid van het tenderteam een x aantal punten verdeeld over de
geïdentificeerde risico's. Het aantal toegekende punten gaf de belangrijkheid aan die zij aan het
desbetreffende risico gaven. De waarde van het risico werd vervolgens bepaald door de toegekende punten
door de verschillende leden van het MT op te tellen.

De .r:i.~lC::Q:QP.~~?g werd in de geanalyseerde tenders hoofdzakelijk bepaald op basis van de kennis en ervaring van
voornamelijk het MI , en door gebruik te maken van de methoden Risk Premium en Expected Monetary Value . Bij
Maasvlakte is de ,r:i_*Q:QP.~!?g bepaald op basis van een risk premium. Hierbij werd door het MI het
het project
project vergeleken met andere projecten en op basis hiervan de risico_~opslag als percentage van de kostprijs
ingeschat. Bij het project Al Den Bosch werd de r!~Jf9:.<?P.~J.é!g bepaald door de waarde van de grootste risico's in te
schatten en deze vervolgens op te tellen. Bij het project KOSMOS is de risjc:;Ç>-gpslag niet bepaald op basis van het
risicodossier, maar zijn drie hoofdrisico's gedefinieerd en vervolgens is grofweg de grootte van elk hoofdrisico
ingeschat. De r_isic()~op~\ Çtg is vervolgens gebaseerd op de som van deze drie posten.

ze

Bij zowel het project A4 Burgerveen-Leiden als de Sloelijn is de
van onderstaande formule:

ri.~lÇQ~QP.~!?g

in eerste instantie bepaald op basis

"L: (vwk(r.} *VWgg (r.) )
Waarbij :

VWk (rx)
VWgg (rx)

De verwachtingswaarde van de kans van optreden van risico x.
De verwachtingswaarde van het gevolg in geld voor risico x, uitgedrukt in een
percentage van de bouwkosten.
De risico's welke gealloceerd zijn bij de opdrachtgever of welke gedeeld is
(opdrachtgever en opdrachtnemer dragen samen het risico of de ?H.<?C::.ë!tJ~ is nog
onduidelijk).

De verwachtingswaarde is hierbij de gemiddelde waarde van de categorie. Een voorbeeld hiervan staat
weergegeven in tabel 5.3.

ze

Bij alle projecten, behalve de Maasvlakte, is r_i~jco~opsl(ig nog omgezet als een percentage van de kostprijs om na
te gaan of dit vergelijkbaar was met soortgelijke projecten.
De methode Monte Carlo simulatie, welke vermeld wordt in de literatuur, werd in de geanalyseerde tenders maar
beperkte toegepast. Wat hierbij opvalt, is dat slechts enkele risicoanalisten positief staan tegenover het gebruik
ervan. Het merendeel van de tendermanagers is sceptisch over het gebruik van Monte Carlo simulaties.
Belangrijkste reden hier voor is dat de verkregen inzichten doorgaans niet opwegen tegen de inspanning die verricht
moet worden om een dergelijke simulatie uit te voeren .
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Visie opdrachtgever ten opzichte van risicomanagement

In Nederland zijn met betrekking tot ir:"~fg~~f!-!Ç.~~-~~.l~ . Jmü~ç~-~!1 op basis van pqMLç~mtr.a,ç:_~Y9LI'lW.r:"l de twee
grootste opdrachtgevers RWS en ProRaiL Beiden zijn overheidsinstanties.
Aangezien de overheid eindverantwoordelijke is voor het verloop en het eindresultaat van jnfra,$tru<:t!Jr~!~
prqj~çJ~_n is risicomanagement voor hen noodzakelijk. Vooral bij grote projecten zoals de HSL heeft
risicomanagement een grote rol gespeeld. Aangezien het merendeel van de risico ' s bij ~.r:~~j~jqn~~~ -ç:_c:>ntr_~<:tY.C?f.'TI~r:"l
bij de opdrachtgever lagen, werd risicomanagement ook hoofdzakelijk alleen door henzelf uitgevoerd.
Bij _D<:{M)contra,c~V<:>rrnen komen er meer verantwoordelijkheden en dus ook meer risico's bij de opdrachtnemer te
liggen. Hierdoor verandert zowel de rol van de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Ondanks het feit dat de
risico's bij de opdrachtnemer komen te liggen blijft de overheid nog steeds eindverantwoordelijke. Zij worden er
door de maatschappij op aangesproken als een project veel vertraging oploopt of als de infrastructuur niet aan de
eisen voldoet. Vanwege het teruglopend personeelsbestand en de [?Ç(MJ cqntra,ct_vqrm~n zal RWS de opdrachtnemer
minder direct controleren, zoals dat bij ~ra.~.l~ic:>n~!~..qm~~a,çt_vq~m~n gebeurde.
De opdrachtgever wil daarom de zekerheid hebben, dat de opdrachtnemer in staat is zijn processen te beheersen
en de projectdoelstellingen te behalen. De opdrachtgever wil reeds voordat hij de opdrachtnemer selecteert weten
dat deze bewust is van de risico' s en heeft nagedacht over de beheersing ervan. Dit heeft zich vertaald in de eis
aan de gegadigden om een compleet risicodossier in te dienen.
Tot nu toe diende dit risicodossier als een uitsluitingscriterium , met andere woorden als de gegadigde geen
risicodossier indient wordt het project automatisch niet aan hem gegund. Wanneer een risicodossier toereikend is
wordt bepaald op basis van de visie van de risicomanager van de opdrachtgever. Daarnaast kan de gegadigden
gevraagd worden om het risicodossier aan te passen. Het risicodossier beïnvloedt verder niet de kans op gunning.
In de toekomst willen zowel RWS als ProRail het proces van risicomanagement, vaker als gunningcriteria gaan
toepassen. De overheid is echter nog zoekende hoe ze dit proces kunnen beoordelen. RWS heeft aangegeven in
ieder geval vaker diagr_éimrT'I~n zoals oorzakenbomen te gaan eisen, zoals reeds gebeurd is bij het project KOSMOS.
Reden hiervoor is dat RWS verwacht dat de gegadigden hierdoor bewuster en meer gestructureerd met
risicomanagement omgaan. RWS weet echter nog niet hoe ze deze c:liéigrarr1m~11 moeten beoordelen.
RWS en ProRail hebben daarnaast aangegeven gegadigden vaker de mogelijkheid te geven om risico ' s min of meer
af te kopen . Dit houdt in dat de ~~-~~m~..a.\!9.Ç~~j~ van risico's per gegadigde kan verschillen. De gegadigde krijgt
dan een fictieve korting op zijn aanbieding als hij aangeeft dat hij zelf het risico draagt en aantoont dat hij in staat
is het desbetreffende risico te beheersen.
RWS hecht dus belang aan het proces van risicomanagement dat de (potentiële) opdrachtnemer uitvoert. Een
duidelijke visie over wat van de (potentiële) opdrachtnemer verwacht wordt en hoe dit beoordeeld wordt is er
echter nog niet.
Het feit dat de opdrachtgever nog geen duidelijke visie heeft bemoeilijkt het enerzijds voor de (potentiële)
opdrachtnemer omdat het voor hem onduidelijk is wat bijvoorbeeld RWS van hen verwacht. Anderzijds geeft het de
gegadigde de mogelijkheid om zich te onderscheiden.
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KNELPUNTEN EN VERBETERPUNTEN IN HET HUIDIGE PROCES VAN RISICOMANAGEMENT

In het vorige hoofdstuk is het proces van risicomanagement zowel vanuit de literatuur als vanuit de praktijk
beschreven. In dit hoofdstuk worden, op basis van een analyse, de belangrijkste knelpunten in het huidige proces
van risicomanagement vastgesteld. In paragraaf 6.2 wordt aangegeven op welke van deze knelpunten de focus zal
worden gelegd in de ontwerpfase van het afstudeerproject.

6.1

Analyse van het huidige proces van risicomanagement

In alle geanalyseerde tenders zijn er risico's geïdentificeerd, gewaardeerd en zijn er ~~hEo!.~f-~r:r:t.!!13M~!t~!~l1.
opgesteld. Er kan dus worden vastgesteld dat er enige vorm van risicomanagement in de tenderfase plaatsvindt. Bij
de geanalyseerde tenders werd , zoals blijkt uit de ~~11-~~~-~E;!_qjng_~l~j~m9.~n. door de opdrachtgever een risicodossier
bij aanbieding geëist met daarin de geïdentificeerde risico's, hun waarde en bijbehorende -~~hEo!.~L~r:r:t.!!~tr~R~!~Il.· Dat
risicomanagement is uitgevoerd door de gegadigden is dus niet verwonderlijk.
Met betrekking tot het proces van risicomanagement, zoals uitgevoerd in de geanalyseerde tenders kan het
volgende geconstateerd worden:
Onvoldoende inzichtelijk proces
Het in kaart brengen van het proces van risicomanagement in de tenderfase bleek lastiger dan verwacht. Het bleek
voor de geïnterviewden moeilijk om het proces van risicomanagement te beschrijven zoals dat bij de
desbetreffende tender had plaatsgevonden. Een van de redenen hiervoor was het feit dat het proces al enige tijd
geleden had plaatsgevonden. Echter bij de projecten die zich momenteel nog in de tenderfase bevonden, bleek dit
ook het geval. Ook het feit dat er geen beschrijvingen van de aanpak van het proces van risicomanagement in
tenderfase op evaluaties waren, bemoeilijkte het in kaart brengen van dit proces. Hieruit blijkt dat het proces van
risicomanagement onvoldoende inzichtelijk is.
Het proces van risicomanagement vond bij de geanalyseerde tenders op verschillende manieren plaats. Bij het ene
project werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van alleen interviews, bij andere projecten werd alleen gebruik
gemaakt van plenaire brainstormsessies en bij weer andere projecten werd gebruik gemaakt van beiden. Vooral met
betrekking tot de waardering van de risico's zijn er verschillen zichtbaar in de manier waarop dit werd aangepakt,
zoals tussen het project A2 Den Bosch en het project A4 Burgerveen-Leiden. Bij het project A2 Den Bosch werden de
risico's gewaardeerd door het toekennen van punten, terwijl bij de A4 Burgerveen-Leiden de risico's gewaardeerd
werden middels s.~mi~ ~w.~n~J(i_ç~ring. Deze projecten komen qua grootte, c_ol'!trf!c:~vorrn en mate van risico's echter
overeen. Bij soortgelijke projecten zou men, in de tenderfase , een vergelijkbaar proces van risicomanagement
verwachten.
Bepaling risico's onvoldoende efficiënt en effectief
Niet alleen vond het waarderen van de risico ' s en het bepalen van de risiÇ():()pslag bij de geanalyseerde tenders
verschillend plaats, ook vond het niet efficiënt en effectief plaats. Bij het merendeel van de projecten werden alle
geïdentificeerde risico ' s namelijk in een min of meer willekeurige volgorde, één voor één plenair doorlopen.
Hierdoor krijgen grote risico's verhoudingsgewijs te weinig en kleine risico's verhoudingsgewijs teveel aandacht.
Het in een andere volgorde behandelen van de risico's zou kunnen resulteren in een andere waardering van de
risico's en dus in een andere rt~iC:.<?:9P~l~g. Hierdoor is de r.i.~i.C:C> :C>P.~~~g onvoldoende realistisch in vergelijking met
de grootte van de risico's die gegadigde, na eventuele gunning, werkelijk loopt. Het verdelen van punten door het
MI, zoals bij het project A2 Den Bosch is gebeurd, blijkt afhankelijk van de aanwezige personen, zoals uit bijlage 10
kan worden afgeleidt.
Gefragmenteerd proces
Bij de verschillend tenders vond het proces van risicomanagement niet alleen anders plaats, ook binnen een tender
was er geen sprake van één duidelijk aansluitend proces van risicomanagement. Het proces van risicomanagement
vindt momenteel gefragmenteerd plaats. Gedurende het project wordt het proces van risicomanagement
(gedeeltelijk) opnieuw opgestart. Aanvullingen en aanpassingen zijn tijdens het proces van risicomanagement
noodzakelijk, bijvoorbeeld door veranderende eisen van de opdrachtgever. Het (gedeeltelijk) opnieuw opstarten
van dit proces is echter niet noodzakelijk en wenselijk.
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Bij het project KOSMOS werd bijvoorbeeld de ristcp~qps!ëlg onafhankelijk van het opgestelde risicodossier bepaald.
Daarnaast wordt het proces van risicomanagement, zoals aangegeven door de geïnterviewden, doorgaans na gunning
opnieuw opgestart. Als oorzaak hiervan werd genoemd, dat het tenderteam en het projectteam na gunning niet uit
dezelfde personen bestaan.
Het gedeeltelijk opnieuw opstarten van het proces van risicomanagement heeft tot gevolg dat veel werk dubbel
wordt gedaan, nuttige informatie verloren kan gaan, of informatie tegenstrijdig is. Risico's zijn bijvoorbeeld
volgens het risicodossier gealloceerd bij de gegadigde, maar niet meegenomen in de ~i~iç_q~QR~!!l,g. Hierdoor wordt
de risico-_ops[.(lg minder realistisch en in is de kans groot dat risico's onvoldoende beheerst worden . Dat het proces
fragmentarisch plaat svindt leidt er bovendien toe dat het minder inzichtelijk is en daardoor ook moeilijker achteraf
te beschrijven.
Beperkte expliciete interne allocatie
Alleen bij de projecten KOSMOS en Al Den Bosch stond in het risicodossier, bij een gedeelte van de risico's, de
)!"!t~m~3~~<?.<;ëi.~Î~ vermeld. Uit het feit, dat bij minder dan de helft van de geanalyseerde tenders, de interne
risico(l_l_l_qç_(l_~i-~ in het risicodossier beschreven staat, kan afgeleid worden dat de j[l_~~-rfl_~ __éiH9Ç_ëlt)~ van de risico's
momenteel onvoldoende inzichtelijk wordt gemaakt. Door de projectleider van de AZ Den Bosch werd hierover het
volgende aangegeven: "In het intern allaceren van de risico's wordt momenteel nog te weinig tijd en energie
gestopt".
Het onvoldoende in kaart brengen van de lDt~m~__ éi_U_()ç_(l_~ig kan ertoe leidden dat risico's niet of dubbel worden
meegenomen in de risic;q~_qpslag. Dit leidt een onrealistische risico~opsl(lg. Als de ri_~iç()~()pslag in verhouding tot de
werkelijkheid te hoog is wordt de aanbiedingsprijs van de gegadigde hoger en daarmee de kans op gunning kleiner.
Als de rJsico-op_s~ag in verhouding te hoog is, is de kans groter dat deze de kosten die het optreden van de risico's
niet dekt waardoor de kans op een verliesgevend project groter wordt.
Als meerdere partijen onafhankelijk van elkaar bezig zijn met dezelfde risico's te beheersen zorgt dit voor onnodige
extra werk en daarmee tot inefficiëntie. Daarnaast kan een beperkte intem_~ _ !!,U<?.<;!l,ti~_ leiden tot onduidelijkheden
en problemen in de samenwerking later in het project.
Onvoldoende gebruik kennis en inzichten lager kader
Voor het identificeren van de risico's werd in de geanalyseerde tenders hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de
kennis en ervaring van het midden- en hoger kader van de organisatie, zoals het MT. Deze mensen worden
geïnterviewd of kwamen bij elkaar in een plenaire sessie.
Medewerkers die meer uitvoerend bij het tenderproces betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld tekenaars en
calculatoren, werden bij de geanalyseerde tenders niet systematisch betrokken in het proces van
risicomanagement. Wel werd hun kennis en ervaring indirect meegenomen door de verantwoordelijken van de
verschillende afdelingen. Als redenen voor het niet betrekken van deze personen werden door de geïnterviewde
risicomanagers genoemd, dat het teveel tijd en geld zou kosten om alle betrokkenen te interviewen of aanwezig te
laten zijn bij de plenaire sessies. Aan deze personen werd bij de geanalyseerde tenders ook niet kenbaar gemaakt
hoe zij input konden leveren.
Door een van de geïnterviewden werd hierover het volgende aangegeven: "Veel mensen zijn er helemaal niet van
bewust dat risicomanagement ook tot hun taken behoort. Dit komt omdat dit hun niet wordt duidelijk gemaakt en
aangezien ze er onvoldoende bij betrokken worden."
Beperkt lerend vermogen
Ervaringen uit voorgaande projecten worden momenteel impliciet meegenomen, doordat de geïnterviewde
personen bij vergelijkbare projecten werkzaam zijn geweest. Het nadeel hiervan is echter dat personen cognitieve
beperkingen hebben, zoals een beperkt geheugen, een beperkte nauwkeurigheid en beperkte rationaliteit
(Sandberg & Michel, 2003). Door dit beperkt geheugen en de beperkte nauwkeurigheid komen onder andere niet
alle (belangrijke) risico's en ~~b-~~r~m!l,él_~r~_g~!~.t:l en hun effect, welke bij het desbetreffende project hebben
plaatsgevonden ter sprake.
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De beperkte rationaliteit van mensen houdt onder andere in dat mensen emotionele afwegingen mee laten spelen
(Sandberg & Michel, 2003). Betrokkenen kunnen bijvoorbeeld bepaalde opgetreden risico's uit voorgaande
projecten niet naar buiten willen brengen uit angst voor gezichtsverlies.
Ervaringen uit voorgaande projecten werden alleen expliciet bij het project A4 Burgerveen-Leiden meegenomen.
Dit werd gedaan door de risicomanager door het risicodossier van de HSL te bestuderen. Dit werd echter pas gedaan
nadat het dossier voor de A4 Burgerveen-Leiden middels interviews en een plenaire brainstormsessie was opgesteld.
Doordat onvoldoende wordt geleerd van voorgaande projecten wordt het wiel gedeeltelijk opnieuw uitgevonden.
Dit leidt tot onnodige kosten en dus tot inefficiëntie. Daarnaast kan het verleden hebben aangetoond dat bepaalde
!:>E!h_~~r~m1loatre_q~!~_r) een beter of minder effect hadden op het reduceren van het risico's. Door deze informatie
niet mee te nemen worden risico's dus minder beheerst, dan wanneer deze informatie wel zou worden gebruikt.
Ook de ristç():()pslag is minder realistisch doordat onvoldoende gebruik gemaakt wordt van voorgaande projecten.
Door de geïnterviewden werden de volgende redenen genoemd voor het niet gebruiken van risicodossiers van
voorgaande projecten:
o Bij vergelijkbare voorgaande projecten waren geen risicodossiers opgesteld of deze waren niet
eenvoudig te lokaliseren.
o In de risicodossiers zijn nauwelijks gegevens opgenomen over de werkelijk genomen maatregelen en
hun effect en de werkelijk opgetreden risico's, waardoor deze dossiers minder toegevoegde waarde
hebben.
o Het verkrijgen van inzicht in de risicodossiers en het zoeken naar specifieke risicodossiers is
verhoudingsgewijs te tijdrovend .
Het verkrijgen van inzicht in andere risicodossiers wordt verhoudingsgewijs te tijdrovend gevonden onder andere
omdat er nauwelijks sprake is van enige vorm van standaardisatie in de risicodossiers. Door de tendermanager van
het project A4 Burgerveen-Leiden werd hierover het volgende aangegeven:
"Veel risicodossiers zijn momenteel warrige bestanden die er bij elk project weer anders uitzien, hierdoor is het
moeilijk om snel risico's terug te vinden." Dat er momenteel nauwelijks sprake is van standaardisatie in de
beschrijving van de risico's blijkt vooral uit het feit dat bij elk project een andere çJ~~~_if.i,Ç11o~i~. van risico's wordt
toegepast zoals beschreven in het vorige hoofdstuk en bijlage 9. Een beperkte mate van standaardisatie bemoeilijkt
het zoekproces en beperkt het snel verkrijgen van inzicht.
Geen systematische aanpak
Als wordt gekeken naar de oorzaken van bovenstaande constateringen dan lijkt het erop dat risicomanagement
onvoldoende systematisch wordt aangepakt.
Doordat risicomanagement vooraf onvoldoende wordt gepland, vindt het ongestructureerd en daardoor
fragmentarisch plaats. Doordat het proces niet goed gepland en niet systematisch wordt aangepakt is het minder
inzichtelijk. Hierdoor wordt het voor het lager kader moeilijker om hieraan deel te nemen. Bovendien bemoeilijkt
een onvoldoende systematisch aanpak het intern alloceren van de risico's.
Als het proces vooraf goed gepland zou zijn geweest, en er duidelijk vanuit bepaalde doelstellingen gewerkt zou
zijn, dan zou het bovendien eenvoudiger zijn om het gelopen proces terug te herleiden en in kaart te brengen.
Zoals uit de definitie in het vorige hoofdstuk blijkt behoort risicomanagement echter systematisch te worden
aangepakt en uitgevoerd. Bij een systematische aanpak is er vooraf nagedacht over de manier waarop het proces
het beste kan worden uitgevoerd om de doelstellingen te bereiken. Een niet-systematische aanpak van het proces
van risicomanagement zorgt voor onvoldoende beheersing van de risico's in het project (Cooper & Mantel, 2000).
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Onvoldoende inzicht en overzicht
Een eerste stap voor een systematische aanpak van het proces van risicomanagement is dus, zoals ook beschreven in
paragraaf 5.2, is het bepalen van het doel of de doelen ervan voor het desbetreffende project.
Door de geïnterviewden werden wel algemene doelen gegeven waarom, risicomanagement in de tenderfase werd
uitgevoerd. Specifieke doelen voor de desbetreffende project werden echter vooraf niet bepaald. Hieruit blijkt ook
dat het proces onvoldoende systematisch word aangepakt.
Het identificeren van de risico's en kansen in de interviews en brainstormsessies vond, zoals door de geïnterviewden
zelf aangegeven, vrij ongestructureerd plaats. Reden hiervoor was enerzijds het bevorderen van de creativiteit.
Anderzijds is enige mate van structuur bij het identificeren van risico's lastig als er geen duidelijke doelstellingen
geformuleerd zijn (Risicomanager RWS). Door RWS worden deze doelstellingen ook wel Ongewenste
Topgebeurtenissen, kortweg ()JG'~, genoemd. De definitie van RWS van een OTG is: "Gebeurtenis die in de
risicoanalyse wordt gehanteerd als de meest ongewenste voor het project en welke direct het behalen van de
projectdoelstellingen in gevaar brengt". Het niet werken vanuit bepaalde doelstellingen leidt volgens de
geïnterviewde risicomanager van RWS tot een uitgebreide lijst met risico's waarbij de samenhang moeilijk te
ontdekken is. Deze stelling sluit aan bij de risicodossiers van de geanalyseerde tenders, waarin de relaties tussen de
risico's en ()IG's niet duidelijk zichtbaar zijn. Deze is simpelweg niet zichtbaar omdat er geen ()JG'~
geïdentificeerd zijn. Wel komen bepaalde gevolgen vaak terug in een risicodossier. Bij het project de Sleelijn komt
het gevolg "vertraging in uitvoering" bijvoorbeeld regelmatig voor. Door de tendermanager van het project A4
Burgerveen-Leiden werd het volgende aangegeven: "Risicomanagement wordt momenteel onvoldoende
systematisch aangepakt, waardoor onder andere de risicodossiers warrige bestanden zijn en het moeilijk is om
inzicht te krijgen in de risico's van het project".
Bij het project KOSMOS werd door de opdrachtgever geëist dat middels oorzakenbomen de relatie tussen risico's en
QIG.'s inzichtelijk werden gemaakt. De door de opdrachtgever opgestelde OT(j'~ waren: "Incorrecte engineering
en! of miscommunicatie van E&C activiteiten" en "Uitloop verkeersmaatregelen buiten toegestane tijd".
Ondanks dat dit door de opdrachtgever geëist was, zijn in de plenaire sessie risico's niet op basis van deze OIG's
geïdentificeerd. Reden voor het niet werken vanuit de QIG.'.~ waren volgens de risico-analist de onbekendheid en
onervarenheid van het tenderteam om een por:zakenbo<>rn op te zetten. Bovendien was het, volgens hem,
softwaretechnisch niet mogelijk om de 0()!?;~-~~ll.I:>PPrn en het risicodossier te koppelen.
Met de huidige risicodossiers is er onvoldoende inzicht en overzicht in de risico's, hun onderlinge relatie en hun
relatie met betrekking tot de projectdoelstellingen. Dit bemoeilijkt deelname aan het proces van risicomanagement
door de betrokkenen en dus ook voor het lager kader.
Onvoldoende inzicht in de risico's bemoeilijkt daarnaast het intern allaceren van de risico's. Ook het waarderen van
de risico's en het bepalen van de rJ~i.ÇP:OJl.~~~g wordt door onvoldoende inzicht beperkt. De kans is hierdoor
namelijk groter dat risico's niet of dubbel worden meegenomen.
Ontoegankelijk risicodossier
Een andere belangrijke oorzaak voor de bovengenoemde knel- en verbeterpunten is het feit dat het risicodossier bij
de geanalyseerde tenders alleen lokaal beschikbaar was. Dit beperkte het verkrijgen van inzicht in de risico's en het
leveren van input door de betrokkenen. Het niet centraal beschikbaar hebben van het risicodossier versterkt een
fragmentarisch proces.
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In figuur 6.1 staan de belangrijkste knel- en verbeterpunten weergegeven in oorzaak- en gevolgdiagram. Hierin zijn
de koppen die in deze paragraaf zijn gebruikt onderstreept weergegeven . De gele blokjes geven de belangrijkste
knelpunten weer. Op deze blokjes zal in de volgende paragraaf verder worden ingegaan. In dit figuur is gebruik
gemaakt van verschillende kleuren om de lijnen duidelijker te onderscheiden . De kleuren op zich hebben geen
betekenis.
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6.2 Belangrijkste knel- en verbeterpunten
Systematischere aanpak
Op basis van de vorige paragraaf kan gesteld worden dat er in de tenderfase voor P.Ç{~) c:ontr~c:~X9rmen behoefte is
aan een meer systematische aanpak van het proces van risicomanagement. Een meer systematischere aanpak is
nodig om het proces van risicomanagement efficiënter en doelgerichter te laten verlopen.
Daarnaast is een systematische aanpak, en het inzichtelijk maken van de aanpak, noodzakelijk om het lager kader
beter deel te laten nemen aan dit proces. Zij moeten namelijk weten wanneer wat van hun verwacht wordt en hoe
ze dit moeten aanpakken. Op deze manier wordt voor hen duidelijk waar hun input voor gebruikt wordt en wat de
toegevoegde waarde ervan is. Dit is belangrijk voor het creëren van draagvlak voor deelname aan het proces van
risicomanagement. Bovendien wordt met een systematischere de aanpak inzichtelijker, en daarmee de
verantwoording naar het hoger management beter mogelijk. Zij nemen uiteindelijk de beslissing wat wordt
ingediend en hoe hoog dus uiteindelijk de r!~jc:_q_-_()p~~~g wordt.
Met de komst van de nieuwe çql)_~r~ç~yqrm~n verandert de rol van de opdrachtgever. Zij zal wat op de achtergrond
treden en minder een direct sturende en controlerende functie vervullen. Hierdoor wordt door de opdrachtgever
meer belang gehecht aan de mate waarin de (potentiële) opdrachtnemer zijn processen beheerst. Dit blijkt onder
andere uit het feit dat de opdrachtgever vaker certificaten eist, waarmee wordt aangetoond dat het desbetreffende
bedrijf zijn processen beheerst. Het kunnen aangegeven hoe het proces wordt uitgevoerd is nodig voor het
verkrijgen van een certificering. Het systematisch aanpakken en uitvoeren van het proces van risicomanagement
kan dus leiden tot meer vertrouwen bij de opdrachtgever. Dit is zeker in de tenderfase belangrijk.
Beter inzicht en overzicht
De huidige risicodossiers zijn zelfstandig niet geschikt om een systematisch proces te ondersteunen. Er is behoefte
aan een in~~r~mt:!nt dat meer en sneller inzicht in de risico's, hun onderlinge relatie en de relatie tot de
doelstellingen, ofwel Qng~~~n~-~~- J_qpge!~.IJL~~J:lj~~-~.f!, geeft.
Daarnaast is het ook wenselijk dat dit instmment de andere algemene doelen van het proces van risicomanagement
in de tenderfase ondersteunt. De belangrijkste doelen hierbij zijn;
o Het ondersteunen van keuzes in het ontwerp en/ of de aanpak en de verantwoording hiervan.
o Het bepalen van de ri~jC:9:.9P.~J~g en de verantwoording hiervan aan het hoger management.
o Het geven van inzicht in de geïdentificeerde risico's en kansen, en de geplande ~-b~~rsm~-~~-~~g~len aan
het projectteam na eventuele gunning.
In het volgende hoofdstuk zal dit tostrtlment beschreven worden en zal ook aangegeven worden hoe en wanneer dit
in de tenderfase moet worden toegepast.

Jm~_r:y_rn~l)-~

Beter toegankelijk risicodossier
Om het lager kader beter te laten deelnemen aan het proces van risicomanagement is een beter toegankelijk
risicodossier noodzakelijk. Dit zou al eenvoudig kunnen worden gedaan door het dossier beschikbaar te stellen via
intraneL Voordat een toegankelijk dossier echter werkbaar is zal er eerst een systematisch aanpak moeten zijn. Als
dit niet het geval zou zijn zou het gebrek aan overzicht alleen maar stijgen. Om het risicodossier toegankelijker te
maken zal daarom in dit rapport alleen in aanbevelingen worden ingegaan.
Expliciete interne allocatie
Uit de vorige paragraaf blijkt ook dat jl)_~~-m~ __é!!!9_Ç!=!tl~ van risico's meer moet plaatsvinden en dat deze ook beter
inzichtelijk moet worden gemaakt. Vooral vanwege het feit dat een gegadigde bij PÇ(M) C()fltr~cty()rrne_n doorgaans
uit een C:9n~.<?r.~i_y_rn van meerdere partijen bestaat, wordt de jn~~rn~.-~JJqç_é!~J~ van de risico's belangrijker.
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Over het intern alloceren van de risico's werd door de tendermanager van het project AZ Den Bosch het volgende
aangegeven:
"Door reeds in een vroeg stadium de risico's te allaceren wordt het proces van risicomanagement efficiënter. Dit
komt doordat de partij die uiteindelijk het beste in staat is het desbetreffende risico's te beheersen reeds in een
vroeg stadium de verantwoordelijkheid krijgt. Hierdoor kan hij al in een vroeg stadium k~l)gf[~I!J9.CJ.([~g~!!?TJ
opstellen en!of reeds doorvoeren. Wel is het hierbij belangrijk dat, ondanks het feit dat de risico's toegekend
worden aan een bepaalde partij binnen de organisatie, in principe iedereen van het tenderteam, en dan vooral het
hoger management, inzicht kan krijgen in deze risico's. Dat risico's reeds in een vroeg stadium gealloceerd worden
betekent niet dat risico's niet gezamenlijk beheerst kunnen worden, zolang maar wordt vastgelegd welke partij
en lof combinatie van partijen de risico's gaat beheersen."
Hoe deze int.~rn~ .-~!!Qç~tj~ moet plaatsvinden en welke partij het beste bepaalde risico's kan dragen zal in dit
rapport niet behandeld worden. Reden hiervoor is enerzijds het feit dat hiervoor te weinig technische kennis en
inzicht aanwezig is, om hier uitspraken over te kunnen doen. Anderzijds zal de i_n~~rn~ . !l,~~ÇÇé_i_~ig afhangen van de
gekozen samenwerkingsvorm bij het desbetreffende project. Bij de vestiging van Aveco de Bondt te Rijssen was,
ten tijde van het schrijven van dit rapport, een afstudeerder van TU/e onderzoek aan het uitvoeren naar de manier
waarop de samenwerking binnen een ç_ç_~~9rt.i.LJ~ zou moeten plaatsvinden. Het intern alloceren van de risico's
wordt in zijn rapport uitgebreider behandeld.
Bovendien is een betere systematische aanpak van het proces eerst belangrijker. Om met meerdere partijen
gezamenlijk een project uit te voeren is het belangrijk dat alle overkoepelende processen, zoals risicomanagement,
gezamenlijk worden uitgevoerd. Daarnaast is het van belang dat partijen binnen het ç_çn~C?rti_um belangrijke
informatie, zoals de belangrijke risico's, delen. Om gezamenlijk de processen te kunnen uitvoeren is een
systematische aanpak en een inzichtelijk proces onmisbaar.
In de aanbevelingen zal wel kort worden stilgestaan bij de manier waarop de inte.~~-~- ~[[çc!l,tj~ expliciet kan worden
gemaakt.
Lerend vermogen

Om te kunnen leren van voorgaande projecten zullen projecten in uitvoering vaker geëvalueerd moeten worden en
zullen deze evaluaties ook beter vastgelegd moeten worden, zodat ze voor andere projecten beschikbaar zijn.
Vooral over de werkelijk opgetreden risico's, de genomen maatregelen en het effect van deze maatregelen zal meer
vastgelegd moeten worden.
De praktische uitwerking hiervan komt in dit rapport niet uitgebreid aan bod. De belangrijkste reden hiervoor is dat
reeds meer onderzoeken hebben plaatsgevonden over hoe evaluaties moeten worden uitgevoerd. Binnen de bouw
zal, zoals ook aangegeven door dr. van der Schaaf, eerst een cultuurverandering moeten plaatsvinden. Men zal zich
er beter van bewust moeten zijn dat de besparingen die een expliciete evaluatie op de lange termijn met zich
meebrengen opwegen tegen de kosten ervan. Als afstudeerder is het moeilijk deze cultuur te veranderen. Door in
de aanbevelingen hier bij stil te staan zal hiertoe wel een eerste aanzet worden gedaan.
Standaardisatie

Het beperkte inzicht in de risico's wordt gedeeltelijk ook veroorzaakt door een gebrek aan standaardisatie in het
opbouw van het dossier en de çJ~~-!ilHÇ.i!t!~ van de risico's. In het rapport zullen met betrekking tot dit onderwerp
alleen enkele aanbevelingen worden gedaan.
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Samengevat
Samengevat zijn de belangrijkste knelpunten in het huidige proces van risicomanagement:
1. Het proces van risicomanagement in de tenderfase wordt momenteel onvoldoende systematisch aangepakt.
Met als belangrijke oorzaken het feit dat het proces van risicomanagement onvoldoende geïntegreerd is
met het tenderproces en het niet gekoppeld wordt aan projectdoelstellingen.
2. Er is onvoldoende inzicht- en overzicht in de risico's, hun onderlinge samenhang en hun relatie met de
projectdoelstellingen.
3. Het risicodossier is nauwelijks toegankelijk voor de betrokkenen, waardoor zij maar beperkt input kunnen
leveren. Hierdoor wordt dus onvoldoende gebruik gemaakt van hun kennis en inzichten.
4. De !11.~~XI1.~. ~H9.Ç~J!~ van de risico's wordt onvoldoende expliciet gemaakt.
5. In de uitvoeringsfase vindt te beperkt expliciet risicomanagement en evaluatie plaats. Dit beperkt het
lerend vermogen van de organisatie.
6. Er is nauwelijks sprake van enige vorm van standaardisatie in de opzet van het risicodossier en de gebruikte
~~~-~~jfjç_~~J~ van de risico's.
In de ontwerpfase zal hoofdzakelijk op de eerste twee punten worden ingegaan. De andere punten zullen worden
behandeld in de aanbevelingen.
Het ontwerp zal dus hoofdzakelijk bestaan uit de volgende onderdelen:
o Een systematisch beschrijving van hoe het proces van risicomanagement in de tenderfase zou moeten
plaatsvinden.
o Een instrume11t om dit proces te ondersteunen en welke de risico's beter inzichtelijk maakt.
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ONTWERP

In dit hoofdstuk zal het herontwerp voor het proces van risicomanagement in de tenderfase beschreven worden.
Hierbij zullen oplossingen worden aangedragen om de belangrijkste knelpunten, zoals beschreven in het vorige
hoofdstuk, te reduceren.
In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de risico's en hun samenhang beter inzichtelijk
kunnen worden gemaakt. Als eerste stap zal het instrument oorzakenbomen geïntroduceerd worden. In paragraaf
7.1.3 zal de manier waarop dit in~tDJJ:D~11-~ gekoppeld kan worden met een risicodossier worden beschreven.
Vervolgens zal aangegeven worden hoe dit in~trllment de verschillende stappen van risicomanagement kan
ondersteunen.
In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk wordt een koppeling gelegd tussen de stappen van het tenderproces
enerzijds en de onderdelen van het proces van risicomanagement anderzijds. Hierdoor worden deze processen
beter geïntegreerd en wordt een meer systematische aanpak gecreëerd.

7. 1
7. 1. 1

Oorzakenboom
De redenen voor de toepassing van oorzakenbomen

Momenteel worden de risico's, uitgezonderd bij het project KOSMOS, alleen weergegeven in een lijst. Een lijst is
een zogenaamde 'poor structure'. Uit de analyse blijkt echter dat er behoefte is aan een betere visualisatie van de
risico's, welke inzicht verschaft in de risico's en hun relatie tot de projectdoelstellingen.
Op basis van een analyse van verschillende methoden uit de literatuur, welke staat weergegeven in bijlage 11, is
gekozen voor de toepassing van oorzakenbomen. Een voorbeeld van een gedeelte van een 99.r:z.:.ëlk~r!R99!'!'! staat
weergegeven in figuur 7.1 .
Belangrijkste redenen voor deze keuze waren:
o
Bij boomstructuren is het aantal koppelingen beperkt wat het overzicht ten goede komt.
o Oorzakenbomen verschaffen inzicht in de relatie met de projectdoelstellingen.
o Oorzakenbomen kunnen het gehele proces van risicomanagement ondersteunen, inclusief het bepalen van
de ~j~jçg_-_Qp~!.ëlg.
o Het is mogelijk om deze oorzakenbomen koppelen aan het risicodossier.
o RWS zal in de toekomst het indienen van oorzakenbomen vaker gaan eisen.
Bovendien sluit het toepassen van oorzakenbomen aan bij de tendens in de bouw om in toenemende mate middels
"Systems_engin~~ring" te werken. Dit is bevestigd door de heer Wemeijer; een van de auteurs van de leidraad
"Systems Engineering bij projecten in de GWW-sector" (Keijts, 2007). Kernpunt bij ?Y~-~~m~.-~ng(I)~~Xil1_g is het op
een systematische manier vastleggen van informatie, waardoor uitgangspunten, keuzes en geldende afspraken voor
alle betrokken partijen duidelijk en transparant zijn. Het concept Systems Engineering staat uitgebreider
beschreven in bijlage 12.
Ook Hillson (2002) onderkent het probleem dat het proces van risicomanagement momenteel alleen resulteert in
lange lijsten. Hij geeft hierover aan dat het aanbrengen van structuur middels bomen een goed hulpmiddel is om te
komen tot bruikbare informatie.
Onder een oorzakenboom wordt in dit rapport het volgende verstaan:
Een oorzakenboom is een schematische weergave van de oorzaken die tot een bepaalde ongewenste topgebeurtenis
(OTG) kunnen leiden. De oorzaken zelf zijn ook een risico en hebben gevolgen op een hoger niveau.

In figuur 7.1 wordt een gedeelte van een qg_r:z.:!l.~~ml:>.<?9m gegeven. Deze is gedeeltelijk gebaseerd op het project
Sleelijn en is gezamenlijk met de desbetreffende risico-analist opgesteld.
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7. 1. 2

Toepassing oorzakenboom in de praktijk

Oorzakenbomen worden momenteel in de praktijk, door de overheid of binnen de aannemerij, nauwelijks
toegepast. Reden hiervoor is, volgens een van de risicoanalisten van RWS, het feit dat er te weinig onderzoek naar
het gebruik ervan is gedaan. De enkele keren dat oorzakenbomen door RWS zelf zijn toegepast werd dit echter wel
als nuttig ervaren.
Momenteel worden oorzakenbomen toegepast door RWS bij het project Modernisering Objecten Bediening Zeeland,
kortweg MOBZ. In eerste instantie werd de toepassing van oorzakenbomen als tijdverspilling gezien door de
betrokkenen. Belangrijke reden hiervoor was de onbekendheid en daardoor terughoudendheid. Daarnaast heeft het
bepalen van de ongewenst~ topg~l:>~l,lrt~niss~n en het opstellen van de boom in het begin wat meer tijd gekost. Nu
de voorbereidingen van het project wat verder gevorderd zijn en dus ook het proces van risicomanagement
gedeeltelijk is uitgevoerd wordt de toegevoegde waarde ervan ingezien en is het enthousiasme voor de toepassing
ervan bij de betrokkenen gestegen. Als ander voordeel van het gebruik van oorzakenbomen gaf de risicoanalist van
RWS het volgende aan: "Door de toepassing van oorzakenbomen gaat risicomanagement meer leven in de
organisatie. Door de oorzakenbomen wordt een duidelijkere koppeling gemaakt met de projectdoelstellingen en
daarmee met het project zelf, waardoor risicomanagement concreter wordt."
Binnen RWS vinden er studies plaats op het gebied van risicomanagement. Een van deze studies gaat over de
toepassing van oorzakenbomen. Resultaten hierover zijn echter nog niet beschikbaar, aangezien dit onderzoek nog
in de opstartfase bevindt.
7.1.3

Koppeling met risicodossier

Bij het project KOSMOS was de toegevoegde waarde van het gebruik van oorzakenbomen beperkt. Belangrijke reden
hiervoor was het feit dat de 99r:z.ë!,k~ni:>9<?1Tl niet gekoppeld was aan het risicodossier, wat heeft geleid tot onnodig
extra werk om beiden up·to·date te houden. Een risicodossier blijft nodig, omdat hierin aanvullende gegevens
zullen moeten worden weergegeven, zoals de l;>~h~~_r:~~-ë!,~tr~g~J~!'l· Daarom zal in deze paragraaf beknopt
weergegeven worden hoe oorzakenbomen gekoppeld kunnen worden aan het risicodossier.
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Er is dus behoefte aan een instrument dat het mogelijk maakt om vanuit een dossier een boom te genereren. Een
bekend, verhoudingsgewijs eenvoudig en goedkoop programma dat bedoeld is om gegevens te visualiseren is Visio.
Meer informatie over dit programma is te vinden in bijlage 13. Dit programma is echter niet geschikt om gegevens
in een lijst weer te geven. Door Visio te koppelen aan Excel, waarin momenteel het merendeel van de risicodossiers
wordt opgesteld, is het mogelijk om vanuit een risicodossier een oogak~npoorn te genereren. Hierbij is wel een
(gedeeltelijk) andere opzet van het dossier noodzakelijk. In het risicodossier zal moeten worden aangegeven op
welk hoger liggend element (gevolg) het desbetreffende element (risico) betrekking heeft. Door daarnaast een
logische systematiek in de identificatie van de risico's aan te brengen wordt het terugvinden van risico's versneld
en wordt het koppelen van de risico's eenvoudiger.
Een logische systematiek kan ontstaan door de identificatie van een niveau hoger in de boom te gebruiken en deze
aan te vullen met bijvoorbeeld een extra getal. Deze systematiek sluit aan bij de systematiek voorgeschreven in de
"leidraad systems engineering binnen de GWW sector" (Keijts et al., 2007) voor het koppelen van eisen. Op deze
manier kan aan de hand van het aantal cijfers worden afgeleidt op welk niveau het desbetreffende risico ligt.
Daarnaast kan eenvoudig afgeleid worden op welk bovenliggend niveau het risico betrekking heeft. Het gedeelte
van het risicodossier waarmee figuur 7.1 automatisch is gegenereerd staat weergegeven in tabel 7.1 .
ID risico
1
1.1

1. 1. 1
1.1.1.1
1.1.1.1 .1
1.1.1.2
1.1.1 .3
1.1.1.3.1
1.1.1.4
1. 1.2
1. 1.3
1.2
1.3
1.4

OTG 1

Beschrijving

1

Oplevering baan op 31 december 2006 wordt niet gehaald
Vertraging start bouw/conditionering

1.1

Vergunningen worden niet op tijd verkregen

1.1.1
1.1 .1.1

Bouwvergunning vertraagt door aanvullende wensen welstand

1.1.1
1.1.1

Toetsing welstand pas na aanbieding
Ontwerp- en uitvoeringsdocument niet tijdig aangeleverd voor vergunningaanvraag door OG.
Vergunningaanvraag door gegadigde niet tijdig gereed

1.1.1.3
1.1.1

Te weinig capaciteit ontwerpafdeling
Procedure vertraagd door bezwaarschriften

1.1
1.1
1
1
1

RWS keurt ontwerp af
Bouwlocatie niet beschikbaar/toegankelijk
Meer werk dan ingepland
Inefficiënt werken; activiteiten duren langer dan gepland
Niet mogelijk om werkzaamheden uit te voeren

..

Tabel 7.1: Voorbeeld gedeelte m1codoss1er
7. 1.4

Oorzakenbomen en het proces van risicomanagement

In deze paragraaf zal per stap van het proces van risicomanagement, worden aangegeven hoe oorzakenbomen dit
proces kunnen ondersteunen.
Identificatie
In het huidige proces van risicomanagement vindt identificatie van risico's middels interviews en brainstormsessies
vrij ongestructureerd plaats. Wel worden soms risico's geïdentificeerd door het project geografisch of aan de hand
van de planning te doorlopen of door vanuit bepaalde invalshoeken, zoals de RISMAN-invalshoeken naar het project
te kijken. Hierbij wordt dus van onderaf gekeken wat er allemaal fout kan gaan. Er is dus sprake van een bottorn-up
benadering. Deze leidt echter niet tot een koppeling tussen de risico's en de Qf!g~~Ei!I1~1Ei!. ~_()RgE;!_b~u-~t~I1J~~~IJDe Q.()g~~~f!P.C>9ITI. ondersteunt vooral het identificeren van risico's middels een top-down benadering. Door een topdown benadering wordt een zo volledig mogelijk beeld van de mogelijke oorzaken van de onge_we_n~tE?
~gj:?g(i!_~~t~t~IJ.Ï.~~~Il verkregen en worden hiaten zoveel mogelijk voorkomen (Rebelgroup, 2007). Door een bottorn-up
benadering kan de oorz~kenboorn vervolgens verder aangevuld worden.
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Er zal dus gestart moeten worden met het identificeren van de onge.....,~n~t~ tqpg~~-lJr.tenissen aan de hand van de
projectdoelstellingen. Vervolgens zullen deze Q.T.<?.~ middels oorzakenbomen verder uitgerafeld moeten worden . De
eerste laag onder de OTG bestaat uit gebeurtenissen op een hoger abstractieniveau die leiden tot deze ()ngewenst~
~.()Rg~J?~!JXt~t:~J.~. De tweede laag bestaat uit gebeurtenissen op een wat lager abstractieniveau die leidden tot de
gebeurtenissen op het eerste niveau. Op deze manier kan de boom verder uiteengerafeld/uitgerold worden. In
theorie zou men hiermee onbeperkt door kunnen gaan. In de praktijk heeft dit op een bepaald moment geen
toegevoegde waarde meer.
Verdere uiteenrafeling van de oqr;za,_k~_nboom heeft doorgaans geen toegevoegde waarde meer indien de risico's op
het laagste niveau:
1. Eenduidig, dus zonder uitzonderingsgevallen, gealloceerd kunnen worden buiten het çonsqr_~t!JJTI, hetzij bij
de opdrachtgever, de onderaannemer, een verzekeraar etc.
2. Risico's waarvan de kans van optreden en/ of het gevolg dermate klein wordt geacht dat verdere opsplitsing
geen toegevoegde waarde heeft. De waarde van het initieel, en daarmee ook restrjsjço, wordt hierbij dus
geaccepteerd.
3. Reeds beheerst worden middels de kwaliteitssystemen . Hierbij gaat het om risico's die niet
projectspecifiek zijn, maar betrekking hebben op de standaard werkzaamheden .
4. Risico' s waarvoor in de tenderfase reeds 1:>.~-~~~-~~!!l.ii.ë!tr~g~_l-~D kunnen worden opgesteld die de waarde van
het r~~tTl~lÇ() tot een acceptabel niveau reduceren.
Risicowaardering
Zoals reeds aangegeven kan de oor;za,~~_nb()Oill ook dienen ter ondersteuning van de ~!sjçowaa.rq~ring en het bepalen
van de ~i~j ç_q~QR~la.g . In dit onderzoek is de toepassing van r!~JÇ<?.\:'Ia._a,r_cl~ d!!g middels oorzakenbomen niet verder
onderzocht. Voordat de oorzakenbomen toegepast worden ter ondersteuning van de ~l~ÎÇC>Wéla.rqering zal eerst
verder onderzoek moeten plaatsvinden.
De risicoanalist binnen Aveco de Bandt, met reeds jaren ervaring op het gebied van risicomanagement, heeft
aangegeven dat het gebruik van oorzakenbomen toegevoegde waarde heeft voor het waardering van de risico's en
het bepalen van de ~isico~ ()ps!a,g . Bovendien ondersteunt het gebruik van oorzakenbomen een gestructureerde
aanpak van de sessie waarin de risico's gewaardeerd worden en de ri ~Jçg_-_()p~J.a.g wordt bepaald . Voor iedereen
wordt namelijk inzichtelijk waar men het over heeft.
De waarde van de risico ' s op een hoger niveau wordt bepaald op basis van de waarde van de risico's op een lager
niveau. Aangezien de risico's op een lager niveau specifieker zijn, kan hun waarde doorgaans eenvoudiger ingeschat
worden . In de literatuur worden meerdere methoden gegeven om risico's te waarderen middels oorzakenbomen .
Een aantal van deze methoden staan beknopt beschreven in bijlage 14.
Beheersmaatregelen
Bepaalde l;>~h~~f~llléla.tr~g~!~n kunnen invloed hebben op meerdere risico ' s. Hierdoor wordt het complexer om een
afweging tussen verschillende !:1~.b~~r~ma..a.~-~~g~~~n te maken. Door voor de verschillende l;>~h~-~f.~IJ.l.a.a.tr~g~l~!! de
invloed op de ()!!g~w.~nste _t_oRg~Q~urt~t:~J~ te bepalen wordt een beter onderbouwde keuze mogelijk.
Zowel voor de opdrachtgever als voor de gegadigde is het van belang om de a.HgqJ!~ van de risico ' s duidelijk in
beeld te hebben. Problemen in de samenwerking en eventuele claims worden hiermee verminderd.
Op een hoger niveau in de ogr;za~~nb()piJ) is de a..ll_qça,_~ig doorgaans onduidelijk. Wie verantwoordelijk is voor het
desbetreffende risico hangt namelijk af van de oorzaak. De oorzaken zullen daarom moeten worden uitgerold totdat
deze a.~~c;>_ça.ti~. eenduidig is. In een {)Qr;zak~l)bQ()IJ.l is dit eenvoudiger af te leiden dan in een risicodossier. Ook het
intern allaceren van de risico's wordt eenvoudiger en duidelijker middels oorzakenbomen.
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Systematische aanpak proces van risicomanagement in de tenderfase

Een belangrijk verbeterpunt in het huidige proces van risicomanagement is een meer systematische aanpak. Door
vooraf beredeneerd, de verschillende stappen van risicomanagement in kaart te brengen en te linken aan het
tenderproces wordt getracht een meer systematische aanpak te bereiken. Op deze manier sluiten de verschillende
stappen van risicomanagement beter aan op elkaar en op het tenderproces. De efficiëntie en effectiviteit van dit
proces worden hiermee vergroot. Bovendien wordt het proces beter inzichtelijk waardoor het voor het lager kader
eenvoudiger wordt om aan dit proces deel te nemen.
De onderstaande beschrijving van het proces van risicomanagement in de tenderfase is verkregen door op basis van
de beschrijving van het tenderproces, zoals beschreven in hoofdstuk 4, na te gaan welke informatie met betrekking
tot risicomanagement in de desbetreffende fase benodigd is of verkregen wordt welke voor latere fasen van belang
is. Vervolgens is beredeneerd hoe deze informatie verkregen/verwerkt zou kunnen worden en hoe oorzakenbomen
hieraan kunnen bijdragen. Om na te gaan of het beschreven proces werkbaar is in de praktijk is dit enerzijds
besproken met enkele risicoanalisten en tendermanagers binnen Aveco de Bondt, het concern VolkerWessels en
risicoanalisten bij RWS. Anderzijds is onderstaande beschrijving gepresenteerd aan een tiental mensen binnen het
concern VolkerWessels met kennis op het gebied van risicomanagement en/of het tenderproces. Een overzicht van
de personen waarmee overleg heeft plaatsgevonden is te vinden in bijlage 1.
Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 4, zal de voorbereidings- en pre-kwalificatiefase hier niet behandeld worden.
Er wordt hierbij aangenomen dat deze met goed gevolg zijn doorlopen. In figuur 7.2 staat het tenderproces
weergegeven. Per st ap of combinatie van stappen is in de rij "Risicomanagement" beknopt aangegeven wat er met
betrekking tot risicomanagement plaats hoort te vinden. In de onderstaande paragrafen wordt dit uitgebreider
beschreven.
1. Startoverleg
Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 en weergegeven in figuur 7.2 wordt, nadat de betrokkenen zich enigszins in het
project hebben verdiept, gestart met het bepalen van de strategie van het ç<>m<>rtJllrn_en de taakverdeling
hierbinnen.
Onderdeel van het bepalen van de strategie is het bepalen van de projectspecifieke doelstellingen en daarmee
de ()11g~'t.'enste t()pgE;?_bE!ljrt~l1i~~E!I1· Deze zullen deels afhangen van de gestelde eisen en beperkingen door de
opdrachtgever en deels van de intentie van de gegadigde zelf.
Als de opdrachtgever bijvoorbeeld hoge eisen stelt aan de uitvoeringsduur van het project en hoge boetes
uitdeelt als deze wordt overschreden, zal "het project uitvoeren binnen de gestelde termijn" zeker een
projectspecifieke doelstelling zijn. De o()rz:a.kE:?npoom behorende bij de OTG "uitvoeringsduur project langer dan
de door de opdrachtgever gestelde termijn" zal in dit geval zeker de nodige aandacht moeten krijgen.
Daarnaast kunnen in de tenderfase specifieke QTG'-~ worden opgesteld met als belangrijkste "het project wordt
niet gegund" met als mogelijke oorzaken bijvoorbeeld "te hoge prijs", maar ook "opdrachtgever heeft
onvoldoende vertrouwen in het C()l1.~9.~tillm". In het rapport van Nordennen (2007) wordt een overzicht gegeven
van de factoren die deze o_ngewen~te topgebeurtE!I1i_~ kunnen beïnvloeden.
's zijn opgesteld zullen de oorzakenbomen uiteengerafeld moeten worden.
Nadat de doelstellingen en de Ql:-(j _
Daarmee zal identificatie van de risico's op een steeds lager niveau plaatsvinden. Hierbij vindt er zoals
aangegeven in paragraaf 7.1.4 een top-down benadering plaats.
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Tenderproces op basis van de concurrentie-gerichte dialoog
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Figuur 7.2: Schematische weergave koppeling tenderproces en risicomanagement (bijlage 16)
Bij deze top-down benadering moet de afweging gemaakt worden welke partij binnen het tenderteam het beste
het desbetreffende risico verder kan uitrafelen. De bovenste lagen en de oorzakenbomen voor OTG's als "het
project wordt niet gegund" zullen door het MT zelf worden opgesteld . Het verder uiteenrafelen van andere
risico's zou beter op een lager niveau in de organisatie kunnen worden gelegd . Hiermee worden dus naast de
taken ook de risico's verdeeld.
Het opstellen van de OTG's en het identificeren van de bovenste lagen van de oorzakenbomen zal aan het begin
van de dialoog- en inschrijvingsfase plaatsvinden . Het verder opsplitsen zal in de loop van de tenderfase
plaatsvinden .
Het proces van het opstellen van de oorzakenboom staat schematisch weergegeven in figuur 7.3.
Naast top-down moeten risico's gedurende het tenderproces ook bottorn-up geïdentificeerd worden. Dit zal
voornamelijk plaatsvinden bij de onderdelen twee en vier, welke zijn weergegeven in figuur 7.2 en in de volgende
alinea's staan beschreven.
2. Ontwerpen en bepalen aanpak
Tijdens het ontwerpproces en het bepalen van de aanpak van het proces na gunning, zullen keuzes tussen
verschillende varianten gemaakt moeten worden.
Deze keuze wordt voornamelijk bepaald door de volgende eigenschappen van de varianten:
o Mate waarin de ontwerpvarianten aan bepaalde eisen voldoen. Als een variant niet aan bepaalde
minimumeisen voldoet valt hij af of moet de variant aangepast worden. Deze eisen zullen voornamelijk
opgesteld zijn door de opdrachtgever.
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o Kosten van de variant.
o De risico's van de variant/De invloed van de variant op de waarde van de OTG ' s.
Deze punten zijn gebaseerd op de trade-oft-matrices van onder andere het project de Sloelijn en overleg met
betrokkenen binnen Aveco de Bondt. In een trade-oft-matrix worden de eigenschappen per variant weergegeven
en deze dient ter ondersteuning en als onderbouwing van de keuze tussen de varianten.
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Figuur 7. 3: Schematische weergave opstellen oorzakenboom in tenderfase
Het in kaart brengen van de invloed van de variant op de on~ewenste topgebeurtenissen is mogelijk door de
oorzakenboom te combineren met scenarioanalyse. Hierbij dienen de reeds opgestelde oorzakenbomen als basis.
Vervolgens wordt deze per variant bottorn-up aangevuld met risico's welke specifiek betrekking hebben op de
desbetreffende variant. Daarna worden voor elke variant de waarde van risico's die per variant verschillen
ingeschat. Op deze manier kan voor elke variant de waardes van de ongewenste top~ebeurtenissen worden
ingeschat.
Het toepassen van scenarioanalyse is alleen van toegevoegde waarde als een goed onderbouwde keuze gewenst
is. Deze is bijvoorbeeld gewenst als de keuze grote gevolgen heeft en de keuze niet voor de hand ligt. Hierbij kan
het bijvoorbeeld gaan om de ontwerpkeuze tussen een brug over en tunnel onder een kanaal. Met betrekking tot
de aanpak zou het bijvoorbeeld kunnen gaan over de keuze tussen prefabriceren en in het werk realiseren .
Nadat een keuze voor een van de ontwerpvarianten gemaakt is, moeten de aanvullende risico 's die de
ontwerpvariant met zich meebrengt, worden opgenomen in het risicodossier en gekoppeld worden aan de
gevolgen/risico's waarop ze betrekking hebben. De gekozen variant brengt niet alleen aanvullende risico's met
zich mee, maar kan voor bepaalde risico's ook als beheersma9tregel dienen en daardoor het risico reduceren.
Indien dit het geval is, moet (het desbetreffende gedeelte) van de gekozen ontwerpvariant ingevoerd worden als
beheersmaatregeL De grootte van het risico na de beheersmaatregel -het restrisico- moet ook in het dossier
worden opgenomen. Aangezien dit laatste betrekking heeft op het waarderen van het risico zal hier niet verder
op ingegaan worden.
Zoals reeds aangegeven zal tijdens het ontwerpen en het bepalen van de aanpak niet elke stap die genomen
wordt middels een trade-oft-matrix en scenarioanalyse plaatsvinden. Dit is of niet mogelijk of niet wenselijk. Het
gekozen ontwerp of de aanpak kan echter wel bepaalde risico's met zich meebrengen of als beheersmaatregel
voor reeds geïdentificeerde risico's optreden. Ook worden bij dit proces regelmatig aannames gedaan en elke
aanname brengt een risico met zich mee als de aanname niet blijkt te kloppen.
In richtlijnen zullen moeten worden vastgelegd waar de grens ligt tussen het wel of niet opnemen van aannames
in het risicodossier. Dit zal onder andere afhangen van de grootte van het gevolg als de aanname niet blijkt te
kloppen en de kans dat de aanname niet blijkt te kloppen.
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Het opnemen van de risico's en de l;>_~h~~.r:~!'D-~~~r~g~J~!l. kan plaatsvinden door na te gaan tot welke QT(j het
desbetreffende risico kan leiden of welke QI~ de ~h~~.r:~!'D-~~~r~g~J kan reduceren. Door vervolgens het risico in
de boom op te zoeken kan nagegaan worden of het risico of de .l?~h~~L~r:D~!i-~r~g~! niet reeds geïdentificeerd is en
wordt gezorgd dat de .l?~b-~~f~_r:D.!:!!i_~r~_g~! aan het juiste risico's gekoppeld wordt. Bij het invoeren van de
.l?~b-~~r~m~~-~r~_g~! kan vervolgens een koppeling gemaakt worden met het ontwerp of het document waarin de
aanpak wordt weergegeven.
3. Dialoog
Tijdens de dialoog met de opdrachtgever zal met betrekking tot risicomanagement vooral de ~~-~~rne a!!~ç_!;!~j~
besproken worden. Als het risico namelijk door de gegadigde ten onrechte bij de opdrachtgever is gealloceerd en
dus niet in de risicp ~ ()p_sl~g, is de _risico~op~lag niet representatief. Dit kan de nodige gevolgen hebben zoals een
lagere winst of zelfs een verliesgevend project. Omgekeerd, als de gegadigde het risico ten onrechte bij zichzelf
heeft gelegd en dus ten onrechte heeft meegenomen in de risico~op_~l~g is de kans groter dat de gegadigde
duurder is ten opzichte van de andere gegadigden, wat de kans op gunning kan reduceren . Door in de
q~!]:_ë!k~nR9.9f!1 de ~?Çt~m~__é!!l~ç_!;!~j~ op te nemen en deze ter ondersteuning van de dialoog met de opdrachtgever
te gebruiken kan sneller en beter duidelijkheid worden verkregen .
Bij de dialoog zal ook aan de opdrachtgever aangegeven moeten worden waarom voor een bepaalde variant
gekozen is. Hierbij kunnen de trade-off matrices en de oorzakenbomen van de verschillende varianten dienen als
verantwoording.
4. Opstellen projectplannen
Tijdens het opstellen van projectplannen worden bepaalde aannames gedaan, worden bepaalde risico ' s
geïdentificeerd en bepaalde R~.h~~_rsm~.ë!tr~g~J~I1 opgesteld. Deze zullen moeten worden opgenomen in het
risicodossier en de 9.9!f;~-~~nl;>g~!"ff - Dit kan op dezelfde manier plaatsvinden als bij het ontwerpen en het bepalen
van de aanpak. Dit kan eenvoudig gebeuren door in het projectplan het unieke identificatienummer van het risico
op te nemen en in het risicodossier een verwijzing op te nemen naar het desbetreffende projectplan.
5. Calculatie & planning
Het bepalen van de _r_i_s_i_Ç() : ~P.~t~g vindt in een plenaire sessie, hoger in de organisatie, plaats. Wel kan er door de
risico-analist reeds een inschatting van een gedeelte van de risico's gemaakt zijn. Door de oorzakenbomen te
gebruiken in deze sessie hebben de betrokkenen snel inzicht in de risico's en kan het bepalen van de rJ~_i_ç()_:~P-~~é!g
meer gestructureerd en efficiënter verlopen dan momenteel het geval is. Hierbij ligt het voor de hand om te
starten met de belangrijkste QJG.'.~- Vervolgens kan het beste het eerst gefocust worden op de takken die het
meest van belang/het grootst worden geacht. Bovendien kan afhankelijk van de verwachte grootte van het
r_~~-~ri~i ~9 en mogelijke nauwkeurigheid op een lager of hoger niveau in de boom het risico ingeschat worden. Hoe
het bepalen van de _ris_iÇ():9P.Slé!g het beste kan plaatsvinden zal hier niet uitgebreider besproken worden.
Verschillende bronnen geven echter aan dat oorzakenbomen dit proces kunnen ondersteunen.
6. Indienen aanbieding
Onderdeel van de aanbieding is, afhankelijk van wat de opdrachtgever eist, het risicodossier en/of de
oorzakenbomen. Voordat deze ingediend worden zal het risicodossier (de oorzakenbomen) moeten worden
aangepast op relevantie voor de opdrachtgever. Risico ' s op een lager niveau in de O()!f:!i.~~l1.1?oom of de
<:?Cir?akenpoo111 met als QJ:(j "project wordt niet gegund" zullen voor de opdrachtgever van minder toegevoegde
waarde zijn of kunnen soms een averechts effect hebben.
7. Onderhandelingsfase
Indien voorlopige gunning aan de desbetreffende gegadigde heeft plaatsgevonden, zal de onderhandelingsfase
worden ingegaan. In de onderhandelingsfase kan met betrekking tot risicomanagement bijvoorbeeld nog een
wijziging in de ~-~t~rD~ -~11()~~-ti_~ plaatsvinden. De gegadigde moet daarom voor zichzelf duidelijk hebben onder
welke voorwaarden en tegen welke vergoeding/extra ri~_i.c;9.:9P~J.é!& hij bereid is het desbetreffende risico over te
nemen. Bovendien moet hij ook duidelijk hebben welke korting hij bereid is te geven als de opdrachtgever toch
een van de risico's zelf wil dragen. Dit laatste zal hoogstwaarschijnlijk overeenkomen met waarde van het risico
die meegenomen is in de risjc_Q~C?I-'?~!a,g.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Ter afsluiting van het onderzoek worden in dit hoofdstuk conclusies en aanbevelingen gegeven. In paragraaf 8.1
wordt aangegeven in hoeverre aan de in hoofdstuk 2 gestelde vraag- en doelstelling is voldaan. Vervolgens worden
aanbevelingen met betrekking tot het ontwerp en de overige knelpunten in respectievelijk paragraaf 8.2 en
paragraaf 8.3 gegeven.

8.1

Conclusies

De opdracht van dit onderzoek luidde als volgt:
"Maak de huidige toepassing van risicomanagement in het tenderproces voor
doe op basis hiervan verbetervoorstellen."

D.C(M> q,ntractx<:Jrlllen inzichtelijk en

Projecten op basis van D.Ç_(M).sgntf.é!Ç.~Y.e>rm~IJ zijn doorgaans complexer, waardoor ze meer risico's met zich
meebrengen. Risicomanagement zou geen toegevoegde waarde hebben als een project geen risico's met zich mee
zou brengen. Het project zou dan namelijk geheel volgens planning verlopen .
Een belangrijke reden om risicomanagement uit te voeren is het feit dat de opdrachtgever dit eist. Zoals reeds
aangegeven in paragraaf 5.4 blijft de opdrachtgever, zeker in geval van RWS, eindverantwoordelijke, ook al zijn de
risico's bij de opdrachtnemer gealloceerd. De opdrachtgever wil daarom zekerheid dat de opdrachtnemer in staat is
zijn processen te beheersen en de projectdoelstellingen te behalen. Bovendien wil zij inzicht in de risico's die het
behalen van de projectdoelstellingen in gevaar kunnen brengen. Ze behoudt hiermee de mogelijkheid om in te
grijpen. De opdrachtgever verwacht dus dat de (potentiële) opdrachtnemer risicomanagement serieus neemt. Dit
uit zich onder andere in de eis om een risicodossier in te dienen.
Ook voor de opdrachtnemer is risicomanagement in de tenderfase bij deze çontraçtygrmen noodzakelijk. Niet
alleen omdat de opdrachtgever dit eist, maar de opdrachtnemer draait namelijk steeds vaker op voor de gevolgen.
Door succesvol risicomanagement wordt ervoor gezorgd dat er inzicht is in de risico's en deze vertaald kunnen
worden in de rJ~i.<:9:9P.~~~g . Bovendien kunnen hierdoor de risico's beter beheerst worden . De kansen op gunning en
op een winstgevend project worden erdoor vergroot. Ook wordt voorkomen dat men imagoschade loopt. Als de
opdrachtnemer niet in staat is om projectdoelstellingen te behalen zal namelijk niet alleen het vertrouwen van de
overheid dalen, maar ook van potentiële partners en de maatschappij . Door de moderne media en het groter
wordend bewustzijn van burgers zal het niet beheersen van een project eerder tot imagoschade ten opzichte van de
maatschappij leidden.
Op basis van dit onderzoek blijkt dat er tot nu toe onvoldoende wordt nagedacht over de aanpak van
risicomanagement in de tenderfase bij PC{ML<:.<?IlJrëlctve>rm~_l). Hierdoor wordt risicomanagement niet systematisch
aangepakt. Het lijkt erop dat men voornamelijk tracht een risicodossier op te stellen omdat de opdrachtgever dit
eist. Waarschijnlijk lieten de marges in de bouw het tot dusver toe om risicomanagement niet systematisch aan te
pakken. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het proces van risicomanagement fragmentarisch plaatsvindt met
alle gevolgen van dien.
Uit de reacties op onder andere de resultaten van dit onderzoek blijkt dat men zich bewuster is van de noodzaak
van een professienelere aanpak. De taak van juristen en risicomanagers wordt steeds belangrijker gevonden.
In dit afstudeerproject is door een expliciete koppeling tussen het tenderproces en het proces van
risicomanagement te leggen een systematische aanpak voor risicomanagement beschreven. Bovendien is het
jn~~!. \:l.l!!~r:lt oorzakenbomen geïntroduceerd wat dit proces ondersteunt en meer inzicht geeft in de risico's, hun
onderlinge relatie en hun relatie tot de projectdoelstellingen. Niet alleen biedt de toepassing van oorzakenbomen
voordelen voor de (potentiële) opdrachtnemer. Ook de opdrachtgever krijgt meer en beter zicht in de risico's. De
oorzakenbomen ondersteunen de dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en verduidelijkt de ext~m~
ël!!9.<:~tj~. Bovendien sluit het gebruik van ().Qrzakellb<:>91Tl aan bij de visie van de opdrachtgever om in de toekomst
vaker <:l.t?grëllll.l!!~l) te eisen.
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Een systematischere aanpak van risicomanagement, leidt dus tot:
o Een efficiënter proces
o Grotere kans op gunning
o Een winstgevender project, mits risicomanagement in de uitvoeringsfase ook systematisch wordt
doorgevoerd
o Meer inzicht in de risico's voor de opdrachtgever en
o meer zekerheid dat de (potentiële) opdrachtnemer in staat is de risico's te beheersen en daarmee de
projectdoelstellingen te behalen
Andere belangrijke knelpunten, naast een onvoldoende systematische aanpak, zijn:
o De int~-~11-~- ~tte>c:atj~ van de risico's wordt onvoldoende expliciet gemaakt.
o Er is nauwelijks sprake van enige vorm van standaardisatie in de opzet van het risicodossier en de gebruikte
!;t?.~~jfjç_~t_i~ van de risico's.
o In de uitvoeringsfase vindt te beperkt expliciet risicomanagement en evaluatie plaats. Dit beperkt het
lerend vermogen van de organisatie.
o Het risicodossier is onvoldoende toegankelijk voor de betrokkenen, waardoor zij maar beperkt input kunnen
leveren. Hierdoor wordt dus onvoldoende gebruik gemaakt van hun kennis en inzichten.
Voor deze knelpunten zullen in paragraaf 8.3 aanbevelingen gegeven worden .
Terugkijkend op de opdrachtformulering kan gezegd worden dat het proces van risicomanagement in de tenderfase
voorAvecode Bondt inzichtelijk is gemaakt, en dat voor de belangrijkste knelpunten aanbevelingen zijn gedaan.

8.2 Aanbevelingen met betrekking tot het ontwerp
In deze paragraaf worden als aanvulling op de conclusies aanbevelingen gegeven. Deze aanbevelingen hebben
betrekking op verder onderzoek dat moet plaatsvinden voordat het ontwerp in de praktijk geïmplementeerd kan
worden.
o

o

o

In dit onderzoek is beperkt ingegaan op de manier waarop oorzakenbomen het waarderen van de risico's en
het bepalen van de ri.s_i_q:~:qp_s.t?g kan ondersteunen. Aveco de Bandt zal dus verder onderzoek moeten
uitvoeren om te bepalen hoe risiÇ()'!'f~élrd_ering middels oorzakenbomen het beste kan plaatsvinden.
Daarnaast zal uitgezocht moeten worden op welke manier software dit proces kan ondersteunen. De
resultaten van dit aanvullend onderzoek zullen vervolgens ook geïmplementeerd moeten worden.
Ook over het feit hoe oorzakenbomen het beste opgezet kunnen worden is verder onderzoek gewenst. Mijn
aanbeveling is om eerst ervaring op te doen bij concrete projecten. Hiervoor zullen enkele pilot projecten
geselecteerd moeten worden. Als oorzakenbomen bij enkele projecten zijn opgesteld kan vervolgens
onderzocht worden of enige standaardisatie in de opzet mogelijk en wenselijk is. Ik verwacht namelijk dat
bij bepaalde OT(j~s_ de oorzaken op hoofdlijnen voor verschillende projecten overlap zullen vertonen. Enige
mate van standaardisatie maakt het proces efficiënter, aangezien onderdelen "hergebruikt" kunnen
worden. Wel moet worden opgelet dat de creativiteit hierdoor niet verloren gaat en men projectspecifieke
risico's niet over het hoofd ziet.
Evaluatie en kennisuitwisseling over de toepassing van de systematische aanpak in de praktijk zijn ook
noodzakelijk. Hierdoor wordt het proces structureel verbeterd. De cirkel van Deming (Plan-Do-Check-Act)
zal dus op het proces van risicomanagement moeten worden toegepast, om de efficiëntie en effectiviteit
ervan te waarborgen. Vanuit het concern VolkerWessels is aangegeven dat meerdere keren per jaar
kennisoverdrachtbijeenkomsten, specifiek op het gebied van risicomanagement, georganiseerd zullen
worden.
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Implementeren ontwerp
In dit rapport is een eerste blauwdruk gegeven van een systematische aanpak van het proces van risicomanagement .
Voordat dit succesvol geïmplementeerd kan worden zal het eerst nog verder ontwikkeld moeten worden .
o Er zullen handleidingen moeten worden opgesteld waarin voor de verschillende betrokkenen staat
beschreven wat wanneer van hun verwacht wordt. Deze handleidingen zullen een uitbreiding zijn op de
procesbeschrijvingen van paragraaf 7.2. Deze handleidingen zullen in hoofdlijnen voor alle Rç;UM.
c;ontraçty()rfT1en toepasbaar zijn. Per project zullen deze aangevuld moeten worden met onder andere een
tenderspecifieke planning.
o In dit rapport is beknopt beschreven hoe oorzakenbomen op basis van een risicodossier gegeneerd kunnen
worden. Het is echter nog niet mogelijk om dit direct te implementeren. Aveco de Bondt zal het
programma Visio in ieder geval voor de risicoanalisten beschikbaar moeten stellen . Daarnaast zal men ook
met dit programma moeten leren omgaan, bijvoorbeeld door het geven van cursussen . Daarnaast is aan de
risicoanalisten binnen Aveco de Bondt uitgelegd hoe ze op basis van het dossier een boom kunnen
genereren.
o In dit onderzoek is gekozen voor het programma Visio. Het is echter ook mogelijk dat andere programma's
ook de mogelijkheid hebben om oorzakenbomen aan de hand van een dossier te genereren. Hierbij is mijn
aanbeveling om eerst ervaring met Visio op te doen, aangezien dit programma eenvoudig beschikbaar is.
Nadat ervaring is opgedaan met enkele pilot-projecten zal in kaart gebracht moeten worden welke eisen en
wensen er zijn voor een dergelijk programma. Op basis hiervan kan dan onderzoek gedaan worden om een
eigen programma te (laten) ontwikkelen of een bestaand programma aan te schaffen.
o Het dossier zal verder uitgewerkt moeten worden. Bij voorkeur door het ontwikkelen van een database in
Access. Hier zal in de volgende paragraaf nog verder op ingegaan worden. Er zal dus iemand ingepland of
ingehuurd moeten worden om een dergelijke database op te zetten.
o In de ideale situatie worden de systematische weergave van het tenderproces, de handleidingen waarin de
uit te voeren stappen staan beschreven, de database zelf en de oorzakenbomen in één programma
weergegeven. Of dit softwaretechnisch mogelijk is zal verder uitgezocht moeten worden.
Creëren draagvlak

o

Aangezien de gegadigde/aannemer Aveco de Bondt betaalt voor het begeleiden van het proces van
risicomanagement in de tenderfase, zullen zij akkoord moeten gaan met de beschreven systematische
aanpak. Vanwege het feit dat het toepassen van oorzakenbomen een gedeeltelijk andere werkwijze
inhoudt, zal dit leertijd met zich meebrengen. Hierdoor zal risicomanagement bij de eerste tenders
mogelijk meer tijd en geld kosten. Op de langere termijn zal het echter tot besparingen leiden, doordat
het proces beter geïntegreerd en daardoor dus efficiënter plaatsvindt en doordat risico's beter beheerst
kunnen worden, wat leidt tot lagere faalkosten . Belangrijk is dat dit door de aannemerij wordt ingezien om
zo draagvlak voor deze aanpak te creëren . Bovendien moet aan de aannemer duidelijk worden gemaakt dat
het toepassen van de systematische aanpak en oorzakenbomen concurrentievoordeel oplevert.
Door de resultaten van het afstudeerproject aan tendermanagers vanuit het concern VolkerWessels te
presenteren is begonnen met het creëren van draagvlak.

o

o

Niet alleen op een hoog niveau in de organisatie van de aannemer moet draagvlak gecreëerd worden. Ook
op het uitvoerende niveau moet dit plaatsvinden. Personen op dit niveau zullen het irJ~tr!Jmellt uiteindelijk
moeten gebruiken. Hierbij is het vooral van belang om de betrokkenen duidelijk te maken waarom een
gedegen proces van risicomanagement in de tenderfase van belang is en hoe zij hieraan kunnen bijdragen.
Dit zal door Aveco de Bondt uitgedragen moeten worden . Ook het hoger management van de aannemer zal
dit moeten uitdragen en indien nodig, verplicht stellen dat men aan het proces van risicomanagement in de
tenderfase deelneemt.
Momenteel worden door Aveco de Bondt reeds cursussen op het gebied van risicomanagement binnen het
concern VolkerWessels door Aveco de Bondt gegeven. De systematische aanpak in de tenderfase en de
toepassing van oorzakenbomen zullen in deze cursus verwerkt moeten worden. Hierdoor wordt men bekend
met deze manier van werken wat het daadwerkelijke proces versnelt.
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8.3 Aanbevelingen overige geïdentificeerde knelpunten
In de analysefase is, zoals aangegeven in de conclusies, nog een viertal knelpunten geïdentificeerd. In deze
paragraaf zal op deze knelpunten worden ingegaan en zal een aantal aanbevelingen worden gegeven. Deze
aanbevelingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op eigen inzichten en overleg met de risicoanalisten binnen Aveco de
Bondt.
Standaardisatie in de classificatie van de risico's
Om te kunnen leren van voorgaande projecten en de aansluiting voor - en na gunning te verbeteren is enige mate
van standaardisatie nodig. Bovendien versnelt standaardisatie het zoekproces naar bepaalde risico's.
Standaardisatie kan op meerdere manier plaatsvinden. Teveel standaardisatie is niet mogelijk aangezien elk project
gedeeltelijk uniek is en is niet wenselijk aangezien dit de creativiteit belemmert.
Zoals uit hoofdstuk 5 blijkt worden bij het merendeel van de geanalyseerde tenders, risico's op een of andere wijze
geclassificeerd. Deze f!~.~~jfjç_~.):_ig bleek echter bij elk project verschillend. In de ç.l~~~-ifi_ç!l;ti~. toegepast bij de
verschillende projecten, is echter wel overlap te herkennen. Daarnaast is door de verschillende geïnterviewden
aangegeven, dat standaardisatie in de f!!l;~~Wf~.~ig van risico's mogelijk en wenselijk is. Dit is zowel vanuit de
opdrachtgever als de aannemerij aangegeven.
Voor het weergeven van de f!~.~~jfjç_~~.i.~ wordt aanbevolen gebruik te maken van een boomstructuur. Hierdoor
ontstaat structuur en hiërarchie in de indeling. Voordeel hiervan is de betere visualisatie, waardoor de
leesvriendelijkheid en inzichtelijkheid groter is. Een grotere leesvriendelijkheid is vooral wenselijk bij deelname
van mensen lager in de (tender)organisatie. Door de hiërarchische structuur worden meer eigenschappen aan de
categorieën toegekend, waardoor duidelijker wordt in welke categorie een bepaald risico valt. Daarnaast maakt de
hiërarchische structuur het mogelijk om projectoverschrijdend op verschillende niveaus evaluaties uit te voeren.
Een voorbeeld van een mogelijke f!!l;~~jfjç_~-~t~ van risico's is weergegeven in bijlage 15. Deze indeling is gebaseerd
op een combinatie van de RISMAN-invalshoeken, f!~.~~jfjç_~~_igs vermeld in de literatuur en de gebruikte f!~~~jfjf~.U~s
in de geanalyseerde tenders, zoals weergegeven in bijlage 9. Een dergelijke standaardisatie wordt pas effectief, als
er een breed draagvlak voor de gekozen ç_~~~-~t(iç~~j~ is. Voordat een definitieve standaardisatie van de
risicoç.l_é!~?.t(tç!l,~j~ wordt ingevoerd, zal eerst concernbreed overleg met de betrokkenen, zoals risicoanalisten,
tendermanager en projectleiders, moeten plaatsvinden. De directies zullen uiteindelijk het gebruik van een
dergelijke standaardisatie verplicht moet stellen en de noodzaak hiervan ook moeten uitdragen.
Expliciete interne allocatie
In de vorige hoofdstukken is beknopt ingegaan op het intern alloceren van risico's. Het expliciet intern alloceren is
wenselijk aangezien dit duidelijkheid creëert voor de betrokken partijen, wat problemen in de samenwerking kan
voorkomen. Ook zorgt de j~t~~!l-~- ~!!9.C:~tj~ in de tenderfase ervoor, dat de partij die uiteindelijk het risico het beste
kan beheersen, zich hier in een vroeger stadium op kan richten.
Een ander voordeel, van het expliciet maken van de tr1~~.r.r1~ al~oc:a_tie van de risico's, is de mogelijkheid om achteraf
en eventueel over een project heen analyse uit te voeren. Door bij meerdere, vergelijkbare, projecten te
registreren welke partij het risico heeft gedragen en hoe dit heeft uitgepakt zou onderzoek kunnen plaatsvinden
naar welk partij het beste in staat is een bepaald risico te beheersen. Als deze data niet wordt vastgelegd, zoals in
de huidige situatie het geval is, zal het moeilijk zijn om objectief een analyse hierover uit te voeren.
Door de combinatie van een systematische aanpak en oorzakenbomen is het intern alloceren beter mogelijk. Voor
de betrokken partijen wordt zo namelijk duidelijkheid gecreëerd over de manier waarop het proces van
risicomanagement plaatsvindt. Overzicht en inzicht in de risico's en hun koppeling met de projectdoelstellingen
blijft op deze manier, ondanks dat risico's gealloceerd zijn, voor alle betrokken partijen mogelijk. Dit is echter
alleen mogelijk als het risicodossier beter toegankelijk wordt.
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Over welke partij welke type risico's het beste kan beheersen zijn in dit rapport geen uitspraken gedaan. Voor de
technische risico's, welke doorgaans gekoppeld zijn aan de uitvoeringswerkzaamheden, zal de ~HJ:?Ç_g~-i~ doorgaans
voor de hand liggen.
Om het intern allaceren daadwerkelijk van toegevoegde waarde te laten zijn is onderzoek hierna wel wenselijk.
Door de i_r:tt~f.r1~ . !!:~~9~<ci-~l~ bij een project expliciet te maken en zowel expliciet risicomanagement in de tenderfase
als na gunning uit te voeren is het mogelijk analyse uit te voeren welk type risico's het beste bij welke partij
kunnen worden gelegd.
Expliciet risicomanagement in de uitvoeringsfase
Aangezien projecten niet volledig uniek zijn, is het dus mogelijk en wenselijk om van eerder uitgevoerde projecten
te leren. Om te kunnen leren van voorgaande projecten is het noodzakelijk om zowel voor als na gunning expliciet
risicomanagement uit te voeren.
Leren van voorgaande projecten kan de efficiëntie en effectiviteit van het proces van risicomanagement verhogen .
Door gebruik te maken van bestaande kennis hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden, wat de efficiëntie
verhoogt. Doordat bijvoorbeeld ~~-b~~r~!T!<ci.~~_r:~g~~~.rl worden toegepast waarvan de praktijk aangetoond heeft dat
deze maatregelen het meest geschikt zijn om het desbetreffende risico te beheersen wordt de effectiviteit
vergroot.
Momenteel vindt expliciet en geformaliseerd risicomanagement in de uitvoeringsfase echter beperkt plaats. Hoe
risicomanagement in de uitvoeringsfase het beste kan plaatsvinden is in dit project niet aan bod gekomen. Nader
onderzoek is echter wel wenselijk. Mijns inziens is het ook in de uitvoeringsfase een vereiste om inzicht en
overzicht in de risico's te hebben. Ook in deze fase zouden oorzakenbomen daarom toegevoegde waarde hebben.
Aangezien na gunning de projectdoelstellingen en daarmee de QI~ ) doorgaans niet zullen wijzigen, zouden de
oorzakenbomen opgesteld in tenderfase verder toegepast kunnen worden .
Expliciet risicomanagement in de uitvoeringsfase vereist een meer open cultuur in de bouwsector. Personen moeten
informatie, zoals het feit dat bepaalde maatregelen niet het gewenste effect hebben gehad, naar buiten moeten
kunnen brengen zonder dat ze hier direct op afgerekend worden.
Als kanttekening moet opgemerkt worden dat teveel standaardisatie en het volledig kopiëren van voorgaande
projecten niet wenselijk is. Specifieke risico's van een project kunnen anders onopgemerkt en dus onbeheerst
blijven.
Beter toegankelijk risicodossier
Een beter toegankelijk risicodossier is noodzakelijk, onder andere om het proces van risicomanagement minder
fragmentarisch te laten plaatsvinden en meer gebruik van de kennis en inzicht van het lager kader mogelijk te
maken. Een beter toegankelijk risicodossier zou bijvoorbeeld bereikt kunnen worden door het dossier via intranet
beschikbaar te stellen aan de betrokkenen. Hierbij zal wel op de vertrouwelijkheid gelet moeten worden. Het is
namelijk niet wenselijk dat andere gegadigden toegang tot dit dossier hebben.
Momenteel wordt het risicodossier opgebouwd in het programma Excel. Redenen hiervoor zijn de bekendheid en
beschikbaarheid van dit programma. Excel is echter primair een rekentooi en geen databaseprogramma. Een
databaseprogramma als Access heeft een betere user-interface waardoor het geven van input eenvoudiger en
duidelijker wordt. Dit vergroot de mogelijkheid voor deelname vanuit verschillende lagen in de organisatie. In de
uitvoeringsfase wordt doorgaans reeds met een risicodatabase gewerkt. Door in de tenderfase middels een database
te werken wordt de aansluiting tussen voor- en na gunning beter mogelijk.
Het opzetten van een gebruiksvriendelijke database en het geven van cursussen om de betrokken hiermee te laten
werken zal tijd en geld kosten. Als deze database goed wordt opgezet zal de basis standaard op elke project kunnen
worden toegepast. De verwachte terugverdienperiode is door bovengenoemde voordelen beperkt.
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Kansenmanagement
Dit onderzoek is gericht op risicomanagement. Bij risicomanagement ligt de focus op het beheersen van de risico's.
Naast gebeurtenissen waarbij het mogelijke gevolg een negatieve invloed heeft op de projectdoelstellingen, kunnen
zich ook gebeurtenissen voordoen die een mogelijk positieve invloed hebben op het behalen van de
projectdoelstellingen. Middels kansenmanagement wordt getracht deze positieve gevolgen zoveel mogelijk te
benutten en te versterken .
Door bepaalde kansen te benutten en te versterken kan een gegadigde zich onderscheiden van de andere
aanbieders, wat de kans op gunning kan vergroten. Het uitvoeren van kansenmanagement kan er bijvoorbeeld in
resulteren dat op een goedkopere manier aan de eisen van de opdrachtgever kan worden voldaan wat ook de kans
op gunning en/ of de winst van het project kan vergroten.
Bij kansenmanagement is de eerste stap dus het in kaart brengen van de oorzaken/gebeurtenissen die het behalen
van de projectdoelstellingen versterken. Hierbij gaat het dus om gewenste in plaats van ()nge_Y/~!Jste
~gpg~_~l,l_r:~~llJS.~~Il·

Een gewenste topgebeurtenis zou bijvoorbeeld kunnen zijn "Het project wordt eerder opgeleverd". Als het eerder
opleveren resulteert in bonussen, vergroot dit dus de winst of kan in eerste instantie een lagere aanbiedingsprijs
ingediend worden.
Om te bepalen op welke manier kansenmanagement het beste kan worden uitgevoerd zal nog verder onderzoek
moeten plaatsvinden. Dit zal onder andere moeten uitwijzen op welke manier risico - en kansenmanagement het
beste gekoppeld kunnen worden. Oorzakenbomen, zoals gepresenteerd in dit rapport, zouden in theorie ook
toegepast kunnen worden om de kansen in kaart te brengen.
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NABESCHOUWINGEN

In dit hoofdstuk wordt een reflectie op het onderzoek gegeven. Allereerst zal kritisch naar het onderzoek en de
gebruikte data worden gekeken. Vervolgens wordt het onderwerp van het afstudeerproject in een breder
perspectief geplaatst. In paragraaf 9.3 wordt de toepasbaarheid van het ontwerp in het algemeen en specifiek voor
Avecode Bondt beschreven. Tot slot wordt in paragraaf 9.4 een persoonlijke reflectie op het ontwerp gegeven.

9. 1 Methodische beperkingen onderzoek
Door vooraf na te denken over de aanpak van het project en de genomen stappen in kaart te brengen, zoals
beschreven in hoofdstuk 3, is getracht het onderzoek wetenschappelijk verantwoord uit te voeren. Vanwege de
omstandigheden, waarin het project werd uitgevoerd zijn er echter enkele methodische beperkingen.
De gegevens, die ten behoeve van dit onderzoek zijn gebruikt, zijn afkomstig van zowel theorie als praktijk. Door
deze beiden te koppelen is getracht de vraagstelling te beantwoorden.
In de wetenschappelijke literatuur wordt het onderwerp risicomanagement uitgebreid behandeld. Binnen de
onderzoeksdiscipline risicomanagement zijn twee gebieden te onderscheiden: risicomanagement met betrekking tot
bedrijfsrisico's en met betrekking tot projectrisico's. Het afstudeerproject heeft betrekking op dit tweede gebied.
Dit gebied is echter, zeker met betrekking tot de bouwsector, nog in ontwikkeling.
Literatuur over de inrichting van het tenderproces bleek alleen beschikbaar vanuit het oogpunt van de
opdrachtgever en niet vanuit de potentiële opdrachtnemers. Dit is niet verwonderlijk, aangezien onderzoek
hiernaar de positie van de gegadigden kan versterken, en zij deze resultaten (voor zover er al onderzoek naar wordt
gedaan) dus niet snel algemeen beschikbaar zullen stellen.
Over de combinatie van risicomanagement en het tenderproces bleek in de literatuur zeer weinig bekend. Vanwege
de beperkte beschikbaarheid van literatuur is met name het analysedeel van het onderzoek gebaseerd op de
praktijk.
De data, gebruikt in dit onderzoek, zullen in onderstaande paragrafen getoetst worden op basis van
controleerbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit. Dit zijn de voor wetenschappelijk onderzoek gebruikelijke
kwaliteitscriteria. (Van Aken et al. , 2001)
Controleerbaarheid
Een vereiste voor een "wetenschappelijk verantwoord" onderzoek is dat het gecontroleerd kan worden. Om het
onderzoek te kunnen controleren is het noodzakelijk om weer te geven hoe het is uitgevoerd . In hoofdstuk 3 van dit
rapport is dit stapsgewijs beschreven. Hiermee is aangegeven hoe de gegevens zijn verzameld, hoe deze zijn
geanalyseerd, hoe daar conclusies uit getrokken zijn, en onder welke omstandigheden dat is gebeurd.

In theorie zou een ander het onderzoek op dezelfde wijze kunnen uitvoeren. Of dit dan tot dezelfde resultaten zou
hebben geleid is de vraag . In de onderstaande alinea's wordt hier nader op ingegaan.
Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van een onderzoek heeft te maken met de mate van objectiviteit, waarmee de onderzoeker
het heeft uitgevoerd. Door de gehouden interviews op te nemen is getracht de uitwerking hiervan zo objectief
mogelijk te beschrijven. Daarnaast heeft dit de controleerbaarheid vergroot. Bovendien zijn de uitwerkingen ervan
teruggekoppeld aan de geïnterviewden.

De betrouwbaarheid wordt negatief beïnvloed door eventuele vooroordelen van de onderzoeker. Mijn kennis en
ervaring van zowel het onderwerp risicomanagement als de bouwsector waren voorafgaand aan het onderzoek
beperkt. Hierdoor was het mogelijk blanco het onderzoek te starten, waardoor er geen vooroordelen aanwezig
waren. Aangezien de resultaten van het onderzoek voor mij, als afstudeerder, geen directe gevolgen zou hebben,
was er geen redenen om het proces anders in kaart te brengen dan in werkelijkheid het geval is.
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Er is getracht het huidige proces van risicomanagement in de tenderfase zo objectief en daarmee zo betrouwbaar
mogelijk, in kaart te brengen.
Bij dit afstudeerproject was sprake van een explorerend en kwalitatief onderzoek. Hierdoor is het mogelijk dat een
andere onderzoeker de verkregen informatie op een andere manier interpreteert. Mijn verwachting is echter dat
deze persoon tot dezelfde belangrijkste knelpunten zou komen.
Validiteit
De validiteit geeft aan in welke mate de gebruikte data betrekking hebben op hetgeen de onderzoeker in kaart wil
brengen. Met andere woorden in hoeverre is het mogelijk om op basis van de verkregen gegevens in de interviews
het huidige proces van risicomanagement en de knelpunten hierin in kaart te brengen.
Door het huidige proces van risicomanagement in de tenderfase niet te baseren op één, maar op meerdere
casestudies, is getracht de generaliseerbaarheid en daarmee de validiteit te verhogen. Per case-studie zijn
bovendien meerdere personen geïnterviewd, met als doel het minimaliseren van de subjectiviteit. Het aantal
casestudies is vanwege de beperkte tijd van het afstudeerproject gereduceerd tot vijf. Vanwege de doorgaans lange
periode van de tenderfase gecombineerd met de beperkte duur van het afstudeerproject, was het niet mogelijk om
de toepassing van risicomanagement in dit proces zelf waar te nemen.
Beperking hierbij is dat alleen tenders zijn onderzocht binnen het concern VolkerWessels. Het overgrote deel van de
tenders, waarin Aveco de Bondt het risicomanagement uitvoert, is echter voor bedrijven binnen het concern
VolkerWessels. Voor de bruikbaarheid binnen Aveco de Bondt is de validiteit dus voldoende. Of het huidige proces
van risicomanagement, en de knelpunten hierin gegeneraliseerd kunnen worden naar andere gegadigden is moeilijk
aan te geven. Voor de geïnterviewden van RWS en ProRail, die min of meer inzicht hebben in het tenderproces van
alle gegadigden, waren de resultaten van de analysefase herkenbaar. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de
resultaten gegeneraliseerd kunnen worden.
Om de validiteit te vergroten zijn de resultaten van de analysefase voorgelegd en gepresenteerd aan verschillende
personen vanuit zowel Aveco de Bondt als het concern VolkerWessels, met kennis en ervaring op het gebied van
risicomanagement in het tenderproces. Deze personen herkenden de weergegeven beschrijving en de
geïdentificeerde knelpunten .
Invloed van het afstudeerbedrijf
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van een ingenieursbedrijf. In theorie had dit onderzoek ook voor
een aannemer kunnen plaatsvinden. Vraag hierbij is of dit tot dezelfde resultaten had geleidt.
Ten eerst verwacht ik dat een dergelijk onderzoek minder snel bij een aannemer zou worden gevraagd.
Ingenieursbureaus zijn doorgaans wat vooruitstrevender om de processen te verbeteren en om onderzoek te laten
uitvoeren. Aannemers zijn doorgaans meer praktisch gericht.
Groot voordeel van het uitvoeren van het onderzoek bij een ingenieursbureau ten opzichte van de aannemer was de
mogelijkheid om gesprekken aan te gaan met belangrijke opdrachtgevers zoals RWS en ProRaiL Deze gesprekken
hebben tot nuttige input geleidt, zoals het feit dat RWS in de toekomst vaker oorzakenbomen zal gaan eisen. Ik
verwacht dat vooral RWS minder openstaat om in gesprek te gaan met een aannemer, vanwege de angst om de
desbetreffende aannemer een voorsprong ten opzichte van de concurrenten te geven.
Vanwege de goede contacten van Aveco de Bondt met de zusterbedrijven binnen VolkerWessels was het verkrijgen
van input vanuit de aannemer geen probleem. Wel was het moeilijker voor deze mensen om tijd vrij te maken dan
wanneer ik rechtstreeks bij een van de aannemers zelf het onderzoek had uitgevoerd. In dit onderzoek is alleen
vanuit VolkerWessels input verkregen. Aangezien dit voor Aveco de Bondt de grootste klant is, om het proces van
risicomanagement uit te voeren, wordt dit niet als probleem gezien. Het verkrijgen van de beschikbare data van de
geanalyseerde tenders was geen probleem. Ik ben dus van mening dat het onderzoek niet tot andere resultaten zou
hebben geleid als deze was uitgevoerd bij een aannemer.
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Het afstudeerproject in een breder perspectief

De bouwsector in Nederland is de laatste jaren aan het veranderen. De voornaamste verandering is het feit dat de
overheid meer verantwoordelijkheid en taken bij de marktpartijen legt. Dit sluit aan bij de privatisering van
overheidstaken welke de laatste jaren plaatsvindt. Zowel de rol van de overheid als van de marktpartijen verandert
hiermee. Beide partijen zijn echter nog zoekende hoe zij deze rol het beste in kunnen vullen. De overheid moet
leren taken los te laten en vertrouwen te krijgen in de marktpartijen. De marktpartijen moeten leren met deze
verantwoordelijkheden om te gaan.
Daarnaast worden de projecten groter en complexer. Om aan de vraag van de overheid/opdrachtgever te kunnen
voldoen is het voor marktpartijen vaker noodzakelijk om in çq[lg>xt!~ te werken. Ook dit vereist een andere manier
van werken. Op basis van de ervaringen in dit onderzoek lijkt het of men nog niet gewend is om in çc;>_l}sor~t<l te
werken, er is nog teveel sprake van een combinatie van bedrijven, dan van een samenwerkingsverband. Bij Aveco
de Bondt in Rijssen wordt er mede daarom een onderzoek uitgevoerd hoe deze samenwerking verbeterd kan worden
en welke rol Aveco de Bondt hierbinnen kan spelen. Vooral overkoepelende processen, zoals het proces van
risicomanagement, zijn geschikt om door een onafhankelijke partij, zoalsAvecode Bondtuit te laten voeren. Aveco
de Bondt dient hierbij wel alle partijen van het Ç_Q_I}~~r.t.i.llm erbij te betrekken. Het expliciet maken van de l!1t~r!1.~.
.ë!H9_Ç.ë!t!~, zoals aanbevolen in dit rapport, zal de samenwerking binnen een fQ!l.S.9J:t!~.ITI ten goede komen .
Vanwege deze verschuiving van verantwoordelijkheden stelt de overheid ook aanvullende eisen aan marktpartijen.
Dit heeft zich vertaald in een andere manier van aanbesteden en daarmee een uitgebreider en complexer
tenderproces. Voorheen bestond dit proces alleen uit het berekenen van een prijs op basis van door de
opdrachtgever opgegeven hoeveelheden en was er geen sprake van een dialoog met de opdrachtgever. Zowel de
opdrachtgever als de gegadigden zijn nog zoekende hoe dit proces het beste in te richten. Vanuit de Technische
Universiteit Eindhoven is bijvoorbeeld een onderzoek uitgevoerd naar de factoren, naast traditioneel de prijs, die
van invloed zijn op de kans op gunning. Onderzoek naar de inrichting van het tenderproces vindt dus niet alleen
plaats bij Avecode Bondten het concern VolkerWessels maar in de gehele bouwsector in Nederland . Dit blijkt ook
uit de congressen en symposia die zowel vanuit de overheid, universiteiten en het bedrijfsleven met betrekking tot
dit onderwerp georganiseerd worden.
Een onderdeel in het tenderproces is risicomanagement, waar dit rapport betrekking op heeft. Met de "nieuwe
contractvormen" en de grotere en complexere projecten is het belang hiervan voor zowel de opdrachtgever als
(potentiële) opdrachtnemer gestegen. Niet alleen Aveco de Bondt is zoekende naar de manier waarop het proces
van risicomanagement het beste kan worden aangepakt. Ook andere ingenieursbureaus, aannemers en instellingen
als RWS zijn bezig hun aanpak met betrekking tot risicomanagement te verbeteren. RWS heeft bijvoorbeeld
recentelijk een bedrijfsbrede risicodatabase geïmplementeerd.
Ook het feit dat projecten zoals de Betuweroute, nog onvoldoende beheerst worden, geeft aan dat een
systematischere toepassing van risicomanagement in de bouwsector noodzakelijk is. De Betuweroute heeft
uiteindelijk 1 miljard meer gekost dan oorspronkelijk begroot. Dit is exclusief de extra kosten voor de uitbreiding
van de scope.
Het onderwerp risicomanagement is niet alleen in de bouwsector actueel. Vooral in de zorgsector leeft dit
onderwerp momenteel. Ook de Technische Universiteit Eindhoven speelt hierbij een belangrijke rol. Er wordt daar
onder andere een instrument geïmplementeerd welke vergelijkbaar is met de in dit rapport gepresenteerde
Q<:>.r:?:.~k~n.R<:>.9m.

9.3

Toepasbaarheid van het ontwerp

In deze paragraaf wordt beschreven op welke manier het gepresenteerde ontwerp toegevoegde waarde voor Aveco
de Bondt kan hebben. Daarnaast wordt aangegeven in hoeverre het ontwerp ook op andere typen projecten kan
worden toegepast dan PC(M) çon.~ractvorm~l.'l en inf.rélstruc:turet~Proj~cten.
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Toegevoegde waarde voorAvecode Bondt
Het ontwerp, gepresenteerd in hoofdstuk 7, is ontwikkeld met als doel het verbeteren van het proces van
risicomanagement in de tenderfase voor [>((M) <:ontr;ictvorm~l'l van infréistrllctur~le proJecten, welke via de
<:O.rtfY.rr~l'l.~t~g~ri<:.~~.eAt;:~Joo_g worden aanbesteed.
Aangezien elk project anders is, zal de gepresenteerde aanpak voor elk project gespecificeerd moeten worden. Elk
project heeft bijvoorbeeld zijn specifieke doelstellingen en daarmee OJG's. Belangrijk is dat men aan het begin van
de tenderfase over de aanpak nadenkt en dit communiceert aan de betrokken. In grote lijnen zal het ontwerp
echter voor alle projecten van het bovengenoemde type toepasbaar zijn.
Met dit ontwerp kanAvecode Bondt toegevoegde waarde aan haar klanten leveren. Als onafhankelijke partij is het
voor het bedrijf beter mogelijk om middels een helikopterview dit proces aan te sturen. Deze is nodig om het
overzicht te bewaren en te zorgen dat niet alleen wordt ingegaan op één of enkele risico's. Dit belang is bij een
<:O.rl~9f.~ll,l.rTl groter. AlsAvecode Bondt dit proces vaker gaat uitvoeren, wordt het mogelijk om het proces continue
te verbeteren en daarmee de efficiëntie en effectiviteit ervan te vergroten.
Om dit verbeteringsproces te bereiken zal Aveco de Bondt zich beter moet profileren binnen het concern
VolkerWessels en eventueel bij andere aannemers. Aangezien de binding met de andere VolkerWessels bedrijven er
reeds is, zal het profileren binnen het concern VolkerWessels beter mogelijk zijn. Aangezien aannemers zelf, van
oudsher, meer kennis en oog voor het technische gedeelte hebben is hulp van buiten af voor
managementactiviteiten, zoals risicomanagement wenselijk. Avecode Bondt kan hierin, middels het opbouwen van
kennisloketten, een rol spelen.
Niet alleen bij de (potentiële) opdrachtnemer speelt risicomanagement een belangrijke rol, maar ook bij de
opdrachtgever. Deze rol is middels de 'nieuwe' ÇQI'IJr!'!,ç~yqrmen wel enigszins gereduceerd. De opdrachtgever, zeker
in geval van RWS en ProRail, blijft echter eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de infrastructuur in
Nederland. Risicomanagement zal dus bij hen altijd een belangrijke rol blijven spelen. Aangezien bijvoorbeeld RWS
ook hierin nog zoekende is, zoals blijkt uit de gevoerde gesprekken, en zij steeds vaker gebruik maken van diensten
van ingenieursbureaus zou ook Aveco de Bondt hierin een rol kunnen gaan spelen. Nu is deze rol nog beperkt. Bij de
opdrachtgever is de systematische aanpak wat betreft het proces zoals beschreven in dit rapport, niet toepasbaar.
Het gebruik van OOrzëlk~l'lb()om kan echter ook voor RWS toegevoegde waarde hebben.
Aveco de Bondt zal hierbij wel vooraf een afweging moeten maken welke partij zij gaan ondersteunen. Bij een
tender is het namelijk niet mogelijk, vanwege eerlijke concurrentie, om zowel een rol bij de opdrachtgever als bij
de (potentiële) opdrachtnemer te vervullen. Hierbij moet niet alleen naar de directe inkomsten worden gekeken
worden, maar ook naar de indirecte. Als een VolkerWessels bedrijf het werk namelijk gegund krijgt is de kans groter
datAvecode Bondt hierdoor ook extra werkzaamheden en daarmee inkomsten gegenereerd.
Door zowel bij de opdrachtgever als bij de (potentiële) opdrachtnemers het proces van risicomanagement aan te
sturen (bij verschillende tenders) zou Aveco de Bondt een rol kunnen spelen om deze beter op elkaar te laten
aansluiten waarmee de efficiëntie en effectiviteit van risicomanagement voor de bouwsector als geheel verhoogd
kan worden. Een van de ambities van RWS is om in de toekomst meer gebruik te maken van allianties. (Helvoirt,
2005) Hiervoor is een goede aansluiting tussen de processen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer, en dus ook
van risicomanagement, noodzakelijk.
Toegevoegde waarde voor marktpartijen
Het vertrouwen in aannemerij van de opdrachtgever en de bevolking is de laatste jaren, onder ander vanwege de
bouwfraude, gedaald. Door aan te kunnen tonen dat het proces systematisch wordt aangepakt zal het vertrouwen
stijgen. Dit is positief van invloed op de kans om het project gegund te krijgen. Daarnaast neemt de vraag naar ISOcertificering in de bouwsector toe en wordt dit steeds vaker als toegevoegde waarde gezien.
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Ook Aveco de Bondt wil op meer fronten gecertificeerd worden. Door de systematisch beschreven aanpak wordt de
kans vergroot op het verkrijgen van een dergelijke certificering. Voor een succesvol proces van risicomanagement
zal het wederzijdse vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nog moeten toenemen. Enerzijds omdat
onvoldoende vertrouwen de samenwerking negatief beïnvloedt waardoor risico's kunnen ontstaan. Daarnaast
kunnen sommige risico's beter gezamenlijk beheerst worden. Hiervoor is wederzijds vertrouwen echter
noodzakelijk. Uit de verschillende gesprekken bij zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer blijkt dat dit
wederzijds vertrouwen er nog niet is, maar dat het deze wel toeneemt.
Bredere toepassing ontwerp
Het ontwerp is ontwikkeld voor het tenderproces voor !n~r~.~~f.l:I!=.Wr~l.e.. Jm:>j~_çt.en welke middels QÇ(MJ
cont~~çtyormen worden aanbesteedt.

Zoals reeds eerder aangegeven worden ook PPS~contrac:~y_ormen in toenemende mate toegepast. Bij deze
vormt een bank doorgaans onderdeel van het Ç.Q!1.~9.rtl~r:D· Aangezien banken de grootste risico's
dragen zullen zij zeker een gedegen proces van risicomanagement eisen. Mijns inziens kunnen ook bij dit type
projecten oorzakenbomen een toegevoegde waarde hebben en is een systematisch aanpak van risicomanagement
zeker noodzakelijk. Ook dit type Ç.QJ1.tr~<:JY.Q[J11~1) wordt doorgaans middels de Ç()I)C:IJ.~[~!l-~t~g~ri<:JJt.~.. 9!~~<?.Qg
aanbesteed. Hierin worden dan vaak door de opdrachtgever extra stappen toegevoegd. Bijvoorbeeld het
presenteren van een projectplan. De gepresenteerde systematisch aanpak zal hiervoor uitgebreid moeten worden.
Het gepresenteerde ontwerp in dit rapport kan hiervoor echter dienen als een eerste aanzet.
C()ntractvcm:r:u~J1

Bij traditi()neJg _ç_ontraçtY<?fmE!n speelt risicomanagement een minder belangrijke rol voor de opdrachtnemer, zeker
met betrekking tot de tenderfase. Ook is bij tr.~<:!iti9DE!l~ _Ç_()!1tf.ë!C:JV.Qfl')')~l) nauwelijks sprake van een tenderproces.
Het beschreven proces en het gebruik van oorzakenbomen zal bij ~radition~~~ çqntra.cty()rr:D_en over het algemeen
nauwelijks toegevoegde waarde hebben.
Ook in de utiliteitsbouw worden 'nieuwe' c_qntmçJy()r!TI~.D vaker toegepast, zoals bijvoorbeeld bij de
Kromhoutkazerne. Ook hierbij komen meer risico's bij de (potentiële) opdrachtnemer te liggen en zijn in principe
dezelfde a..~!1~~~t~<,l_ing~y_cmTIE!I1. en dus ook de C:9.11.C:~rr.enti~!lE!r!c:b.~~--<,lj_é!\9.Qg van toepassing. In grote lijnen kan het
ontwerp dus ook in deze sector worden toegepast. Hierbij zullen de risico's wel op een ander vlak liggen. Tot nu toe
heeft Aveco de Bandt met betrekking tot risicomanagement hoofdzakelijk een ondersteunende rol gehad bij
JnfrA~JXIJ.C:~.l:lfE!!~ .P.r91~.C:tE!I.l· Ook in de utiliteitsbouw zou Aveco de Bandt hierin een rol kunnen spelen. Hiervoor zal
eerst echter nog aanvullend onderzoek moeten plaatsvinden.

9.4

Persoonlijke reflectie

Na afronding van mijn afstudeerproject kan ik concluderen dat het bijzonder leerzaam is geweest. Enerzijds heb ik
geleerd om zelfstandig een groot project af te bakenen, uit te voeren en met mensen in verschillende lagen van de
organisatie om te gaan om draagvlak te creëren. Ook heb ik middels dit project meer ervaring met het schrijven
van een wetenschappelijk verantwoord rapport opgedaan. Vanuit de opleiding miste ik voor mijn gevoel de training
in het schrijven van wetenschappelijke rapporten.
Anderzijds heb ik tijdens het afstudeerproject veel inhoudelijke kennis opgedaan. Voordat ik hieraan begon was
mijn kennis over zowel risicomanagement als infra~trllctu_r~J~ prqj~c~en en het tenderproces zeer beperkt. Dankzij
het bestuderen van de literatuur, het houden van interviews en de gesprekken met de begeleiders en medewerkers
vanAvecode Bandt is mijn kennis en interesse in deze onderwerpen gegroeid.
Een van mijn persoonlijke doelen voor het afstudeerproject was naast een wetenschappelijk verantwoord
onderzoek ook een project uit te voeren wat voor het bedrijf toegevoegde waarde zou hebben. Uit de sessie binnen
Aveco de Bandt, waarin ik mijn resultaten gepresenteerd heb, bleek dat zij zelf, en binnen het concern
VolkerWessels stappen zullen ondernemen om mijn aanbevelingen in de praktijk te brengen. Persoonlijk ben ik
hierdoor dus tevreden met het eindresultaat.
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BIJLAGE 1: LIJST VAN GElNTERVIEWDE PERSONEN
Opdrachtnemer
Egas, 0., ing. -Projectleider, Van Hattum & Blankevoort
22 februari per mail en 16 mei 2007 te Driebergen

Haastregt, ir. E. van -Projectleider, Van Hattum & Blankevoort
20 december 2007 te Woerden
Jongejans, ir. R. -Projectleider, lnfrA2
12 januari 2007 te Driebergen
Koeveringe, ing. R. -Projectleider, KWS
05 februari telefonisch
Kruijt, ing. N. - projectleider, VSH
09 januari telefonisch
Poll, C. -Coördinator KAM/Risico/V&G, lnfrA2
03 januari 2007 te Driebergen
Postulart, ir. R. -directeur, Van Hattum & Blankevoort
10 januari 2007 te Woerden
Spek, ir. H. -directeur VolkerWessels Stevin lnfrabouw, Van Hattum & Blankevoort
10 januari 2007 te Woerden en 15 mei 2007 te Woerden
Vogelaar, drs. ing. P.J.C.- Commercieel manager, Van Hattum & Blankevoort
8 mei 2007 te Woerden
Veerman, Ir. C. - Projectdirecteur, Van Hattum & Blankevoort
19 december 2007 te Leerdam
Ydema, ing. E. -projectleider, KWS
01 februari telefonisch
Opdrachtgever
lersel, ir. C.J.A. van- Risk management consultant, RWS/Nedmobiel
03 mei 2007 te Breda

Kinderen, ir. 5. van- Partner risicomanagement, Twynstra Gudde
04 juni 2007 te Amersfoort
Korlaar, ir. A. -Projectmanager, ProRail

27 maart 2007 te Utrecht
Parra, ir. 5. De la, Adviseur contractzaken, ProRail
13 april 2007 te Utrecht
Stok, Ir. R. -Adviseur planning- en risicomanagement, RWS
15 mei 2007 te Utrecht
Wemeijer, ing. G. -auteur leidraad Systems Engineering, Bouwend Nederland
20 mei telefonisch
Versteegen, Ir. J., Projectleider Risicomanager KOSMOS Centraal, KOSMOS (RWS)
04 mei 2007 te Utrecht
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BIJLAGE 2: ORGANIGRAM VOLKERWESSELS

VolkerWessels

Stafzaken

Infrastructuur

Bouw&Vastgoed

I ntemationaal

infrastructuur

Transport.
Infrastructuur

Tochnlsçhe
Installaties

Figuur B 1: Organigram VolkerWessels
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BIJLAGE 3: INTERVIEWSCHEMA
In deze bijlage wordt het interviewschema wat gebruikt is ter ondersteuning van de interviews gehouden in de
analysefase weergegeven. Afhankelijk van de desbetreffende tender en de antwoorden van geïnterviewden zijn
aanvullende vragen gesteld. Doel van de interviews was inzicht te krijgen in het tenderproces en het proces van
risicomanagement en de mogelijke knelpunten daarin. Voorafgaand aan het interview hebben de betrokken personen
een mail gehad met daarin een beknopte beschrijving van het onderzoek en het doel van het interview.
Introductie
Doel: Inleiding en duidelijk maken aan de geïnterviewde waarom het interview wordt gehouden en wat er met de
verkregen informatie zal gebeuren.
o Eigen achtergrond: opleiding, algemeen doel afstuderen
o Aanleiding afstudeerproject: groei I;>.Ç(M).ç_()l"!~r:ëlçtyc;>ri'T!~I), groter belang risicomanagement
o
Beschrijving afstudeertraject: interview onderdeel analysefase, resultaten zullen worden teruggekoppeld, in
ontwerpfase zal voor belangrijkste knelpunten een herontwerp gemaakt worden om deze te verminderen.
Achtergrond geïnterviewde
Doel: Inleiding en verkrijgen informatie van de geïnterviewde over zijn ervaring met risicomanagement en het
tenderproces voor [)_Ç{MLçgntfëlÇ~YQLI'T!~I)_.
o
Achtergrond geïnterviewde: vroegere en huidige functies, opleiding etc.
o Ervaring met het tenderproces voor QÇ_(MLçgn~r~ç_t;ye>rmen
o
Ervaring/kennis met betrekking tot riskomanagement
Introductie tender
Doel: Verkrijgen van inzicht in de algemene kenmerken van de te analyseren tender
o Functie geïnterviewde bij de desbetreffende tender
AëlD~-~t~9Jng~YC?rm
o

o
o

o
o

o

Opdrachtgever
Leden Ç()_r)~_C?f.tll,l.I'T!
Uitsluitinggronden
Gunningcriteria
Resultaat tenderproces/huidige staat tenderproces
Functie Aveco de Bondt in het tenderproces

Tenderproces
Doel: Verkrijgen van inzicht in de stappen die de gegadigde doorloopt in de tenderfase
Ter ondersteuning de schets van de schematische weergave van het tenderproces op basis van

de

çgn.ç_~,~rr.~n~J~g_~rJçb_~~--gJ~~<:>.C?g.

o
o

o

Uit welke fasen bestond het tenderproces
Welke stappen zijn doorlopen per fase
7 Voorbereidingsfase
7 Prekwalificatie
7 Dialoogfase
7 lnschrijvingsfase
7 (Onderhandelingsfase)
Wat waren knelpunten in het tenderproces

Het proces van risicomanagement
Doel: Verkrijgen inzicht in het proces van risicomanagement dat is uitgevoerd en de knel· en verbeterpunten daarin.
o Wat waren de eisen vanuit de opdrachtgever m.b.t. risicomanagement?
o Door wie wordt het proces van risicomanagement uitgevoerd/ondersteund?
o Is er vooraf in kaart gebracht/gepland hoe het proces van risicomanagement zou worden uitgevoerd?
o Wie waren er betrokken bij het proces van risicomanagement?
0
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Wanneer, door wie en op welke manier/ methode zijn de risico's geïdentificeerd?
Werd er gebruik gemaakt van een risicodossier?
Zijn de risico's op een andere manier inzichtelijk gemaakt?
Wat waren de belangrijkste risico's: grote kans van optreden en/ of groot gevolg?
Wanneer, door wie en op welke manier/middels welke methode zijn de risico's geanalyseerd?
Kwantitatief en/of (semi-)kwalitatief?
Wanneer, door wie en op welke manier zijn de risico's intern/extern gealloceerd?
Wanneer, door wie en op welke manier/middels welke methode is er een afweging gemaakt om te bepalen
of risico's werden overgenomen (door de opdrachtnemende partij) en welke werd prijs daarvoor gerekend?
Zijn en zo ja welke, stappen ondernomen om de geïdentificeerde risico's te reduceren/beheersen?
Hoe is verder met deze risico's omgegaan?

o
o

Is er achteraf/tijdens de uitvoering een evaluatie uitgevoerd om te bepalen of de gekozen strategie m.b.t.
risicomanagement juist was? Wat waren hiervan de resultaten?
Wat zou u zelf de volgende keer niet meer, anders, beter of hetzelfde doen?
Hoe moet volgens u het proces van risicomanagement in tenderfase worden aangepakt?

o

Hebt u nog nuttige contacten/documenten voor dit onderzoek?
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BIJLAGE 4: WEERGAVE FASEN INFRASTRUCTUREEL PROJECT

- signalering en omschrijving behoefte
- globale projectdoelstelling
-inventariseren omgevingsfactoren
- onderzoeken bijzondere projectaspecten
(event. verkeers-/vervoersknelpunten)
- onderzoeken oplossingsrichtingen
- nader concretiseren doelstelling

VERKENNINGENRAPPORT

Definitie

- inventarisatie reële oplossingsrichtingen,
• randvoorwaarden en beperkingen ontwerp
- globaal beeld pl<mning, organisatie en
communicatie
• basis voor (politieke) besluitvorming

PROJECTPLAN/STARTNOTITIE

Programma
van eisen

- verdere concretisering en vastlegging van :
• beschikbare oplossingsrichtingen
• beperkingen en randvoorwaarden per
op!. richting
• eisen en wensen
• organisatorisch plan van aanpak

PROGRAMMA VAN EISEN:
-functioneel programma
van eisen
- met globaal ontwerp van
oplossingsrichtingen

Voorontwerp • ontwikkeling voorlopig-ontwerpvoorstellen van
één of meer oplossingsrichtingen
- vaststelling consequenties oplossingen inzake
aspecten als: inpassing in omgeving/infrastructuur,
kwaliteit, tijd, organisatie, kosten en financiering
• toetsen van oplossingen aan beoordelingskader
- advies/voorstel tot nadere uitwerking

VOORLOPIG ONTWERP:
- Uitgewerkt Programma
van Eisen
- Voorlopig Ontwerptekeningen
-·---------···-········-··--~

Ontwerp

- nadere precisering PVE, afgestemd op
geselecteerde oplossing
- gedetailleerde uitwerking van het voorontwerp
(vorm,kwaliteit, tijd, organisatie, kosten en
financiering)
- verkrijging van vergunningen en goedkeuren
- uitvoering van benodigde technische onderweken
(bodem, milieu, geluidstechrlisch e.d.)

DEFINITIEF ONTWERP:
-Technische omschrijving
- Definitief Ontwerptekeningen

Uitwerking
& bestek

- uitwerking en detaillering van het definitieve
ontwerp
- modificaties naar aanleiding van vergunningaanvragen e.d.
-samenstellen technisch (RAW-)bestek
- opstellen besteksbegroting
-(eventueel) aansturen aanbestedingsprocedure

UITVOERINGSONTWERP:
- RAW-(bestek)omschrijving
- Definitief Ontwerptekeningen/
- Bestekstekeningen
- Detail- en Werktekeningen

Werkvoorbereiding

- bepaling door de aannemer van:
• uitvoeringswijze
• onderaanneming en inkoop
• opstellen werkbegroting
- maken werktekeningen
- opstellen algemeen tijdschema/gedetailleerde
werkplannen

KWALITEITSPLAN
Traditioneel
UITVOERING:
Tijdschema en werkplannen
V&G- en milieuzorgplan

Uitvoering

- feitelijke realisatie van de beoogde bouwobject
overeenkomstig:
• het bestek
• opgestelde tijdschema en werkplannen
- toezicht door de directie
- opnemen en opleveren
- opstellen onderhoudsplan

UITVOERINGSDOCUMENTEN:
Productiestaten
Declaraties
Kwaliteitsafwijkingen
Opnamestaten
Eindafrekening
Revisiebescheiden

Onderhoud

- periodieke opname van het werk
- vaststellen onderhoudsmaalregelen

ONDERHOUDSPLAN

,,;.,,,..b .. ;r"\,..

~•.,. r t-,..,...-.,.1.,..,,..

_,....

c::::>

".....,....J,...,.I.,..-,,...J,...- ... ~~ ......... ,...1 .........

Figuur B 2: Fasen infrastructurele projecten
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BIJLAGE 5: VERGELIJKING STAPPEN RISICOMANAGEMENT
In de literatuur worden verschillende procedures beschreven om risicomanagement uit te voeren. In grote lijnen vertonen deze echter veel overlap. Bij
alle procedures is sprake van het identificeren van de risico's, het waarderen van de risico's, het bepalen en het uitvoeren van ~~-tl~~-m'fl.~.ê!~!_~g~J~D
Het aantal stappen en de benaming van deze stappen verschilt echter per methode. In tabel B1 worden de verschillende procedures naast elkaar gezet.
Chapman (1997) en Charette (1989) definiëren risicoanalyse en risicomanagement als twee aparte fasen . Het geheel van deze fasen wordt door
Charette (1989) risico engineering genoemd. In de literatuur en de praktijk wordt doorgaans echter onder risicomanagement het gehele proces
verstaan. Daarom is in dit onderzoek ook hiervoor gekozen.
In tabel B1 valt op dat vooral voor het middelste (cursieve) gedeelte veel verschillende benamingen worden gebruikt. Het beoogde doel van deze
stappen is het bepalen van de grootte van de risico's oftewel de waarde van het risico. In dit onderzoek is daarom gekozen voor de term
r.i.~i_çq!'{~?T9.~r_ing, aangezien deze term in het midden laat middels welke methode dit moet gebeuren. Daarnaast is de term risicoanalyse verwarrend
aangez1en en ke l e proce dures deze benamm~ ge brUl"ken voor de com b"matJe van de eerste stappen.
Cooper&

Charette

Chapman
(1997)

Boehm

(1989)

Charette

(1991)

Boehm (1991)

(1989)

Chapman

McKim

(1987)

(1992)

Ward (1999)

Hertz &
Thomas
(1983)

Project
management
institute
(1996)

Tummula &

Van Weil-

Burchett

Stam et al.

(1999)

(2003)

Van Weli-Stam

Sirnon et

et al. (2003)

al. (1997)

Vaststellen doel

Define

In kaart brengen

ldentify

risico's

Structure

Risico

Vaststellen

Ownership

analyse

belangrijkste

Aklntoye &
Macleod
(1997)

Focus
ldentify
Risk
analysis

ldentify

ldentify

ldentify

ldentify

Risk
assessment

Ana/ysis and
Priori tization

ldentify
Measurement

Eva/uation

Risk analysis Measurement Quanti{ication

Assessment

risico's

Risk

beheers-

Evaluation

planning

Engineering
Risk

management

control

Risk
Control and

Monitoring

response

Evaluation

Response
development

management

Kiezen beheers-

monitoring

corrective

Assessment

maatregelen

Control and

planning, and
action

Evaluate

maatregelen

Risk resolution
Risk

Risk
ana/ysis

In kaart brengen

management
Risk

Estimate

ldentify

Uitvoeren
Risico

beheers-

management

maatregelen

Plan

Evalueren
Re-evaluation

Control

beheersmaatregelen
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BIJLAGE 6: AANBESTEDINGSVORMEN
De Europese richtlijnen voor aanbestedingen worden vermeld in het AanbestedingsReglement Werken 1005 (ARW
1005). De ARW 1005 is nog steeds van toepassing; een vernieuwde versie is, op moment van schrijven, (nog) niet
uitgebracht. De Europese richtlijnen zijn van toepassing op alle grote projecten, en dus op het type projecten waar
dit afstudeerproject betrekking op heeft.
De volgende aanbestedingsrichtlijnen zijn van toepassing op grotere infrastr1Jct1Jr~l~ projgçt~n:
o Openbare procedure (openbare aanbesteding)
o
Niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie)
Ç~!:l.ÇYff~fl~j~g~d<=~-~~--c:lj~~<?gg
Deze projecten worden in de ARW 1005 als volgt beschreven:
Openbare procedure
Voor Europese aanbestedingen is de Openbare procedure de meest eenvoudige procedure. Hier kan de aanbesteder
volstaan met het aankondigen van de opdracht die hij wil gunnen waarna iedere geïnteresseerde ondernemer zich
in kan schrijven. Na de beoordeling van de inschrijvers aan de hand van de geschiktheideisen en van hun
inschrijvingen aan de hand van de gunningcriteria beslist de aanbesteder aan wie hij de opdracht wil gunnen en
deelt hij deze beslissing aan alle inschrijvers mee. Tenzij een of meer inschrijvers in beroep gaan tegen de
gunningbeslissing, gunt de aanbesteder vervolgens het werk. Deze procedure is geschikt wanneer inschrijven weinig
inspanning kost zodat de transactiekosten beperkt zijn.

Niet-openbare procedure
In tegenstelling tot wat de naam zou doen vermoeden is de Niet-openbare procedure net zo openbaar als de
Openbare procedure. Deze procedure wordt algemeen bekendgemaakt, waarna iedere ondernemer zich kan
aanmelden als gegadigde. Verschil met de openbare procedure is dat de procedure in twee delen is geknipt, waarbij
de aanbesteder eerst de gegadigden selecteert aan de hand van de selectiecriteria. Daarna nodigt hij de
geselecteerde gegadigden uit om in te schrijven en verloopt de procedure verder net zo als de Openbare procedure.
Voordeel van de Niet-openbare procedure is dat de transactiekosten lager kunnen zijn dan bij de Openbare
procedure. De aanbesteder kan het aantal inschrijvers beperken tot het aantal dat nodig is voor voldoende
concurrentie. Alleen de uitgenodigde gegadigden maken offertekosten. De aanbesteder loopt bovendien niet het
risico dat hij een overmaat aan inschrijvingen moet beoordelen.
Concurrentiegerichte dialoog
De Concurrentiegerichte dialoog is bedoeld voor het aanbesteden van bijzonder complexe opdrachten waarbij de
aanbesteder slechts in dialoog met ondernemers de specificaties van het werk kan bepalen waaraan hij behoefte
heeft. De aanbesteder last de dialoogfase in na de selectie van ondernemers die zich hebben aangemeld. De dialoog
wordt gevoerd op basis van een ·R~-~<=-~!".ÜY~IJ.c:IA9Ç_l!m~.n~· (ook wel Programma van Eisen (PvE) genoemd) dat wel het
te bereiken resultaat beschrijft maar niet de mogelijke oplossingen. Na de beëindiging van de dialoog volgt de
uitnodiging tot inschrijving en verloopt de procedure verder op dezelfde wijze als de inschrijvingsfase van de Nietopenbare procedure. De aanbesteder kan de dialoog in fasen laten verlopen, waarbij het aantal te bespreken
oplossingen aan de hand van de gunningcriteria stapsgewijs wordt gereduceerd . De dialoog is vertrouwelijk. Na
beëindiging van de dialoog schrijft iedere deelnemer aan de dialoog in met de eigen oplossing of oplossingen die hij
in samenspraak met de aanbesteder heeft geformuleerd.
De f9.0<:1J.~r~IJ.~i~g~rjç_~~-~ - -4W<.>gg is de meest uitgebreide aanbestedingsprocedure, waarbij de opdrachtgever geen
maar een q~~<:~!.ÜY~!19.. 9.<.>wm~n~ aan de gegadigden verschaft. Het ontwerp moet grotendeels vanuit de
gegadigde/opdrachtnemer komen en is dus vooral van toepassing op ~Ç.(ML .ç~!:l.~r~ç~.Y9rm~n . Deze
aanbestedingsprocedure is pas sinds enkele jaren opgenomen in de richtlijnen. Bij het merendeel van geanalyseerde
projecten was de Ç().!JfiJ.~r~rJ.~t~g~r!ç_~~~--c:lj~t<.>Qg van toepassing. Het ontwerp zal daarom ontwikkeld worden voor
tenders waar middels de <:<.>.O<:IJrr~.oti.~g~riçh~~ - c:lta_l~()_g wordt aanbesteed.

-~~~~k
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Een tender kan op basis van de Ç9.f1_Ç\J_m'~r1Ji~_g~rjç_~~-~- ç!j~_l_()Qg grofweg in de volgende fasen worden ingedeeld:
Voorbereidingsfase.
De voorbereidingsfase vindt eigenlijk voorafgaand aan de daadwerkelijke tender plaats. In deze fase wordt
geanticipeerd op mogelijke tenders. In deze fase moet de afweging gemaakt worden of men deel gaat nemen; met
andere woorden , wegen de eventueel te behalen voordelen op tegen de investeringen, zoals tenderkosten, en de
mogelijke risico's. Daarnaast wordt in deze fase nagedacht over een te vormen Ç.QJJ~9r~_i_l,lffi.

Prekwalificatie-fase.
In deze fase wordt door de opdrachtgever op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria een eerste
selectie uitgevoerd. Deze criteria bestaan uit bepaalde uitsluitingsgronden, financiële en economische draagkracht
en technische bekwaamheid. In deze fase moeten door de çgmQ~j~ documenten worden ingediend, waaruit de
financiële en economisch draagkracht en de technische bekwaamheid blijkt.
Dialoogfase
In de dialoogfase wordt op hoofdlijnen gestart met het ontwerp. Ook wordt nagedacht over de aanpak van het
project en worden calculaties uitgevoerd. Onduidelijkheden in het beschrijvend document kunnen gevraagd worden
aan de opdrachtgever. Daarnaast kan ook het bedacht ontwerp worden voorgelegd aan de opdrachtgever. In deze
fase kan de opdrachtgever nog wijzigingen in het beschrijvend document doorvoeren.
lnschrijvingsfase
In deze fase is het beschrijvend document van de opdrachtgever in principe definitief. Door de gegadigden worden
het ontwerp, de aanpak en de planning verder uitgewerkt. Tevens worden calculaties uitgevoerd om te komen tot
de uiteindelijke aanbiedingsprijs. Na het indienen van de aanbieding door verschillende gegadigden wordt door de
opdrachtgever het project voorlopig gegund aan de partij met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving.
Onderhandelingsfase
Zoals de naam al zegt vinden in deze fase onderhandelingen tussen de opdrachtgever en de voorlopige
opdrachtnemer plaats. De opdrachtgever kan bijvoorbeeld nog bepaalde toelichtingen wensen . In de
onderhandelingsfase wordt het definitieve contract opgesteld. Indien de onderhandelingen goed verlopen zijn en er
door de andere partijen geen beroep is aangetekend wordt het contract door de opdrachtgever en de
opdrachtnemer getekend en is het project definitief gegund.
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Figuur B 3: Schematische weergave tenderproces
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BIJLAGE 8: METHODEN VOOR RISICOMANAGEMENT IN DE LITERATUUR
In deze bijlage wordt een opsomming gegeven van de methoden die in de literatuur genoemd worden om risico's te
identificeren, !>.~h~~!.~!l:l-~~~r.~g~_l~1_1 op te stellen en om risico's te waarderen.

Bijlage 8.1: Methoden voor risico-identificatie
In de literatuur worden verschillende methoden genoemd die ter ondersteuning kunnen dienen om risico's te
identificeren. In de volgende alinea's worden deze methoden beknopt beschreven.
Interviews
Het houden van interviews door de risicoanalist is een mogelijkheid om input te verkrijgen van de betrokkenen.
Hierbij is dus sprake van een één op één gesprek. Interviews kunnen worden toegepast om risico's te identificeren,
maar ook om -~~-~~f?.III~~-~r~g~!~n op te stellen. Interviews zouden echter niet gebruikt moeten worden om de
belangrijkste risico's te bepalen, omdat hierbij de verantwoordelijkheid om verschillende inschattingen van risico's
te combineren bij de interviewer/risicoanalist komt te liggen.
Als voordelen van interviews worden onderstaande gegeven:
o ''Via interviews kan snel een eerste beeld van het project en de risico's worden verkregen
o Ze bieden de mogelijkheid om dieper in te gaan op één specifiek onderwerp
o Interviews hebben vaak een open en 'veilige' sfeer waarin goed over risico's gesproken kan worden"
En als nadelen:
o "Als er alleen gebruik gemaakt wordt van interviews vindt er geen communicatie en discussie tussen de
betrokkenen onderling over de risico's plaats.
o Het houden van interviews kost veel tijd
o De interpretatie van de interviewer speelt een belangrijke rol, vooral indien er tegenstrijdige meningen
over risico's binnen het project zijn"
In de literatuur worden verschillende standaardvragenlijsten gegeven die kunnen dienen ter ondersteuning van de
risico-identificatie middels interviews. Dergelijke standaardvragenlijsten zijn beschikbaar voor verschillende
sectoren.
Plenaire sessies
Naast interviews wordt in de literatuur ook veelvuldig gesproken over plenaire brainstormsessies om risico's te
identificeren. Daarnaast kunnen plenaire sessies ook gebruikt worden om !>.~h~-~_r_~m~~~r~g~J~I.'l op te stellen en om
de risico's te waarderen. Plenaire brainstormsessies zijn echter alleen van toegevoerde waarde indien:
o "Alle betrokkenen aanwezig zijn die verantwoordelijk zijn voor beslissingen en uitvoering
o Er een sfeer heerst waarin iedereen vrijuit kan praten
o Alle partijen vooraf alle relevante informatie hebben kunnen bestuderen"
Met betrekking tot een brainstormsessie wordt als voordeel gegeven dat op deze manier communicatie over de
risico's tussen de deelnemers plaatsvindt en tevens ook andere essentiële projectinformatie wordt uitgewisseld.
Echter er wordt ook aangegeven: "Het nadeel van het houden van een bijeenkomst is dat dit, indien hier
onvoldoende aandacht voor is, kan leiden tot (te) weinig inhoudelijke diepgang. Daarnaast kan het voorkomen dat
niet iedereen voldoende aan het woord komt en zaken dus onderbelicht blijven." Met betrekking tot voorbereiding
wordt aangegeven dat naar de betrokkenen/deelnemers 'huiswerk' kan worden gestuurd, zoals de resultaten van
een eerste inventarisatie of een voorbereidende opdracht. Volgens Van Well Stam et al. (2003) moeten tijdens zo'n
plenaire sessie in een eerste stap zoveel mogelijk risico's gegenereerd worden zonder restricties en dat in een
tweede stap specifiek gekeken moet worden naar zogenoemde 'riskdrivers', welke worden gedefinieerd als
"waarneembare aspecten die de mogelijkheid van het optreden van een risico vergroten".
Door Van Well Stam et al. (2003) wordt daarnaast gesproken over geautomatiseerde bijeenkomsten, waarbij elke
deelnemer beschikking heeft over een PC en zo een gedeelte van de communicatie via het netwerk plaatsvindt.
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De voordelen hiervan zijn volgens Van Weil Stam et al.:
o "Een anonieme en evenredige inbreng van de deelnemers
o De resultaten zijn sneller beschikbaar, zodat deelnemers vrijwel direct aan de slag kunnen met de
uitkomsten
o Gemakkelijke prioriteitstelling van de risico's "
Een bijzondere vorm van een plenaire sessie is een expertsessie waarbij externe deskundigen aanwezig zijn om
samen met de direct betrokkenen adviezen uit te wisselen . Voordelen van externe experts is dat zij de zogenaamde
"projectblindheid " doorbreken. Daarnaast wordt op deze manier kennis en ervaring van andere projecten
meegenomen. Nadeel hiervan is de cognitieve beperkingen van personen. Mensen hebben een beperkt geheugen en
kunnen gebeurtenissen anders herinneren dan dat het daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Bovendien kunnen zij
minder bereidt zijn om aan te geven dat .~h~-~r~r:D!!~-~r~R~~~n niet het gewenste effect hebben gehad, uit angst
voor gezichtsverlies. Daarnaast moet bij het inschakelen van externen worden opgelet dat ze geen tegenstrijdige
belangen hebben bij het project en hierdoor het project negatief beïnvloeden.
Projectevaluaties/Risicomanagementdatabase
Projectevaluaties geven een beeld van knelpunten die in eerdere uitgevoerde projecten opgetreden zijn. In een
risico management database zouden volgens Akintoye et al. (2001) naast deze projectevaluaties ook documenten
zoals risicodossiers en risicochecklists bewaard moeten worden. Hierbij worden ervaringen uit andere projecten dus
expliciet meegenomen en niet impliciet zoals middels interviews en plenaire sessies met betrokkenen en externe
experts.
Risicochecklists
Een risicochecklist is een lijst met vaak voorkomende risico's of gebieden van risico's zoals de RISMAN-invalshoeken.
Het gebruik van risicochecklists voor het identificeren van risico's voorafgaand of tijdens interviews en/of
bijeenkomst( en) wordt afgeraden door de auteurs van "Risicomanagement voor projecten". Wel kunnen , volgens
hen, checklisten nuttig zijn als laatste controle op volledigheid van de identificatie.
Simulaties
In een simulatie wordt de uitvoering van het project nagebootst in een natuurgetrouwe projectomgeving. Aangezien
deze methode doorgaans tijdrovend is en in veel gevallen niet toepasbaar is, wordt deze methode in de praktijk
maar beperkt gebruikt. Simulatie m.b.v. computermodellen voor bepaalde onderdelen om te kijken hoe dit zich
gedraagt is natuurlijk wel mogelijk.
Literatuurstudie
Middels een literatuurstudie kan worden uitgezocht of er reeds onderzoek heeft plaatsgevonden naar vergelijkbare
methoden van werken of een vergelijkbaar ontwerp van het desbetreffende project. Een literatuurstudie kan ter
ondersteuning dienen om risico's te identificeren, om ~~-~~r~m~~-~r~_g~!~D. op te stellen, maar ook om risico's te
waarderen.
Risicomatrix
Als hulpmiddel om risico' s te identificeren wordt door Van Weli-Stam et. Al. (2003) als denkmodel (model dat in
gedachten wordt ingevuld) de risicomatrix gegeven, welke staat weergegeven in tabel B2. Hierbij wordt de
verticale as gebruikt voor het verdelen van het project in bijvoorbeeld fasen, deelprojecten of mijlpalen. De
horizontale as dient als 'trigger' van waaruit naar het project kan worden gekeken, zoals bijvoorbeeld de RISMANinvalshoeken. Hoe dit denkmodel moet worden toegepast in de interviews en de plenaire sessies wordt in de
geanalyseerde literatuur niet vermeld .
Invalshoeken

.-u
Cll

e
c..
-.
Tabel B 1: Voorbeeld ns1comatrix
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Diagrammen
In de literatuur worden verschillende typen di(lgr_~mm~l'l gegeven die ter ondersteuning van het proces van
risicomanagement kunnen dienen. Met behulp van ~Hélgr~mm~l'l kunnen risico's gestructureerd worden
weergegeven, waardoor inzicht wordt verkrijgen in de samenhang tussen de risico's, de oorzaken en de gevolgen
ervan. Hierdoor kan men beter tot de kern van het probleem doordringen en kunnen ook nieuwe risico's
geïdentificeerd worden. Als mogelijke di(lgra,mrnen worden gegeven; oorzaak/gevolgendiagrammen, foutenbomen,
gebeurtenissenbomen en invloedsdiagrammen. In bijlage 11 worden een aantal typen diagrammen beschreven.
Organisatie- en stroomschema's
Door het analyseren van de organisatieschema's van de ÇÇl_l_l_sor~!~_mpartijen kunnen bepaalde risico's geïdentificeerd
worden welke tot knelpunten in het project kunnen leidden. Met deze methode wordt voornamelijk gezocht naar
mogelijke risico's op het gebied van samenwerking binnen het q>n_~9rt!~_m. Deze risico's zouden kunnen worden
meegenomen in de afweging om wel of niet een bepaald ç_qf!~~rtj_L!m_ te vormen.
Stroomschema's geven een schematische voorstelling weer van een proces of stroom, zoals de planning (volgorde
van activiteiten in de tijd) of de locatie van bepaalde goederen in de tijd. Door deze te analyseren en af te vragen
wat gebeurd er als ... kunnen mogelijke risico's geïdentificeerd worden.
Omgevings-analyse en visuele inspectie
Bij een omgevingsanalyse wordt gekeken welke invloed de stakeholders op het desbetreffende project en
gerelateerde projecten kunnen uitoefenen zodanig dat dit tot risico's leidt. Als eerste stap moeten hiervoor de
verschillende stakeholders, zoals bijvoorbeeld omwonenden, milieuverenigingen en de welstandscommissie in kaart
gebracht worden. en wordt vervolgens bekeken op welke wijze deze partijen invloed kunnen uitoefenen op het
project. Bij een visuele inspectie wordt de daadwerkelijke projectlocatie bezocht om risico's in kaart te brengen.
Volgens Akintoye et. al. (2001) wordt visuele inspectie van de locatie en omgeving van het project vaak toegepast
in de bouwsector om risico's te identificeren.
Aanname analyse
In een project (en zeker een tenderfase waar de informatie beperkter is) worden regelmatig aannames gemaakt.
Deze aannames kunnen belangrijke/grote risico's met zich meebrengen, het niet kloppen van de gemaakte
aannames kan namelijk tot grote gevolgen leidden. Het in kaart brengen van de belangrijke aannames is dus
onderdeel van de risico-identificatie.

Bijlage 8.2: Beheersmaatregelen
De R~~-~~r~.l!!élél_~r~_g~!~.l.l geven aan hoe met een risico of met een combinatie van risico's wordt omgegaan. In de
literatuur wordt doorgaans onderscheidt gemaakt tussen vier typen .~h~~r~.m~ël-~r~R~!~I.l· Namelijk vermijden,
verminderen, accepteren en overdragen. Deze vier typen worden weergegeven in figuur B4. Gevers & Hendrickx
(2001) onderscheidden echter zeven typen !:1~~-~~r~m~ël.tr~_g~!~l.l- op basis van het COMPACT-model, welke min of
meer teruggebracht kunnen worden tot de drie hoofdgroepen verminderen, accepteren en overdragen. In dit model
is wordt namelijk niet gesproken over het vermijden van het risico.
In de volgende alinea's worden de verschillende typen b~h~-~.r.~m-~éltr~g~J~I'l beschreven.
Vermijden

~

Zelf dragen
Verminderen

~Accepteren
Overdragen
Figuur B 4: Typen beheersmaatregelen
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o Vermijden
"In dit geval wordt het totale risico voor het project vermeden. Er wordt dan besloten om bepaalde
activiteiten niet of op een andere wijze uit te voeren. Dit kan door de randvoorwaarden van voor het optreden
weg te halen, bijvoorbeeld door de planning te herfaseren zodat vorstgevoelige werkzaamheden in de zomer
worden uitgevoerd. Ook kan gedacht worden aan het kiezen van een ander tracé, een ander ontwerp of een
andere uitvoeringsmethode. Vermijden is echter niet altijd relevant. Vermijden kan namelijk tot gevolg
hebben dat de r esultaten die met bepaalde activiteiten werden beoogd niet kunnen worden gerealiseerd of
dat nieuwe risico's ontstaan die mogelijk groter zijn." In het meest extreme geval betekent vermijden het niet
uitvoeren van het desbetreffende project." (Van Welt-Stam et. al., 2003)
o Verminderen
De beheersmaatregel verminderen kan onderverdeeld worden in preventieve ook wel oorzaakgerichte
beheersmaatregelen genoemd, en preventieve ook wel gevolggerichte beheersmaatregelen genoemd.
Bij preventieve maatregelen wordt getracht de oorzaak dat een risico optreedt te reduceren. Volgens Gevers &
Hendrickx (2001) zijn pf~Y.~J)~j~y_~--~-~h~~.r:~~-~~~r_~g~J~!! vooral geschikt als de waarde van het risico hoog is
(hoge kans van optreden en groot gevolg).
Ç()ff~Ç~l~.'{~ __ ~b-~~r;;ma,é;l~~~g~[~_f1

worden vooraf bepaald maar zullen pas worden genomen als het ns1co
daadwerkelijk optreedt. Wel kunnen bepaalde voorbereidingen worden getroffen (zoals beschikking over reserve
materieel). Belangrijk hierbij is dat vooraf bepaald wordt, welk signaal het nemen van de correctieve maatregel in
werking zet. Dit kan bijvoorbeeld door het monitoren van de risico's. Monitoren wordt door Gevers & Hendrickx
(2001) echter als apart type !?~b~~rs.ma,~-~~~g~[ geïdentificeerd. Echter door het monitoren van het risico vermindert
het risico echter niet. Gevers en Hendrickx geven aan dat correctieve maatregelen vooral geschikt zijn voor risico's
met een lage of gemiddelde kans van optreden, maar een groot gevolg.
o Accepteren
Gevers & Hendrickx (2001) onderscheiden de typen maatregelen Acceptatie en Contingenties die mijns inziens
beiden onder de hoofdgroep acceptatie vallen. Het verschil hiertussen is dat bij contingenties extra ruimte in
het projectbudget en/of de planning wordt opgenomen, welke niet gericht is op specifieke, maar op een
verzameling minder goed in te schatten projectrisico ' s. Contingenties worden over het gehele projectbudget
uitgesmeerd. Door het nemen van contingenties wordt het risico zelf niet vermeden, verminderd of
overgedragen. Ook Akintoye et al. (2001) noemen het gebruik van contingenties, echter hij definieert dit als
een 'tooi', terwijl hij de typen maatregelen definieert als strategieën. Volgens Van Weli-Stam et al. (2003)
houdt het type maatregelen acceptatie in dat geaccepteerd wordt dat de marges voor tijd, geld, kwaliteit,
informatie en organisatie vergroot dienen te worden .
Volgens van Gevers & Hendrickx (2001) is acceptatie geschikt indien:
7 De kans van optreden en/ of de gevolgen van het risico's beperkt zijn
7 Er andere maatregelen zijn genomen die een groter risico tot een aanvaardbaar niveau hebben
teruggebracht.
7 Het risico verantwoord gehanteerd kan worden.
Door Van-Well et al. wordt acceptatie meer als een laatste optie dan als een bewuste keuze gezien, zoals af te
lezen valt uit figuur B4.
Gevers & Hendrickx (2001) geven daarnaast aan dat in de praktijk ook de maatregel toedekken gebruikt wordt,
wat volgens hen het wel onderkennen van een risico is, maar vervolgens niets ondernemen. Hiervoor worden als
mogelijke redenen gegeven dat het team de gedachte heeft dat in hun project het desbetreffende risico toch
niet optreedt of ze blijven heilig geloven in de kwaliteiten van de eigen organisatie of de persoonlijke
kwaliteiten van de projectmananager. Volgens Gevers & Hendrickx (2001) is maar één situatie denkbaar waarin
toedekken een zinvol alternatief vormt.
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"Dat is het geval als een opdrachtnemer per se een klantproject wil binnenhalen en vreest dat indien het risico
vermeld wordt aan de opdrachtgever dit zal afschrikken. In feite betekend dit dat de opdrachtnemer het risico
accepteert." Wat wordt beslist is volgens Gevers & Hendrickx (2001 ). dat de kosten van het risico niet
'expliciet' worden doorberekend aan de opdrachtgever.
o Overdragen
Bij overdracht wordt de verantwoordelijkheid voor de risico's geheel of gedeeltelijk bij een andere partij
gelegd, zoals de opdrachtgever, onderaannemers of verzekeraars. Van Well·Stam et al. (2003) geven aan dat
het overdragen van risico's leidt tot een risicovermindering, omdat verwacht wordt dat een andere partij in
staat zal zijn het risico te beheersen of te dragen. Een onderdeel van het opstellen van de l?~!l~gr_~I)J.i!!l.~f~R~!~n
is het bepalen en/of vastleggen bij wie het risico ligt, ook wel de risico!l.ll_Q~~-~i.~ genoemd.
In dit rapport wordt hierbij onderscheidt gemaakt tussen interne en externe allocatie. Waarbij externe
allocatie betrekking heeft op de risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder interne
allocatie wordt de risicoverdeling binnen het c;~ll-~()_rJj~I)J van de opdrachtnemer en met eventuele
onderaannemers bedoeld.
Van Weli-Stam et al. (2003) geven daarnaast aan dat het uitvoeren van onderzoek soms ook als
1?~~-~~r~.rn!l.~-~~~_g~[ wordt aangemerkt. Volgens hen wordt het risico hierdoor echter niet geminimaliseerd, maar
wordt er meer informatie over het risico verkregen, waardoor een beter inzicht ontstaat in de omvang van het
risico of in de mogelijke maatregelen ter beperking van het risico.
Bepalen maatregelen en afwegen kosten en baten maatregelen
In de literatuur worden niet echt duidelijk methoden aangegeven om t>e_~~~~~m~-~t.r~g~l~D op te stellen en af te
wegen . Wel wordt door Van Weli-Stam (2003) aangegeven, zoals ook uit figuur B4 valt af te leidden, dat eerst
getracht moet worden om de risico's te vermijden, dan om ze te verminderen en als laatste optie, als ook
overdragen niet mogelijk is, pas het risico accepteren.
Volgens Gevers & Hendrickx (2001) is het belangrijk voor het opstellen van een 1>~-~~~r~m~-~~_r:~g~l dat de mate van
detaillering ervan overeenkomt met de waarde van risico's. Lage risico's vragen volgens hen om een eenvoudige
beheersing en complexe projecten vragen om doordachte acties op de juiste risico's. Dit opstellen kan volgens hen
gebeuren, door met de mogelijke maatregelen, zoals genoemd in de vorige paragraaf, in het achterhoofd de risico's
één voor één door te lopen. Brainstormen is volgens hen de manier om !;>~~-~~r~m!l.~-~r~_g~\~D op te stellen voor
grotere risico's.
Om een keuze te maken tussen verschillende maatregelen en om te bepalen of een maatregel opweegt tegen het
risico moet een inschatting gemaakt worden van:
o De te verwachten inspanning of kosten van de maatregel
o Het te verwachten effect van de maatregel.
Het effect van de maatregel kan bepaald worden door de waarde van het risico voor de maatregel, ook wel het
initiële risico genoemd, te vergelijken met risico na maatregel, ook wel het restrisico genoemd.
Hierbij is het belangrijk dat kosten en baten (effect) van elke maatregel met elkaar vergeleken kunnen worden door
dezelfde eenheid te gebruiken. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de Netto Contante Waarde
methode.
Nadat een keuze is gemaakt uit de maatregelen, wordt aangegeven wie ervoor verantwoordelijk is dat de maatregel
ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd en welke bevoegdheden deze persoon daartoe krijgt. Tevens moet volgens
Gevers & Hendrickx (2001) een budget, een tijdsduur en kwaliteits- en informatie-eisen voor de uitvoering van de
maatregel worden vastgesteld.
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Bijlage 8.3: Risicowaardering
In deze bijlage worden een aantal methoden om risico's te waarderen vanuit de literatuur beschreven. Methoden
om risico's te waarderen kunnen ingedeeld worden in kwalitatieve, semi-kwantitatieve en kwantitatieve methoden.
Kwalitatieve en semi-kwantitatieve methoden zijn vooral geschikt om de belangrijkste risico's te bepalen en om het
effect van (een) l>.~h~-~!.~l]l_g~~.r~g~J(en) te bepalen. Methoden om risico's individueel of een combinatie van risico's
te kwantificeren zijn vooral geschikt om de ri~_if9:9P?.~gg te bepalen.
Kwalitatief en semi-kwantitatief
Het risico kwalitatief analyseren is volgens Akintoye et al. (2001) mogelijk door middel van een intuïtieve
inschatting van de risico-analist. Deze methode vertrouwd op de kennis, ervaring en gezond verstand. Daarnaast
kunnen volgens Akintoye et al. (2001) de risico's ook geanalyseerd worden door meerdere betrokkenen gezamenlijk
bijvoorbeeld middels brainstormsessies of workshops. Bij deze twee methode is de mate van subjectiviteit
beperkter dan bij alleen een inschatting door de risicoanalist.
Van WeU-Stam et al. (2003) onderscheidt de volgende twee methoden om risico's te waarderen.
o Het verdelen van punten
o Het toekennen van kans- en gevolgklassen
De eerstgenoemde is een kwalitatieve en de tweede een semi-kwantitatieve methode.
Bij de eerste methode worden door één of meerdere personen punten verdeeld over (een deel van) de
geïdentificeerde risico's. Waarbij het aantal punten (waaraan restricties kunnen worden gesteld) toegekend aan
een risico zijn belangrijkheid bepaald. Dit toekennen van punten kan in meerdere stappen plaatsvinden, om zo van
alle geïdentificeerde risico's tot bijvoorbeeld een top tien te komen . Voordeel van deze methode is dat hij in een
kort tijdsbestek kan worden uitgevoerd. Nadeel ervan is de hoge mate van subjectiviteit, en het feit dat deze
methode het bewaken van de voortgang en de mogelijkheid om evaluatie uit te voeren beperkt. Het is bijvoorbeeld
lastig de grootte van het risico voor en na maatregel te vergelijken.
Bij de tweede methode wordt de kans van optreden en aan het (de) mogelijk(e) gevolg(en) een klasse toegekend. Er
kan afhankelijk van de gewenste detaillering gebruik gemaakt worden van een indeling in drie of in vijf klassen . Het
gevolg kan in meerdere typen worden ingedeeld. Door van WeU-Stam et al. (2003) worden onderstaande vijf type
gegeven:
o Tijd
o
o

Geld
Kwaliteit

o
o

Informatie
Organisatie

Door Gevers & Hendrickx (2001 ) worden de eerste drie bovengenoemde typen ook vermeld en daarnaast de
volgende twee;
o Middelen
o

Business case

In tabel B2 wordt een voorbeeld van een indeling in vijf klassen gegeven voor het gevolg in geld.
Gevolgklassen geld (G)
Score
1
< 0,5% bouwkosten
2
0,5- 1 %bouwkosten
3
1 -2 % bouwkosten
4
2 - 3 % bouwkosten
5
> 3 % bouwkosten
...
Tabel B 2: Voorbeeld categoneen
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De waarde van het risico kan vervolgens bepaald worden door:
o
De som van de gevolgklassen te vermenigvuldigen met de kansklasse. Daarnaast is het volgens Gevers &
Hendrickx (2001) ook mogelijk om een gewicht aan de risico's toe te kennen om zo de belangrijkheid ten
opzichte van andere risico's te benadrukken.
o Gebruik te maken van matrix waarin de kans en het gevolg worden weergegeven. De ligging van het risico
in deze mat rix geeft de waarde van het risico weer. Een voorbeeld van een dergelijke matrix is
weergegeven in tabel B3. (Van Welt-Stam et al., 2003), (Gevers & Hendrickx, 2001 ), (Akintoye et al., 2001)
Als het risico bijvoorbeeld in het groene gedeelte ligt is de waarde klein , in het gele gemiddeld en in het
rode groot.
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Kwantitatief
Hieronder worden enkele methoden beschreven, welke in de literatuur vermeld staan, om risico's kwantitatief in te
schatten.
o Risk pre111ium (Gehner, 2003)
Bij deze methode wordt als risico-opslag een bepaald percentage bovenop de kostprijs meegenomen. Dit
percentage kan standaard door het bedrijf worden toegepast of ingeschat worden door besluitvormer op basis
van zijn kennis en ervaring met dergelijke projecten. Hierbij worden de risico's (of een gedeelte hiervan) niet
expliciet geïdentificeerd en/ of gewaardeerd.
Voordelen :
Lage complexiteit; de benodigde hoeveelheid informatie is zeer gering en de toepassing vindt plaats binnen de
normale begrotingstechniek.
Nadelen:
Grote mate van subjectiviteit en er wordt geen informatie over de risico's van een project toegevoegd op basis
waarvan de besluitvormer een weloverwogen beslissing kan nemen. Daarnaast is de mogelijkheid tot evaluatie
beperkt, aangezien de waarde niet per risico bepaald wordt.
o Risk adjusted discount rate (RADR) (Gehner, 2003)
De RADR is een uitbreiding op de risk premium en bestaat uit een percentage wat standaard door de
onderneming wordt meegenomen aangevuld met een percentage voor de specifieke risico's van het project.
Deze kan middels verschillende methoden berekend worden zoals de Expected Monetary value en de Expected
net present value.
o Expected monetary value (EMV) (Gehner, 2003) (Akintoye et. al., 2001)
Bij de EMV methode wordt voor elk risico of voor de belangrijkste risico's een inschatting gemaakt voor de kans
van optreden en het gevolg in geld. Het gevolg in bijvoorbeeld tijd is hierbij omgerekend naar een gevolg in
geld . De belangrijkste risico's zijn dan vooraf middels een kwalitatieve of semi-kwantitatieve bepaald.
Vervolgens wordt voor elk risico de kans van optreden vermenigvuldigd met het gevolg. Door deze te sommeren
wordt de risico-opslag verkregen .
o Expected net present value (Akintoye et. al. , 2001)
De expected net present value methode is een uitbreiding op de EMV methode. Bij deze methode wordt echter
eerst per risico een inschatting gemaakt wanneer deze gaat optreden. Daarna wordt de verwachte waarde van
het risico gedeeld door de verwachte gemiddelde inflatie tot het moment dat het risico kan optreden. Om de
risico-opslag te berekenen worden de "expected net present values" van de individuele risico's gesommeerd.
Daarnaast worden in de literatuur nog methoden beschreven om een analyse uit te voeren om zo de invloed van de
risico 's op het gehele project of de planning van het project te bepalen. Voorbeelden hiervan zijn de
gevoeligheidsanalyse (Gehner, 2003) (Akintoye et. al., 2001) en de Monte Carlo-simulatie (Gehner, 2003) (Gevers &
Hendrickx, 2001) (Akintoye et. al., 2001)
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BIJLAGE 9: CLASSIFICATIE BIJ GEANALYSEERDE TENDERS
Bij de geanalyseerde tenders zijn verschillende
de gebruikte ftë;l~~ifiç:_~ti~ weergegeven.

ç:_l_~~-~i.Hc_:!-!ti~s

voor de risico's toegepast. Hieronder wordt per tender

A2 Den Bosch
Kabels&Leidingen LangdurigeKwaliteitsVerplichting
Contractueel
Ontwerp
Uitvoering
Financieel
Instandhouding Omgeving
Vergunningen
..
Tabel B 4: Class1f1cat1e A2 Den Bosch
A4 Burgerveen-Lel"den
Communicatie Financieel
Kabels&Leidingen
Planning
Contract
Geotechniek
Kwaliteit
Scheepvaart
Damwanden
Hoeveelheden Mechnical & Engineering
Tijdelijke constructies
Eisen
Innovatie
Ontwerp
Tracé
..
Tabel B 5: Class1f1cat1e A4 Burgerveen-Lelden

Uitvoering
Vergunningen
Waterhuishouding
Zettingen

Tabel B 6: Classificatie Sloelijn
KOSMOS
Communicatiefinformatie Organisatie
Calamiteiten
Raakvlakbeheersing
Tabel B 7: Classificatie Kosmos

Personeel =deskundigheid I competentie
Weersomstandigheden

2'" Maasvlakte
Bij het project r Maasvlakte is er geen duidelijke ftë;l~~jfjç:_~~_i~ toegepast. De risico's zijn bij dit project ingedeeld
naar de f ase waarop ze bet rekkin1g he bb en en het ge deelte van het project.
Fasen
Object
Tender
Intrabundel
Werkvoorbereidi ngsfase
Kadeconstructie
Realisatie
Inrichting
Instandhouding
Maasvlakte 2
..
Tabel B 8: Class1f1cat1e 2e Maasvlakte
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BIJLAGE 10: INVLOED AANWEZIGEN BEPALING WAARDE RISICO
In deze bijlage zal worden ingegaan op de toepassing van de methode om de risico's te waarderen door het
verdelen van punten, in de praktijk.
Deze methode is toegepast bij het project A2 Den Bosch. Hierbij zijn door de zeven leden van het MT over de
volgens hen belangrijkste risico's honderd punten verdeeld. Deze puntenverdeling staat weergegeven in de tabel
B9. Hierbij zijn de namen van de personen vervangen door de cijfers A tlm G. Het totale aantal punten bepaald
vervolgens de waarde van het risico . Hoe groter de waarde des te belangrijker het risico. De top 11 (in plaats van
top 10 vanwege gelijke score nummer 10 en 11) is vervolgens geel gekleurd, de top 12 tot 20 groen, de top 21 tot
30 blauw en de resterende risico's paars.
In het rechter gedeelte van de tabel is het gemiddelde aantal punten per persoon per risico uitgerekend indien alle
zeven personen aanwezig zouden zijn en indien een van de personen niet aanwezig zou zijn. Vervolgens is het
gemiddelde puntenaantal indien een persoon afwezig zou zijn dezelfde kleur gegeven dan het overeenkomstige
gemiddelde indien alle personen aanwezig zouden zijn. Hieruit valt te zien dat de volgorde en daarmee de waarde
van de risico' s anders zou zijn geweest indien een van de personen afwezig zou zijn geweest.
Bijvoorbeeld als persoon B niet zou hebben deelgenomen, zou risico C5 in plaats van een totaal van 20 punten,
maar een totaal van 5 punten hebben gekregen en zou hij in plaats van op een 10e plaats op een 32e plaats komen
en dus waarschijnlijk niet verder worden meegenomen in het bepalen van de risiço:opslag.
Hieruit blijkt de grote invloed van één persoon en dat de mate van subjectiviteit van deze methode vrij groot is.
Door het aantal toe te kennen punten meer te limiteren en meer personen bij het bepalen van de belangrijkste
risico's te betrekken, wordt de mate van objectiviteit vergroot. Een andere tekortkoming van deze methode om
risico's te waarderen is het feit dat deze methode de mogelijkheid belemmert om de effectiviteit van maatregelen
te bepalen, doordat vergelijking van het risico voor en na maatregel niet mogelijk is. Bovendien beperkt deze
methode de mogelijkheid om risico' s te monitoren tijdens de tender- en uitvoeringsfase, en om achteraf te
evalueren.
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Risico
nummer:

F1
V1
On 1S
On 6
F4
US
I3
Om 2
u1
CS
15

• •F2 •
F6
Om4
K2
Om 6
On 12
VS
C6
14
c1
L3
12
Om 7
On 17
On 4
On 8
U4
U9
On 10
On 1
On 16
K1
Om 1
On 11
U6
u 13
Om 3
Totaal

A

c

B

20
8

10
10
20

15

30
10

E

14
8

20
5
15
15

2
10
15
15

F

10
10
15

G

10

Totaal

so

46
40
10
3S
5
10
28
6 . 5
2S
10
5
10
2S
5
20
15
20
8 1-- ~----10
18
18
18
10
18
5
16
10
5
1S
15
1S
1S
9
14
5
13
" ' - - 1 Ï . t--12
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
10
10
5
9
~---. 1-- ~- ,...-8----,
5
7
5
5
5
5
5
5
11

8
6

5

15
3

5

5

t---

2

10
10

4

~a· - . ~---

2

20
10

A

B

c

9.0
7.2
8.3
7.7
1.7
5.8
4.3
4.2
4.2
3.3
3.3

10.7
6.8
5.0
7.7
6.7
4.2
4.7
4.2
4.2
0.8

9.0
7.7
8.3
5.2
6.7
3.3
4.7
2.5
1.7
3.3
2.5

100

100 100 100 100

D
E
F
G
12.3 10.0 10.7 12.3
8.5
7.2
6.8
6.8
5.8
8.3
5.8
8. 3
7.7
5.8
7.7
4.3
6.7
6.7
6.7
5.0
5.8
4.2
5.8
5.8
3.0
3.7
3.8
3.8
4.2
2.5
3.3
4.2
4.2
4.2
4.2
2.5
3.3
3.3
2.5
3.3
0.8
3.3
3.3
3.3
t- 3~0. ~~3.0 3.0' ~--3.0 ~·
1.7-~ ~- 3.0 ~ 1.3
3.0
3.0
3.0
3.0
0.0
3.0
3.0
1.7
3.0
3.0
3.0
3.0
1.3
3.0
2.7
1.7
1.8
2.7
2.7
1.8
2.7
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
1.7
0.8
0.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
0.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.3
0.8
2.3
2. 3
2.3
1.5
2.3
1.7
1.3
2.2
2.2
2.2
1.3
2.2
1'-~r.o
t-2~0. "i.'ö"
..
i.ö'
2.0 ~.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
0.3
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
0.0
1.7
1.7
1.7
0.0
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
0.0
1.7
1.7
1.7
1.7
0.0
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
0.0
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
0.8
0.8
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
0.0
1.7
1.7
1.7
1.5
1.S
0.8
1.5
1.5
0.7
1.5
-~- ~o~o· f.<~-·
-1._._,.
1.3
1.3 1.3~-1.3 1 .j
1.0
0.8
1.2
1.2
1.2
1.2
0.3
1.2
0.7
0.8
0.8
0.8
0.0
0.8
0.8
0.8
0.7
0.8
0.0
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7
0.8
0.8
0.8
0.0
0.8
0.8
0.8
0.7
0.8
0.8
0.0
0.8
0.8
0.8
0.8
0.6
0.7
0.7
0.7
0.7
0.0
0.7
0.7
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.0
0.3
0.3

;------

i.o

----- r;:::::;5

4
2

100 100 100 100 100 100 100

..

m

gem. aantal punten p.p.,
zonder persoon :

10.6
7.3
7.1
6.6
5.7
5.0
4.0
3.6
3.6
2.9
2.9
2.6
2.6
2.6
2.3
2.1
2.1
2.1
2.0
1.9
1.7
1.7
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.3

+----- ;------

5

..

gem. aantal
punten p.p.

74
S1

!----·1-- !----·
5

---- "'---.

----

D

4
2

700

rr

100

100

100

Tabel B 9: Effect1V1te1t ns1cowaardermg m1ddels verdehng punten
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BIJLAGE 11: ONDERBOUWING KEUZE OORZAKENBOMEN
Larkin en Sirnon (1987) onderscheiden twee methoden om data weer te geven, namelijk schriftelijk en diagrammen.
Hierbij wordt onder een schriftelijke weergave verstaan:
"Een datastructuur waarin informatie wordt geïndiceerd door de positie in een lijst en elk element alteen 'gelinkt'
is aan het volgende element in de lijst".
Onder een diagram wordt door hen het volgende verstaan:
"Een datastructuur waarbij informatie wordt geïndiceerd door de ligging van de data in het tweedimensionale vlak
en elk element 'gelinkt' kan zijn aan meerdere andere elementen".
Larkin en Sirnon (1987) geven het volgende belangrijke voordeel van diagrammen ten opzichte van schriftelijke
weergave:
"Diagrams automaticalty support a large number of perceptual inferences, which are extremely easy [or humans".
Een diagram is dus het meest geschikt voor het beoogde doel. Doordat hierin relaties tussen verschillende
elementen/risico's beter kunnen worden weergegeven en het daarmee meer inzicht geeft.
In de literatuur worden de volgende diagrammen genoemd om risico's in kaart te brengen: (Ahmed et al., 2007),
(Top, 2006), (van Welt-Stam et. at., 2003)
o lnvloedsdiagram
Een invloedsdiagram is een schematische weergave van de factoren die van invloed zijn op raming, planning
of kwaliteit van een project. Deze invloedsfactoren kunnen gebeurtenissen of beslissingen zijn. Hun
onderlinge relatie wordt aangeduid door middel van pijlen. Op deze wijze kan een complex 'systeem'
worden beschreven op een relatief compacte manier. Een belangrijk verschil met de andere
diagramtechnieken is dat de invloedsfactoren neutraal worden geformuleerd, waardoor in het diagram in
het midden gelaten wordt of die zich positief of negatief gaat ontwikkelen.
o

Oorzaak- en gevolgdiagram
Een oorzaak/gevolgdiagram is een schematische weergave van de oorzaken én gevolgen van een risico. In
een oorzaak/gevolgdiagram wordt zichtbaar gemaakt hoe een risico kan ontstaan en tot welke
iden. Voor elk risico uit de risicomatrix worden de oorzaken en gevolgen
gebeurtenissen het kan le
geanalyseerd en in een diagram geplaatst. In praktijk blijkt vaak dat verschillende risico's uit de
risicomatrix elkaars oorzaken en/ of gevolgen zijn of dat bepaalde risico's dezelfde oorzaken of gevolgen
hebben . In deze gevallen is het mogelijk om de oorzaak/gevolgdiagrammen van meerdere risico's te
combineren in één diagram.

Wijziging
locatie
werkzaamheden

~

Meer kabels
en leidingen
moeten
verwijderen

4

Wijziging
van de
verwachte
grondgesteldheid

~

Figuur B 5: Voorbeeld invloedsdiagram
(van Weil-Stam et. al., 2003)

Langere
doorlooptijd
verwijderen
kabels en
leidingen

-

Meer
verontreiniging
in kabels en
leidingen

Hogere
Wijziging
kosten
van de
~ uitvoerings- ~ verwijderen
kabels en
methode
leidingen

Figuur B 6: Voorbeeld oorzaak- en gevolgdiagram
(van Weil-Stam et al. 2003)
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Gebeurtenissenboom of beslissingsboom
Een gebeurtenissenboom is een hulpmiddel bij het
analyseren van de gevolgen van een bepaald risico. Het
risico wordt in dit geval de begingebeurtenis genoemd. Een
gebeurtenissenboom laat zien hoe deze begingebeurtenis in
combinatie met het al dan niet optreden van
volggebeurtenissen tot bepaalde gevolgen kan leiden. Het
opstellen van een gebeurtenissenboom is vooral zinvol
wanneer combinaties van de begingebeurtenis met
volggebeurtenissen meerdere gevolgen kunnen hebben.
Foutenboom of oorzakenbomen
Een foutenboom is een schematische weergave van oorzaken
die tot een bepaald risico (ongewenste gebeurtenis) kunnen
leiden. Het doel van de foutenboom is de oorzaken te
identificeren die kunnen leiden tot dit risico. Het risico staat
bovenaan in de foutenboom en wordt de ()ng~W~Il.St~
t.c:>Rg~J?~~Tt~ll.(~ genoemd.
De manieren waarop deze
e>ng~wenste
topgebeurt~nis
kunnen ontstaan worden
faalmechanismen genoemd.

NEE {

-~
NEE

- [ ::
JA

-

:::::~:

WEINIG SC HADE

-[

NEE -

GEE N SCHADE

Figuur B 7: Voorbeeld gebeurtenissenboom
(Van Welt-Stam et at., 2003)

Operational Readiness Tree
De Operational Readiness Tree vertoond veel overlap met de fo.uten- of ()O!Jiil<~.nt>oe>!n· Het verschil is
echter dat de gebeurtenis aan de top niet ongewenst is maar juist gewenst. De Operational Readiness Tree
is geen methodiek voor het opsporen van de risico's als zodanig, maar een gestructureerde methode om
ertoe bij te dragen dat geen belangrijke aspecten over het hoofd gezien worden bij het ontwerpen van een
nieuwe act iviteit, proces of organisatie.

Bovengenoemde typen diagrammen kunnen in een tweetal groepen worden verdeeld, namelijk diagrammen op basis
van een boomstructuur en diagrammen waarin een boomstructuur ontbreekt. Bij de eerste twee van de
bovengenoemde diagrammen is deze boomstructuur, in tegenstelling tot de andere drie genoemde methoden, niet
aanwezig.
Kenmerkend voor boomstructuren, ten opzichte van de gewone diagrammen, zijn de eenduidige vertakkingen.
Anders geformuleerd, een element heeft maar betrekking op één bovenliggend element, maar kan meerdere
onderliggende elementen hebben. Dit wordt ook wel een 1 op veel relatie genoemd. Bij diagrammen zonder
boomstructuur kan er zowel sprake zijn van meerdere inputs als van meerdere outputs.
Bij boomstructuren is het aantal koppelingen tussen elementen dus beperkt, hetgeen het overzicht en inzicht ten
goede komt. Bij een diagram waarin alle mogelijke relaties in kaart worden gebracht, zoals bij oorzaak- en
gevolgdiagrammen gaat het overzicht al snel verloren.
Volgens Ahmed et al. (2007) zijn alleen diagrammen met een boomstructuur geschikt ter ondersteuning van de
waardering van de risico's en het bepalen van de grootte van de C>I1R~W-~n~t.~. JC>PR~t>~.t,Jr_~~-11l~~~n. Er is in de
tenderfase gebrek aan een ins~r~m~nt om het gehele proces van risicomanagement te ondersteunen. De voorkeur
gaat dus uit naar de boomstructuur aangezien deze hier beter toe in staat is.
Het weergeven van projectinformatie in boomstructuren wordt momenteel al toegepast in de bouw in zogenaamde
Work Breakdown Structures, kortweg WBS. De WBS presenteert het projectwerk in hiërarchische, hanteerbare en
definieerbare bouwstenen en dient als basis voor de planning, de communicatie en de rapportage van het project
(Hillson, 2002). Het werken met een boomstructuur ter ondersteuning van het proces van risicomanagement sluit
dus aan bij de tendens in de bouw om in toenemende mate met boomstructuren te werken. Deze tendens blijkt ook
uit het feit dat RWS steeds vaker de toepassing van het concept ~ys~ems Engin~e_rjng eist.
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Volgens een van de auteurs van de leidraad "Systems Engineering bij projecten in de GWW-sector", sluit de
toepassing van boomstructuren voor het in kaart brengen van risico's aan bij het concept ~Y-~t~'II~--~Dgi_I')~~Jül_g.
Van de drie bovengenoemde boomstructuren is de gebeurtenissenboom of beslissingsboom minder geschikt voor het
beoogde doel. Bij deze structuur wordt in kaart gebracht waar één ongewenste gebeurtenis allemaal toe zou
kunnen leidden. In de geanalyseerde tenders bestond het risicodossier gemiddeld uit ongeveer zeventig risico's. Als
voor elk risico een aparte gebeurtenissenboom zou worden opgesteld, zou dit dus leidden tot circa zeventig bomen.
Een van de belangrijkste doelen was juist het verkrijgen van sneller en beter inzicht. Dat wordt hiermee echter niet
behaald. Bovendien wordt met dit type diagram geen inzicht verkregen in de relatie tussen risico's en
projectspecifieke doelstellingen.
De meest geschikte diagrammen lijken dus de foutenboom en de Operational Readiness Tree. Hierbij kijkt de
foutenboom alleen naar de negatieve aspecten en dus alleen naar de risico's. De Operational Readiness Tree werkt
zowel vanuit de positieve als negatieve aspecten en behandelt dus zowel de risico's als de kansen. Top (2006) geeft
echter aan dat de Operational Readiness Tree een minder geschikte methode is voor het opsporen van risico's als
zodanig. De foutenboom lijkt dus beter geschikt om een meer systematische aanpak van het proces van
risicomanagement in de tenderfase te ondersteunen. Bovendien zal RWS, zoals aangegeven door een van de
risicoanalisten binnen RWS, in de toekomst het indienen van foutenbomen vaker gaan eisen.
Onderbouwing keuze benaming oorzakenboom
De foutenboom wordt ook wel ().Q!f:~~~rli?.C?Ç!r:D genoemd. In dit rapport is gekozen voor de benaming ()_9f:2:~~~11_i;>Ç!Ç!m.
De eerste reden hiervoor is dat een f()ut~ll_l;>()()l!! alleen vanuit de negatieve kant (fout) benaderd. Men zou
oorzakenbomen ook toe kunnen passen om de kansen in kaart te brengen. Deze methode zou dan meer overlappen
vertonen met de Operational Readiness Tree. Hoe men echter oorzakenbomen zou moeten toepassen om de kansen
in kaart te brengen is in dit rapport echter niet behandeld.
Een tweede reden is het feit dat de benaming fg\.!t~ll_I;>Ç!()m suggereert dat iets of goed of fout is. Het risico
"zettingstijd duurt langer dan ingepland" is bijvoorbeeld een oorzaak van vertraging van het project, wat weer kan
resulteren in extra kosten. Ondanks dat deze gebeurtenis ongewenst is, leidt deze niet tot het volledig falen van
het project. De benaming ()_9[2:~-~~ll.i;>Ç!()'!I weerspiegelt beter het feit dat risico's een zekere mate van gevolg kunnen
hebben.
Een oorzakenboom is in dit rapport als volgt gedefinieerd:
"Een oorzakenboom is een schematische weergave van de oorzaken die tot een bepaalde ongewenste
topgebeurtenis (OTG) kunnen leiden. De oorzaken zelf zijn ook een risico en hebben gevolgen op een hoger
niveau."
Hierbij kan een Ongewenste Topgebeurtenis als volgt gedefinieerd worden:
"Gebeurtenis die wordt gezien als het meest ongewenste voor het project. (RWS, 2007) Het in meer of mindere
mate optreden van deze gebeurtenissen leidt ertoe dat projectdoelstellingen niet of maar gedeeltelijk gehaald
worden."
Door RWS worden de volgende voorbeelden van ongewenste topgebeurtenissen gegeven:
"Het budget wordt overschreden"
"De planning wordt overschreden"
"De gewenste kwaliteit wordt niet gehaald"
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BIJLAGE 12: SYSTEMS ENGINEERING
In deze bijlage wordt ingegaan op het concept Systems Engineering. Deze bijlage is hoofdzakelijk gebaseerd op 'de
leidraad voor Syst ems Engineering binnen de GWW-sector' welke recentelijk gepubliceerd is door RWS, ProRail,
Bouwend Nederland en het ONRI.
Geschiedenis Systems Engineering
Het concept Systems Engineering wordt al toegepast sinds begin vorige eeuw. Het werd voor het eerst toegepast in
de telefoniesector als methode om de operabiliteit tussen de verschillende delen van het telefoonsysteem te
realiseren. Gedurende de tweede wereldoorlog werd Systems Engineering vooral toegepast bij de ontwikkeling van
in de toenemende mate complexer wordende militaire systemen. In de vijftiger jaren vond een versnelling in de
meer algemene toepassing van Systems Engineering plaats. Systems Engineering werd parallel in de lucht-, ruimtevaart en wapenindustrie en in de commerciële sector ontwikkeld tot een methode om in een uiterst competitieve
omgeving steeds complexer wordende (R&D) het hoofd te kunnen bieden. In 1990 werd in de VS door een aantal
bedrijven en overheidsinstellingen het eerste professionele platform voor Systems Engineering opgericht, the National
Council on Systems Engineering (NCOSE), welke in 1995 gewijzigd is in the International Council on Systems
Engineering (NCOSE) . De taak van de NCOSE was om Systems Engineering verder te ontwikkelen en opgedane kennis
uit te dragen. In 1996 is de Nederlandse afdeling opgericht (INCOSE-NL).
In Nederland is in 1998/1999 Systems Engineering voor het eerst effectief toegepast bij ProRail projecten Noordtak
Betuweroute, Demka-brug 2 en Aquaduct Abcoude. Bij RWS is de ontwikkeling gestart bij het project A4
Burgerveen-Leiden. En inmiddels Systems Engineering de standaardmethodiek bij zowel ProRail als RWS geworden
voor p_Ç.(M}_ç_ql}~f~Ç-~Y9fffi~DConcept Systems Engineering
Een systeem is een set van gerelateerde componenten bedoeld om in uitvoering van een gespecificeerde functie
een bepaald doel te realiseren. Vanuit de bedrijfsmodelten van RWS en ProRail zijn een viertal primaire systemen
beschikbaar die door de genoemde organisaties beheerd moeten worden. Dit zijn: Hoofdwatersysteem,
hoofdspoorwegennet, hoofdwegennet en hoofdvaarwegennet. Hoe een systeem kan worden gezien en gedefinieerd
is afhankelijk van de belangen en verantwoordelijkheden van de waarnemer (het zogenaamde 'system of interest').
Wat voor de ene persoon een systeem is, kan voor een andere persoon gelden als een component van een systeem.
In figuur BB is een voorbeeld gegeven van de systeemcontext binnen de GWW-sector.
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Figuur B 8: Voorbeeld systeemcontext binnen de GWW-sector

Het is hierbij belangrijk de samenhang van de verschillende systemelementen zolang mogelijk mee te nemen binnen
het engineeringproces. Vaak worden complexe systemen opgedeeld in objecten die weer als systeem worden
beschouwd. Dit om er voor te zorgen dat via een overeenkomst de verantwoordelijkheid van de uitvoering van de
objecten aan een andere partij over te dragen is. Maar het te snel ontkoppelen van objecten zonder de samenhang
te bewaken, kan een risico voor het goed functioneren van een systeem betekenen en innovatieve oplossingen
onnodig belemmeren.
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In tabel 610 worden beknopt de technische processen tijdens de gehele levensduur van een project in de GWWsector weergegeven.
GWW-sector
Specificatieproces
van
eisen
belanghebbenden
Eisenanalyse proces en functionele Engineeringproces
6
analyse en allocatie
c Ontwerpproces
Uitvoeringsproces
D
E
Verificatieproces
Realisatieproces
Opleveringsproces
F
Validatieproces
G
Operationeel bedrijfsproces
H
Life cycle proces
Beheer- en onderhoudsproces
I
J
Sloopproces
..
Tabel B 10: Techmsche processen biJ GWW-pro)ecten
A

Aangezien in de tenderfase voornamelijk het engineeringproces plaatsvindt. Zal hieronder worden weergegeven wat
in de leidraad Systems Engineering de GWW-sector vermeld wordt over dit proces.
De GWW-sector bouwt veelal complexe systemen. Om de complexiteit van een systeem goed te kunnen beheersen
is een top-down voor het engineeringproces noodzakelijk. Afhankelijk van de complexiteit van een systeem en het
detailniveau waarop het zich bevindt, wordt het engineeringproces, zoals weergegeven in figuur 69, één of
meerdere keren van grof naar fijn herhaald. Een GWW-project start met een probleem dat om een oplossing vraagt.
Op elk willekeurig detail valt een probleem te constateren . Het te ontwerpen systeem is de oplossing voor
gedefinieerde problemen. Het uiteindelijke resultaat van het engineeringproces is een uitvoeringsgereed van het te
bouwen systeem. Op voorhand is echter niet te zeggen hoeveel ontwerpslagen nodig zijn om tot een
uitvoeringsgereed ontwerp te komen. Dit kan per onderdeel van het ontwerp verschillen . De keuze om een slag
dieper te ontwerpen is gebaseerd op een inschatting of het ontwerp is te realiseren, te onderhouden en te
beheersen.

Figuur B 9: Het engineeringproces op basis van Systems Engineering
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BIJLAGE 13: VISIO
In deze bijlage wordt beknopt ingegaan op het programma Visio. In dit rapport is Visio geïntroduceerd als
programma om oorzakenbomen mee te genereren. Visio is een mierosaft applicatie en maakt onderdeel uit van het
uitgebreide office-pakket. Aangezien bij Aveco de Bandt reeds op alle computers office geïnstalleerd is en het
programma via VolkerWessels beschikbaar is, zal de investering in tijd en geld om Visio beschikbaar te stellen
beperkt zijn.
Visio is primair bedoeld om diverse soorten diagrammen/afbeeldingen mee te creëren. Voorbeelden van mogelijke
diagrammen/afbeeldingen zijn organogrammen, stroomschema's en plattegronden. Op de site www.visio .com kan
uitgebreidere informatie en voorbeelden van het programma gevonden worden . Momenteel beschikt men binnen
Aveco de Bandt niet over Visio of een vergelijkbaar programma. Wel kunnen vergelijkbare schema's gecreëerd
worden in programma's als Word en Autocad. Deze programma ' s zijn hier echter niet voor ontwikkeld, waardoor
het creëren van dergelijke diagrammen meer tijd kost dan nodig. Als Visio binnen Aveco de Bandt beschikbaar
komt, zou men dit dus ook kunnen toepassen om organisatieschema's en dergelijke op te zetten. Mijn ervaring is
namelij k dat regelmatig dergelijke diagrammen worden opgezet.
Het leren van de basisprincipes van het programma Visio is vrij eenvoudig. Het merendeel van de medewerkers
binnen Aveco de Bandt is reeds beknopt uitgelegd hoe vanuit Excel in Visio oorzakenbomen gegenereerd kunnen
worden . Daarnaast zijn op internet meerdere gratis cursussen beschikbaar om snel wegwijs te worden met dit
programma. Enkele voorbeelden hiervan staan vermeld op http:/ /www.design-drawing.com/visio/visbas.htm .
Bovendien is het overgrote deel van de medewerkers binnen Aveco de Bandt hoger opgeleidt, waardoor verwacht
mag worden dat zij vrij snelleren werken dergelijke programma ' s.
In dit onderzoek is gekozen voor Visio aangezien dit programma uitermate geschikt is om oorzakenbomen mee te
creëren , het feit dat het mogelijk was om deze automatisch vanuit Excel te genereren en vooral vanwege het feit
dat het programma eenvoudig beschikbaar is. Nadeel is echter dat er op deze manier met twee programma's moet
worden gewerkt. Daarnaast is Visio niet geschikt om analyses uit te voeren, zoals het bepalen van de waarde van de
OTG op basis van de lagere niveaus. Als aanbeveling is daarom in dit rapport aangegeven om in een later stadium ,
als ervaring is opgedaan met het werken middels oorzakenbomen, in kaart te brengen aan welke eisen een
programma moet voldoen. Op basis hiervan kan vervolgens een programma aangeschaft en/of (verder) ontwikkeld
worden. Deze programma's zullen echter meer investeringen in tijd en geld met zich meebrengen, wel zal hierdoor
de functionaliteit toenemen en daarmee de effectiviteit van het gebruik van oorzakenbomen.
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BIJLAGE 14: METHODEN VOOR RISICOWAARDERING MIDDELS OORZAKENBOMEN
In deze bijlage zullen beknopt een aantal methoden besproken worden waarmee oorzakenbomen het waarderen van
de risico's kan ondersteunen.
Zoals reeds aangegeven kan de c;>gr;z:a,~~llh9~1!1 ook dienen ter ondersteuning van de !:i.~tce>W1!<l~9.E!rJrlg. Vanwege de
beperkte tijd en kennis zal hier echter alleen een beknopte beschrijving van de mogelijkheden worden aangegeven.
In de literatuur worden meerdere methoden gegeven om risico's te waarderen middels oorzakenbomen. In deze
bijlage zullen een drietal methoden worden weergegeven.
Methode op basis van kansverdeling
Voor elk basiselement, oftewel de risico's op het laagste niveau, wordt de kans ingeschat. Hierbij kan gekozen
worden voor één waarde of voor een kansbereik voor de kans van optreden. Indien gebruik gemaakt wordt van een
kansbereik zal voor de kans van optreden van de QT(j ook een kansbereik worden verkregen. De grootte van het
kansbereik hangt hierbij af van de mate van onzekerheid. Hoe beter het mogelijk is de kans van optreden in te
schatten des te kleiner het kansbereik. Het kansbereik wordt bepaald door een minimum en maximum verwachte
kans van optreden te bepalen. Op deze manier ontstaat voor elk basiselement een kansverdeling.
Indien gekozen is voor elk basiselement één waarde voor de kans van optreden te geven, kan de waarde van de O_TG
bepaald worden door deze waardes op te tellen of te vermenigvuldigen afhankelijk van hun relatie. Doorgaans
zullen de risico's individueel tot een bepaald gevolg leidden en dus worden opgeteld. Als een combinatie van
meerdere risico's moet optreden voordat het risico op een hoger niveau optreedt dan zullen de kansen van de
risico's vermenigvuldigd moeten worden.
Indien gekozen is voor elk basiselement een kansbereik te bepalen dan zal gebruik gemaakt moeten worden van
software. Een mogelijk model hiervoor is @RISK, welke een add-in voor Excel is. Dit model rekent de 'boom' een
groot aantal keren door, waarbij bij elke iteratie voor elk basiselement een kans uit de aangegeven verdeling wordt
genomen. Op basis hiervan wordt een kansverdeling van de QI(j :~ verkregen. Door een inschatting te maken van het
gevolg als de QIG optreedt en deze te vermenigvuldigen met de gemiddelde kans van optreden wordt een
inschatting van de waarde van de QI(j verkregen. Bij deze methode wordt er dus vanuit gegaan dat de
verschillende risico's tot een even groot gevolg leidden.
Deze methode zou uitgebreid kunnen worden door:
1. Aan de directe oorzaken van de QIG_(de eerste laag direct onder de QJ(j) een factor toe te kennen die het
relatieve gevolg ten opzichte van de andere directe risico's weergeeft.
2. Het relatieve gevolg van de desbetreffende directe oorzaak te vermenigvuldigen met de kans van optreden
op basis van zijn oorzaken.
3. De waarde berekend onder '2' voor de verschillende directe oorzaken te sommeren.
4. De waarde van '3' te vermenigvuldigen met het gevolg als de relatieve waarde 1 is.
Op deze manier kan wel gewerkt worden met risico's waarbij de grootte van het gevolg kan verschillen.

De fuzzy set-methode
De fuzzy set methode is een kwalitatieve methode om de waarde van de QJG te bepalen. In figuur B10 staat een
fictief voorbeeld van deze methode weergegeven. Hieronder zal deze methode stapsgewijs aan de hand van dit
voorbeeld worden beschreven.
1. Voor de basiselementen (R11, R12, R13, R21, R22 en R23) wordt bepaald of de kans van optreden
bijvoorbeeld zeer klein, klein, middel, groot of zeer groot is.
2. Voor de basiselementen moet ook bepaald worden of het bovenliggend gevolg bijvoorbeeld zeer klein,
klein, middel, groot of zeer groot is, als het risico optreedt.
3. Middels zogenaamde FAM's (fuzzy associative memories) wordt de waarde van het bovenliggend niveau
bepaald. Een voorbeeld van een dergelijk FAM staat weergegeven in tabel B11. Tah & Carr (2001) geven
hierbij aan dat de waarde van het bovenliggend risico de grootste waarde van het onderliggend niveau is.
4. De waarde van de QIG. wordt vervolgens op een soortgelijke manier als onder 3 bepaald.
De waardes welke op basis van de onderliggende niveaus bepaald zijn staan cursief weergegeven in figuur B10.
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Figuur B 10: Risicowaardering middels de boomstructuur

en de fuzzy-set methode (Carr & Tah, 2001)
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Tabel B 11: Voorbeeld FAM
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De Analytica! Hierarchy Proces (AHP)
De AHP methode is vrij complex om te begrijpen. Deze zal daarom aan de hand van een voorbeeld worden
uitgelegd, welke staat weergegeven in figuur 611.
1. Bepaal voor elk risico op het eerst niveau (R1, R2 en R3) de relatieve invloed op de OTG ten opzichte van
de overige risico's op het desbetreffende niveau. Deze staat uitgewerkt in tabel 612.
2. Het relatief gevolg van elk risico op het eerst niveau wordt vervolgens bepaald door de genormaliseerde
eigenvector te berekenen. De som van de relatieve waarde met betrekking tot een bepaald gevolg is altijd
afgerond 1. De waarde van het relatief gevolg staat direct onder het risiconummer weergegeven in figuur
611.
3. Voor de ri sico's op het tweede niveau wordt op een zelfde manier hun relatief gevolg op het eerste niveau
bepaald.
4. Door de waardes bepaald onder '3' te vermenigvuldigen met de waardes bepaald onder '2' wordt relatief
gevolg van de risico's op niveau 2 ten opzichte van de QIG berekend. De som van al deze waarde op niveau
2 is ook weer afgerond 1. Deze waardes staan in de figuur direct onder het risiconummer (R11, R12 etc. )
weergegeven.
5. Op het laagst niveau wordt vervolgens per risico ingeschat de kans ingeschat dat het desbetreffende risico
klein, middel en groot is. Deze kans wordt vervolgens vermenigvuldigd met de waarde berekend onder •4' .
Deze waardes staan weergegeven in figuur 611 achter kl. , m. en gr ..
6. Door deze vervolgens te vermenigvuldigen met hun relatieve waarde en voor de verschillende risico te
sommeren worden de waardes van klein, middel en groot op een niveau hoger bepaald. Door op een niveau
hoger weer hetzelfde uitvoeren wordt de kansen dat de waarde van de QI(j klein, middel en groot is
berekend .
In dit voorbeeld is de kans dat de waarde klein is 0,235, dat hij gemiddeld is 0,364 en dat hij groot is 0,401. De
verwachting is dus dat de waarde van het risico groot is.
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R2
R1
R3
R1
1
3
6
R2
1/3
1
5
R3
1/6
1/5
1
Som
Tabel B 12: voorbeeld AHP

Relatief gevolg
0,635
0,287
0,078
1
methode

De methode is niet echt geschikt om een ~i~jç:()~()P.~!?g te bepalen. Deze methode is vooral geschikt aan het begin
van de tender om te bepalen of op het desbetreffende project wordt ingeschreven. Deze beslissing hangt namelijk
gedeeltelijk af van hoe risicovol het project is. Deze methode zou daarnaast ook toegepast kunnen worden om een
keuze tussen verschillende ontwerpvarianten te maken. Deze methode geeft bovendien aan op welke risico's de
aandacht het beste kan worden gevestigd. Het uitvoeren van l:>.~.tl~~.r::~!"!"t~~tr.~g~_l~!1 op risico's met een hoge
invloedsfactor om deze risico's te reduceren zal het meeste effect op het totale project hebben. Uit figuur B11
blijkt het risico R12 bijvoorbeeld een grote invloed op de OTG te hebben.
OTG
1
ki:0.235
m:0.365
gr:0.401

I

I

I

R1
0.635
ki:0.145
m:0.169
gr:0.321

R2
0.287
ki:0.048
m:0.166
gr:0.073

R3
0.078
ki:0.042
m:0.03
gr:0.007

I
R11
0.15
k1:0.099
m:0.031
gr:0.02

R12
0.433
ki:0.041
m:0.121
gr:0.271

R13
0.052
ki:O.OOS
m:0.017
gr:0.03

R21
0.082
ki:O.OOB
m:0.019
gr:O.OSS

R22
0.205
ki:0.04
m:0.147
gr:0.018

R31
0.022
ki :O.OOS
m:0.015
gr:0.002

R32
0.049
ki:0.035
m:0.01
gr:0.004

R33
0.007
ki:0.002
m:O.OOS
gr:0.001

F1guur B 11: Analyt1cal H1erarchy Proces (Mustafa & AI-Bahar, 1991)
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BIJLAGE 15: MOGELIJKE CLASSIFICATIE RISICO'S
In deze bijlage wordt een mogelijke classificatie voor risico's van infrastructurele projecten op basis van DC(M)
contractvormen gegeven. Een eerste opzet voor deze classificatie is gebaseerd op een combinatie van de RISMAN·
invalshoeken, classificaties vermeld in de literatuur en de gebruikte classificaties in de geanalyseerde tenders.
Vervolgens is deze opzet voorgelegd aan de risicoanalisten van Aveco de Bondt en is nagegaan bij enkele andere
projecten op basis van DC(M) contractvormen of deze indeling zou kunnen worden toegepast. Naar aanleiding
hiervan zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot onderstaande indeling. Hierbij is
gekozen voor een boomstructuur aangezien hierdoor structuur en hiërarchie in de indeling ontstaat. Voordeel
hiervan is de betere visualisatie hetgeen de leesvriendelijkheid en de inzichtelijkheid vergroot. Een grotere
leesvriendelijkheid is vooral wenselijk bij deelname van personen lager in de (tender)organisatie. Door de
hiërarchische structuur worden meer eigenschappen aan de categorieën toegekend, waardoor duidelijker wordt in
welke categorie een bepaald risico valt. Daarnaast maakt de hiërarchische structuur het mogelijk om
projectoverschrijdend op verschillende niveaus evaluaties uit te voeren.

Oorzaken risico's

Projectafhankelijke
oorzaken
juridisch/
contractueel

economisch/
financieel

Technisch
Oorzaken vanuit de
projectomgeving
ruimtelijk

flora& fauna

bodem/
ondergrond

weersinvloeden
omgeving

Figuur B 12: Mogelijke indeling classificatie
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1. Startoverleg
-Bepalen OTG's
-Uiteenrafelen oorzakebomen/
top-down risico's Identificeren
-Interne allocatie risico's

2. Ontwerpen en bepalen aanpak
-ldentficeren ontwerp/aanpakspecifieke
risico's middels botturn-up benadering
-Bepalen waarde OTG varianten ontwerp/
aanpak middels scenario-analyse
-Opname ontwerp/aanpakspecifieke
risico's/BM in dossier

4. Opstellen Projectplannen
-Opnemen belangrijke
aannames in risicodossier
-Opnemen geïdentificeerde
risico's en BM in risicodossier
-Risico's, BM en aanname's
koppelen aan projectplan

3. Dialoog
-Bepalen externe allocatie
en bespreken met O.G.
-Voorleggen trade-off
matrices

6. Indienen aanbieding
-Risiocodossier/
oorzakenboom
aanpassen op voor O.G.
relevante risico's

5. Calculatie&Pianning
-Bepalen kosten BM
-Waarderen OTG's en bepalen
risico-opslag
-Nagaan of kritieke pad haalbaar
is binnen de gestelde termijn.

7. Onderhandeling
In kaart brengen welke
risico's men tegen welke
vergoeding/korting bereidt
is over te nemen/over te
dragen.

BIJLAGE 17: LIJST VAN AFKORTINGEN EN BEGRIPPEI\1
Aanbestedingsleidraad

De aanbesteding beschrijft hel proces van de aanbesteding ofwel de tender. Hierin
staat aangegeven wat wanneer van de gegadigden verwacht wordt en op basis van
welke criteria selectie zal plaatsvinden.

Aanbestedingsvorm

De aanbestedingsvorm bepa3lt in
opdrachtgever wordt aanbestet?d.

Allocatie

Verdeling over de betrokken partijen van de verantwoordelijkheid voor het dragen
van de gevolgen indien het risico optreedt.

Beheersmaatregel (BM)

Een beheersmaatregel geeft aan hoe met het desbetreffende risico wordt
omgegaan.

Beschrijvend document

Een document dat, anders dan een bestek, geen oplossingen beschrijft maar slechts
een omschrijving geeft van de behoefte van de aanbesteder. Het beschrijvend
document komt overeen met h:?t PvE.

Bestek

Beschrijving van de opdracht de daarbij behorende tekeningen en de voor de
opdracht geldende voorwaarden.

Classificatie

Een classificatie is een indeling van verschijnselen, objecten of processen in
groepen op grond van overeenkomende of aanverwante eigenschappen .

Conceptcontract

Het contract zoals de opdrachtgever voornemens is toe te passen.

Consortium

Een samenwerkingsverband van meerdere bedrijven.

Correctieve beheersmaatregel

Maatregelen die het mogelijke gevolg van
gevolggerichte maatregel genoemd.

Concurrentiegerichte dialoog

Een aanbestedingsvorm waarbij de opdrachtgever en de opdrachtnemer de dialoog
met elkaar kunnen aangaan om zo te komen tot betere oplossingen voor het
probleem van de opdrachtgever.

Contractvorm

Deze geeft vooral aan uit welke onderdelen het contract bestaat. Op hoofdlijnen
kan er onderscheid gemaakt worden in traditioneel, DC(M) en PPS.

Diagram

"Een datastructuur waarbij informatie wordt geïndiceerd door de ligging van de
data in het tweedimensionale vlak en elk element 'gelinkt' kan zijn aan meerdere
andere elementen".

hoofdlijnen

de

manier waarop

het risico

door de

reduceren , ook wel

DC(M)

Design&Construct en Design&Construct&Maintenance.

EMVA I EMVI

Economisch Meest Voordelig Aanbieding/Inschrijving: De aanbieding met de beste
prijs/kwaliteitsverhouding en r.iet zoals traditioneel de laagste prijs.

Externe allocatie

De allocatie tussen de opdrachtgever en (potentiële) opdrachtnemer.

Foutenboom

Zie Oorzakenboom.

Infrastructurele projecten

Tijdelijke eenmalige activiteit, met als doel het tot stand
voorzieningen ten behoeve van het vervoer van goederen of mensen .

Initieel risico

De waarde van het risico voordat beheersmaatregelen genomen zijn.

Instrument

In dit rapport is een instrument
risicomanagement te ondersteunen.

Interne allocatie

De allocatie van de risico's binnen het consortium van de gegadigde en met
eventuele onderaannemers.

MT

Management team

OG

opdrachtgever

Oorzakenboom

Een schematische weergave van oorzaken/risico's die tot een bepaalde ongewenste
topgebeurtenis (OTG) kunnen leiden.

OTG

Ongewenste Top Gebeurtenis: Gebeurtenis die in de risicoanalyse wordt gehanteerd
als het meest ongewenste voor het project en welke rechtstreeks het behalen van
de projectdoelstellingen in gevaar brengt. (RWS, 2007)

Preventieve beheersmaatregel

Maatregelen die de kans van optreden van het risico verkleinen, ook wel
oorzaakgerichte maatregel genoemd.

PUMA

ProjectUitvoeringMAasvlakte: het consortium bestaande uit Boskalis en Van Oort
welke een van de gegadigden i:; voor het project r Maasvlakte en waarvan ~.YY:I.?. in
combinatie met de BAM onderaannemer is.

een

hulpmiddel

Risicomanagement in het tenderproces voor DC(M) contractvormen
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BIJLAGE 17: LIJST VAN AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN
Aanbestedingsleidraad

De aanbesteding beschrijft het proces van de aanbesteding ofwel de tender. Hierin
staat aangegeven wat wanneer van de gegadigden verwacht wordt en op basis van
welke criteria selectie zal plaatsvinden.

Aanbestedingsvorm

De aanbestedingsvorm bepaalt in
opdrachtgever wordt aanbesteed.

Allocatie

Verdeling over de betrokken p:1rtijen van de verantwoordelijkheid voor het dragen
van de gevolgen indien het risico optreedt.

Beheersmaatregel (BM)

Een beheersmaatregel geeft aan hoe met het desbetreffende risico wordt
omgegaan.

Beschrijvend document

Een document dat, anders dan een bestek, geen oplossingen beschrijft maar slechts
een omschrijving geeft van de behoefte van de aanbesteder. Het beschrijvend
document komt overeen met het PvE.

Bestek

Beschrijving van de opdracht de daarbij behorende tekeningen en de voor de
opdracht geldende voorwaarden .

Classificatie

Een classificatie is een indeling van verschijnselen, objecten of processen in
groepen op grond van overeenkomende of aanverwante eigenschappen.

Conceptcontract

Het contract zoals de opdrachtgever voornemens is toe te passen.

hoofdlijnen

de manier waarop door de

Consortium

Een samenwerkingsverband van meerdere bedrijven.

Correctieve beheersmaatregel

Maatregelen die het mogelijke gevolg van het risico reduceren,
gevolggerichte maatregel genoemd.

Concurrentiegerichte dialoog

Een aanbestedingsvorm waarbij de opdrachtgever en de opdrachtnemer de dialoog
met elkaar kunnen aangaan om zo te komen tot betere oplossingen voor het
probleem van de opdrachtgever.

Contractvorm

Deze geeft vooral aan uit welke onderdelen het contract bestaat. Op hoofdlijnen
kan er onderscheid gemaakt worden in traditioneel, DC(M) en PPS.

Diagram

"Een datastructuur waarbij informatie wordt geïndiceerd door de ligging van de
data in het tweedimensionale vlak en elk element 'gelinkt' kan zijn aan meerdere
andere elementen".

ook wel

DC(M)

Design&Construct en Design&Construct&Maintenance.

EMVA I EMVI

Economisch Meest Voordelig Aanbieding/Inschrijving: De aanbieding met de beste
prijs/kwaliteitsverhouding en niet zoals traditioneel de laagste prijs.

Externe allocatie

De allocatie tussen de opdrachtgever en (potentiële) opdrachtnemer.

Foutenboom

Zie Oorzakenboom.

Infrastructurele projecten

Tijdelijke eenmalige activiteit, met als doel het tot stand
voorzieningen ten behoeve van het vervoer van goederen of mensen.

Initieel risico

De waarde van het risico voordat beheersmaatregelen genomen zijn .

Instrument

In dit rapport is een instrument
risicomanagement te ondersteunen.

Interne allocatie

De allocatie van de risico's binnen het consortium van de gegadigde en met
eventuele onderaannemers.

MT

Management team

OG

opdrachtgever

Oorzakenboom

Een schematische weergave van oorzaken/risico's die tot een bepaalde ongewenste
topgebeurtenis (OTG) kunne.n leiden.

OTG

Ongewenste Top Gebeurtenis: Gebeurtenis die in de risicoanalyse wordt gehanteerd
als het meest ongewenste voor het project en welke rechtstreeks het behalen van
de projectdoelstellingen in gevëtar brengt. (RWS, 2007)

Preventieve beheersmaatregel

Maatregelen die de kans van optreden van het risico verkleinen , ook wel
oorzaakgerichte maatregel genoemd.

PUMA

ProjectUitvoeringMAasvlakte: het consortium bestaande uit Boskalis en Van Oort
welke een van de gegadigden is voor het project 2e Maasvlakte en waarvan 15-.YY!.?. in
combinatie met de BAM onderaannemer is.

een
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