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MANAGEMENT SUMMARY
Reason on this study
In the Dutch civil engineering sector a change occurs in which governmental organizations withdraw
themselves to benefit from the market expertise. A result of this are changes in roles and tasks and
the need for different methods. This method was found in Systems Engineering (SE), which is a
method that originated from the Telecommunications and is embedded today in different sectors.
The introduction of SE in the Dutch infrastructural construction sector was around 15 years ago.
However there is no clear view about the remaining bottlenecks and the state of implementation of
SE in the Dutch infrastructural construction sector to date. In addition it is relevant to research the
satisfaction of the users of SE and its application. The goal of this research is therefore formulated as:
The goal of this research is an evaluation of the state of implementation of SE in the Dutch
infrastructural construction sector at the level of organizations and projects and also to research the
satisfaction of the users of SE in the Dutch infrastructural construction sector.

Research design
To 'measure' the implementation of SE and the satisfaction about SE performance indicators are
derived. These are derived from ISO 15288 and the Capability Maturity Model-process model. Next
the performance indicators are linked to the objectives of LeidraadSE version 1 (2007) resulting in
two scoring matrices on both the level of organization and project. The objectives from LeidraadSE
version 1 (2007) from the reference of the research.
Next both scoring matrices are filled in by experts from the construction sector. These experts are
working for different organizations in de construction chain, whereby principals, consultancy firms
and contractors are most important organizations. This set of data is quantitative. Next to filling in
scoring matrices, also interviews are held based on an interview protocol with a total of 18
participants. These experts were asked about developments on the SE domain, to identify
bottlenecks , a reflection on the objectives from LeidraadSE version 1 (2007) and on the
implementation within its own organization concluding with a vision on the future regarding SE. This
set of data is qualitative. To validate the results from the scorings matrices and interviews, an expert
meeting was arranged.

Recommendations, argumentations and consequences
Based on this research, it can be concluded that the implementation of SE progresses reasonable.
The image of SE is more positive, SE becomes more pragmatic and the ideas of SE become
commonplace. Main bottlenecks are the lack of structure in education programs and the contract.
Regarding the satisfaction of the users of SE, it can be concluded that users are reasonable satisfied
about applying SE.
From this research the following recommendations have derived, these will be described at four
levels: (sector, organization, project and tools).
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Sector
• Aiming to realize to one basic common language, whereby terminology from different
disciplines should be retained. By speaking the same basic language, people are capable to
communicate with different disciplines and without losing their own terminology.
• Invite staff members from the ministry of Environment and Infrastructure to discuss with the
committee of 4P (organizations in civil engineering sector to improve SE). This way staff
members can learn from each other and getting to know what is happening is other
organizations. Especially at the beginning of a project where planning studies are formed, an
investment in is SE important. Therefore it is very important that makers of planning studies
don't exclude themselves from everything what might have a link with SE.
• Communicate with contract lawyers to set out the current situation in the construction
sector and in which way whether or not a separation between engineering activities and the
contract can be established. Try to separate the method from the contract as much as
possible, so that the method and the contract are considered to be two separate parts.
• Learn from other sectors. On one hand the construction sector is unique, on the other hand
the construction sector can be learn from other sectors. Such as the European space and
aviation sector, in which the life cycle of a system is described as well the production process
is described.
• Give options along with the contract. In this way organizations within the construction sector
are stimulated to fulfill optional requirements and a common interest is created. This will
result in less contractual frustrations.
• Point out the subject of education regarding SE in the next 4P-consultation. In this way the
future of the education regarding SE can be discussed. In the education programs there
needs to be more attention for system integrators with domain knowledge. In time more
educated people will be available on the labor market with SE knowledge.
• Make sure that there is a clear structure to avoid further fragmentation of the education
regarding SE. Herefor the case from LeidraadSE versie 3 (2013) can be used as an example.
Organization
• A directorate that stimulates the implementation of SE and provides direction combined with
a workplace which is willing to use SE and is enthused forms the ideal combination to set up
SE organization wide. Make sure there are some champions to motivate and enthuse people
on the workplace.
• Believe as an organization in the good (trust) instead of the bad (distrust) regarding other
organizations in the construction chain. This will result in gaining more trust and it stimulates
communication, collaboration and the right attitude between different organizations.
Project
• A project leader and project manager who are stimulating the use of SE is essential for the
implementation of SE. Otherwise this will only result in resistance and SE will be not or only
partially applied which has negative influences on the process.
• Emphatically explicit working. This stimulates the transparency in a project environment and
simplifies the communication, resulting in a gain of trust.
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Tools
•

SE offers some tools for the validation process. Examples are the development of a
prototype, drawing or to have a dialogue between principal and contractor to verify if the
contemplated solution is in line with the principals' objectives.
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MANAGEMENT SAMENVATTING
Aanleiding
In de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW) vindt een verandering plaats waarin overheden
terugtreden om de expertise van de markt te benutten. Dit brengt veranderende rollen en taken
voor beide partijen met zich mee en daarbij andere werkwijzen. Deze is gevonden in Systems
Engineering (SE), een werkwijze die haar oorsprong vindt in de telecommunicatie en inmiddels in
verschillende sectoren is ingebed.
De introductie van SE in de Nederlandse infrastructurele bouwsector heeft zo'n 15 jaar geleden
plaats gevonden. Er is echter op dit moment geen helder beeld wat de resterende knelpunten zijn en
wat de implementatie van SE tot op heden is. Daarnaast is het relevant om te bestuderen wat de
implementatie van SE op projectniveau is en de gebruikers van SE in de infrastructurele bouwsector
tevreden zijn met de implementatie van SE. De doelstelling is dan ook als volgt geformuleerd:
Het doel van het onderzoek is een evaluatie van de implementatie van SE in de Nederlandse
infrastructurele bouwsector op organisatie- en projectniveau en de tevredenheid van de gebruikers
van SE in de infrastructurele bouwsector door:

Onderzoeksopzet
Voor het 'meten' van de implementatie van SE en tevredenheid over SE zijn prestatie-indicatoren
opgesteld. De prestatie-indicatoren zijn afkomstig uit de ISO15288 en het SE Capability Maturity
Model-proces model. Vervolgens zijn deze prestatie-indicatoren gekoppeld aan de doelstellingen uit
LeidraadSE versie 1 (2007) en verwerkt tot een tweetal scoringsmatrices, op organisatie- en
projectniveau. De doelstellingen uit LeidraadSE versie 1 (2007) vormen het referentiekader voor dit
onderzoek.
De scoringsmatrices zijn vervolgens ingevuld door experts uit de bouwsector. De experts zijn
afkomstig uit verschillende organisaties in de bouwketen, waarbij de opdrachtgevers,
ingenieursbureaus en opdrachtnemers de voornaamste zijn. Deze dataset is kwalitatief van aard.
Daarna zijn er met de experts interviews afgenomen op basis van een interviewprotocol, met in
totaal 18 participanten. Daarin werd men bevraagd ontwikkelingen op het gebied van SE in de
bouwsector te benoemen, knelpunten te identificeren, een reflectie op de doelstellingen uit
LeidraadSE versie 1 (2007) en implementatie van SE in de eigen organisatie te geven en een
toekomstvisie te schetsen. Deze set van data is kwalitatief van aard. Om de resultaten, afkomstig uit
de interviews en de scoringsmatrices, te valideren is er een expertmeeting georganiseerd.

Aanbevelingen, argumentatie en consequenties
Geconcludeerd kan worden dat de implementatie van SE redelijk verloopt. De beeldvorming is
positiever geworden, SE wordt steeds pragmatischer en de gedachten van SE is gemeengoed
geworden. Voornaamste knelpunten zijn het gebrek aan structuur in opleidingen en het contract.
Ook ten aanzien van de tevredenheid van de gebruikers van SE kan geconcludeerd worden dat men
tevreden is over het toepassen van SE.
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Uit het onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen worden afgeleid die zijn beschreven op een
viertal niveaus: (sector, organisatie, project en instrumentarium). Vervolgens wordt elke aanbeveling
voorzien van argumentatie, gevolgd door de consequenties van de aanbevelingen.
Sector
• Streef naar één basistaal, waarbij de vakterminologieën van diversie disciplines behouden
blijft. Door het spreken van één basistaal kan men interdisciplinair met elkaar communiceren
zonder dat de vakterminologie verloren gaat.
• Nodig mensen uit van het ministerie van Milieu & Infrastructuur om overleggen van de
stuurgroep 4P bij te wonen. Op deze manier kan met van elkaar leren en horen wat er bij
organisaties gaande is. Juist aan de voorkant, bij het maken van planstudies, is investeren in
SE belangrijk. Het is daarom van groot belang dat makers van planstudies zich niet af sluiten
van alles wat met SE te maken heeft.
• Ga de dialoog aan met contractjuristen om de situatie in de bouwsector uiteen te zetten en
hoe men al dan niet de scheiding tussen ontwerpactiviteiten en contract voor ogen heeft.
Probeer daarbij de methodiek zoveel mogelijk te scheiden van het contract, zodat de
methodiek en contract als twee aparte onderdelen worden gezien.
• Leer van andere sectoren. Enerzijds is de bouwsector uniek, anderzijds kan geleerd worden
van andere sectoren. In de Europese lucht- en ruimtevaart is de levenscyclus van een
systeem beschreven en is tevens het voortbrengingsproces geconditioneerd.
• Geef opties mee in het contract. Zo worden partijen uit de bouwsector gestimuleerd om aan
optionele wensen te voldoen en wordt een gemeenschappelijk belang gecreëerd. Dit zal
leiden tot minder contractuele frustraties.
• Kaart het thema opleiding tot SE'er aan in het eerstvolgende 4P-overleg, dan kan er worden
overlegd hoe opleidingen tot SE'er eruit moeten gaan zien. In de opleidingen moet meer
aandacht komen voor systems integrators met domeinkennis en na verloop van tijd zullen er
meer opgeleide mensen op de arbeidsmarkt toetreden met kennis van SE.
• Zorg voor een heldere, duidelijk structuur om verdere fragmentatie van de opleiding tot SE'er
te voorkomen. Hierbij kan de casus uit LeidraadSE versie 3 (2013) als basis kan dienen voor
opleidingen.
Organisatie
• Een directie (bovenaf) die de implementatie van SE stimuleert en richting geeft met daarbij
een werkvloer die SE oppakt en wordt geënthousiasmeerd vormt de ideale combinatie om SE
organisatiebreed uit te rollen. Zorg dat er aanjagers zijn op de werkvloer die collega's weten
te enthousiastmeren om ook SE op te pakken.
• Ga als organisatie zijnde uit van het goede (vertrouwen) in plaats van het slechte
(wantrouwen) ten opzichte van andere organisaties in de bouwketen. Zo wordt er meer
vertrouwen gewekt en dit bevordert de communicatie, samenwerking en houding tussen
verschillende partijen.
Project
• Een projectleider en projectmanager die SE stimuleren is essentieel voor de implementatie
van SE. Anders roept het toepassen van SE alleen maar weerstand op en wordt SE niet of
deels toegepast en dat heeft een negatieve uitwerking op het proces.
8

•

Nadrukkelijk expliciet werken. Dit bevordert de transparantie in een projectomgeving en
vergemakkelijkt de communicatie en leidt daardoor ook tot een toenemend vertrouwen.

Instrumentarium
• SE biedt tools voor het validatieproces. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van een
prototype, opstellen van een tekening of de dialoog aangaan tussen de opdrachtgever en
marktpartij om zo te achterhalen of een beoogde oplossing ook overeenkomt met de eisen
van de opdrachtgever.
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1 PROBLEEMKADER
In dit hoofdstuk wordt een aantal ontwikkelingen in de Nederlandse infrastructurele bouwsector
uiteengezet. Vervolgens wordt een korte introductie over Systems Engineering gegeven en worden
de doelstellingen gepresenteerd om SE toe te passen in de infrastructurele bouwsector. Daarna volgt
de probleembeschrijving waaruit een probleemstelling zal worden afgeleid, alvorens de doel- en
vraagstelling geformuleerd worden.

1.1 SITUATIEBESCHRIJVING
De Nederlandse infrastructurele bouwsector werd in de 20ste eeuw gekenmerkt door een
aanbodgestuurde markt. Hierin voerde de opdrachtgever de regie. Sinds een aantal jaren is er echter
sprake van een terugtredende rol van de grote opdrachtgevers in de bouwsector. Deze ontwikkeling
is ingezet door grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en ProRail met als doel om de
ontwerpvrijheid in te laten vullen door de marktpartijen (Bouwend Nederland, z.d.). Marktpartijen
zijn hierdoor in staat om hun eigen inbreng te vergroten om zo meer toegevoegde waarde te
generen (Luiten et al., 2005). Een andere ontwikkeling in de infrastructurele bouwsector, is dat de
complexiteit van infrastructurele projecten is toegenomen. De omvang van projecten is groter, meer
partijen zijn betrokken bij het ontwerp- en bouwproces en objecten moeten aan steeds meer en
strengere eisen voldoen (CROW, 2015).
Door de terugtredende rol van grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail ontstaat er
meer ontwerpvrijheid voor de marktpartijen, maar tegelijkertijd vraagt dit ook een andere rol van de
partijen. Dit onderschrijft Het Vlaams Kenniscentrum PPS (2009), dat stelt dat de rol van de overheid
bij de huidige samenwerking met opdrachtnemers fundamenteel verschilt van de nieuwe rol van de
overheid waarbij deze steeds meer over laat aan de marktpartijen. In tabel 1 zijn de veranderende
rollen van de opdrachtgever en opdrachtnemer in de bouwsector weergegeven. Waar voorheen de
opdrachtgever de regie voerde in het bouwproces, wordt deze rol meer en meer door
opdrachtnemers ingevuld. De infrastructurele bouwsector verandert door deze ontwikkeling van
aanbod- naar vraaggestuurd. Dit betekent ook dat de risico's, die voorheen bij de opdrachtgever
lagen, worden overgedragen naar de opdrachtnemer. De rol van de opdrachtgevers is daarbij steeds
meer gericht op het controleren van het proces, terwijl de opdrachtnemer moet gaan nadenken over
de inrichting en uitvoering van het proces. De opdrachtnemers worden hiermee gestimuleerd om
zelf na te denken over de oplossing waarvan de opdrachtgever de kaders bepaalt waarbinnen de
oplossing gevonden moet worden.
TABEL 1: VERANDERENDE ROLLEN BOUWSECTOR (BOUWKENNIS, 2013)

Opdrachtgever

Oude rol

Nieuwe rol

Regie voeren, project voorbereiden,
oplossing uitwerken

Specificeren van de klantwensen,
Controleren op proces- en
projectvoortgang
Ontwerpen en bouwen volgens
klantwensen

Opdrachtnemer Bouwen wat de opdrachtgever heeft
ontworpen op basis van de daaruit
voortgekomen specificaties
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Als gevolg van de beschreven ontwikkeling, is de infrastructurele bouwsector genoodzaakt een
andere werkwijze toe te passen om te kunnen handelen naar de nieuwe rollen en taken voor het
realiseren van succesvolle objecten. In andere sectoren is met de werkwijze Systems Engineering (SE)
ervaring opgedaan. SE is in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW) voor het eerst toegepast
bij het project HogeSnelheidsLijn (HSL) Zuid (Nederlandse tracé van de hogesnelheidlijn Schiphol Antwerpen) eind jaren '90. In paragraaf 1.2 wordt het begrip SE nader toegelicht. De ervaringen die
bij dit project zijn opgedaan, waren dusdanig positief dat SE vaker is toegepast bij relatief grote
infrastructurele bouwprojecten en zich stapsgewijs heeft ontwikkeld. Deze ontwikkeling is
schematisch weergegeven in figuur 1. Waar in het beginstadium de nadruk lag op achtergronden en
de theorie rondom SE, verschuift de aandacht meer naar praktische tools en handvatten en het
ontwikkelen van cursussen. In de meest recente Leidraad ligt de nadruk op de 'soft skills', zoals
samenwerken, leren en op het delen van kennis en informatie nu meer en meer partijen ervaringen
hebben opgedaan met SE. Een overzicht van de positionering van het drietal leidraden uitgezet tegen
de tijd en het niveau van SE, is weergegeven in figuur 9: Roadmap SE (HOW2SE, 2014).
Zoals in de vorige alinea is beschreven, wordt SE met name bij grote, infrastructurele projecten
steeds vaker toegepast. Kenmerken van deze grote, infrastructurele projecten zijn (Antunes &
Gonzales, 2015):
1. Complexiteit is hoog vanwege de correlatie tussen de vele onderdelen van het systeem.
2. Hoge mate van onzekerheid vanwege de unieke omstandigheden van de bouwlocatie en
omgevingscondities.
3. Schaal is groot vanwege de vele disciplines, partijen en deelsystemen bij ontwikkeling en
realisatie van het systeem.
Elk project in de bouwsector is uniek en daarom is het van belang om de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden expliciet vast te leggen. Betrokkenen hebben specifieke kennis en moeten
samenwerken om aan de vastgelegde behoefte te voldoen. Samenwerking en communicatie zijn van
belang om alle activiteiten uit te voeren (Antunes & Gonzales, 2015):.
In de volgende paragraaf wordt eerst het begrip SE nader toegelicht.
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FIGUUR 1: ONTWIKKELINGEN SE IN BOUWSECTOR (WERKGROEP LEIDRAADSE 2007, 2009 & 2013)

1.2 INTRODUCTIE SYSTEMS ENGINEERING
De oorsprong van SE ligt in de telecommunicatie, in de jaren ’40 ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog. Het Amerikaanse bedrijf Bell Telephone Laboratories paste SE voor het eerst toe als
gevolg van een toenemende complexiteit van militaire communicatiesystemen. SE draagt bij aan de
begeleiding, faseringen en het overbruggen van verschillen tussen engineering disciplines ten
aanzien van communicatie en management. Ook wordt door het toepassen van SE het product en
proces integraal ontwikkeld door experts uit verschillende disciplines en organisaties. SE gaat
succesvol om met fragmentatie en de focus op de levenscyclus is belangrijk vanwege gebrek aan
gemeenschappelijke paradigma's en taken. Sindsdien is de werkwijze verder ontwikkeld in de luchten ruimtevaart industrie en de defensie-industrie. Inmiddels is SE ook ingebed geraakt in de GWW.
Het platform International Council on Systems Engineering (INCOSE) hanteert de volgende definitie
van SE: “Systems Engineering is een interdisciplinaire benadering, die bijdraagt aan het ontwikkelen
en realiseren van succesvolle systemen. Met Systems Engineering wil men niet alleen de technische,
maar ook de bedrijfsdoelen van de klanten (stakeholders) nastreven. Dit met als doel het bieden van
een kwaliteitsproduct dat in de gebruikersbehoefte voorziet” (INCOSE, 2000). Vrij vertaald wordt
onder SE het interdisciplinaire veld van engineering verstaan waarbij de focus ligt op de vraag hoe
complexe systemen ontworpen worden en hoe deze systemen gedurende hun levenscyclus kunnen
worden beheerst.
SE wordt gekenmerkt door een achttal leidende principes. Deze werden in de tweede Leidraad
(2009) voor het eerst geformuleerd. In de daarop volgende versies (versie 2 en 3), zijn de principes
aangescherpt als gevolg van toenemende samenwerking en de inzet van SE die hebben geleid tot
nieuwe inzichten (Werkgroep Leidraad Systems Engineering, 2013);
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

de klantvraag staat centraal
ruimte bieden voor ontwerpvrijheid
transparantie realiseren
vergroten van efficiëntie
denken in systemen (systeemdenken)
waarde toevoegen
informatie slim organiseren en ontsluiten
aandacht voor houding en gedrag

Bovenstaande leidende principes vormen uitgangspunten voor het ondersteunen bij het succesvol
samenwerken in de GWW-sector waarbij de uitgangspunten richtinggevend zijn. Het toepassen van
SE draagt bij aan deze uitgangspunten. De volgende alinea gaat inhoudelijk in op het SE proces.
Het SE proces wordt in figuur 2 weergegeven met het V-Model, wat op vereenvoudigde wijze het
ontwerpproces van een integraal systeem weergeeft. Tijdens de ontwikkelfase dient in eerste
instantie top-down gewerkt te worden. De top-down (van functioneel naar technisch) benadering
tijdens de ontwikkelfase leidt tot steeds verder gedetailleerde (en dus concretere) specificaties.
Tijdens de realisatiefase wordt er bottom-up gewerkt en dit resulteert in een steeds verder
geïntegreerd ontwerp. De vorm van dit V-model geeft het karakter van de SE werkwijze weer. Er
wordt begonnen op een zeer hoog abstractieniveau en het ontwerp wordt vervolgens steeds verder
gedetailleerd en gespecificeerd tot het systeem uiteengerafeld (topdown) is in elementen
(linkervleugel V-model), waarna deze elementen geïntegreerd (bottom-up) worden tot één geheel
systeem (rechtervleugel V-model).

Integreren

Detailleren

Detailleren

Integreren

FIGUUR 2: V-MODEL

Deze alinea gaat in op de begrippen uit figuur 2. Specificeren is een iteratief proces, dat wil zeggen
dat een gewenst resultaat wordt verkregen door het herhaald uitvoeren van een aantal stappen. Dit
specificatieproces bestaat uit een drietal stappen. Ten eerste is dat analyseren, waarin het probleem
ontleed wordt en de oplossingsruimte wordt benoemd. Ten tweede is dat het structureren en
alloceren van eisen, om zo overzicht te creëren. Onder alloceren wordt het toewijzen van eisen aan
objecten verstaan. Tot slot het ontwerpen, waarin keuzes worden vastgelegd en de oplossing wordt
uitgewerkt. Deze stappen vormen tezamen het specificatieproces van de ontwikkelfase uit het Vmodel en vormt een topdown benadering. Daarbij vindt er verificatie & validatie (V&V) plaats om zo
de gewenste output van het proces te monitoren. Dit is tevens een belangrijk principe vanuit SE.
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Middels V&V wordt aangetoond of het resultaat respectievelijk in overeenstemming is met de
specificaties en het beoogde gebruik. Het V&V-proces begint bij aanvang van het project, zodat de
opdrachtgever toezicht kan houden op het gehele ontwikkelproces van het object. Het verifiëren en
valideren is een continu en cyclisch proces. Tijdens het specificeren wordt het ontwerp steeds meer
tot in detail (detailleren) uitgewerkt. Wanneer elk element van het systeem ontworpen is, kan
worden gestart met het realiseren van het systeem. Gedurende dit proces worden de elementen van
het ontwerp geïntegreerd tot één werkend systeem (realiseren). Bijlagen 6.1, 6.2 en 6.3 gaan nader
in op de werkwijze SE en de belangrijkste kenmerken.
In de ideale situatie wordt SE toegepast vanaf de initiatieffase en de meeste SE activiteiten vinden
plaats aan het begin van het project (probleemdefinitie en ontwikkelen van varianten). Veelal wordt
SE echter in de praktijk voor het eerst toegepast als het project al gaande is. Bahill & Briggs (2001)
halen hiervoor een zevental redenen aan, te weten: (1) onervarenheid, (2) kost teveel, (3), neemt
teveel tijd in beslag, (4) huidige proces voldoet en heeft nooit gefaald, (5) men dacht SE toegepast te
hebben, maar niets was gedocumenteerd, (6) men had het gevoel dat het systeem al goed genoeg
was gedefinieerd en (7) men had veel volgens SE gedaan, maar had op een aantal punten hulp nodig.
In het onderzoek dat Bahill & Brigss (2001) hebben uitgevoerd, wordt bestudeerd hoe SE het beste
kan worden toegepast als SE niet aan het begin van het project is toegepast, maar daar tussenin.
Voor een kort overzicht hiervan, zie bijlage 6.1.

1.3 DOELSTELLINGEN INTRODUCTIE SE
Zoals in paragraaf 1.1 is beschreven, werd SE in Nederland voor het eerst toegepast bij het project
HSL-Zuid. Na de positieve ervaringen (met name omgaan met de complexiteit en het groot aantal en
diversiteit aan eisen) met SE die zijn opgedaan in dit project, hebben de grote opdrachtgevers in de
infrastructurele bouwsector SE omarmd. Sindsdien zijn deze partijen de aanjagers geweest voor het
toepassen van SE in de infrastructurele bouwsector, met daarbij de volgende doelstellingen
(LeidraadSE, 2007):
1. De behoefte om de marktsector vaker, en in een eerdere fase, te betrekken bij het ontwerp,
de bouw en beheer van de infrastructuur in Nederland.
2. Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en vaardigheden van de
markt te benutten.
3. De behoefte aan transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen om tot een besluit te
komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze gepresenteerd te
worden, toegankelijk voor de betrokken partijen.
4. Betere beheersing van het bouwproces, en dan met name het ontwerpproces
5. Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen
6. Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong
7. Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de
uiteindelijke sloop dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.
8. Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op zichzelf staande
disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor verschillende
vakdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
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bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en voorkomt een eilandcultuur (losse, op
zichzelf functionerende disciplines binnen een ontwerpteam).
9. Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de bouwketen
10. Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en
eindresultaat

1.4 PROBLEEMBESCHRIJVING
Zoals in paragraaf 1.1 is beschreven, is SE in de loop der jaren stapsgewijs ontwikkeld.
Vanzelfsprekend kan dit veranderingsproces niet in één stap succesvol worden doorlopen, dit
gebeurt stapsgewijs, wat ook de versies van de LeidradenSE aantonen. De meest recente LeidraadSE,
versie 3, beschrijft dat de tools en technieken die SE biedt bekend zijn bij veel partijen en dat er met
name op het gebied van de ´soft skills´ nog het nodige verbeterd kan worden. Onder 'soft skills'
wordt bijvoorbeeld de organisatie en de samenwerking binnen de bouwketen verstaan en creatief
denken. Er is echter op dit moment geen helder beeld wat de resterende knelpunten zijn en wat de
implementatie van SE tot op heden is. Daarnaast is het relevant om te onderzoeken in welke mate de
gebruikers van SE in de infrastructurele bouwsector, tevreden zijn over SE en de toepassingen
daarvan.

1.5 PROBLEEMSTELLING
Sinds de introductie van SE in de Nederlandse bouwsector zijn steeds meer partijen in aanraking
gekomen met deze werkwijze. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de opdrachtgevers en
opdrachtnemers, maar ook aan bijvoorbeeld kennisinstituten, adviesbureaus en allerlei
cursusopleidingen. Nu SE zo'n 15 jaar geleden haar intrede heeft gedaan in de bouwsector, is het
relevant om te bestuderen wat de implementatie van SE op projectniveau is en de gebruikers van SE
in de infrastructurele bouwsector tevreden zijn met de implementatie van SE. Dit leidt tot de
volgende probleemstelling:
Probleemstelling
Er ontbreekt een helder beeld over de implementatie van Systems
Engineering in de Nederlandse infrastructurele bouwsector op project- en
organisatieniveau en de mate waarin de gebruikers van SE tevreden zijn
over de huidige werkwijze van SE.

Om de implementatie van SE in de infrastructurele bouwsector te kunnen onderzoeken, is het van
belang om een onderscheid te maken tussen de gevolgen van de implementatie van SE op het
proces, het project en het resultaat. Een resultaat kan zowel een deelresultaat zijn als het
eindresultaat. Daarnaast heeft SE niet alleen gevolgen voor het eindresultaat, maar ook op het
proces om het project te kunnen realiseren. In paragraaf 2.1 wordt nader ingegaan op het
onderscheid tussen het project en het proces.
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Onder tevredenheid wordt het verschil verstaan tussen de verwachtingen en de prestaties van de
werkwijze SE. Hierbij vormen de doelstellingen om SE te introduceren (LeidraadSE, 2007) de
verwachtingen en de prestatie wordt verkregen door middel van onderzoek.

1.6 DOELSTELLING
Op basis van de probleemstelling kan de doelstelling als volgt geformuleerd worden:
Doelstelling
Het doel van het onderzoek is een evaluatie van de implementatie van SE in de Nederlandse
infrastructurele bouwsector op project- en organisatieniveau en de tevredenheid van de gebruikers
van SE in de infrastructurele bouwsector door:
a) indicatoren af te leiden om de verwachtingen en prestaties te meten door bestudering van
internationale literatuur en literatuur uit de GWW-sector alsmede de doelstellingen van de
infrastructurele bouwsector;
b) op basis van de indicatoren en bestudering van de literatuur scoringsmatrices voor zowel
organisatie- als projectniveau en een interviewprotocol op te stellen om de prestaties te
meten;
c) de resultaten van de gesprekken met deskundigen en de scoringsmatrices te analyseren en
in beeld te brengen wat goed gaat en wat beter kan resulterend in aanbevelingen;
d) de aanbevelingen in een expert-meeting aan te scherpen.

1.7 ONDERZOEKSMODEL
Om invulling te geven aan de doelstelling, wordt in figuur 2 het onderzoeksmodel gepresenteerd. Dit
model geeft schematisch de stappen en relaties weer die moeten worden ondernomen om aan de
doelstelling te voldoen. In het model is onderscheid gemaakt tussen de theorie (oranje), empirie
(groen) en (tussen)producten.
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FIGUUR 3: ONDERZOEKSMODEL

(A) Een bestudering van internationale literatuur over SE en literatuur over de GWW-sector levert
tezamen met de doestellingen vanuit de grote opdrachtgevers voor de introductie van SE (B)
prestatie-indicatoren op om de implementatie van SE te kunnen onderzoeken. Vervolgens worden de
prestatie-indicatoren gebruikt voor het opstellen van de scoringsmatrices, één op organisatieniveau
en één op projectniveau(optiek). Vervolgens worden de (C) resultaten van de gesprekken met
deskundigen en de scores van de deskundigen (D) geanalyseerd resulterend in een evaluatie. De
evaluatie wordt vervolgens aangescherpt op basis van de bevindingen tijdens een expertmeeting en
levert een (E) definitieve evaluatie over de implementatie van SE en de mate van tevredenheid van de
gebruikers van SE over de huidige werkwijze van SE.
De stappen in het onderzoeksmodel worden kort toegelicht.
A: Literatuur/doelstellingen introductie SE in bouwsector
Op basis van bestudering van internationale en nationale literatuur over SE tezamen met de
doelstellingen vanuit de bouwsector om SE te introduceren indicatoren om SE meetbaar te maken.
B: Indicatoren/ scoringsmatrices (optiek)
De indicatoren leveren de input voor het opstellen van scoringsmatrices en deze worden getoetst
aan de doelstellingen vanuit de bouwsector.
C: Gesprekken deskundigen
De vergelijking uit B levert het definitieve raamwerk op en dit raamwerk wordt gebruikt om de
resultaten afkomstig uit de gesprekken met deskundigen te kunnen vergelijken.
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D: Analyseresultaten
Inzichten die zijn voortgekomen door de resultaten van de gesprekken met deskundigen worden
geanalyseerd en hieruit wordt een concept evaluatie opgesteld. Deze evaluatie wordt aangescherpt
door deze voor te leggen aan de deskundigen middels een expertmeeting/seminar. Op basis van
deze bijeenkomst kan de evaluatie worden aangescherpt.
E: Evaluatie (ontwerp)
Op basis van de resultaten van de expertmeeting, kan de evaluatie worden aangescherpt tot een
definitieve evaluatie en kunnen aanbevelingen worden opgesteld.
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1.8 VRAAGSTELLING
Op basis van de doelstelling en het opgestelde onderzoeksmodel kunnen onderzoeksvragen worden
afgeleid. Tevens worden deelvragen opgesteld, die moeten leiden tot het beantwoorden van de
centrale onderzoeksvragen. De vraagstelling heeft betrekking op de infrastructurele bouwsector in
Nederland.
De hoofdvraag in dit onderzoek luidt als volgt: 'Hoe staat het met de implementatie van Systems
Engineering en de tevredenheid van de gebruikers van SE?'
1.

Wat waren de doelstellingen bij de introductie van Systems Engineering?

2.

Welke indicatoren zijn nodig om de implementatie van Systems Engineering en de
tevredenheid van de gebruikers over Systems Engineering te onderzoeken?
2.1 Welke indicatoren zijn vanuit de literatuur bekend?
2.2 Welke indicatoren zijn bekend vanuit de beweegredenen voor de introductie van SE?

3.

In welke mate zijn de doelstellingen van SE geïmplementeerd?
3.1 Waar zitten de overeenkomsten?
3.2 Waar zitten de verschillen?
3.3 Hoe zijn de verschillen tussen de verwachtingen van de grote opdrachtgevers en de
resultaten uit de praktijk te verklaren?

4.

Waar zijn verbeteringen mogelijk?
4.1 Wat zijn de knelpunten?
4.2 Waar zijn verbeteringen waar te nemen?
4.3 Welke ontwikkelingrichtingen van SE zijn relevant?

5.

Hoe zien de ontwikkelingen op het SE-domein er in de toekomst uit?

1.9 SCOPE
Om af te bakenen wat wel en wat niet wordt onderzocht wordt in deze paragraaf de scope
vastgesteld. Dit onderzoek betreft een evaluatieonderzoek over de implementatie van SE en de
tevredenheid van de gebruikers van SE in de bouwsector. Aangezien SE tijdens de gehele bouwfase
(initiatief-, definitie-, ontwerp-, bouw-, gebruik- en uiteindelijk sloopfase) kan worden ingezet, vindt
er geen afbakening plaats in de fasen. In dit onderzoek ligt de nadruk op civieltechnische, relatief
grote en complexe projecten. Enerzijds omdat met name voor dit soort grootschalige, integrale
projecten het gebruik van SE flink is toegenomen en anderzijds omdat SE met name geschikt is voor
grootschalige, complexe, multidisciplinaire projecten (Honour, 2004).
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1.10 ONDERZOEKSMETHODE
Deze paragraaf gaat in op de beschrijving van de onderzoeksmethode waarop de evaluatie wordt
uitgevoerd.

1.10.1 ONDERZOEKSSTRATEGIE
Onder een onderzoeksstrategie wordt volgens Verschuren & Doorewaard (2003) het geheel van aan
elkaar hangende beslissingen over de wijze waarop het onderzoek zal worden uitgevoerd verstaan.
Daarbij hanteren Verschuren & Doorewaard (2003) een vijftal strategieën die per vraag kunnen
verschillen, te weten: (1) survey, (2) experiment, (3) casestudy, (4) gefundeerde theoriebenadering
en (5) bureauonderzoek.
Dit onderzoek is te karakteriseren als een evaluatief onderzoek in een praktijkgerichte context. De
literatuur wordt gebruikt om prestatie-indicatoren op te stellen. Vervolgens worden deze prestatieindicatoren gebruikt om de situatie in de praktijk meetbaar te maken. Omdat veel aspecten die in dit
onderzoek centraal staan (implementatie, tevredenheid) lastig te kwantificeren zijn, kent het
onderzoek een sterk kwalitatief karakter. Daarnaast is dit onderzoek gebaseerd op de praktijksituatie
waarvoor Leidraad 1 als ijkpunt dient. Om een volledig beeld hierover te verkrijgen, worden
participanten uit de praktijk met verschillenden rollen en achtergronden benaderd voor een
interview. Zo wordt een completer beeld verkregen dan wanneer geïnterviewden bij één en
hetzelfde project betrokken zouden zijn. Dit gedeelte is te typeren als een survey.
Het onderzoek betreft een onderzoek in de infrastructurele bouwsector en met dit gegeven is het
ook wenselijk om verschillende mensen te interviewen met verschillende achtergronden, posities in
een organisatie en die betrokken zijn (geweest) bij verschillende momenten in de levenscyclusfase
van een object. Verschuren & Doorewaard (2003) stellen dat een survey voordelen biedt voor het
uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek. Daarnaast richt dit onderzoek, in tegenstelling tot een
survey, niet alleen op de breedte, maar ook op de diepte (door middel van de interviews). Een laatste
voordeel van de survey is dat dit een praktijkgerichte aanpak is en de resultaten hiervan in de praktijk
eerder geaccepteerd zullen worden dan wanneer de aanpak een theoretische benadering zou
kennen.
De start van het onderzoek zal theoretisch van aard zijn (bureauonderzoek) en gedurende het
onderzoek wordt de aandacht steeds meer verlegd naar een survey (breedte) en de interviews
(diepte). Enkele karakteristieken van bureauonderzoek zijn dat er gebruik wordt gemaakt van
bestaand materiaal en dat er geen direct contact is met het onderzoeksobject. Vrijwel alle
activiteiten vinden dus letterlijk plaats achter het bureau. Daarna wordt de koppeling met de praktijk
gemaakt en hier ligt de keuze voor een veldstudie het meest voor de hand.
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1.10.2 ONDERZOEKSMATERIALEN
Deze paragraaf gaat in op welke en hoe (ontsluiting) de onderzoeksmaterialen per deelvraag zullen
worden toegepast.
Centrale vraag 1: Doelstellingen introductie SE vanuit de bouwsector.
Het type onderzoeksmateriaal voor deze vraagstelling wordt verkregen door middel van de
bestudering van literatuur. Literatuur vormt voor elk wetenschappelijk onderzoek de belangrijkste
informatiebron. Er wordt gestart met een literatuurstudie om zo de doelstellingen vast te stellen die
vanuit de bouwsector naar voren zijn gekomen om SE te introduceren in de bouwsector.
Ontsluiting van de literatuur: de literatuur wordt ontsloten door gebruik te maken van een
zoeksysteem (kernwoorden) om tot een relevante selectie van literatuur te komen. Ook wordt
gebruik gemaakt van literatuurverwijzingen in belangrijke, recente publicaties (sneeuwbalprincipe)
(P. Verschuren & H. Doorewaard, 2003).
Centrale vraag 2: Prestatie-indicatoren
Voor het beantwoorden van deze vraag wordt eveneens gebruik gemaakt van theorie. Prestatieindicatoren om SE 'meetbaar' te kunnen maken worden verkregen door bestuderingen van de
literatuur over SE. De literatuur over SE is breed en bestaat uit zeer veel bronnen die niet allen
afkomstig zijn uit de bouwsector. Dit is echter voor de beantwoording van deze vraag niet van
belang. Wel van belang is het opstellen van een lijst met indicatoren waarmee vervolgens in de
praktijk onderzocht kan worden hoe de implementatie van SE in de infrastructurele bouwsector er
voor staat.
Om de implementatie van SE vast te kunnen stellen, wordt gebruik gemaakte van een matrix, waarin
onderscheid wordt gemaakt tussen project- en procesaspecten. Een matrix biedt overzicht en is
vooral beschrijvend van aard.
Ontsluiting van de literatuur: vindt op identieke wijze plaats als bij de eerste centrale vraag.
Centrale vraag 3+4: Implementatie SE en tevredenheid
In dit onderzoek wordt ook gebruik gemaakt van personen als bron. Hier zijn een aantal redenen
voor aan te dragen. Ten eerste wordt van deze bron gebruik gemaakt omdat personen een zeer grote
diversiteit van informatie kunnen verschaffen. Verschuren & Doorewaard (2003) stellen dat
personen op een drietal manieren kunnen fungeren als bron; als respondent, informant en
deskundige. Voor dit onderzoek zijn alleen de informant en deskundige relevant. Een informant
verschaft data over anderen of over herkenbare situaties, voorwerpen en processen. Een deskundige
verschaft informatie als leverancier van kennis. In relatief korte tijd kan veel deskundige informatie
worden verkregen. Daarnaast stellen Verschuren & Doorewaard (2003) dat tijd en ruimte overbrugt
kan worden (geïnterviewden zullen veelal ervaring hebben opgedaan in andere, grote
infrastructurele projecten) en door middel van het stellen van gerichte vragen kan gestuurd worden
tijdens een interview voor het verkrijgen van de relevante informatie.
Omdat elke geïnterviewde persoon daar een ander beeld bij kan hebben, is gekozen voor een
persoonlijk (face-to-face), diepte interview waarin open vragen zullen worden gesteld. Er zal worden
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gekozen voor semigestructureerde, kwalitatieve interviews. Hierbij zal een interview protocol
worden opgesteld welke deels zal zijn afgeleid uit het raamwerk (optiek). De volgorde van de te
behandelen thema's staat hierin vast en er zijn van te voren vragen geformuleerd. Na deze vragen
kan de interviewer dan met eigen aanvullende vragen komen (doorvragen) (E. Roos, P. Vos, 2005).
Ook biedt deze aanpak de mogelijkheid om dieper op de gegeven antwoorden in te gaan en is het
makkelijker om onverwachte informatie aan het licht te brengen, dan bijvoorbeeld bij enquêtes.
Interviews hebben verder als voordeel dat extra informatie of een toelichting kan worden gegeven
bij vragen en antwoorden. Dit is ook belangrijk, omdat er is gekozen voor een veldstudie en hierin ligt
de nadruk met name op de diepte van het onderzoek.
Zoals eerder is aangegeven, wordt gebruik gemaakt van een matrix die beschrijvend is van aard. De
onderzoeker dient daarna, tijdens het analyseren, de beschrijving verklaren op basis van literatuur en
uitspraken van de participanten tijdens de interviews.
Ontsluiting van de bron: De informatie vanuit de personen als bron wordt ontsloten door interviews.
Face-to-face interviews hebben de voorkeur, omdat men zo niet door andere aanwezigen beïnvloed
kan worden. Daarnaast speelt non-verbale communicatie een belangrijke rol tijdens een interview.
Dit kan soms nog meer zeggen dan de verbale communicatie en helpt bij het interpreteren van de
antwoorden. Een laatste punt wat meespeelt tijdens een interview, is dat er altijd een (beperkte)
mate van subjectiviteit heerst. Personen kunnen zichzelf onder- of overwaarderen of antwoorden
vanuit strategisch oogpunt. Hier ligt een rol voor de interviewer weggelegd, die vooraf moet
benadrukken dat het belangrijk is om zo objectief en eerlijk mogelijk antwoorden te geven.
Tijdens de interviews zal gevraagd worden naar voorbeelden en op basis van de voorbeelden kan de
interviewer een inschatting maken of de genoemde antwoorden passen bij relatief grote complex
projecten. Ook bij het invullen van de scoringsmatrices zal hier naar gevraagd worden en daarna
worden beoordeeld.
Centrale vraag 5: Expertmeeting
Bij deze vraag wordt wederom gebruik gemaakt van personen als bron met dezelfde redenering als
bij de vorige vraagstelling. In deze vraag is de stap van theorie naar praktijk nadrukkelijk aanwezig
door middel van een expertmeeting (EM) en wordt de keuze gemaakt om personen als
onderzoeksmateriaal te gebruiken. Er is gekozen voor een EM, omdat op deze manier mensen op
elkaar kunnen reageren en zo het product, de evaluatie, aangescherpt kan worden. Dit is wenselijk,
omdat de inzichten die uit de vergelijking van de interviews met het raamwerk worden verkregen,
wellicht relatief onbekend kunnen zijn en de participanten hier niet of weinig over nagedacht
hebben. De kans dat men niet weet hoe men hierop moet reageren in een individueel interview is
groot, maar door middel van een EM kunnen discussies worden gevoerd alvorens een mening kan
worden gevormd. Hierdoor is de kans dat bruikbare informatie vrijkomt bij een EM groter dan bij een
individueel interview en tevens kan er consensus worden bereikt. Wel bestaat er bij een EM de kans
dat een of enkele dominante figuren de groep hun mening. De onderzoeker heeft tijdens de EM dan
ook niet alleen de taak om informatie in te winnen, maar ook die van discussieleider. Verschuren &
Doorewaard (2003) raadt aan om deze twee taken te verdelen over twee personen waarbij één de
rol heeft van discussieleider en de ander van observator/registrator.
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Ontsluiting van de bron: vindt op identieke wijze plaats als bij de eerste centrale vraag.

1.10.3 DATA VERZAMELINGSSTRATEGIE
De benodigde data voor dit onderzoek wordt verkregen door gebruik te maken van interviews,
wetenschappelijke literatuur, observaties en indien mogelijk documenten. De wetenschappelijke
literatuur wordt gebruikt om de prestatie-indicatoren te definiëren en om het begrip SE uit een te
rafelen. Hierbij is gebruik gemaakt van het sneeuwbalprincipe, waarbij de literatuurlijst van een bron
wordt bekeken naar relevante literatuurverwijzingen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van
semigestructureerde interviews. Dit biedt mogelijkheden om waardes toe te kennen aan de
prestatie-indicatoren waarmee een uitspraak gedaan kan worden over de mate van implementatie
en om de tevredenheid van de gebruikers van SE vast te kunnen stellen. Alle interviews zijn te
kwalificeren als expert-interviews, omdat de participanten goed geïnformeerd zijn over bepaalde
onderwerpen. Documenten worden gebruikt indien deze beschikbaar worden gesteld door
geïnterviewden, om bepaalde uitspraken tijdens de interviews te kunnen verifiëren. Onder
observaties worden overigens waarnemingen in het algemeen bedoeld, zowel interviewen als het
verzamelen van relevante documenten.
De geïnterviewden personen zijn geselecteerd op basis van hun ervaringen met SE en kennis en
kunde van SE. Allen hebben zij affiniteit met het onderwerp en hebben zij er dagelijks mee te maken
en hebben in de organisatie waarin zij werkzaam zijn, een trekkende rol. Ongeveer de helft van de
participanten is direct betrokken geweest bij het ontwikkelen van de LeidradenSE en zijn bij uitstek
geschikt om uitspraken te kunnen doen over de mate van implementatie. De andere helft van de
geïnterviewden zijn werkzaam als cursusleider op het gebied van SE (en dus veel ervaring met het
delen en verspreiden van de kennis omtrent SE), initiatiefnemers van het eerste uur of werkzaam bij
één van de grotere partijen in de infrastructurele bouwsector (kennisinstituut, aannemer,
adviesbureau).
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1.10.4 DATA ANALYSESTRATEGIE
De data analysestrategie is ook deels in paragraaf 1.10.2 uiteengezet. In figuur 4 is de beantwoording
van de hoofdvraag schematisch weergegeven. De participanten kennen waardes toe voor
respectievelijk aspecten ten aanzien van het project en proces op basis van de doelstellingen uit de
eerste versie van de LeidraadSE (2007), en op basis van projecten (op projectniveau). De verschillen
tussen de doelstellingen (of verwachtingen) en de prestaties in de praktijk (op projectniveau) worden
beschreven, geanalyseerd en verklaard vanuit bronnen en eventueel vanuit verkregen documenten
van de geïnterviewde personen.

Data-analyse

Participanten scoren op
KPI voor doelstellingen
uit LeidraadSE

Theorie/analyse

Empirie

Participanten scoren op
KPI voor projecten uit de
praktijk

Analyse en
beschrijven/verklaren
verschillen

Expertmeeting

Conclusies en
aanbevelingen

FIGUUR 4: OVERZICHT DATA ANALYSE

Om de implementatie van SE ten aanzien van het proces en project te onderzoeken, dient SE
'meetbaar' te worden gemaakt. Hiervoor wordt, na een literatuurstudie, gebruik gemaakt van
prestatie-indicatoren. In het volgende hoofdstuk, raamwerk prestatie-indicatoren, wordt ingegaan
op de achtergrond van prestatie-indicatoren, de typen prestatie-indicatoren die kunnen worden
onderscheiden en een overzicht van de relevante prestatie-indicatoren voor dit onderzoek.
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2 RAAMWERK PRESTATIE-INDICATOREN
In hoofdstuk 2 wordt het raamwerk voor de prestatie-indicatoren onderbouwd. Dit is tot stand
gekomen na bestudering van de literatuur. Hiermee wordt antwoord gegeven op deelvraag 2: het
opstellen van de indicatoren om de implementatie van SE en de tevredenheid over SE meetbaar te
kunnen maken.

2.1 ONDERSCHEID PROJECT EN PROCES
Zoals in paragraaf 1.3 kort toegelicht, dient er eerst onderscheid gemaakt te worden tussen het
project en het proces. Het Project Management Institute’s Body of Knowledge (2013) definieert een
project als: “A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or
result." Tijdelijk hierin betekent dat elk project een definitieve begin- en einddatum heeft. Uniek
betekent dat het product of service zich onderscheidt van vergelijkbare producten of services.
Projecten zijn met andere woorden tijdsgebonden en kennen een klant, duidelijke begin- en
einddatum en volgen een bepaalde cyclus van initiatief, definitie, planning, uitvoering en sluiting. Een
proces daarentegen is iets wat gaande is zonder een duidelijke begin- en einddatum. Daarnaast is
een proces klant-georiënteerd en herhaalbaar. Tot slot is er het projectproces, het proces om een
idee/concept te verwerken tot een resultaat, product of service. In de volgende paragraaf wordt
nader ingegaan op hoe de implementatie van SE en de tevredenheid van gebruikers met SE over de
huidige werkwijze onderzocht kan worden.

2.2 PRESTATIE-INDICATOREN
Om de implementatie van SE en de tevredenheid van gebruikers met SE over de huidige werkwijze
van SE te kunnen onderzoeken, wordt gebruik gemaakt van prestatie-indicatoren. Neely et al (2002)
beschrijven in hun onderzoek dat prestatie-indicatoren parameters zijn die gebruikt worden voor het
vaststellen van de effectiviteit van huidige acties of van acties uit het verleden. Hier voegen Lin et al
(2011) aan toe dat prestatie-indicatoren het belangrijkste element vormen voor het meetbaar maken
van prestaties in de context van projecten en processen. Een prestatie-indicator wordt dus gebruikt
voor het 'meten' van prestaties van processen en projecten. Kundi en Unab (2014) voegen daaraan
toe dat een prestatie-indicator een meting is van een proces dat kritisch is voor het succes van een
organisatie. Rouse (2006) beschrijft dat prestatie-indicatoren aan een aantal eisen dienen te voldoen
alvorens deze kunnen worden geformuleerd:





een gedefinieerd organisatorisch proces
heldere bedrijfsdoelstellingen voor het proces
kwantitatieve en kwalitatieve metingen
een actieve benadering voor het opsporen en oplossen van bedrijfsvariaties

In zowel de onderzoeken van Lin et all (2011) als van Shen en Lui (2003) worden prestatie indicatoren
gegroepeerd op basis van een aantal gemeenschappelijke kenmerken, bijvoorbeeld proces of project
gerelateerde prestatie-indicatoren. Voor dit onderzoek wordt als basis gebruik gemaakt van de norm
NEN-ISO/IEC 15288. De ISO 15288 is een internationale SE standaard waarin processen en de

levenscyclusfasen worden beschreven waar ook de SE zoals deze in Nederland wordt toegepast, op
gebaseerd is. Deze standaard definieert processen in een viertal categorieën: technische processen,
(ondersteunende) projectprocessen, besluitvorming en bedrijfsprocessen. Dit is geïllustreerd in
figuur 5. Het ontwerpen (geel, technische processen) maakt onderdeel uit van het project (groen,
projectprocessen) en het project maakt onderdeel uit van de organisatie (blauw, besluitvorming en
bedrijfsprocessen). Hierin zijn alle processen weergegeven op basis van ISO/IEC 15288 'System Life
Cycle processes (ISO 15288). In de ISO 15288 is elk proces gedefinieerd door middel van een doel,
uitkomst en activiteiten. Hierin worden op basis van 403 activiteiten 123 uitkomsten gedefinieerd en
er zijn een zestal levenscyclusfasen gedefinieerd: concept, ontwerpen, bouwen, gebruik,
ondersteuning en sloop.
Van de 4 genoemde processen (technische processen, projectprocessen, besluitvorming en
bedrijfsprocessen) die de ISO 15288 beschrijft, beschrijven de technische processen de werkwijze
volgens SE (het engineering gedeelte uit figuur 5). Dit vormt voor het onderzoek de belangrijkste
procescategorie, omdat deze categorie direct de werkwijze SE beschrijft gedurende de levenscyclus
van een object. Voor een beschrijving van deze technische processen, zie bijlage 6.4.

FIGUUR 5: SYSTEEM LEVENSCYCLUS PROCESSEN OP BASIS VAN ISO/IEC 15288

Voor het afleiden van de prestatie-indicatoren is gebruik gemaakt van het SE-Capability Maturity
Model (SE-CMM). Op basis van dit model kunnen prestatie-indicatoren worden afgeleid om de
28

implementatie van SE in de Nederlandse bouwsector te onderzoeken. Dit model beschrijft de
essentiële elementen van het SE-proces. Deze essentiële elementen zijn verdeeld in procesgebieden
(ontwerp, project en organisatie) en die zijn verdeeld in 7 'key processes areas' en 11 'supporting
processes.' Dit is weergegeven in tabel 2, waarin de 'key processes' zijn weergegeven in de meest
linker kolom. Deze procesgebieden zijn door het SE-CMM (1995) onderverdeeld in een drietal
categorieën: ontwerp, project en organisatie waarin de voornaamste SE-processen vallen onder de
categorie ontwerp, zoals bijvoorbeeld verificatie en validatie. Het model is oorspronkelijk afkomstig
uit de software-industrie en wordt gebruikt om vast te stellen in welke fase (op een schaal van 1 tot
5) SE zich bevindt binnen een organisatie. Het SE-CMM model wordt gebruikt om het
volwassenheidsniveau van een organisatie te toetsen ten aanzien van SE.
TABEL 2: SE-CMM PROCES GEBIEDEN (SE-CMM, 1995)

Ontwerpproces
gebieden (key
processes)

Projectproces gebieden

Organisatorische
procesgebieden

Analyseren van varianten
Verkrijgen en toedelen van
eisen
Evolueren van systeem
architectuur
Integreer disciplines

Verzeker kwaliteit
Manage configuraties

Coördineer met leveranciers
Definieer het SE proces van de
organisatie
Verbeter het SE proces van de
organisatie
Manage het evolueren van de
productielijn
Manage SE ondersteunende
omgeving
Voorzien van doorlopende
kennis en vaardigheden

Integreer systeem

Manage risico's
Monitor en controleer
technische inspanningen
Plan technische inspanningen

Begrijpen van klant- eisen en
wensen
Verifiëren en valideren van het
systeem

Deze tabel, tezamen met figuur 5, vormt de basis voor het opstellen van de prestatie-indicatoren en
vormen hierin de scope van het onderzoek. Tabel 2 en figuur 5 kennen beide een verdeling in
organisatie, project- en ontwerpprocesgebieden. Leidend voor het opstellen van de prestatieindicatoren vormen de doelstellingen uit LeidraadSE versie 1 (2009) en dienen als ijkpunt van dit
onderzoek. Dit wordt onderbouwd op basis van tabel 3, waar aan de doelstellingen, indien mogelijk,
prestatie-indicatoren zijn gekoppeld op basis van de ISO 15288 en het SE-CMM model. Als het niet
mogelijk is om prestatie-indicatoren af te leiden uit de ISO 15288 en het SE-CMM model die
aansluiten bij de doelstellingen, worden prestatie-indicatoren direct afgeleid van de doelstellingen
om de doelstellingen meetbaar te kunnen maken. Ook is uit tabel 3 af te leiden dat veel processen
uit ISO 15288 en het SE-CMMmodel overlap vertonen, bijvoorbeeld verification & validation (ISO
15288) en verifiëren en valideren van het systeem (SE-CMM). In dat geval is een prestatie-indicator
ontleend aan beide bronnen.
Bij tabel 3 dient te worden opgemerkt dat, naast de prestatie-indicatoren die gekoppeld zijn aan de
doelstellingen, er een drietal prestatie-indicatoren zijn toegevoegd specifiek voor het project. Dit zijn
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tijd, kwaliteit en faalkostenreductie. Dit drietal prestatie-indicatoren zijn toegevoegd om inzicht te
verkrijgen of projecten waarbij SE is toegepast, ook daadwerkelijk binnen tijd en budget worden
opgeleverd met daarbij een reductie van de faalkosten. Deze prestatie-indicatoren zijn toegevoegd
omdat de bouwsector voornamelijk gericht is op geld, tijd en daarbij de faalkosten zo laag mogelijk te
houden.
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TABEL 3: SAMENHANG DOELSTELLINGEN & PRESTATIE-INDICATOREN

Doelstelling:

Prestatie-indicator

1. De behoefte om de marktsector vaker, en in een eerdere
fase, te betrekken bij het ontwerp, de bouw en beheer van
de infrastructuur in Nederland

1.1 Frequentie van de betrokkenheid
van de marktsector bij bouwproces

2. Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de
capaciteiten en vaardigheden van de markt te benutten
3. De behoefte aan transparantie en openheid. Gemaakte
overwegingen om tot een besluit te komen dienen
inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze
gepresenteerd te worden, toegankelijk voor de betrokken
partijen

4. Betere beheersing van het bouwproces, en dan met name
het ontwerpproces

ISO 15288
(2008)

SE-CMM
procesgebieden
(1995)

Requirement
analysis

Begrijpen klant -eisen
en wensen, Verkrijgen
en toedelen van eisen

Architectural design

Evolueren van systeem
architectuur
Plan technische
inspanningen

1.2 Moment van het betrekken van de
marktsector bij het bouwproces
2.1 Ontwerpvrijheid
3. Eisenanalyse (ontleden en alloceren
van de eisen)

3.2 Transparantie
besluitvormingsproces
4.1 Volgen stappenplan Leidraad SE
4.2 Ontwikkelen architectuur
ontwerp/(systeemdenken)
4.3 Verrichten van controles ten
aanzien van de projectvoortgang
(projectplanning)

Project planning

5. Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van
mogelijke oplossingen

6. Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes
te herleiden tot de oorsprong
7. Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij
ook het onderhoud en de uiteindelijke sloop dient mee
genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.

8. Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen.
Voorkomen van allerlei op zichzelf staande disciplines
binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor
verschillende vakdisciplines als elektrotechniek,
werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en
voorkomt een eilandcultuur (losse, op zichzelf
functionerende disciplines binnen een ontwerpteam)

4.4 Controleren van
projectdoelstellingen
(projectbeheersing)

Project Assess &
Control

Plan technische
inspanningen

5.1 Correctheid van het ontwerp
(verificatie)
5.2 Aansluiting bij stakeholdereisen
(validatie)
5.3 Analyseren varianten

Verification

Verifiëren en valideren
van het systeem
Verifiëren en valideren
van het systeem
Analyseren van
varianten

Validation

7.1 Onderhoudbaarheid

Transition,
operation,
maintenance,
disposal
Configuration
management
Maintenance,

7.2 Sloopbaarheid

Disposal

7.3 Levensduur object

Life Cycle Model
Management

6.1 Traceerbaarheid eisen

8.1 Gebruik begrippen
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Manage configuraties

8.2 Betekenis begrippen
8.3 Context begrippen
9. Verbeteren van de communicatie tussen verschillende
partijen in de bouwketen

9.1 Zender en ontvanger

9.2 Interpretatie
9.3 Feedback
10. Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid
van zowel proces, product en eindresultaat

10.1 Bereiken doelstelling
10.2 Bereiken juiste doelstelling

P. Projectresultaat (toegevoegde indicatoren)

P1. Binnen budget gebleven
P2. Binnen de tijd gebleven
P3. Faalkostenreductie
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2.3 SCORINGSMATRICES
Er zullen een tweetal scoringsmatrices worden opgesteld, op organisatie- en projectniveau. Zo kan
inzicht worden verkregen in de implementatie van SE op beide niveaus. Op organisatieniveau wordt
gebruik gemaakt van de doelstellingen uit LeidraadSE versie 1, en wordt gevraagd aan de
participanten om deze doelstellingen te waarderen op mate van belang voor de organisatie en mate
van toepassing in de organisatie. De scoringsmatrix is weergegeven in bijlage 6.5, tabel 12. In de
linker kolom in tabel 3 staan de doelstellingen uit LeidraadSE (versie 1) om SE toe te passen in de
GWW-sector. In de kolom daarnaast wordt aan elke doelstelling door participanten de toepassing
van SE gewaardeerd in zijn/haar organisatie en in de laatste kolom wordt elke doelstelling
gewaardeerd in hoeverre de doelstelling van belang is voor de organisatie.
Bijlage 6.5, tabel 12 geeft de scoringsmatrix weer op projectniveau. Deze scoringsmatrix vormt een
nadere detaillering van de scoringsmatrix op organisatieniveau. De tabel begint eveneens met de
doelstellingen uit LeidraadSE, versie 1 (2009) en in de kolom daaropvolgend zijn prestatie-indicatoren
gekoppeld aan de doelstellingen.
Een belangrijk punt dat dient te worden opgemerkt bij het opstellen van de prestatie-indicatoren in
een scoringsmatrix, is dat de participanten zoveel mogelijk redeneren en scoren vanuit hun eigen
ervaringen en zich niet verplaatsen in andere partijen. Ook kent dit onderzoek een sterk kwalitatief
karakter, gezien de beschreven problematiek. Het is daardoor onmogelijk om uitsluitend 'harde'
prestatie-indicatoren op te stellen, daarmee worden prestatie-indicatoren bedoeld waaraan een
kwantitatieve waarde kan worden toegedeeld. Van de participanten wordt daarom gevraagd om
waardes toe te kennen die gebaseerd zijn op ervaringen en indrukken. Dit kan per participant
verschillen en dit kan leiden tot een onbetrouwbare set van data. Hierdoor kan een gelijke context
door verschillende participanten anders gewaardeerd worden en dit moet, indien mogelijk, worden
vermeden. Dit is echter, gezien de aard van het onderzoek, onoverkomelijk en wordt daardoor
gemeten als 'de mate waarin of de mate van tevredenheid' op basis van de Likertschaal. Hierbij is
gekozen voor een zevenpuntsschaal, omdat bij de zevenpuntsschaal de keuzes onderscheidbaar zijn
ten opzichte van elkaar.
Deelconclusie:Dit hoofdstuk heeft antwoord gegeven op deelvraag 2, het opstellen van prestatieindicatoren. De conclusie van dit hoofdstuk vormt tabel 3, waarin prestatie-indicatoren zijn gekoppeld
aan de doelstellingen uit LeidraadSE versie 1 (2007).

3 VERZAMELEN DATA
De participanten in het onderzoek vertegenwoordigen verschillende partijen uit de bouwketen
(aannemer, ingenieursbureau, opdrachtgevers, kennisinstituut, cursusleider). Aan elke participant zal
gevraagd worden om de prestatie-indicatoren te schalen op basis van de Likert schaal.
Indien de participant geen score kan geven, wordt dit aangeduid met een N. Eerst zal aan de
participanten gevraagd worden om de indicatoren te scoren voor de doelstellingen om SE in de
bouwsector te introduceren en daarna voor de praktijk op projectniveau. De verschillen daartussen
zullen geanalyseerd worden. In bijlage 6.7 is het interviewprotocol weergegeven dat als basis dient
voor het afnemen van de interviews.
In onderstaande tabel 4 zijn de functies en de organisatie waar de participanten werkzaam zijn
weergegeven. In totaal is met 18 participanten een interview afgenomen, waarvan 6 participanten
werkzaam zijn bij een adviesbureau, 5 bij een opdrachtgever, 5 bij een opdrachtnemer, 1 bij een
kennisinstituut en 1 is zelfstandige.
TABEL 4: FUNCTIE EN ORGANISATIE VAN PARTICIPANTEN

Organisatie
Adviesbureau
Adviesbureau
Adviesbureau
Adviesbureau
Adviesbureau
Adviesbureau
Kennisinstituut
Opdrachtgever
Opdrachtgever
Opdrachtgever
Opdrachtgever
Opdrachtgever
Opdrachtnemer
Opdrachtnemer
Opdrachtnemer
Opdrachtnemer
Opdrachtnemer
Zelfstandige

Functie
Adviseur SE, cursusleider
Projectleider, cursusleider
Projectmanager/technisch manager
Senior projectmanager, cursusleider
Adviseur SE
Senior adviseur SE en Asset Management
Projectleider
System Engineer/technisch adviseur
Teamleider SE
Rail systems engineer
Afdelingsmanager Railtechniek
Systems Engineer, Lead-engineer (infra)
Proces manager
Hoofd SE
Senior consultant, secretaris INCOSE Nederland
Afdelingshoofd RAMS/Risk & SE
Specialist RAMS/Risk & SE
HOW2SE, technical director INCOSE international, cursusleider

35

4 RESULTATEN VELDSTUDIE
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de veldstudie gepresenteerd. Er wordt antwoord gegeven
op de deelvragen 3 en 4. Allereerst de kwantitatieve data, gevolgd door de kwalitatieve data. Aan de
veldstudie hebben in totaal 18 participanten deelgenomen.

4.1 ORGANISATIENIVEAU
Om de kwantitatieve data leesbaar te maken, worden hieronder de doelstellingen uit LeidraadSE
versie 1 nogmaals weergegeven:
1. De behoefte om de marktsector vaker, en in een eerdere fase, te betrekken bij het ontwerp,
de bouw en beheer van de infrastructuur in Nederland.
2. Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en vaardigheden van de
markt te benutten.
3. De behoefte aan transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen om tot een besluit te
komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze gepresenteerd te
worden, toegankelijk voor de betrokken partijen.
4. Betere beheersing van het bouwproces, en dan met name het ontwerpproces
5. Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen
6. Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong
7. Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de
uiteindelijke sloop dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.
8. Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op zichzelf staande
disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor verschillende
vakdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en voorkomt een eilandcultuur (losse, op
zichzelf functionerende disciplines binnen een ontwerpteam).
9. Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de bouwketen
10. Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en
eindresultaat
Figuur 6 toont de resultaten van de scoringsmatrix op organisatieniveau en deze is weergegeven in
bijlage 6.5, tabel 11. Op de x-as staan de getallen 1 t/m 10, waarbij elk getal staat voor een
doelstelling uit LeidraadSE (versie 1). Op de y-as staan de percentages (0% - 100%). De waarden uit
de kwantitatieve data zijn op een schaal van 1 tot en met 7 en vervolgens omgerekend naar
percentages. Uit het figuur 6 is op te maken dat de doelstellingen gemiddeld gezien voor ongeveer
75% zijn gerealiseerd. In bijlage 6.6 is een overzicht gegeven van de spreiding van de kwantitatieve
data op organisatieniveau.
Er kan gesproken worden van realisatie wanneer het belang van een doelstelling gelijk is aan (of zelfs
meer dan) de toepassing van de doelstelling.
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SE op organisatieniveau
Toepassing SE op organisatieniveau VS. belang van SE op organisatieniveau
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FIGUUR 6: VERSCHIL TOEPASSING VAN SE IN ORGANISATIE & BELANG VAN SE IN ORGANISATIE
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4.2 PROJECTNIVEAU
Figuur 7 geeft de resultaten van de scoringsmatrix op projectniveau weer. Op de x-as staan coderingen die in tabel 5 zijn verduidelijkt. Zo staat 1.1 (eerste
waarde op de x-as), voor prestatie indicator 1.1, de frequentie van de betrokkenheid van de marktsector bij het bouwproces (zie ook tabel 5). Figuur 7
vormt een nadere detaillering van de oranje kolommen uit figuur 6 (toepassing in de praktijk). In bijlage 6.6 is een overzicht gegeven van de spreiding van de
kwantitatieve data op projectniveau.
TABEL 5: PRESTATIE-INDICATOREN PROJECTNIVEAU

1.1 Frequentie van de betrokkenheid van de marktsector bij bouwproces
1.2 Moment van het betrekken van de marktsector bij het bouwproces
2.1 Ontwerpvrijheid
3.1 Eisenanalyse (ontleden en alloceren van de eisen)
3.2 Transparantie besluitvormingsproces
4.1 Volgen stappenplan Leidraad SE
4.2 Ontwikkelen architectuur ontwerp/(systeemdenken)
4.3 Verrichten van controles ten aanzien van de projectvoortgang (projectplanning)
4.4 Controleren van projectdoelstellingen (projectbeheersing)
5.1 Correctheid van het ontwerp (verificatie)
5.2 Aansluiting bij stakeholdereisen (validatie)
5.3 Analyseren varianten
6.1 Traceerbaarheid eisen
7.1 Onderhoudbaarheid
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7.2 Sloopbaarheid
7.3 Levensduur object
8.1 Gebruik begrippen
8.2 Betekenis begrippen
8.3 Context begrippen
9.1 Zender en ontvanger
9.2 Interpretatie
9.3 Feedback
10.1 Bereiken doelstelling
10.2 Bereiken juiste doelstelling
P1. Binnen budget gebleven
P2. Binnen de tijd gebleven
P3. Faalkostenreductie

SE op projectniveau
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FIGUUR 7: SCORING PROJECTNIVEAU
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Voor het waarderen van de scoringsmatrix op projectniveau is aan de geïnterviewden gevraagd om
tijdens het waarderen een project te noemen op basis waarvan de geïnterviewde waardes toekent.
Dit is gedaan zodat de geïnterviewden bij het toekennen van waarden niet wisselen tussen
projecten. Op deze manier wordt een meer natuurgetrouw beeld verkregen over een project waarbij
SE is toegepast. Ook vereenvoudigt dit het toekennen van waarden aan de geïnterviewden, omdat er
één referentieproject is en niet meerdere. Tevens kan op deze manier worden nagegaan of de
genoemde projecten voldoen aan de criteria van grote, infrastructurele projecten.
De genoemde projecten zijn in tabel 6 weergegeven. In paragraaf 2.1 zijn de kenmerken (drie in
totaal) beschreven van grote, infrastructurele projecten. In tabel 6 is elk project getoetst op dit
drietal kenmerken waarbij groen aangeeft dat dit project voldoet aan een kenmerk, rood voldoet een
project niet aan het kenmerk. De toetsing is uitgevoerd op basis van een bestudering van de
projectinformatie. Van slechts drie projecten kan gesteld worden dat deze niet alle kenmerken
vertonen van grote, infrastructurele projecten. De overige acht projecten vertonen elk kenmerk van
grote, infrastructurele projecten en daarom zijn de genoemde projecten relevant voor dit onderzoek.
In totaal voldoen 29 van de 33 kenmerken (11 projecten, 3 kenmerken per project) en kan op basis
van tabel 6 geconcludeerd worden dat de genoemde project (met uitzondering van de
Keervoorziening te Hoofddorp) kenmerkend zijn voor grote, infrastructurele projecten en daarmee
relevant zijn voor dit onderzoek.
TABEL 6: OVERZICHT PROJECTEN

PROJECTEN

COMPLEXITEIT
HOOG

ONZEKERHEID
GROOT

SCHAAL
GROOT

A12 Lunetten-Veenendaal
Knooppunt Hoevelaken
Sluiskiltunnel
Programma hoogfrequent
spoorvervoer Rijswijk-Delft zuid
Oosterweel knoop (Ring van
Antwerpen)
Blankenburgtunnel
HSL-Zuid
Hoofddorp vork keervoorziening
De oversteek (brug Nijmegen)
Tunnel A2 MAastricht
Dijkverbetering hagesteijn-opheusden

4.3 VERKLAREN EXTREMEN
Zoals aangegeven, is figuur 7 een nadere detaillering van figuur 6. In figuur 6 is op te merken dat het
belang van elke doelstelling afkomstig uit LeidraadSE (2007) belangrijk is voor de organisaties. Een
aantal doelstellingen komen positief naar boven, een aantal negatief. De doelstellingen die positief
én negatief opvallen, zijn doelstellingen 5,6,7 en 10. Deze extremen worden kort toegelicht in tabel
7.
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Ook de extremen op projectniveau worden kort toegelicht in tabel 7. Op projectniveau is dezelfde
trend waarneembaar als op organisatieniveau. Dit kan worden afgeleid door de figuren 6 en 7 met
elkaar te vergelijken.
Naast de doelstellingen zijn een drietal projectgerelateerde indicatoren (P1, P2 en P3) onderzocht.
Voor deze indicatoren kan worden geconcludeerd dat weliswaar het doel wordt bereikt, maar niet
altijd binnen het gestelde budget en de beschikbare tijd. Daarnaast valt op dat de bouwketen moeite
heeft met het reduceren van de faalkosten (zie figuur 7).
TABEL 7: EXTREMEN

Doelstellingen

Organisatieniveau

Projectniveau

5. Aantonen van de
adequaatheid en efficiëntie
van mogelijke oplossingen

Grote mate gerealiseerd

Hoge waardering
voor'verificatie', waarbij
de verificatie beter
verloopt dan de 'validatie'

6. Vergroten van de
traceerbaarheid om
gemaakte keuzes te
herleiden tot de oorsprong
7. Grotere focus op de
levenscyclus van objecten,
waarbij ook het onderhoud
en de uiteindelijke sloop
dient mee genomen te
worden al tijdens de
ontwerpfase
10. Vaststellen van de
doeltreffendheid en
doelmatigheid van zowel
proces, product en
eindresultaat

Grote mate gerealiseerd

Hoge waardering voor
'traceerbaarheid van de
eisen'

Nog veel winst te behalen

Erg lage waardering voor
'sloop' verklaart lage
score op
organisatieniveau

Nog veel winst te behalen

Hoge waardering voor
'bereiken doelstelling' en
'bereiken juiste
doelstelling'. Doelstelling
10 heeft echter veel
raakvlakken met de
prestatie-indicatoren (P1
'geld', P2 'tijd' en P3
'faalkosten'). Dit verklaart
de lage score op
organisatieniveau.

4.4 RESULTATEN INTERVIEWS
In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van de interviews. De uitwerkingen van de
interviews zijn weergegeven in bijlage 6.8. De uitwerkingen van de interviews zijn door de
geïnterviewden gevalideerd.
Vanzelfsprekend verschillen de antwoorden van de participanten onderling en kan er onmogelijk een
eenduidig beeld worden geschetst over onderwerpen die tijdens de interviews naar voren zijn
gekomen. De volgorde van de resultaten uit de interviews is dezelfde als van het interviewprotocol
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(bijlage 6.7). Bij het presenteren van de resultaten uit de interviews dient te worden opgemerkt dat
dit onderzoek de globale trend beschrijft die uit de interviews naar voren is gekomen en dat het
onderzoek zich richt op de algemene ontwikkelingen in de infrastructurele bouwsector en namen van
organisaties daarbij niet relevant zijn.

POSITIE VAN SE BINNEN ORGANISATIE
Dit verschilt per organisatie. Er zijn organisaties die al de nodige ervaring hebben opgedaan met SE,
andere zijn sinds kort in aanraking gekomen met SE. De participanten zijn van mening dat het
algemene beeld is dat SE binnen organisaties deels wordt toegepast, met een uitzondering
daargelaten. De meeste begrippen van SE zijn helder en het gedachtegoed van SE is bij de meeste
organisaties gemeengoed geworden. Dit is wel afhankelijk per afdeling binnen de organisatie.
SE wordt vooral in de grotere projecten veelvuldig toegepast, organisatiebreed nog niet. De steun
vanuit het management begint er steeds meer te komen (ook hier bij de één sneller dan bij de
ander). Vanuit de werkvloer verandert de houding langzaam van weerstand naar nieuwsgierigheid en
motivatie. Daar komt bij dat SE steeds pragmatischer wordt en de beeldvorming positiever. Bij veel
organisaties is de werkmethode SE gedefinieerd, er goed naar handelen lukt nog niet altijd. De
introductie van SE is een veranderingsproces, en daarbij hoort ook dat er weerstand optreedt.

TEVREDENHEID OVER TOEPASSING SE BINNEN ORGANISATIE
Ongeveer driekwart (ruime meerderheid) van de geïnterviewden gaf aan dat de toepassing van SE
binnen de organisatie langzamer verloopt dan waar op gehoopt was. De basis om SE succesvol eigen
te maken binnen de eigen werkprocessen, is waarneembaar. Tegelijkertijd is er het bewustzijn dat dit
nog een stuk effectiever kan en er nog veel winst is te behalen op het toepassen van SE.
In het algemeen kan gesteld worden dat binnen afdelingen van organisaties SE steeds vaker en beter
wordt toegepast, maar dit wordt niet in de breedte opgepakt. Overigens geldt hier ook dat dit per
afdeling en organisatie verschilt. Dat heeft vooral te maken met de bedrijfscultuur. Mensen zijn
gewend om op een bepaalde manier te werken en zien niet het nut in om met SE te werken. Dat
besef moet langzaam komen en dat kan soms frustrerend zijn. Om SE succesvol te implementeren,
dient dat zowel van bovenaf (directie) als vanaf onderop (werkvloer) ondersteund te worden. De
directie geeft richting, visie en biedt houvast en de werkvloer motiveert elkaar en leert van elkaar.
Als dit van beide kanten wordt ondersteund, ontstaat er een match van bovenaf én van onderaf die
de verdere implementatie van SE binnen organisaties zal verbeteren. Dit geldt in feite voor alle
(nieuwe) implementaties binnen een bedrijf.
Het grote spanningsveld is vooral dat er binnen projecten nog teveel wordt gestuurd op tijd en geld,
maar nog niet op kwaliteit. De vraag die dan rijst is wie er voor de geleverde kwaliteit betaalt.
Een andere frustratie is dat het contract SE in de weg zit. Figuur 8 illustreert dit aan de hand van een
schematische weergave van de levenscyclus van een systeem ten opzichte van de knippen in het
contract. Dit zijn maar liefst 5 knippen over de levenscyclus van het systeem die telkens weer voor
een overdrachtsmoment zorgen. Het is lastig om elke partij daarin mee te krijgen en bovendien een
groot vraagstuk hoe dat elke keer contractueel op de markt moet worden gezet. Daarnaast wordt
door middel van een contract rekening gehouden met zaken die buiten het contract liggen.
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Opdrachtgever

Aannemer

Ingenieursbureau
Bouwmanager
(Rail Systems Engineer)
FIGUUR 8: BREUKEN IN LEVENSCYCLUS VAN EEN SYSTEEM

REFLECTIE DOELSTELLING LEIDRAADSE, VERSIE 1 (2007)
Uit de interviews is onderstaande reflectie afgeleid ten aanzien van de doelstellingen uit LeidraadSE,
versie 1 (2007). Hier is tijdens de interviews gericht naar gevraagd. Omdat de meningen over de
doelstellingen uiteen lopen, zijn ter verduidelijking een aantal citaten uit de interviews vermeld.
1) De behoefte om de marktsector vaker, en in een eerdere fase, te betrekken bij het ontwerp, de
bouw en beheer van de infrastructuur in Nederland.
Hierbij valt op dat de adviesbureaus en opdrachtnemers van mening zijn dat dit een strategische
contractkeuze is en niets met SE te maken heeft. Opdrachtgevers zien hierin juist wel een kans
voor SE weggelegd en zijn ook van mening dat de markt vaker en in een eerdere fase betrokken
dient te worden bij het ontwerp, de bouw en het beheer van de Nederlandse infrastructuur.
2) Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en vaardigheden van de markt
te benutten.
In het verlengde van het eerste punt, betreft het hier ook vooral een strategische keuze en is ook
hier hetzelfde verschil waarneembaar tussen adviesbureaus/opdrachtnemers en opdrachtgevers.
De ontwerpvrijheid in het algemeen voor de marktpartijen kan nog een stuk beter. Wel geeft
men aan dat meer ontwerpvrijheid bieden aan de markt een goed streven is, voor beide partijen.
'Soms heeft de klant achter de klant al een veel nauwere oplossingruimte voor ogen dan uit het
eisenpakket te halen valt.'
'Dat is minder uit de verf gekomen, vooral omdat de marktpartijen hun winst eerder halen door
efficiëntier te zijn dan door het vergroten van de ontwerpvrijheid.'
'In de praktijk is de ontwerpvrijheid vaak niet zo groot als men dat wilt en is men er ook nog niet
zo goed in om die ontwerpvrijheid op te schrijven. Niet op elk punt kan ontwerpvrijheid worden
gegeven, en dat is iets wat de opdrachtgevers zich steeds meer realiseren.'
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3) De behoefte aan transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen om tot een besluit te
komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze gepresenteerd te
worden, toegankelijk voor de betrokken partijen.
Er is sprake van een positieve trend. Met name het expliciet werken gaat beter. Alleen volledige
openheid zal er niet komen, en dat heeft alles te maken met de concurrentiepositie en het
wantrouwen dat in de bouwketen nog steeds aanwezig is.
4) Betere beheersing van het bouwproces, met name het ontwerpproces
De geïnterviewden zijn van mening dat het beheersen van het ontwerpproces verbetert en daar
biedt SE ook de handvatten voor. Ook zien de geïnterviewden nog ruimte voor verbetering. Er
zijn voor deze doelstelling sterk wisselende reacties:
'Projecten blijven ontwerpproces gestuurd. In de kern zijn techneuten probleemoplossers, en
zeker als het project onderdruk komt te staan, valt men snel terug in ouderwetse methodes.'
'Zeker, dat merken we ook echt. Er is ook een keer besloten om een project niet door te zetten
doordat daar vooraf goed is over nagedacht.'
'Dat valt tegen, heeft vooral te maken met de transitie die de opdrachtnemers nu doormaken van
capaciteitsbedrijven naar kennisbedrijven. Dit loopt samen met de ontwikkelingen van SE en deze
2 ontwikkelingen lopen door elkaar heen op dit moment waardoor ontwerpprocessen chaotisch
verlopen.'
5) Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen (verificatie &
validatie)
Dat kan zeker met SE worden bewerkstelligd. De verificatie verloopt volgens de geïnterviewden
goed en is een verplichting vanuit het contract. Over validatie bestaat in de gehele sector nog
onduidelijkheid en daar biedt SE minder concrete tools voor.
'De systeemeigenaar moet de kwaliteitsborging bewaken, maar ook V&V, en het contract. De
systeemeigenaar heeft dus een heel ander risico waarin die V&V insteekt. Eigenlijk zou een
onafhankelijk team moeten testen, dat zie je ook in andere sectoren die zich alleen maar bezig
houdt met waar het mogelijk fout kan gaan.'
6) Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong
Uit de interviews is afgeleid dat expliciet werken verbetert. Naast het vastleggen van keuzes en
de onderbouwing is de communicatie richting de stakeholders van belang. Hier biedt SE ook de
tools voor.
'De echt belangrijke keuzes liggen bij de opdrachtgevers. De keuzes die opdrachtgevers maken in
hun voortraject, zouden eigenlijk ook mee moeten worden gegeven naar de marktpartijen toe.'
7) Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de uiteindelijke
sloop dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.
Eén van dé kenmerken van SE. Uit de interviews kan worden afgeleid dat er meer focus ligt op de
levenscyclus van objecten, maar dat dit in de praktijk vaak niet lukt.
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'Dat komt vooral omdat de levenscylcus van een object gelijk is aan de duur van het contract. Het
is een mooi streven, maar wordt vooral beperkt door overwegingen die met geld te maken
hebben.'
'Loffelijk streven, maar hierin zijn we nog echt een bouwsector. Met veel overlast en stampij
dingen in elkaar aan het zetten en elkaar met de contracten om de oren aan het slaan want daar
worden we voor betaald. De gebruiker heeft er alleen maar last van en op het moment dat de
oplevering plaats vindt, eten we met z'n allen stamppot in een tent en knipt een bobo een lintje
door en met een stofwolkje is alles weer verdwenen! Er blijft één arme stakker over, en dat is de
beheerder en die vraagt zich af wat hij hiermee moet en dat is nu juist de fase dat het iets moet
gaan opleveren. Maar dat is erg moeilijk voor de sector, tot die tijd kosten we alleen maar, en
tijdens de gebruiksfase, dat het geld moet gaan opleveren, zijn we er gewoon niet. De waarde die
het oplevert weten we niet, alleen wat het kost. We hebben nog veel moeite om de lifecycle costs
door te rekenen omdat veel vanuit het contract bepaald wordt. Levenscyclus is van het begin tot
het eind van het contract.'
'Nooit begrepen dat de bouwsector, die iets maakt voor langere tijd van belastingsgeld, alleen
kijkt naar de projectkosten. SE gaat uit van de levenscyclus. Met SE ben je, als het goed is, bezig
met de levenscyclus. In de bouwsector zijn er processen die ervoor zorgen dat men niet nadenkt
over de levenscyclus, dit heeft voornamelijk met geld te maken hebben.'
'Belangrijk, maar gebeurt nog te weinig. Komt vooral doordat het contracteren voor een breuk
zorgt. Eigenlijk zou je hiervoor van het begin af aan met de partijen om de tafel moet gaan zitten.'
'Het is het veranderen van de omgeving en dat is voor een lange periode (gebruiksfase). Het gaat
niet zozeer om het bouwen, dat is slechts een klein deel ervan en daarom is de levenscylcus van
een object zo van belang. Ook gaat de waarde van een object niet over het bouwen, maar over de
waarde van de levenscylcus.'
'Het is vooral een organisatorisch vraagstuk. Eerst ging de opdrachtgever daar over, en ook daar
werd het intern opgeknipt (naar de afdeling beheer). Nu komt dit op de markt terecht bij
opdrachtnemers, maar die zijn op dezelfde wijze ingericht als een opdrachtgever en ook daar
wordt het dan opgeknipt en is de overdracht afhankelijk van hoe dat georganiseerd is.'
8) Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op zichzelf staande
disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor verschillende
vakdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en voorkomt een eilandcultuur (losse, op
zichzelf functionerende disciplines binnen een ontwerpteam).
Samenwerking is van groot belang (Leidraad 3). Het streven naar één taal is goed, maar dat zal er
nooit van komen. Daarvoor zijn er teveel specialistische afdelingen werkzaam in de gehele
bouwketen. Het is wel verbeterd en er is sprake van een soort basistaal. Een ontwikkeling als BIM
zal hier, in combinatie met SE, nog een grotere bijdrage aan leveren. Wel is er nu meer sprake
van een soort gemeenschappelijke basistaal. De concepten bibliotheek Nederland, dat nu in
ontwikkeling is, zal hier ook een grote rol in gaan spelen.
45

9) Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de bouwketen
Dat helpt iets, maar varieert sterk tussen verschillende partijen. De vraag is voor een aantal
participanten of dit iets is waar SE een bijdrage aan kan leveren.
10) Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en
eindresultaat.
Dat is nog erg lastig, een business case ontbreekt nog. Wel dwingt SE de mensen om vooraf
ergens goed over na te denken en pas daarna aan de gang te gaan. Hierin speelt ook Lean
(reduceren van waste) een belangrijke rol.

ONTWIKKELINGEN EN KNELPUNTEN
Tijdens de interviews zijn ontwikkelingen op het gebied van SE en knelpunten voor de verdere
implementatie van SE benoemd. De resultaten zijn onderverdeeld in ontwikkelingen in de
bouwsector (zowel positieve als negatieve ontwikkelingen) en knelpunten. Tijdens de interviews is
hier nadrukkelijk naar gevraagd en dat heeft geleid tot de volgende ontwikkelingen en knelpunten:
Ontwikkelingen in de infrastructurele bouwsector (+ staat voor positief, - staat voor negatief)
+ Gedachtegoed SE in het algemeen gemeengoed geworden
+ Begrippen SE helder
+ SE wordt pragmatischer
+ Positievere beeldvorming




Toepassing SE in organisatietakken, nog niet organisatiebreed
Veranderingsproces kost meer tijd dan gehoopt
Succesvolle implementatie SE: match tussen bovenaf (directie),en onderaf (werkvloer)

Knelpunten
• Politiek/bestuurlijke invloed. Projecten worden soms bewust klein gehouden om zo door een
Gemeenteraad te komen. Of een project moet nog snel worden afgerond voordat de
verkiezingen worden gehouden.
• Contract is leidend /contractuele knip. Het contract is leidend in de bouwsector, waardoor
bijvoorbeeld het levenscyclusperspectief op de achtergrond komt te staan. Daarnaast zorgt
de contractuele knip voor een verlies aan informatie. Zie ook doelstelling 7 uit tabel 8.
• Cultuur in de bouwsector. De bouwsector is relatief conservatief en beslissingen worden
vaak impliciet genomen. Ook kent de bouwsector een groot aantal verschillende disciplines.
Zie ook doelstelling 8 uit tabel 8.
• Sturen op tijd en geld, korte termijn denken. Geld en tijd zijn veelal leidend, kwaliteit volgt op
afstand van geld en tijd.
• Wantrouwen in de keten. Binnen de bouwsector is sprake van wantrouwen, wat vooral het
gevolg is van de Bouwfraude uit 2001. Zie ook doelstelling 3 uit tabel 8.
• Geen heldere structuur in opleidingen in Nederland op het gebied van SE.

46

TOEKOMSTVISIES
Alle participanten zijn van mening dat SE zich zal blijven ontwikkelen totdat het onderdeel is
geworden van een eigen werkwijze binnen de organisaties en elke organisatie daar haar eigen
invulling aan heeft gegeven. SE zal logischer worden en ook pragmatischer. Zaken zullen eenvoudiger
worden gemaakt waar dat kan.
Er zullen meer standaarden, templates enzovoorts worden ontwikkeld. Ook zien veel participanten
een grote rol weggelegd voor nieuwe technologische ontwikkelingen als Building Information Model
(BIM). Deze ontwikkeling wordt vanuit Rijkswaterstaat opgepakt.
'De integratie van BIM & SE, met name het visuele aspect, biedt veel perspectieven.'
'We moeten als gehele markt gaan herijken hoe we met het aanbesteden en met de opdrachtgever
en opdrachtnemer relatie willen omgaan. Als daar een efficiëntiere vorm van samenwerken in wordt
gevonden, zal er ook veel meer waarde worden gehaald uit het lifecycle denken.'
'SE gaat zich niet ontwikkelen, de mensen zullen zich gaan ontwikkelen. Bij de introductie van ISO
9000 ontstond er ook veel weerstand (veel papierwerk) en na verloop van tijd is terug gegaan naar de
essentie van de ISO 9000. Dat zal met SE straks ook gebeuren, SE zal dan minder prominent aanwezig
zijn. Het is belangrijk om de doelstellingen van SE te begrijpen en dat iedereen daar, afhankelijk van
zijn business, een eigen invulling aan geeft.'

4.5 RESULTATEN PARTIJEN BOUWKETEN
In tabel 8 zijn de resultaten afkomstig uit de interviews onderverdeeld over de drie belangrijkste
partijen in de bouwketen: opdrachtgevers, ingenieursbureaus en opdrachtnemers. De uitwerkingen
van de interviews zijn te vinden in bijlage 6.6. De doelstellingen uit LeidraadSE (2007) zijn in de linker
kolom weergegeven. De waardering is bepaald door de resultaten op basis van de interviews van de
drie belangrijkste partijen in de bouwketen onderling te vergelijken. Ook hier staan de algemene
trends centraal.

47

TABEL 8: RESULTATEN PARTIJEN BOUWKETEN

Doelstellingen

Opdrachtgevers Ingenieursbureaus

Opdrachtnemers

1. De behoefte om de
marktsector vaker, en in een
eerdere fase, te betrekken
bij het ontwerp, de bouw en
beheer van de infrastructuur
in Nederland.
2. Ontwerpvrijheid van de
markt vergroten om zo de
capaciteiten en
vaardigheden van de markt
te benutten.
3. De behoefte aan
transparantie en openheid.
Gemaakte overwegingen om
tot een besluit te komen
dienen inzichtelijk gemaakt
te worden en op eenvoudige
wijze gepresenteerd te
worden, toegankelijk voor de
betrokken partijen
4. Betere beheersing van het
bouwproces, en dan met
name het ontwerpproces
5. Aantonen van de
adequaatheid en efficiëntie
van mogelijke oplossingen

Draagt SE aan bij

Strategische
contractkeuze

Strategische
contractkeuze

Draagt SE aan bij

Strategische
contractkeuze

Strategische
contractkeuze

Gaat steeds
beter en is erg
belangrijk

Gaat beter, met name
in de voorfase. Nog
wel spraken van
wantrouwen in de
keten

Groot wantrouwen in
de keten (volledige
openheid liever niet)

Eens

Eens

Eens

Echt kenmerk
van SE en maakt
het proces
duidelijker en
scherper
Eens

Verificatie loopt goed,
validatie nog niet

Verificatie loopt goed,
validatie nog niet

Eens

Eens

Belangrijk, maar
gebeurt erg
weinig. Contract
zorgt voor een
breuk.

Belangrijk, maar
gebeurt erg weinig.
Contract zorgt voor
een breuk.

Belangrijk, maar
gebeurt erg weinig.
Contract zorgt voor
een breuk.

Basistaal is gelukt

Basistaal is gelukt

Dat gaat niet lukken,
daarvoor is de
bouwsector te divers
met elke discipline
eigen terminologie

6. Vergroten van de
traceerbaarheid om
gemaakte keuzes te
herleiden tot de oorsprong
7. Grotere focus op de
levenscyclus van objecten,
waarbij ook het onderhoud
en de uiteindelijke sloop
dient mee genomen te
worden al tijdens de
ontwerpfase
8. Streven naar 'één taal'
binnen de bouwketen.
Voorkomen van allerlei op
zichzelf staande disciplines
binnen een ontwerpteam en
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streven naar één taal die
voor verschillende
vakdisciplines als
elektrotechniek,
werktuigbouwkunde en
civiele techniek, duidelijk is.
Dit bevordert de
samenwerking binnen de
bouwketen en voorkomt een
eilandcultuur (losse, op
zichzelf functionerende
disciplines binnen een
ontwerpteam).
9. Verbeteren van de
communicatie tussen
verschillende partijen in de
bouwketen
10. Vaststellen van de
doeltreffendheid en
doelmatigheid van zowel
proces, product en
eindresultaat

Belangrijk,
expliciet werken
draagt hier aan
bij

Belangrijk, expliciet
Belangrijk, expliciet
werken draagt hier aan werken draagt hier
bij
aan bij

Nee, goed meter
is lastig en het
ontbreekt ook
aan een business
case.

Nee, ontbreekt ook
aan een business case.

Nee, ontbreekt ook
aan een business case.

Uit tabel 8 zijn een aantal opvallende punten af te leiden die per doelstelling kort worden toegelicht.
•

•
•
•
•

•
•
•

Doelstelling 1: De opdrachtgevers zijn in het algemeen van mening dat SE hieraan bijdraagt
terwijl de marktpartijen van mening zijn dat doelstelling 1 een strategische contractkeuze is
waarbij SE als hulpmiddel kan dienen.
Doelstelling 2: Ligt in het verlengde van de argumentatie van doelstelling 1.
Doelstelling 3: Met name bij de marktpartijen wordt veel gesproken over wantrouwen in de
bouwketen, dit komt niet tot uiting bij de opdrachtgevers.
Doelstelling 4: Consensus.
Doelstelling 5: Verificatieproces verloopt goed volgens alle partijen. Met name de
marktpartijen zijn van mening dat de validatie moeizaam verloopt en dat SE daar geen
concrete tools voor aanreikt. Voor de validatie biedt SE tools. Voorbeelden hiervan zijn het
ontwikkelen van een prototype, het maken van een tekening of de dialoog aangaan tussen
de opdrachtgever en marktpartij om zo te achterhalen of een beoogde oplossing ook
overeenkomt met de wensen van de opdrachtgever.
Doelstelling 6: Consensus.
Doelstelling 7: Men is het erover eens dat de levenscyclus van groot belang is, maar dat dit
door contractuele verplichtingen niet lukt in de praktijk.
Doelstelling 8: De opdrachtgevers en ingenieursbureaus zijn van mening dat men erin
geslaagd is om één basistaal te creëren. De opdrachtgevers zijn over het algemeen van
mening dat één basistaal er niet gaat komen, omdat de bouwsector te divers is waarin elke
discipline haar eigen terminologie blijft hanteren.
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•
•

Doelstelling 9: Consensus.
Doelstelling 10: Men is het erover eens dat een business case ontbreekt en de
opdrachtgevers voegen er aan toe dat goed meten ook lastig is.

4.6 OPZET EXPERTMEETING
Om de resultaten van het onderzoek te valideren, zijn de resultaten gepresenteerd tijdens een
expertmeeting (EM). De participanten van de EM waren dezelfde participanten als waarbij het
interview is afgenomen. De participanten kregen tijdens de EM de gelegenheid om te reflecteren en
discussiëren op de verkregen resultaten.
De opzet van de EM is gebaseerd op ontwikkelingen en knelpunten uit paragraaf 4.4. De uitwerking
van de EM is weergegeven in bijlage 6.9.

4.7 RESULTATEN EXPERTMEETING
Bij de EM waren 8 personen aanwezig uit verschillende organisaties en met verschillende rollen
binnen het SE-domein. Naast het delen van kennis en ervaringen werden inhoudelijke discussies
gevoerd over resultaten, ontwikkelingen en knelpunten. De discussies waren soms stevig, doch
waardevol en bieden aanknopingspunten voor de verdere implementatie van SE in de
infrastructurele bouwsector. De belangrijkste resultaten van de EM worden weergegeven op basis
van dezelfde structuur als in paragraaf 4.4 (en dus ook op basis van de sheets in bijlage 6.9.) Er dient
te worden opgemerkt dat de relevante discussies betrekking hadden op de knelpunten. De
kwalitatieve data en de positieve en negatieve ontwikkelingen leverden geen relevante informatie op
vanuit de EM. Om deze reden beginnen de resultaten van de EM bij de gevonden knelpunten (zie ook
paragraaf 4.4).
Politieke/bestuurlijke invloed
- Besluitdepartementen zitten niet te wachten op SE'ers. Value Engineering is hierbij een slimme
methode om mensen om de tafel te krijgen. Idee om iemand van het ministerie van Milieu &
Infrastructuur uit te nodigen bij het 4P-overleg. Stuurgroep 4P staat voor de 4 partijen die in eerste
instantie de LeidraadSE versie 1 hebben ontwikkeld. Dit zijn ProRail, Rijkswaterstaat, NLIngenieurs en
Bouwend Nederland. Daarna zijn de Vereniging van Waterbouwers en UNETO VNI (elektrotechniek)
ook aangesloten en deze 6 partijen worden aangeduid met de term 4P, waarbij P staat voor partij. In
feite gaat het dus om 6 partijen onder de naam van 4P.
Contract
- Probleem is vooral de informatieoverdracht
- Van contractjuristen moet alle 'ontwerp' eruit. In 2005 is SE uit de contracten gehaald. De
bouwsector moet de contractjuristen goed gaan uitleggen hoe de scheiding tussen
ontwerpactiviteiten en andere juridische zaken in het contract geregeld dient te worden. Daarbij
moet er meer aandacht komen voor de beginfase van een project.
- Tweetal zaken die de bouwsector slecht kan: 1) levenscyclus voorspellen en 2) volledig
uitspecificeren. Deze twee punten veroorzaken veel onzekerheid.
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- Bij de ESA (European Space Agency) zijn er op het gebied van SE een tweetal grote verschillen: 1)
levenscyclus is beschreven en 2) het voortbrengingsproces is geconditioneerd.
- Opties laten meegeven in het contract
Cultuur
- Probleem is vooral om beheerders functioneel te laten denken. Men zegt dan "laat het ontwerp
maar zien en kunnen wij meteen zien hoe het eruit komt te zien."
- Implementeren van SE verloopt langzamer dan gehoopt. Dit is volgens de expert geen nadeel. Het is
goed dat dit proces lang duurt zodat het dieper doordringt en langer beklijft bij de gebruikers
Sturen op tijd en geld, niet op kwaliteit
- Lange termijn denken kan wel als je verantwoordelijk bent voor die scope
- Voorbeeld Oversteek Nijmegen
- Niet zozeer een knelpunt, meer een gegeven
Wantrouwen in de bouwketen
- Dit is vooral te vinden in het V&V traject en vormt een ergernis, het is nooit goed genoeg
- Ga eerst uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen 'we are ordered to trust'
Opleiding
- Door aanwezigen aangemerkt als belangrijkste knelpunt.
- Er zit geen heldere, gestructureerde lijn in. Gefragmenteerd en afhankelijk van juiste mensen op
juiste plek.
- Wat is het DNA voor een goede SE'er?
- Opleiding voor Systems Integrators met domeinkennis
- Rol weggelegd voor de 4P
- Voorbeeld uit Leidraad 3 zou in de opleidingen behandeld kunnen worden, goede casus.
Overig knelpunt
- Overstap van document based SE naar BIM en model based SE wordt als een knelpunt ervaren.
Model based SE in combinatie met BIM wordt ervaren als wiskunde en levert bij huidige SE'ers
weerstand op.
Aanscherping doelstellingen
- Lastig te beantwoorden voor de aanwezigen, er wordt verwezen naar LeidraadSE versie 3. De
doelstellingen uit LeidraadSE versie 1 zijn in de loop der jaren aangepast en vertaald in leidende
principes weergegeven in paragraaf 2.2.
Tijdens de EM zijn de doelstellingen LeidraadSE versie 1 (2007) gereflecteerd. De resultaten hiervan
zijn gekoppeld aan de leidende principes uit LeidraadSE versie 3 (2013), resulterend in de
onderstaande aangepaste doelstellingen (of leidende principes) voor het toepassen van SE:
1.
2.
3.
4.

de klantvraag staat centraal
ruimte bieden voor ontwerpvrijheid
transparantie en openheid realiseren, van begin tot eind van een project
vergroten van efficiëntie
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5. denken in systemen (systeemdenken), waarbij het systeem als geheel moet worden
beschouwd vanuit het levenscyclusperspectief
6. waarde toevoegen voor belanghebbende, met aandacht voor de gehele levenscyclus
7. informatie slim organiseren en ontsluiten
8. aandacht voor houding en gedrag
9. streven naar één basistaal om communicatie in bouwketen te verbeteren
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd en aansluitend een discussie.

5.1 CONCLUSIES
In deze paragraaf worden conclusies gevormd door de hoofdvraag en deelvragen te beantwoorden.
Hoofdvraag: Hoe staat het met de implementatie van Systems Engineering en de tevredenheid van
de gebruikers van SE?
Geconcludeerd kan worden dat de implementatie van SE redelijk verloopt. De beeldvorming
is positiever geworden, SE wordt steeds pragmatischer en de gedachten van SE is
gemeengoed geworden. Voornaamste knelpunten zijn het gebrek aan structuur in
opleidingen en het contract. en het contract. Ook ten aanzien van de tevredenheid van de
gebruikers van SE kan geconcludeerd worden dat men tevreden is over het toepassen van
SE.
Deelvraag 1. Wat waren de doelstellingen bij de introductie van Systems Engineering in de
infrastructurele bouwsector?
1. De behoefte om de marktsector vaker, en in een eerdere fase, te betrekken bij het ontwerp,
de bouw en beheer van de infrastructuur in Nederland.
2. Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en vaardigheden van de
markt te benutten.
3. De behoefte aan transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen om tot een besluit te
komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze gepresenteerd te
worden, toegankelijk voor de betrokken partijen.
4. Betere beheersing van het bouwproces, en dan met name het ontwerpproces
5. Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen
6. Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong
7. Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de
uiteindelijke sloop dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.
8. Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op zichzelf staande
disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor verschillende
vakdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en voorkomt een eilandcultuur (losse, op
zichzelf functionerende disciplines binnen een ontwerpteam).
9. Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de bouwketen
10. Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en
eindresultaat
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Deelvraag 2. Welke indicatoren dienen te worden opgesteld om de implementatie van Systems
Engineering en de tevredenheid van de gebruikers over Systems Engineering te onderzoeken?
De koppeling van de doelstellingen uit LeidraadSE versie 1 (Werkgroep LeidraadSE, 2007) met
de prestatie-indicatoren uit de bestudering van de literatuur vormen tezamen de prestatieindicatoren om de implementatie van SE te onderzoeken.
2.1 Welke indicatoren levert de bestudering van de literatuur?
TABEL 9: PRESTATIE-INDICATOREN

1.1 Frequentie van de betrokkenheid van de marktsector bij bouwproces
1.2 Moment van het betrekken van de marktsector bij het bouwproces
2.1 Ontwerpvrijheid
3.1 Eisenanalyse (ontleden en alloceren van de eisen)
3.2 Transparantie besluitvormingsproces
4.1 Volgen stappenplan Leidraad SE
4.2 Ontwikkelen architectuur ontwerp/(systeemdenken)
4.3 Verrichten van controles ten aanzien van de projectvoortgang (projectplanning)
4.4 Controleren van projectdoelstellingen (projectbeheersing)
5.1 Correctheid van het ontwerp (verificatie)
5.2 Aansluiting bij stakeholdereisen (validatie)
5.3 Analyseren varianten
6.1 Traceerbaarheid eisen
7.1 Onderhoudbaarheid
7.2 Sloopbaarheid
7.3 Levensduur object
8.1 Gebruik begrippen
8.2 Betekenis begrippen
8.3 Context begrippen
9.1 Zender en ontvanger
9.2 Interpretatie
9.3 Feedback
10.1 Bereiken doelstelling
10.2 Bereiken juiste doelstelling
P1. Binnen budget gebleven
P2. Binnen de tijd gebleven
P3. Faalkostenreductie
2.2 Welke indicatoren levert de bestudering van de beweegredenen voor de introductie van
SE in de bouwsector?
De prestatie-indicatoren uit tabel 9 zijn gekoppeld aan de doelstellingen uit LeidraadsSE
versie 1 (Werkgroep LeidraadSE, 2007). Op deze manier is de relatie tussen de doelstellingen
en de prestatie-indicatoren inzichtelijk gemaakt.
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Deelvraag 3. In welke mate zijn de doelstellingen van SE geïmplementeerd?
Op basis van de resultaten van de scoringsmatrices, kan gesteld worden dat de doelstellingen
om SE te implementeren in de infrastructurele bouwsector voor ongeveer 75% zijn
gerealiseerd.
3.1 Waar zitten de verschillen?
De grootste verschillen op organisatieniveau zijn waar te nemen bij doelstelling 7 (Grotere
focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de uiteindelijke sloop
dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase) en doelstelling 10 (Vaststellen van
de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en eindresultaat).
3.2 Waar zitten de overeenkomsten?
De grootse overeenkomsten op organisatieniveau zijn waar te nemen bij doelstelling 5
(Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen) en doelstellingen 6
(Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong).
Doelstelling 5 wordt verklaard door de hoge score op het aspect verifiëren en doelstelling 6
wordt verklaard door de hoge score op het aspect traceerbaarheid van de eisen.
3.3 Hoe zijn de verschillen tussen de verwachtingen van de grote opdrachtgevers en de
resultaten uit de praktijk te verklaren?
Doelstelling 7 wordt verklaard door de lage score op het aspect sloopbaarheid op
projectniveau en doelstelling 10 wordt verklaard door de lage score op het aspect
faalkostenreductie. Het aspect sloopbaarheid wordt nog nauwelijks in beschouwing
genomen. Het reduceren van de faalkosten lukt ook nog niet.
Deelvraag 4. Waar zijn verbeteringen mogelijk?
4.1 Wat zijn de knelpunten?
• Politieke/bestuurlijke invloed
• Contract is leidend /contractuele knip
• Cultuur in de bouwsector
• Sturen op tijd en geld, korte termijn denken
• Wantrouwen in de keten
• Geen heldere structuur in opleidingen in Nederland op het gebied van SE
• Overgang van SE naar model based SE in combinatie met BIM
4.2 Waar zijn verbeteringen waar te nemen?
• Gedachtegoed SE in het algemeen gemeengoed geworden
• Begrippen SE helder
• SE wordt pragmatischer
• Positievere beeldvorming
4.3 Welke ontwikkelingen van SE zijn relevant?
Met name technologische ontwikkelingen, waarvan BIM de voornaamste is. Door BIM toe te
passen, worden aspecten niet alleen visueel, maar vindt er ook veel minder verlies aan
informatie plaats tijdens een overdrachtsmoment als gevolg van het contract. Daarnaast is de
opkomst van model based SE een relevante ontwikkeling, waardoor in de toekomst SE niet
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meer document based zal zijn, maar op basis van modellen. Dit is een vrij wiskundige
benadering en vereist kennis van computermodellen.
Deelvraag 5. Hoe zien de ontwikkelingen op het SE-domein er in de toekomst uit?
Ontwikkelingen als BIM een positieve impact hebben op de verdere ontwikkeling van SE, met
name vanwege het visuele aspect. De experts aan dat SE zich zal blijven ontwikkelen totdat
het onderdeel is geworden van de eigen werkwijze binnen de organisaties. Elk organisatie zal
daar haar eigen invulling aan geven en gaandeweg zal SE logischer en nog pragmatischer
worden. Daarnaast zullen er meer standaarden, templates en handboeken worden
ontwikkeld.

5.2 AANBEVELINGEN
Uit het onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen worden afgeleid die zijn beschreven op een
viertal niveaus: (sector, organisatie, project en instrumentarium).
Sector
• Streef naar één basistaal, waarbij de vakterminologieën van diversie disciplines behouden
blijven. Door het spreken van één basistaal kan men interdisciplinair met elkaar
communiceren zonder dat de vakterminologie verloren gaat.
• Nodig mensen uit van het ministerie van Milieu & Infrastructuur om overleggen van de
stuurgroep 4P bij te wonen. Op deze manier kan men van elkaar leren en horen wat er bij
organisaties gaande is. Juist aan de voorkant, bij het maken van planstudies, is investeren in
SE belangrijk. Het is daarom van groot belang dat makers van planstudies zich niet afsluiten
van alles wat met SE te maken heeft.
• Ga de dialoog aan met contractjuristen om de situatie in de bouwsector uiteen te zetten en
hoe men al dan niet de scheiding tussen ontwerpactiviteiten en contract voor ogen heeft.
Probeer daarbij de methodiek zoveel mogelijk te scheiden van het contract, zodat de
methodiek en contract als twee aparte onderdelen worden gezien.
• Leer van andere sectoren. Enerzijds is de bouwsector uniek, anderzijds kan geleerd worden
van andere sectoren. In de Europese lucht- en ruimtevaart is de levenscyclus van een
systeem beschreven en is tevens het voortbrengingsproces geconditioneerd.
• Geef opties mee in het contract. Zo worden partijen uit de bouwsector gestimuleerd om aan
optionele wensen te voldoen en wordt een gemeenschappelijk belang gecreëerd. Dit zal
leiden tot minder contractuele frustraties.
• Kaart het thema opleiding tot SE'er aan in het eerstvolgende 4P-overleg, dan kan er worden
overlegd hoe opleidingen tot SE'er eruit moeten gaan zien. In de opleidingen moet meer
aandacht komen voor systems integrators met domeinkennis en na verloop van tijd zullen er
meer opgeleide mensen op de arbeidsmarkt toetreden met kennis van SE.
• Zorg voor een heldere, duidelijke structuur om verdere fragmentatie van de opleiding tot
SE'er te voorkomen. Hierbij kan de casus uit LeidraadSE versie 3 (2013) als basis dienen voor
opleidingen.
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Organisatie
• Een directie (bovenaf) die de implementatie van SE stimuleert en richting geeft met daarbij
een werkvloer die SE oppakt en wordt geënthousiasmeerd vormt de ideale combinatie om SE
organisatiebreed uit te rollen. Zorg dat er aanjagers zijn op de werkvloer die collega's weten
te enthousiasmeren om ook SE op te pakken.
• Ga als organisatie uit van het goede (vertrouwen) in plaats van het slechte (wantrouwen) ten
opzichte van andere organisaties in de bouwketen. Zo wordt er meer vertrouwen gewekt en
dit bevordert de communicatie, samenwerking en houding tussen verschillende partijen.
Project
• Een projectleider en projectmanager die SE stimuleren is essentieel voor de implementatie
van SE. Anders roept het toepassen van SE alleen maar weerstand op en wordt SE niet of
deels toegepast en dat heeft een negatieve uitwerking op het proces.
• Nadrukkelijk expliciet werken. Dit bevordert de transparantie in een projectomgeving en
vergemakkelijkt de communicatie en leidt daardoor ook tot een toenemend vertrouwen.
Instrumentarium
• SE biedt tools voor het validatieproces. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelen van een
prototype, het maken van een tekening of de dialoog aangaan tussen de opdrachtgever en
marktpartij om zo te achterhalen of een beoogde oplossing ook overeenkomt met de eisen
van de opdrachtgever.
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5.3 DISCUSSIE
In deze discussie wordt gereflecteerd op het onderzoek en wordt ook vooruit gekeken naar
mogelijkheden tot verder onderzoek. Tot slot wordt in het laatste gedeelte van de discussie de visie
van de onderzoeker over het onderzoek uiteengezet.

REFLECTIE VAN HET ONDERZOEK
Dit onderzoek kent een sterk praktijkgericht karakter. Dit heeft een aantal nadelen. De doelstellingen
uit LeidraadSE versie 1 staan centraal in dit hoofdstuk. Dit bemoeilijkte het koppelen van prestatieindicatoren uit de literatuur. De prestatie-indicatoren uit de literatuur gaan namelijk niet uit van de
doelstellingen (in de Nederlandse context) en zijn op een hoog abstractieniveau geformuleerd.
Hierdoor was het niet altijd mogelijk om prestatie-indicatoren uit de literatuur direct te koppelen aan
de doelstellingen uit LeidraadSE, versie 1. Daarnaast zijn de resultaten van dit onderzoek gebaseerd
op data afkomstig uit interviews en scoringsmatrices en is het de vraag in hoeverre de resultaten
representatief zijn voor de gehele infrastructurele bouwsector. De bouwsector is groot qua volume
en omvang daarom is het voor de representativiteit van het onderzoek van belang dat een groot
aantal participanten is bevraagd en eventueel deel heeft genomen aan een expertmeeting (in de
orde van groote van een congres). Dat is echter gezien de beschikbare tijd niet haalbaar en
realistisch.
Voordelen van dit praktijkgerichte onderzoek, is dat de conclusies en aanbevelingen gedragen
worden door de mensen uit de praktijk. Hier heeft met name de expertmeeting aan bijgedragen,
waarin de resultaten tot op dat moment konden worden gereflecteerd en bediscussieerd. De
onderzoeker heeft de expertmeeting dan ook als erg interessant en waardevol ervaren. Er zijn
concrete stappen gezet om actie te ondernemen naar aanleiding van dit onderzoek, bijvoorbeeld het
thema 'opleiding' op de kaart zetten en daar ook actie voor ondernemen. Ook zijn, uit de
infrastructurele bouwsector, op enkele uitzonderingen daargelaten, de voornaamste mensen (keyplayers) geïnterviewd binnen zijn of haar organisatie ten aanzien van SE. Het onderzoek is dan ook
vooral vanuit het oogpunt van de praktijk relevant.

VERDER ONDEZOEK
Dit onderzoek is zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. Omdat de bouwsector behoefte heeft
aan een business case op basis van SE, is een volledig kwantitatief onderzoek aan te bevelen. Er kan
bijvoorbeeld worden gemeten op het aantal afwijkingen (VTW, is verzoek tot wijziging). Het aantal
afwijkingen is namelijk vaak een indicatie, naast geld en tijd, over het resultaat van het project.
Een andere interessante insteek voor een toekomstig onderzoek is het meten van de omvang van de
hoeveelheid werk in de vraagspecificatie. Er moet dan worden gekeken naar de projectomvang, het
aantal gedefinieerde eisen, de financiële omvang en de tijdsomvang tegenover de daadwerkelijke
projectresultaten. Hier zullen interessante correlaties uit ontstaan en op deze manier kan de impact
van SE op projecten worden gekwantificeerd.
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PERSOONLIJKE REFLECTIE
Waar voorheen de grote opdrachtgevers de aanjagers waren van SE, zijn opdrachtgevende partijen
voorbijgestreefd door een aantal marktpartijen. Marktpartijen die dagelijks werken op basis van SE
en dit binnen de reeds aanwezige bedrijfsprocessen eigen hebben gemaakt, beginnen zelf steeds
meer het nut van de toepassingen van SE in te zien. Overigens is het een positieve ontwikkeling dat
een aantal marktpartijen de rol van voortrekkers hebben overgenomen van de opdrachtgevers. Zo
kan de markt nog beter benut worden. Hierbij is het van groot belang dat de opdrachtgevers, maar
ook de ingenieursbureaus, zich blijven ontwikkelen op het gebied van het toepassen van SE. De gehele
bouwketen moet blijven samenwerken en elkaar opzoeken om zo elkaar te leren kennen, stimuleren
en adviseren om zo SE gemeengoed van de gehele bouwsector te laten worden en niemand het ook
nog maar heeft over de term SE, maar over hún manier van werken. Voordat het zover is, zijn er een
aantal obstakels die overwonnen dienen te worden.
Allereerst zijn er een aantal harde doch interessante gegevens die de bouwsector in zijn greep
hebben. De politieke invloed is daar één van. Talrijk zijn de voorbeelden dat projecten bewust klein
worden gehouden om zo door een Gemeenteraad te komen wat allerlei negatieve gevolgen heeft
voor de ontwerpvrijheid, budget en planning. Bouwprojecten hebben nu eenmaal een grote impact op
de samenleving en raken veel mensen. Regeringen en besturen komen en gaan, snel nog even stunten
met een project omdat de verkiezingen voor de deur staan en prestigeprojecten zijn slechts een kleine
greep uit het legio aan voorbeelden waarbij de politieke context een groot voetafdruk nalaat. Maar,
zoals reeds gesteld, deze externe factor is nu eenmaal een gegeven en hier vindt de bouwsector al
decennia lang zijn weg in.
Van een andere orde, maar niet onbelangrijk, betreft het beperkt aantal mensen dat juist is opgeleid
op het gebied van SE. Met name in de breedte is er een tekort aan juist geschoolde mensen. Hier ligt
een rol weggelegd voor hogescholen en universiteiten, met daarbij de ondersteuning vanuit de
bouwsector.
Dan nu de stap naar de bouwwereld zelf. De bouwsector is in zijn geheel te bestempelen als
conservatief en veranderingen worden niet op prijs gesteld. Zo ook niet de introductie van SE, wat
geheel in de lijn der verwachtingen lag. Natuurlijk is er altijd sprake van enige weerstand bij
verandering, maar in de bouw lijkt het soms allemaal nog nét wat langer te duren. Men is nu eenmaal
jaren gewend volgens een bepaalde manier te werken en wijkt daar niet graag van af. Als men dan
eenmaal een poging waagt, heeft men oogkleppen op en kijkt slechts naar de korte termijn situatie.
Het nut van een nieuwe werkwijze kan of wilt men niet inzien. Geld, geld, geld en tijd zijn dominant.
Extra papierwerk, allemaal schema's opstellen en het wiel opnieuw uitvinden zijn allemaal uitingen
van ongenoegen. De implementatie van SE lijkt maar niet door te willen zetten. Totdat er nadrukkelijk
om gevraagd wordt, dan is er paniek en past men SE toe omdat het moet. Zonder daarbij
aansprekende resultaten te halen. Ook niet zo vreemd, want hoe minder er in de hoofden van de
mensen zit, hoe meer men vanuit de onderbuik gaat redeneren. Dit is een erg onwenselijke situatie.
En dan opeens is het daar, een project dat binnen tijd & budget wordt opgeleverd en éxtra
meerwaarde heeft gecreëerd voor álle betrokkenen. Het kan dus wel. Dit is precies wat de
bouwsector nodig heeft. Hoe meer positieve resultaten verschijnen, hoe beter dit is. Voor een
succesvolle implementatie van SE zal zowel de werkvloer als de directie SE een warm hart moeten
toedragen. Het is dus tijd om die oogkleppen, alleen gericht op de korte termijn, af te zetten en toe te
werken naar de lange termijn. Al is het maar één dag! Natuurlijk zou verreweg het leeuwendeel liever
nu €50 handje contantje ontvangen, dan elk jaar €20 voor de komende 5 jaar. Maar dan gaat het ook
om een individuele keuze waarbij alles wordt afgewogen (gezondheid, financiële situatie enzovoorts).
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Bij een bouwproject zouden er hele andere afwegingen gemaakt moeten worden en gelukkig begint
dat besef nu door te dringen!
Er is echter nog één gegeven in de bouwsector waardoor SE niet optimaal uit de verf komt. Dat is het
contract. SE is een proces en moet losstaan van het contract, waar het contract een werkafspraak zou
moeten volgen, maar in de praktijk is dit precies tegenovergesteld. Er zijn ook maar heel weinig
mensen die eerst een schoen kopen, en daarna pas passen. Men moet denken vanuit de methodiek en
niet vanuit het contract en daarom zou het erg goed zijn als de methodiek wordt gescheiden van het
contract. Bovendien is de bouw een ambacht en het wordt te vaak als productieproces gezien. Het
spanningsveld is dan ook vaak ambacht tegenover contract. Ook moet de levenscyclus van een
systeem centraal staan (ook vanuit een economisch standpunt), maar in de praktijk is dat het
contract. Natuurlijk kan de bouwsector niet zonder contracten, op basis van een contract ontvangt
men immers een bedrag. Maar de knippen die nu plaatsvinden in de levenscyclus van een object, is
zeer contraproductief. Uit de bouwsector komen geluiden als 'de levenscyclus van een object is gelijk
aan de duur van het contract.' Wat in feite ook waar is. Waarom zou iemand extra werk leveren
terwijl men daar niet voor betaald krijgt? En wie betaalt dan die extra kwaliteit. Een lastig vraagstuk.
Er moet meer worden toegewerkt naar een gemeenschappelijk belang, een gemeenschappelijke deler
zodat het voor de gehele bouwsector interessant is om optimaal rekening te houden met de
levenscyclus van een object. Er zijn op dit gebied een aantal ontwikkelingen naar nieuwe
contractvormen. Daarbij is het van groot belang dat er meer openheid komt in de bouwketen en
vooral dat het vertrouwen naar elkaar toeneemt. Dit heeft tijd nodig, uiteraard. Een knip in het proces
is minder schadelijk voor het hele proces als alle gemaakte keuzes en oplossingen expliciet zijn
beschreven, zodat de partij die er daarna mee aan de gang gaat, niet hier zelf invulling aan hoeft te
geven. Ook hier moet de nadruk op samenwerken komen te liggen. Er heerst veel wantrouwen in de
bouwketen, en dat kan alleen maar verholpen worden door open en transparant te communiceren.
Het hebben van een gemeenschappelijk belang zal dit proces alleen maar versnellen!
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BEGRIPPENLIJST
Levenscyclus

De ontwikkeling van een systeem van probleemdefinitie tot en met
sloop, dat uit een aantal fasen bestaat. Elk fase heeft een doel en
draagt bij aan de levenscyclus.(Werkgroep LeidraadSE, versie 2).

Organisatie

Een persoon of een groep mensen en faciliteiten binnen een kader
van verantwoordelijkheden, autoriteiten en verstandhoudingen (ISO
9000)

Proces

Verzameling van onderling gerelateerde of op elkaar inwerkende
activiteiten die input vertalen naar output (ISO 9000)

Project

Het resultaat van een proces (ISO 9000)

Resultaat

Het effect van een actie, een handeling of een proces (Po,
2013).

Systeem

Een, afhankelijk van het gestelde doel, binnen de totale werkelijkheid
te onderscheiden verzameling elementen, die onderlinge relaties
hebben (Werkgroep LeidraadSE, versie 2).

Systems Engineering

Een interdisciplinaire benadering, die bijdraagt aan het ontwikkelen
en realiseren van succesvolle systemen. Met Systems Engineering wil
men niet alleen de technische, maar ook de bedrijfsdoelen van de
klanten (stakeholders) nastreven. Dit met als doel het bieden van een
kwaliteitsproduct dat in de gebruikersbehoefte voorziet (INCOSE,
2000).
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6 BIJLAGE
SYSTEMS ENGINEERING
6.1 SYSTEMS ENGINEERING: PROCES
Bahill & Briggs (2000) geven in een tweetal tabellen de verschillen weer van het moment van
toepassen van SE (aan het begin vs. ergens in het midden). Deze twee tabellen duiden de werkwijze
van SE duidelijk en beknopt duiden.
TABEL 10: VERGELIJKING SE PROCES (BEGIN VS MIDDEN) (BAHILL & BRIGGS, 2001)
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TABEL 11: VERGELIJKING SE PROCES (BEGIN VS MIDDEN, VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE SE'ER) (BAHILL &
BRIGGS, 2001)
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ROADMAP SE: POSITIONERING LEIDRADEN VERSIE 1, 2 EN 3

FIGUUR 9: ROADMAP SE (HOW2SE, 2014).

6.2 SYSTEMS ENGINEERING WERKWIJZE
De Werkgroep Leidraad Systems Engineering v3 (2013) schematiseert het SE proces in als in Figuur
10. Hierin is duidelijk de V- vorm zichtbaar. Er zijn daarnaast een drietal algehele processen te
onderscheiden in het SE proces, welke in Figuur 10 zijn weergegeven.
Ontwerpproces
Dit proces vormt wordt top-down uitwerkt (van grof naar fijn) en start met het vastleggen en
analyseren van de behoeften en wensen van de opdrachtgever. Door middel van iteratief ontwerpen
wordt het ontwerp uiteengerafeld in deelontwerpen. Dit ireratieve proces bestaat uit een drietal
interne activiteiten: analyseren, structuren en alloceren, en ontwerpen. Later in dit hoofdstuk wordt
nader ingegaan op deze activiteiten. Ook dient tijdens dit proces verificatie en validatie ten alle tijden
plaats te vinden.
Realisatieproces
Het resultaat uit het voorgaande proces, de deelontwerpen die voorzien in de behoeften en wensen
van de klant, worden in deze fase geïntegreerd tot een werkend systeem. Dit proces wordt bottumup (van fijn naar grof) uitgevoerd. Eveneens dient in deze fase verificatie en validatie plaats te
vinden.
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Levenscyclusproces
Het levenscyclusproces neemt de levenscyclus van het het gehele systeem in ogenschouw. Al tijdens
het ontwerpproces en later ook het realisatieproces dient rekening te worden gehouden met de
levenscylcus van het systeem. Tijdens en na de ingebruiknamefase dient, afhankelijk van het type
systeem, onderhoud plaats te vinden op verschillende niveau's (subsysteem, component, element).
Door tijdens het ontwerp- en realisatieproces hier rekening mee te houden, kan in deze fasen het
systeem worden geoptimaliseerd met het oog op onderhoudsaspecten. Daarnaast kan de eventuele
sloop van het systeem plaatsvinden volgens de structuur van het systeem die tijdens de ontwerp- en
realisatiefase is opgesteld. Er kan dus met andere woorden bijvoorbeeld worden begonnen met de
sloop van element A, element B en daarna component A, enzovoorts. Op deze manier is een
gebruikshandleiding onstaan indien het systeem gesloopt gaat worden.

FIGUUR 10: V-MODEL MET ONDERHOUDSASPECT (BEWERKING VAN WERKGROEP LEIDRAAD SYSTEMS
ENGINEERING V3, 2013)

Naast het drietal beschreven processen, die op directe wijze bijdragen aan de totstandkoming van
een systeem, herkent Rijkswaterstaat (2005) de interactie van SE met andere aspecten van project
management. Dit zijn: project management, omgevingsmanagement, technisch management,
contractmanagement en projectbeheersing. Het zwaartepunt voor het werken met SE is het
technisch management, maar SE omvat meer dan alleen dit proces.
Voor het succevol toepassen van SE is een andere organisatie vereist dan de traditionele disciplinegeoriëterende. SE vraagt een interdisciplinaire (dus disciplines die door elkaar verweven zijn)
projectaanpak. Rijkswaterstaat heeft hier een voorbeeldmodel van gemaakt. Dit model, Integraal
Project Management (IPM) wordt gebruikt binnen Rijkswaterstaat voor het aansturen van
projectorganisaties. Figuur 11 geeft dit model weer. SE heeft invloed op de projectonderdelen die
zijn weergegeven in dit figuur. Processen als bijvoorbeeld omgevingsmanagement kan niet los gezien
worden van SE. Daarom is het van groot belang, om SE efficiënt toe te kunnen passen, dat wordt
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gestuurd op integraliteit van deze processen en dat alle betrokkenen een eenduidige 'mindset'
hebben (Werkgroep Leidraad Systems Engineering v2, 2009).
Project management
Project management omvat alle aspecten die te maken hebben met het beheersen van het project.
Het IPM model van Rijkswaterstaat bevat een drietal managementprocessen, die in voorgaande
alinea zijn aangegeven en eveneens in Figuur 11 zijn weergegeven. De rol van de project manager
hierin is dat de interactie tussen deze managementprocessen op effectieve, efficiëntie en
tranparante wijze plaats vindt. Enkele gerelateerde activiteiten binnen project management zijn
project planning en trade-off studies om zo tot de meest optimale oplossing te komen.
Omgevingsmanagement
Omgevingsmanagent is de interactie tussen het project en de omgeving, zowel in letterlijke
(gebouwen, milieu) als figuurlijke zin (omwonenden, andere belanghebbenden). Zeker in de civiele
sector, waar de opdrachtgever veelal uit de publieke sector afkomstig is, is de interactie tussen
omgeving en project erg belangrijk. Publieke opdrachtgevers hebben de verplichting om het
algemene publieke belang te behartigen en daar komt bij dat publieke partijen de macht hebben om
benodigde vergunningen voor bouwprojecten te verlenen. Door SE kan een meer effectieve,
efficiëntie en transparante interactie tussen omgeving en het project worden bewerkstelligd.
Technisch management
Onder het technisch management valt het daadwerkelijke ontwerpen en realiseren van het project.
De activiteiten en processen binnen SE zijn voornamelijk toepasbaar op het technisch management,
zoals ook uit Figuur 11 blijkt (aangegeven met de paarse ruit). Ook hier zorgt het toepassen van SE
voor een meer effectief, efficiënt en transparant proces.
Contractmanagement
Contractmanagement wordt toegepast in situaties waar een dienst niet wordt geleverd door de
publieke opdrachtgever maar wordt uitbesteed, veelal een onderaannemer in de bouwsector. Het
technisch management draagt bij aan dit proces door de scope te definiëren wat zal worden
uitbesteed.
Projectbeheersing
Projectbeheersing ondersteunt en controleert het de technische processen, die in paragraaf 5.3
uiteengezet worden. Dit proces houdt toezicht op de kwaliteit, tijd en budget van het project.
Systeem-georiënterend contractmanagement faciliteert de mogelijkheid om te controleren of de
aannemer zijn werk uitvoert zoals afsgesproken.
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FIGUUR 11: SYSTEMS ENGINEERING EN INTEGRAAL PROJECT MANAGEMENT

Geconcludeerd kan worden dat SE in alle processen en rollen van het proces inzetbaar is en als spin
in het web fungeert (met nadruk op het technisch management) voor het werken in een integraal
project. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op het technisch management.
Zoals aan het begin van deze paragraaf is besproken, vormt het technisch management het hart van
SE. In Figuur 12 is het technisch ontwerpproces van SE weergegeven, oftewel het proces van het
decomponeren van een systeem in subsystemen of het decomponeren van een subsysteem in
componenten. De input van het proces is de specificatie van de klant. De vraagspecificatie kan door
middel van de dialoogfase met de opdrachtgever nader worden toegelicht zodat er van beide kanten
duidelijk ontstaat omtrent de vraagspecificatie. Daarna volgen achtereenvolgens het analyseren,
structureren en alloceren en ontwerpen zoals reeds is besproken. Hieruit volgt een output die
geverifieerd en gevalideerd dient te worden.

FIGUUR 12: SYSTEMS ENGINEERING PROCES MODEL , ONTWERPFASE (DE WERKGROEP LEIDRAAD SYSTEMS
ENGINEERING V2, 2009)
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Analyseren
De eerste activiteit van het ontwerpproces is het analyseren van de eisen van de voorafgaande fase.
Daarna kan worden begonnen met de systeemanalyse en het opstellen van nadere systeemeisen.
Methodes die hierbij gebruikt kunnen worden voor een systeemanalyse zijn een proces-analyse,
functie-analyse of life cycle analyse. Het doel van een systeemanalyse is om de behoefte van de klant
te vertalen naar SMART-geformuleerde eisen om op deze manier het systeem verder te ontwikkelen.
SMART staat voor Specifiek (daar wordt helder, ondubbelzinnig, nauwkeurigheid en volledigheid
onder verstaan), Meetbaar (verifieerbaar), Acceptabel (voor klant en opdrachtgever), Realistisch
(haalbaar) en Tijdsgebonden en helpt om de eisen eenduidig te formuleren (ProRail, 2004). Voor het
verder ontwikkelen van het systeem wordt vaak gebruik gemaakt van een eisenboom (ook aangeduid
als RBS, Requirement Breakdown Structure), waarin relaties en niveaus tussen eisen onderling
inzichtelijke wordt gemaakt en op grafische wijze wordt weergegeven.
Structureren en alloceren
Als de eisen zijn geformuleerd en geanalyseerd, moeten deze worden gestructureerd en gealloceerd
over de bijbehorende subsystemen. Dit geeft op grafische wijze een duidelijk overzicht van de eisen
en maakt ontwerpoplossingen meer gestructureerd en verminderd hierdoor de complexiteit.
Hiervoor wordt veelal een systemenboom (ook aangeduid als SBS, System Breakdown Structure) en
activiteitenboom (ook aangeduid als WBS, Work Breakdown Structure). Ook vereenvoudigd het
toepassen van deze middelen de communicatie met leden van projectteams en eventueel naar de
opdrachtgever toe, omdat op eenduidige en grafische wijze inzicht wordt verschaft in respectievelijk
het systeem en de benodigde activiteiten om het systeem succesvol te realiseren. Daarnaast geeft
het werken met boomstructuren inzicht in de onderlinge relaties en dus vergroot dit de
traceerbaarheid van bijvoorbeeld de eisen, omdat duidelijk waarneembaar is waar een eis van
afgeleid is. Figuur 13 geeft bovenaan de SBS weer, waarin het systeem uiteengerafeld wordt in
deelsystemen, systeemelementen enzovoorts. Links staan de functies vermeld waar eisen aan zijn
gekoppeld. Deze eisen volgen uit de RBS. Vervolgens worden de eisen toebedeeld/gealloceerd aan
de deelsystemen/systeemelementen en ontstaat een specificatie van de behoeften en wensen van
de klant.

68

FIGUUR 13: ALLOCATIE VAN FUNCTIES, EISEN EN HET SYSTEEM (DE WERKGROEP LEIDRAAD SYSTEMS
ENGINEERING V2, 2009)

Ontwerpen
In dit proces vindt het daadwerkelijke ontwerpen plaats. De Werkgroep Leidraad Systems
Engineering v2 (2009) onderscheidt hierin een drietal stappen: alternatieven opstellen, de meeste
optimale variant selecteren en het verder ontwikkelen van de gekozen variant. Het opstellen van
alternatieven kan bijvoorbeeld plaatsvinden door middel van brainstormsessies. Voor het selecteren
van de meest optimale variant kan de trade-ff matrix of een scoringsmatrix worden ingezete en
criteria als kosten, planning en risico's worden meegewogen. De gekozen variant wordt verder
ontwikkeld en vormt de input voor de volgende iteratie van het ontwerpproces.
Verificatie en validatie
Het eindresultaat van het ontwerpen kan bijvoorbeeld een set van tekeningen zijn die geverifieerd en
gevalideerd kunnen worden.

6.3 LEVENSCYCLUSPERSPECTIEF
Deze paragraaf zet de beoogde effecten van het levenscyclusperspectief uiteen. Een belangrijke
reden voor ProRail en RWS voor het stimuleren van SE in de bouwsector, is dat SE rekening houdt
met de levenscyclus van een object en daarmee op de lange termijn de faalkosten gereduceerd
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kunnen worden. Als er immers in vroeg stadium rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de
onderhoudbaarheid, hoeven er tijdens de ingebruikname fase niet nog allerlei veranderingen plaats
te vinden om het object op gemakkelijke en veilige wijze te kunnen onderhouden. Waar voorheen
voornamelijk werd gekeken naar de korte termijn, het opleveren van het project, komt met de komst
van geïntegreerde contractvormen de noodzaak voor de opdrachtnemer om verder te kijken dan dit
punt. In een moderne contractvorm dient de opdrachtnemer in een vroeg stadium rekening te
houden met het onderhoudsaspect. Dit is niet alleen vanuit een duurzaamheidsperspectief een
gunstige ontwikkeling, maar ook wordt de opdrachtnemer zelf geprikkeld om hier mee om te gaan,
waardoor innovaties gestimuleerd worden. En zo'n innovatie kan erg voordelig uitpakken voor de
opdrachtnemer, omdat deze veelal voor tientallen jaren verantwoordelijk is voor het onderhoud van
het systeem. Een innovatief, onderhoudsarm ontwerp kan wellicht in eerste instantie hoger uitvallen
dan begroot, maar kan zich al snel terugverdienen, waardoor de opdrachtnemer op de lange termijn
meer geld zal overhouden dan wanneer het onderhoudsaspect niet was meegenomen in het
ontwerp.
Allereerst worden de fasen van de levenscyclus van een product in Figuur 14: Levenscyclus fasen
(Kumar & Markeset., 2001) gepresenteerd en kort toegelicht.

FIGUUR 14: LEVENSCYCLUS FASEN (KUMAR & MARKESET., 2001)

Fase A beschrijft de specificatiefase & klantbehoefte fase waarin de klantvraag uiteengerafeld wordt
in ontwerpspecificaties. Dit is een iteratief proces. De ontwerpspecificaties vormen de input voor het
volgende iteratieve ontwerpproces waarin wordt getracht om een aantal alternatieven ontwerpen te
generen en waaruit een kiezen gemaakt dient te worden. Als het gekozen alternatief voldoet aan de
klantbehoefte en ontwerpspecificaties, volgt levenscyclus fase B; conceptueel en voorlopig ontwerp.
In deze fase worden de bijvoorbeeld de kosten en benodigde technologie en prestatie steeds
inzichtelijker en toebedeeld, iets wat nauwelijks plaatsvindt in de specificatiefase & klantbehoefte
fase. Doordat in de conceptuele en voorlopige ontwerpfase het ontwerp steeds meer vast komt te
liggen, wordt het lastiger om eventuele wijzigingen aan te brengen aan het ontwerp. De systeem
specifieke kennis is in deze fase nog laag, maar neemt snel toe naarmate het ontwerp vordert. Ook
zijn in deze fase de gemaakte kosten nog laag in het begin van de levenscyclus, maar nemen
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eveneens snel toe naarmate het ontwerp vordert. In face C (detailontwerp en ontwikkeling), fase D
(productie/constructie en oplevering) en fase E (installatie, ingebruikname, onderhoud en sloop)
worden de trends zoals die in fase b zijn aangehaald doorgezet. Des te verder het ontwerp gevorderd
is, hoe lastiger eventuele ontwerpwijzigingen kunnen worden doorgevoerd. En naarmate het
ontwerp vordert, zijn steeds meer aspecten (technologie, prestatie, kosten enzovoorts) toebedeeld,
neem de systeem specifieke kennis toe evenals de gemaakte kosten.
Tevens geeft Figuur 8 weer dat hoe eerder onderhoudbaarheid van het product wordt meegenomen
in de levenscyclusfase, hoe gemakkelijker wijzigingen in het ontwerp zijn door te voeren omdat nog
weinig is vastgelegd in termen van kosten, technologie en prestatie. Als de onderhoudbaarheid en
betrouwbaarheid van een systeem vroeg in het ontwerpproces wordt meegenomen, zullen er
minder ontwerpiteraties en ontwerpwijzigingen nodig zijn gedurende het resterende deel van het
ontwerpproces. Hoe eerder de onderhoud- en betrouwbaarheidsaspecten in het ontwerpproces
worden meegenomen, hoe beter deze aspecten zijn doordacht. Hierdoor zullen de extra kosten als
gevolg van extra werk om ontwerpfouten te elimineren laag zijn als deze vroeg worden opgemerkt.
In de auto-industrie wordt hiervoor de tienvoudregel gebruikt: ‘de kosten als gevolg van
ontwerpwijzigingen veroorzaakt door een te lage betrouwbaarheidsprestatie neemt met een
veelvoud van 10 toe tegen het einde van de levenscyclusfase’ (Ruupert, H. & Bertsche, B., 2000). Dit
onderschrijft het belang vanuit het levenscyclusperspectief van het vroegtijdig meenemen van
onderhoud- en betrouwbaarheidsaspecten in het ontwerpproces.
Devon & Jablokow (2010) beschrijven in hun artikel dat de National Research Council heeft
vastgesteld dat ten minste 70% van de kosten voor het ontwerp, bouw en gebruik van een systeem
tijdens de vroege ontwerpstadia worden bepaald. Een aantal Amerikaanse bedrijven, waaronder
Rolls-Royce en Ford, hebben studies verricht om de kosten als gevolg van ontwerpwijzigingen te
evalueren tijdens verschillende momenten in het ontwerpproces. De overduidelijke conclusie was
dat extra kosten gemaakt moesten worden als gevolg van ontwerpwijzigingen meerdere keren
exponentieel toenemen als het ontwerp vordert door de verschillende ontwerpstadia. Het is met
andere woorden goedkoper om veranderingen aan het begin van het ontwerpproces door te voeren
dan halverwege of tegen het einde van het ontwerpproces.
Dit blijkt ook uit het artikel van Moody et al. (1997), waarin de relatie tussen de
kostenoverschrijdingen en SE-inspanningen als percentage van de totale kosten inzichtelijk is
gemaakt. Deze relatie wordt grafisch weergegeven in Figuur 20. Uit dit figuur blijkt dat SEinspanningen van grote waarde zijn voor het reduceren van de kostenoverschrijdingen. Omdat de
meeste SE-inspanningen plaats vinden in het beginstadium van het ontwerpproces, kunnen
kostenoverschrijdingen aan het eind van een project worden beperkt door in een vroeg stadium van
het ontwerpproces te investeren in SE.
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FIGUUR 15: KOSTENOVERSCHRIJDINGEN ALS FUNCTIE VAN DE SE-INSPANNINGEN

In een ontwerpproces dienen altijd keuzes te worden gemaakt waarbij een afweging gemaakt moet
worden tussen kwaliteit en kosten. Singh & Tiong (2005) stellen dat het doel van elk ontwerpproces
is om de totale kosten van het systeem te minimaliseren zonder daarbij concessies te maken ten
aanzien van de functionaliteit van het systeem terwijl het nut voor de gebruikers in het bijzonder en
de samenleving in het algemeen dient te worden gemaximaliseerd. Om de totale kosten van het
systeem te minimaliseren, dienen de kosten van de gehele levensduur van het systeem te worden
geoptimaliseerd in plaats van te concentreren op de initiële kosten van de constructie.

FIGUUR 16: ONDERHOUD UITONTWERPEN
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6.4 TECHNISCHE PROCESSEN
De beschrijvingen van ISO 15288 zijn door de Werkgroep Leidraad Systems Engineering v3 (2013)
tegen het licht gehouden van de verschillende fasen van een project. De technische processen
beschrijven de werkwijze volgens SE en worden gebruikt om een systeem te realiseren en stelt
systems engineers in staat om activiteiten tussen onderdelen van het totale proces to coördineren
(International Organization for Standardization, 2002). Overigens zijn alle 4 de onderscheiden
processen benodigd voor het ontwikkelen en realiseren van een succesvol systeem volgens de
werkwijze SE.

FIGUUR 17: TECHNISCHE SE-PROCESSEN TEGEN HET LICHT VAN DE FASEN VAN HET PROJECT (DE WERKGROEP
LEIDRAAD SYSTEMS ENGINEERING V3, 2013)

In Figuur 17 zijn de technische SE-processen tegen het licht van de fasen het project gehouden. De
Werkgroep Leidraad Systems Engineering v3 (2013) heeft gekozen voor de achtereenvolgende fasen;
verkenning, conceptfase, ontwikkeling en contractering, doorontwikkeling, uitvoering en onderhoud.
Uit Figuur 17 is op te maken dat verschillende processen in bepaalde fasen een grotere inspanning
vragen dan in andere fasen. De International Organization for Standardization (2002) beschrijft naast
deze technische processen ook andere processen. Een aantal hiervan zijn projectprocessen,
projectplanning, projectbeheersing, besluitvorming, risiscobeheersing, configuratiebeheer en
informatiebeheer. Ook voor deze processen geldt dat deze lopen over de gehele levenscyclus.
De technische processen uit Figuur 17 worden toegelicht.
DEFINITIEPROCES VAN EISEN VAN BELANGHEBBENDEN
In dit proces worden de belanghebbenden die betrokken zijn bij het te realiseren systeem gedurende
de levenscyclus van het systeem geïdentificeerd. Tevens worden hun behoeften en wensen
(klanteisen) in kaart gebracht.
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EISENANALYSEPROCES
De wensen en behoeften van belanghebbenden (verkregen uit het voorgaande technische proces)
worden veelal uitgedrukt in functies die het systeem gedurende de levenscyclus moet vervullen.
Tijdens het eisenanalyseproces worden deze functies geanalyseerd en afgewogen om tot een set van
eisen te komen. Dit zijn eisen met betrekking tot het systeem en worden ook aangeduid als
systeemeisen. Ook worden tijdens dit proces de randvoorwaardes vastgesteld die eveneens
afkomstig zijn van de belanghebbenden. Naast het bepalen van de systeemeisen heeft dit proces als
doel om de kosten van het project in te schatten en om een projectplanning op te stellen.
ARCHITECTUUR ONTWERPPROCES
Gedurende het architectuur ontwerpproces worden verschillende alternatieve ontwerpen
beoordeeld en afgewogen om tot de meest optimale oplossing te komen die aan de gestelde eisen
voldoet.
IMPLEMENTATIEPROCES
Het implementatieproces is te vergelijken met het dal in het V-model, zie figuur 1. Tijdens dit proces
worden onderdelen van het systeem (ontwerp) samengesteld.
INTEGRATIEPROCES
Het ontwerp is top-down uitgevoerd en het integratieproces vindt bottum-up plaats. Hierin worden
onderdelen gecombineerd van het systeem om een product te creëren dat door middel van de
systeemeisen nader gespecificeerd is.
VERIFICATIEPROCES
In dit proces wordt vastgesteld of het systeem voldoet aan de gespecificeerde systeemeisen. Met
andere bewoording, tijdens het verificatieproces wordt getoetst of het systeem voldoet aan de
specificaties (systeemeisen).
OVERGANGSPROCES
Het systeem wordt in dit proces inwerking gesteld. Op deze manier kan het systeem functies gaan
vervullen die door de belanghebbenden zijn opgesteld (klanteisen).
VALIDATIEPROCES
In tegenstelling tot het verificatieproces, waarin werd getoetst of het systeem voldoet aan de
systeemeisen , wordt tijdens het validatieproces getoetst of de klanteisen van de belanghebbenden
op juiste wijze zijn vertaald en of het systeem in overeenstemming is met het beoogde gebruik.
GEBRUIKSPROCES
Tijdens dit proces vindt ingebruikname van het systeem plaats.
ONDERHOUDSPROCES
In dit proces wordt het systeem onderhouden, met als doel het in stand houden van de functies van
het systeem.
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VERWIJDERINGSPROCES
Dit wordt ook vaak aangeduid met de term sloop. Gedurende dit proces wordt het systeem gesloopt
en worden de afvalproducten verwerkt. Daarnaast wordt de omgeving waarin het systeem zich
bevindt teruggebracht in haar oorspronkelijke of een aanvaardbare toestand.
Voor elk van deze processen geldt dat ze niet eenmalig plaats vinden, maar een iteratief karakter
kennen
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6.5 SCORINGSMATRICES

TABEL 12: SCORINGSMATRIX ORGANISATIENIVEAU

Organisatieniveau
Doelstelling:
1. De marktsector vaker, en in een eerdere
fase, te betrekken bij het ontwerp, de bouw
en het beheer van de infrastructuur in
Nederland
2. Benutten van de ontwerpvrijheid van de
marktsector
3. Transparantie en openheid in de bouwketen

4. Beheersing van het bouwproces, met name
het ontwerpproces
5. Aantonen van adequaatheid en efficiëntie
van mogelijke oplossingen
6. Traceerbaarheid eisen vergroten

Mate van toepassing/
implementatie van SE

Relevantie van/belang van
de doelstelling binnen de organisatie
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7. Levenscyclusperspectief

8. Streven naar 'één taal ' binnen de gehele
bouwketen
9. Communicatie verbeteren tussen de
verschillende partijen
10. Vaststellen doelmatigheid en
doeltreffendheid van het proces, project en
eindresultaat.
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TABEL 13: SCORINGSMATRIX PROJECTNIVEAU

Projectniveau
Doelstelling:

Prestatie-indicator

Omschrijving

1. De marktsector vaker, en in een eerdere
fase, te betrekken bij het ontwerp, de bouw
en het beheer van de infrastructuur in
Nederland

1.1 Frequentie van de
betrokkenheid van de
marktsector bij bouwproces

De mate waarin de marktsector
bij het ontwerp, de bouw en het
beheer van de infrastructuur
wordt betrokken
De mate waarin de marktsector
in een vroeg stadium bij het
ontwerp, de bouw en het
beheer van de infrastructuur
wordt betrokken
De mate waarin de
ontwerpvrijheid van de
marktsector wordt vergroot
Tevredenheid over de
eisenstructuur

1.2 Moment van het
betrekken van de marktsector
bij het bouwproces

2. Benutten van de ontwerpvrijheid van de
marktsector

2.1 Ontwerpvrijheid

3. Transparantie en openheid in de bouwketen

3. Eisenanalyse (ontleden en
alloceren van de eisen)
3.2 Transparantie
besluitvormingsproces

4. Beheersing van het bouwproces, met name
het ontwerpproces

Tevredenheid over het
besluitvormingsproces ten
aanzien van het herleiden van
beslissingen
De mate waarin het
stappenplan van de LeidraadSE
is gevolgd

4.1 Volgen stappenplan
Leidraad SE
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4.2 Ontwikkelen architectuur
ontwerp/(systeemdenken)

4.3 Verrichten van controles
ten aanzien van de
projectvoortgang
(projectplanning)
4.4 Controleren van
projectdoelstellingen
(projectbeheersing)
5. Aantonen van adequaatheid en efficiëntie
van mogelijke oplossingen

De tevredenheid over de
ontwikkeling van het
architectuurontwerp (op basis
van het systeemdenken)
Tevredenheid over de toetsing
van de procesvoortgang

Tevredenheid over de controle
van de projectdoelstellingen

5.1 Correctheid van het
ontwerp (verificatie)

De mate waarin het ontwerp
(de oplossing) maakbaar is

5.2 Aansluiting bij
stakeholdereisen (validatie)

De mate waarin het ontwerp
aansluit bij de stakeholdereisen

5.3 Analyseren varianten

Tevredenheid over de analyse
van de varianten

6. Traceerbaarheid eisen vergroten

6.1 Traceerbaarheid eisen

Tevredenheid over de
traceerbaarheid van de eisen

7. Levenscyclusperspectief

7.1 Onderhoudbaarheid

De mate waarin rekening is
gehouden met het ontwerp
onderhoudbaar is
De mate waarin rekening is
gehouden met het ontwerp
sloopbaar is

7.2 Sloopbaarheid
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7.3 Levensduur object

8. Streven naar 'één taal ' binnen de gehele
bouwketen

De mate waarin rekening is
gehouden met de levensduur
van objecten
De mate waarin dezelfde
begrippen gebruikt worden

8.1 Gebruik begrippen

8.2 Betekenis begrippen

De mate waarin dezelfde
betekenis van een begrip wordt
bedoeld
De tevredenheid over het
gebruik van begrippen in de
juiste context
De tevredenheid over het
uitwisselen van informatie

8.3 Context begrippen

9. Communicatie verbeteren tussen de
verschillende partijen

10. Vaststellen doelmatigheid en
doeltreffendheid van het proces, project en
eindresultaat.

9.1 Zender en ontvanger

9.2 Interpretatie

Tevredenheid over de
interpreteren van informatie

9.3 Feedback

Tevredenheid over de feedback

10.1 Bereiken doelstelling

In welke mate is het doel
bereikt?

10.2 Bereiken juiste
doelstelling

In welke mate is het juiste doel
bereikt?
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tevreden

heel erg veel

heel erg veel

P. Projectresultaat (indien mogelijk)

P1. Binnen budget gebleven

In welke mate is het project
binnen het budget gebleven?

P2. Binnen de tijd gebleven

In welke mate is het project
binnen de tijd afgerond?

P3. Faalkostenreductie

In welke mate zijn de faalkosten
gereduceerd?
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6.6 SPREINDING DATA KWANTITATIEF
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9.1 Zender en ontvanger

8.3 Context en begrippen
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6.7 INTERVIEWPROTOCOL
Rob Loohuizen, Universiteit Twente. Afstudeeronderzoek ‘SE’
Interview: SE
Naam geïnterviewde + functie + bedrijf:
Datum interview:
Locatie:
Tijd:
Inleidende vragen:
- Wat is uw achtergrond?
- Bij welke projecten waarbij SE werd uitgevoerd bent u werkzaam (geweest)?
- Wat houdt/(hield) uw functie binnen het project in?
- Wat heeft u persoonlijk met SE?
Vragen
1
Wanneer kwam u voor het eerst in aanraking met SE?
2

Hoe heeft u dat ervaren? (hoe denkt u daar nu over?)

3

Waar staat SE volgens u nu binnen uw bedrijf/organisatie?

4

Bent u, tot op heden, tevreden met de implementatie van SE? waarom wel/niet

5

Dit zijn de doelstellingen uit LeidraadSE:
1) De behoefte om de marktsector vaker, en in een eerdere fase, te betrekken bij het ontwerp,
de bouw en beheer van de infrastructuur in Nederland.
2) Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en vaardigheden van de
markt te benutten.
3) De behoefte om transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen om tot een besluit te
komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze gepresenteerd te
worden die toegankelijk zijn voor de betrokken partijen.
4) Betere beheersing van het bouwproces, met name het ontwerpproces
5) Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen (verificatie &
validatie)
6) Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong
7) Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de
uiteindelijke sloop dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.
8) Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op zichzelf staande
disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor verschillende
vakdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en voorkomt een eilandcultuur (losse,
op zichzelf functionerende disciplines binnen een ontwerpteam).
9) Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de bouwketen
10) Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en
eindresultaat.

Kunt u hier een persoonlijke reflectie over geven? (kunt u zich hierin vinden?)
6

Zoals u weet, zijn er voor het onderzoek prestatie-indicatoren opgesteld om SE 'meetbaar'
te kunnen maken. Graag zou ik met u de volgende matrix doornemen en aan u de vraag of u
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de prestatie-indicatoren wilt scoren voor de doelstellingen van SE uit de Leidraad (die ik
zojuist met u heb doorgenomen?
7

Nu zou ik graag met u dezelfde matrix willen doornemen. Wilt u de prestatie-indicatoren
scoren op dezelfde schaal, maar nu voor het meest recente project?

8

Kunt u de hoge/lage scores toelichten? (voorbeelden & documenten?)

9

Hoe ziet u de toekomst op het gebied van SE in de bouwsector?
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6.8 UITWERKING INTERVIEWS
Op twee zijn alle uitwerkingen van de interviews gevalideerd.
Functie
Senior adviseur SE en Asset Management
Werkzaamheden en verleden
 SE expert groep NLingenieurs
 Elektrotechnische achtergrond
 o.a. betrokken (geweest) bij de A2-Maastrichttunnel, renovatie Velsertunnel,
Driemanspolder
Persoonlijke band met SE
Logische methodiek vanuit de elektrotechniek, zeker als het vergeleken wordt met het ontwikkelen
van software.
1. Eerste aanraking met SE
Bij het ontwikkelen van een tolhefsysteem (rekeningrijden) begin jaren '90. In Nederland bestond dat
toen nog niet en is ontwikkeld op een methodiek die later SE is gaan heten.
2. Ervaring
Het project voor het ontwikkelen van een tolhefsysteem was gebaseerd op de Military Standard, wat
later is doorgegroeid tot de ISO 15288. Je moet projecten waarbij SE wordt toegepast beheersbaar
maken door het gestructureerd op te zetten.
Wat vaak niet goed gaat, en heel essentieel is, is dat SE start vanuit het contract en niet vanuit het
systeem. Het systeem wordt zo ondergeschikt aan het contract. Op het moment dat het contract er
ligt, is de prijs vast en zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden vast. Dan ontstaat
automatisch het spel dat degene die moet bouwen, zo goedkoop mogelijk wilt bouwen, want alles
wat de aannemer meer moet uitgeven is verlies. Dan is iets als lifecycle costs kansloos en dat kan ook
niet anders omdat de prijs vast ligt (en er geen meeropbrengst is voor het leveren van meer waarde).
3. Positie van SE binnen bedrijf
Een belangrijk deel van Leidraad 1 hebben we geïmplementeerd binnen Grontmij. Als
ingenieursbureau zijn we altijd onderdeel van het proces zoals iemand anders dat bepaald heeft en
je zit altijd met andere partijen. Directief zijn er dus niet veel SE processen vastgelegd.
4. Tevreden over implementatie van SE
Er is nog veel weerstand waar te nemen puur voor het werk dat gedaan moet worden voor het
vastleggen van informatie. Hier krijgt SE de schuld van omdat SE zegt dat dingen gestructureerd en
expliciet gedaan moet worden. Maar er gebeurt ook veel wat de mensen niet helpt (bijvoorbeeld
functiebomen, het moet, maar het nut ervan ziet men niet).
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Intern is er wel is gekeken waarom SE binnen de Grontmij wordt toegepast. Dat wordt om een
tweetal redenen toegepast: voor de klant, en het reduceren van de faalkosten. In de
projectresultaten kun je de meerwaarde van SE niet terug afleiden. We leveren wel meer waarde,
maar de opdrachtsom is niet toegenomen en dat wordt vooral verklaard door de crisis (uurtarieven
gaan naar beneden). Ook zijn de faalkosten niet afgenomen, dat komt deels omdat we meer kwaliteit
moeten leveren en deels omdat we de technieken van SE nog niet volledig onder de knie hebben.
5. Doelstellingen Leidraad 1
1) De behoefte om de marksector vaker, en in een eerdere fase, te betrekken bij het ontwerp, de
bouw en beheer van de infrastructuur in Nederland.
2) Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en vaardigheden van de markt te
benutten.
3) De behoefte om transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen om tot een besluit te
komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze gepresenteerd te worden
die toegankelijk zijn voor de betrokken partijen.
4) Betere beheersing van het bouwproces, met name het ontwerpproces
5) Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen (verificatie & validatie)
6) Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong
7) Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de uiteindelijke
sloop dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.
8) Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op zichzelf staande
disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor verschillende
vakdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en voorkomt een eilandcultuur (losse, op
zichzelf functionerende disciplines binnen een ontwerpteam).
9) Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de bouwketen
10) Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en
eindresultaat.
5. Reflectie
1) Dat is een contractuele doelstelling en gelukt vanuit die doelstelling. Opdrachtgevers waren het
geneuzel over meerwerk ook zat en daardoor opdrachten minder gedetailleerd op de markt
brengen d.m.v. geïntegreerde contracten. Daarnaast mochten ze, door hun eigen
opdrachtgevers, ook zelf minder doen. Hun kennis zat veel in die detaillering en door SE hiervoor
te toe te passen, heeft men toch een middel om het proces te sturen.
2) Zit in het verlengde van 1).
3) Positieve trend, met name in het voortraject wordt meer expliciet gewerkt.
4) Ja absoluut (bouwen is een ambacht, géén productie)
5) Ja absoluut, het begrip V&V moet nog wel beter. Met name het verschil tussen V&V versus
kwaliteitsborging versus projectmonitoring versus contractmanagement (4 processen van ISO
15.288). De systeemeigenaar moet de kwaliteitsborging bewaken, maar ook V&V, en het
contract. De systeemeigenaar heeft dus een heel ander risico waarin die V&V insteekt.
Eigenlijk zou een onafhankelijk team moeten testen, dat zie je ook in andere sectoren die zich
alleen maar bezig houdt met waar het mogelijk fout kan gaan.
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6) Eén van de belangrijke zaken.
7) Loffelijk streven, maar hierin zijn we nog echt een bouwsector. Dat is erg moeilijk voor de sector,
tot die tijd kosten we alleen maar, en tijdens de gebruiksfase, dat het geld moet gaan opleveren,
zijn we er gewoon niet. De waarde die het oplevert weten we niet, alleen wat het kost. We
hebben nog veel moeite om de lifecycle costs door te rekenen omdat veel vanuit het contract
bepaald wordt. Levenscyclus is van het begin tot het eind van het contract.
8) De basistaal is herkenbaar, dat is ook wel gelukt. Bij veel mensen heerst er nog wel het idee dat
als SE wordt toegepast, ah we gaan het V-model toepassen, of we gaan bomen maken! In de
praktijk wordt geen één project volgens het V-model uitgevoerd, terwijl dit wel geroepen wordt.
Op de vraag wanneer een objectenboom nu goed is, hoor je een twintigtal verschillende
antwoorden.
9) Helpt wel iets, er wordt ook op een bepaalde manier overlegd/afgestemd.
10) Dat is nog lastig, daar zit de interviewer voor.
Toekomstvisie
De toegevoegde waarde van een ingenieursbureau is van levensbelang. SE zal zich schoksgewijs
verder ontwikkelen, er zullen een aantal stapjes worden gemaakt en dan weer een moment van
bezinning. Cultuur in de bouw is wel een groot knelpunt, de bouw zelf is een noodzakelijk kwaad en
niet het doel.
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Functie
Teamleider SE
Werkzaamheden en verleden
 Implementatie van SE binnen RWS
 Werkwijzen professionaliseren
 Gate review (Go-NoGo)
Persoonlijke band met SE
Sinds 2005 in aanraking gekomen met SE door en vanaf dat moment SE verder implementeren
binnen RWS. Door een reorganisatie is de geïnterviewde voor het eerst in aanraking me SE gekomen.
SE is overgegaan van een inkoopclub naar een werkwijzenclub. Voor de reorganisatie was er nooit
een afdeling die zich bezig hield met dé werkwijze.
1. Eerste aanraking met SE
In 2009 voor het eerst in aanraking met SE gekomen. Langzamerhand wat kennis van vernomen.
2. Ervaring
De geïnterviewde geeft aan dat door gesprekken met mensen voor de reorganisatie de
geïnterviewde van de nodige informatie hebben voorzien. Bijvoorbeeld wat functioneel specificeren
is en dat functioneel specificeren een belangrijk onderdeel is van SE en dat SE daarom veel meer een
link heeft met werkwijzen dan specificeren.
3. Positie van SE binnen bedrijf
Een aantal jaren geleden is er organisatiebreed een 0-meting uitgevoerd. Daarin zijn een drietal
zaken gemeten: bekendheid SE, spullen aanwezig, mensen opgeleid. De bekendheid SE was goed, de
spullen die er waren, waren van goede kwaliteit (beschrijvingen/templates) maar er was wel
behoefte aan meer spullen. Mensen opgeleid absoluut nee en dat is ook het grootste knelpunt,
eigenlijk in de hele sector. Er zijn onvoldoende mensen beschikbaar met het juiste opleidingsniveau
(system engineers). Wel mensen die de arbeidsmarkt op gaan met civieltechinsche,
elektrotechnische of werktuigbouwkundige opleiding en soms krijgt men ook iets mee over SE, maar
er is geen overkoepelend vak SE. Er is wel markt om SE'ers op te leiden, dus dat is ook speerpunt
nummer 1, opleiden, opleiden, opleiden.
4. Tevreden over implementatie van SE
Binnen RWS veel bereikt op het gebied van SE, het gaat goed, maar is nog niet klaar. Het wordt ook
steeds complexer. Toen wij begonnen was er niets en gingen we met elkaar één stap maken. Nu zijn
we zoveel stappen verder en het veld is ook breder geworden. Sommige partijen stappen in op het
laagste niveau en sommige zijn al een aantal stappen verder dan RWS. Bovendien gaat RWS van
document based SE over op model based SE. Hierdoor wordt er nog een extra dimensie toegevoegd
en is het veel ingewikkelder geworden. Met name V&V en de integraliteit zit er nog niet altijd goed
in.
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5. Doelstellingen Leidraad 1
1) De behoefte om de marktsector vaker, en in een eerdere fase, te betrekken bij het ontwerp, de
bouw en beheer van de infrastructuur in Nederland.
2) Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en vaardigheden van de markt te
benutten.
3) De behoefte om transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen om tot een besluit te
komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze gepresenteerd te worden
die toegankelijk zijn voor de betrokken partijen.
4) Betere beheersing van het bouwproces, met name het ontwerpproces
5) Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen (verificatie & validatie)
6) Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong
7) Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de uiteindelijke
sloop dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.
8) Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op zichzelf staande
disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor verschillende
vakdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en voorkomt een eilandcultuur (losse, op
zichzelf functionerende disciplines binnen een ontwerpteam).
9) Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de bouwketen
10) Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en
eindresultaat.
Reflectie
1) Gaat goed, doordat de werkwijze in de planuitwerkingen en de realisatie hetzelfde is, kunne we
als RWS makkelijker naar de voorkant gaan en daardoor marktpartijen eerder kunnen bereiken.
2) Dat is minder uit de verf gekomen, vooral omdat de marktpartijen hun winst eerder halen door
efficiëntier te zijn dan door het vergroten van de ontwerpvrijheid.
3) Wordt meer expliciet.
4) Bouwproces ja, ontwerpproces minder (dat zijn we een beetje kwijt geraakt). Markt, tenzij
principe, maar RWS moet zelf ook ontwerpen en dat is RWS een beetje kwijtgeraakt.
5) Doen het niet zo slecht, alleen we weten niet waar we de rekening moet leggen, wie betaalt het?
6) Gaat iets beter, met name door de instrumenten (bomen bijvoorbeeld) die SE biedt.
7) Ja, de focus is er zeker.
8) Ja dat gaat zeker beter.
9) Gaat goed.
10) Nee, goed meten is heel lastig.
Toekomstvisie
De invoering van BIM en andere ICT tools (dat heet bij RWS GRIP) gaat een grote bijdrage leveren aan
de verdere ontwikkeling van SE. Het enge hierbij is dat wij eerste mensen hebben moeten overtuigen
om SE toe te passen, en dat deze mensen nu vervolgens op een andere manier SE moeten gaan
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toepassen. Misschien gaat dan wel de wet van de remmende voorsprong gelden. Model based SE is
heel anders dan document based, bijna wiskundig en heel precies.
Daarnaast blijft opleiding belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen van opleidingen komen die op
de juiste manier SE hebben geleerd.
Verder is het goed afwegen van varianten die over meerdere disciplines gaan erg belangrijk. Nu
wordt dat opgeknipt en dat werkt ten dele. Dat gebeurt nu ook, als RWS knippen we dat op, voegen
het samen in het contract en de aannemer knipt het vervolgens ook weer waardoor een suboptimale
oplossing ontstaat die vaak (te) duur is. Het is alsof je thuis 50 thermostaten in huis hebt en de
temperatuur wilt instellen, maar dat niet meer voor elkaar krijgt omdat je niet weet aan welke knop
je moet draaien. Met model based SE is het van belang dat iemand een systeem integraal ontwerpt
waarbij er geen knip plaats vindt, maar deze mensen zijn er niet (voldoende) op dit moment. Wie is
de ontwerper van een systeem wat discipline overstijgend is?
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Functie
Afdelingsmanager Railtechniek
Werkzaamheden en verleden
 Al bijna 39 jaar werkzaam bij de NS - exploitatie (bijsturing)
 '93 overgestapt naar de planning
 6 jaar leidinggevende bijsturing
 6 jaar tracémanager
 Vanaf 2009 afdelingsmanager Railtechniek
Persoonlijke band met SE
Vanuit de ervaringen van de geïnterviewde als beheerder zijn er dingen waarmee de geïnterviewde
geconfronteerd is geweest waar achteraf gesteld kan worden dat als de lijn met SE was
doorgetrokken naar de gebruiksfase, er veel meer winst had kunnen worden behaald (reduceren
faalkosten). Dat gebeurt nu nog te weinig en daar kan ProRail als bedrijf veel voordelen bij halen. Ter
vergelijking haalt de geïnterviewde er een voorbeeld bij, dat je zelf als het klussen bent en je ergens
met een schroevendraaier niet bij kan, je je ook afvraagt wie dat ooit heeft kunnen bedenken.
1. Eerste aanraking met SE
In 2009 voor het eerst in aanraking met SE gekomen. Langzamerhand wat kennis van vernomen.
2. Ervaring
SE is een hele logische werkwijze en ook noodzakelijk in de complexe samenleving. SE is wel veel
breder dan alleen de techniek, er zit ook een hele zachte/sociale kant aan. ProRail werkt volgens een
vaste architectuur en daarbij moeten er met veel ontwerpvoorschriften rekening worden gehouden.
Veel mensen binnen ProRail hebben daarom zoiets van, alles ligt al op tafel, daar hoeven wij geen SE
voor toe te passen. Er is dus weerstand, omdat men niet inziet dat SE van idee tot en met sloop is. De
echte visie hierin ontbreekt soms. Vaak wordt gezegd dat men het niet gebruikt, terwijl dit wel
gebeurd.
3. Positie van SE binnen bedrijf
Er bestaat geen discussie meer over het toepassen van SE, ook bij de doorgewinterde techneuten.
Binnen ProRail zijn door de afdeling Asset Management stappen gezet en SE is gemeengoed
geworden. Het daadwerkelijk toepassen van SE, het expliciet maken, is wel iets waar hard aan
gewerkt moet worden.
4. Tevreden over implementatie van SE
De geïnterviewde had graag gezien dat het sneller was verlopen. Er is nog steeds een spanningsveld
op het gebied van ontwerpvrijheden, omdat binnen ProRail er veel ontwerpvoorschriften zijn
waaraan een ontwerp moet voldoen. Dus de discussie over de vraag waar dan de ontwerpvrijheid
nog zit, wordt soms nog gevoerd.
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5. Doelstellingen Leidraad 1
1) De behoefte om de marktsector vaker, en in een eerdere fase, te betrekken bij het ontwerp, de
bouw en beheer van de infrastructuur in Nederland.
2) Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en vaardigheden van de markt te
benutten.
3) De behoefte om transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen om tot een besluit te
komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze gepresenteerd te worden
die toegankelijk zijn voor de betrokken partijen.
4) Betere beheersing van het bouwproces, met name het ontwerpproces
5) Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen (verificatie & validatie)
6) Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong
7) Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de uiteindelijke
sloop dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.
8) Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op zichzelf staande
disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor verschillende
vakdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en voorkomt een eilandcultuur (losse, op
zichzelf functionerende disciplines binnen een ontwerpteam).
9) Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de bouwketen
10) Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en
eindresultaat.
Reflectie
1) Willen we graag, maar dat is lastig vanuit ProRail om marktwerking te creëren. Het is toch een
kleine markt waar veel expertise voor nodig is. ProRail is een nutsbedrijf en moet het altijd doen
met een hoge kwaliteit en daarvoor is complexe kennis nodig.
2) Ja eens.
3) Absoluut, een impliciete oplossing gebeurt heel vaak, vooral in een groep. En we willen steeds
meer naar expliciete oplossingen.
4) Zeker, dat merken we ook echt. Er is ook een keer besloten om een project niet door te zetten
doordat daar vooráf goed is over nagedacht.
5) Ja binnen ProRail is V&V onder de aandacht gebracht en dat hebben ook eigen gemaakt voor
onze organisatie.
6) Absoluut, dat is wat je echt wilt doen met SE.
7) Gebeurt nog niet zoveel, dat is nog ver te zoeken en staat in de kinderschoenen. Dat is niet te
doen. Alleen ProRail en Rijkswaterstaat hanteren al een andere term voor klanteisen. Ook tussen
de disciplines is er een groot verschil, bijvoorbeeld de mensen die werkzaam zijn bij ProRail bij de
seinsignalering. Ook als een object al in operatie is en iets voldoet niet, krijgen we onvoldoende
terugkoppeling volgens de SE methodiek.
8) Ja, absoluut. Daar speelt BIM ook een rol in. Dezelfde taal is spreken echt belangrijk, maar ook
ingewikkeld. Ook soft skills spelen hebben hierin een betekenis.
9) Dat moet, maar of dat nu onderdeel van SE is, is de vraag. Het iteratief ontwerpen helpt daar wel
aan bij.
10) Dat is lastig vast te stellen. Unieke, complexe projecten en daar zijn er niet veel van en dan wordt
het ook lastig vergelijken.
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Toekomstvisie
Binnen ProRail gaat de ontwikkelingen op het gebied van SE met veel energie door om SE als
methode toe te passen. Natuurlijk heb je daarin individuele verschillen (early adapters, mensen die
volgen), maar dat ontwikkeld zich verder.
Om SE verder te ontwikkelen, is de cultuur van de infra sector het grootste obstakel en is het tevens
lastig om te denken in raakvlakken, om integraal te denken. Het zou prettig zijn om de markt op te
gaan en bijvoorbeeld een wissel integraal te kopen. Als ProRail zijnde zijn we soms nog bang om
dingen helemaal los te laten en over te laten aan de marktpartijen.
Jaren geleden was er binnen ProRail een matrix-organisatie cultuur waarin er veel kennis in
kolommen zit (kolom denken) en daardoor is het lastig om echt integraal te denken.
Ook is het belangrijk om binnen ProRail het iteratieve proces goed te scheiden van herwerk
(vanwege scope-uitbreidingen, stakeholdereisen).
Binnen de gehele infra setor zullen de koplopers (opdrachtgevers) de opdrachtnemers meenemen
daarin. Dat proces is nu gaande.
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Functie
Projectmanager/technisch manager Railinfra Solutions (samenwerking tussen W+B,
Royalhaskoning/DHV)
Werkzaamheden
 Meer van constructieve projectleiding naar planvorming
 Cursusleider/trainingen
 Betrokken geweest bij o.a. IJzeren Rijn, Afsluitdijk, Amstelveenlijn
Verleden
 Wegenbouwproject Ghana
 Gemeentewerken Rotterdam
 Geotechniek (TEC)
 Rail Infra Solutions
 SE expert groep NLIngenieurs
Persoonlijke band met SE
Ja zeker, ik ben er ingerold omdat ik zelf toch een' analyse-systeem man' ben en een generalist in de
techniek en dan was SE een logische stap.
1. Eerste aanraking met SE
Dat was het project met de IJzeren Rijn. Dat was echt omschakelen, veel meer eisen gericht, expliciet
werken en SMART maken wat je zou willen hebben. De geïnterviewde geeft aan meer een
procesman te zijn en een generalist in de techniek.
2. Ervaring
SE past bij de werkwijze van de geïnterviewde. Met name de vertaling van de theorie naar de praktijk
vindt de geïnterviewde interessant, niet zozeer het uitdiepen van de theorie om SE (meer
pragmatisch dan theoretisch). Daarbij is het belangrijk om SE geïntegreerd toegepast te krijgen
binnen het gehele projectteam. SE moet niet alleen bij slechts een paar mensen terecht komen.
3. Positie van SE binnen bedrijf
Misschien lopen we t.o.v. andere ingenieursbureaus iets voor op het gebied van SE, komt
waarschijnlijk voor omdat dit een relatief klein ingenieursbureau is. Nu wordt SE deels toegepast, er
wordt bijvoorbeeld veel met D&C contracten gewerkt, maar dat betekent niet dat er ook volgens SE
wordt gewerkt vanaf het begin. Er missen dan nog onderdelen van het SE denken in bijvoorbeeld de
aanpak, structurering en raakvlakmanagement.
Wat je ook merkt, is dat bijvoorbeeld hydrologen al veel meer functioneel denken vanuit hun vak.
Deze mensen kennen SE helemaal niet en doen er ook niets mee, maar zij maken al wel de eerste
stappen die horen bij SE.
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4. Tevreden over implementatie van SE
Tevreden over het proces. Het kan zich ook nog verder ontwikkelen. De SE gadgets (functieboom,
objectenboom) en het opstellen van de eisen gaat goed. Maar SE zit nog niet in de core van de
ontwerpers. Met name heel systematisch te werk gaan, stapje voor stapje, kunnen de meeste
ontwerpers nog niet. Als dat zou gebeuren, dan zul je ook zien dat de oplossingsruimte van groot
naar klein gaat, stapje voor stapje. Daar komt bij dat keuzes die hierin gemaakt worden, expliciet
worden gemaakt. Een opdrachtgever die inhoudelijk steeds minder weet, wilt wel graag weten hoe
een marktpartij tot een ontwerp is gekomen en waarom iets is ondernomen. Jaren geleden had de
opdrachtgever zelf al bedacht voor welke variant gekozen zal worden, keek er met een half oog naar
en vond het logisch, ook omdat de opdrachtgever destijds midden in de problematiek aanwezig was.
Nu is de opdrachtgever minder deskundig en bevindt zich minder in de problematiek, waardoor die
een keuze minder op het onderbuikgevoel kan maken. De ontwerpers bij W+B maken (op basis van
de jarenlange ervaring) de keuze in een ogenblik, maar allemaal impliciet. En daar moet een slag in
gemaakt worden, omdat ook de opdrachtgever daar nu nadrukkelijk omvraagt en zelf minder kennis
van heeft.
5. Doelstellingen Leidraad 1
1) De behoefte om de marktsector vaker, en in een eerdere fase, te betrekken bij het ontwerp, de
bouw en beheer van de infrastructuur in Nederland.
2) Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en vaardigheden van de markt te
benutten.
3) De behoefte om transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen om tot een besluit te
komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze gepresenteerd te worden
die toegankelijk zijn voor de betrokken partijen.
4) Betere beheersing van het bouwproces, met name het ontwerpproces
5) Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen (verificatie & validatie)
6) Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong
7) Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de uiteindelijke
sloop dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.
8) Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op zichzelf staande
disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor verschillende
vakdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en voorkomt een eilandcultuur (losse, op
zichzelf functionerende disciplines binnen een ontwerpteam).
9) Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de bouwketen
10) Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en
eindresultaat.
Reflectie
1) Dat heeft niets met SE te maken.
2) Soms wel, soms niet. Bijvoorbeeld RAW biedt ook mogelijkheden.
3) Langzaam steeds beter, maar ingenieursbureaus moeten daar aan wennen.
4) Als het ontwerpplanproces systematischer wordt doorlopen, wordt de káns groter dat het
ontwerpproces beter wordt beheerst.
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5) Verificatie moet en SE draagt daar aan bij. Vooral door aan het begin het probleem helder te
definiëren gaat het V&V proces efficiëntier.
6) Idem als 3) en 4).
7) Ja soms, dat fluctueert. Er komt wel meer focus op te liggen. Wel is te zien dat beheerders eerder
bij het ontwerp worden betrokken.
8) Dat is niet te doen. Alleen ProRail en Rijkswaterstaat hanteren al een andere term voor
klanteisen. Ook tussen de disciplines is er een groot verschil, bijvoorbeeld de mensen die
werkzaam zijn bij ProRail bij de seinsignalering.
9) Ja, het expliciet werken draagt daar aan bij.
10) Dat is lastig, uiteindelijk is er wel een verbeteringsslag
Toekomstvisie
SE gaat steeds verder geïntegreerd worden in de werkwijze, dat het geen apart vak meer is.
Ontwerpers gaan veel meer expliciet werken vanuit de functie. Door dit stap voor stap aan te pakken
wordt de ontwerpervrijheid steeds meer versmalt en wordt er een optimum gevonden tussen
rechtszekerheid en wat nodig is voor engineering, risico en kostenraming. Nu kan nog niet alle
ontwerpvrijheid bij de markt terecht komen in het kader van rechtszekerheid, tenzij de
rechtszekerheid ook bij de aannemer terecht komt. Dit noemt de geïnterviewde het 'Hoevelakeneffect' (knooppunt), omdat de aannemer daar straks ook de milieueffectrapportage uitvoeren en dat
soort zaken. Hierdoor liggen een hoop planproducten ook bij de aannemer, zodat deze echt
ontwerpvrijheid krijgt.
Ook wordt de contractvorm straks maatwerk, bijvoorbeeld een bestek als men precies weet wat men
wilt en niet alles, zoals nu met een D&C contract op de markt zetten.
Inkoop is in SE termen wel een drama. Alles wordt in eerste instantie expliciet gedaan, dan wordt de
mond gehouden en daarna gaat men weer me elkaar praten. Dit is wel nodig om een marktpartij te
selecteren, maar een vreemde knip in het contract en dat past ook niet in de SE-gedachte.
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Functie(s)
- Adviseur/trainer/manager SE
- Projectleider
Achtergrond + Werkzaamheden
 SE manager Zuid-as Amsterdam
 Cursusleider post academisch onderwijs SE
 O.a. betrokken geweest bij IJzeren Rijn,
 Adviseur en trainer SE
 Implementeren van SE organisatiebreed
o
o
o
o

Projectingenieur SE en contractbeheersing
Expert groep NLIngenieurs namens W+B
O.a. betrokken geweest bij Beatrixsluizen, Blankburgtunnel
Implementeren van SE organisatiebreed

Persoonlijke band met SE
Ja, bijvoorbeeld dat ik cursusleider ben voor het post academisch onderwijs SE .
1. Eerste aanraking met SE
In 1989 bij een project in Denemarken (toen nog werkzaam bij Ballast Nedam). Er was toen een
contract ondertekend waarvan men in eerste instantie niet precies wist wat er op het gebied van
kwaliteit- en informatiebeheersing nu precies was ondertekend.
2. Ervaring
De Deense opdrachtgever nam de opdrachtnemer bij de hand en hebben dat traject goed begeleid.
Enerzijds werd dat door middel van het contract stevig afgedwongen en aan de andere kant in kleine
stapjes. De begeleiding was, met andere woorden, erg strak en is terugkijken soepel en op een
prettige manier verlopen.
In Nederland was de situatie anders. Bij het project IJzeren Rijn, spoorverbinding tussen Antwerpen
en Mönchengladbach (via Nederland), had ProRail geen ervaring met de toepassing van SE bij civiele
ontwerpen. Er werden dan vaak voorbeelden bijgehaald uit de duikbootindustrie of erger omdat
civiele voorbeelden ontbraken.
3. Positie van SE binnen bedrijf en (4) tevreden over implementatie van SE
Zijn er binnen W+B mee aan het sleutelen. In de afgelopen periode is de sector tegen allerlei
problemen aangelopen die overwonnen moesten worden om SE verder te implementeren. Er is een
tijd geweest dat RWS zei dat ze niets meer ging ontwerpen en dat het Havenbedrijf Rotterdam geen
tekeningen meer ging gebruiken (want dat was niet SE). Dat zijn dingen die men moet ondergaan om
uiteindelijk SE op een juiste manier te kunnen implementeren.
Het probleem met SE zit hem niet zozeer in het aantal stakeholders, maar vooral de ontwikkelkosten
t.o.v. de realisatiekosten. In de vliegtuigbouw liggen de ontwikkelkosten t.o.v. de realisatiekosten
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voor het eerste vliegtuig velen malen hoger dan in de infrastructurele sector. In de infrastructurele
sector wordt nooit dezelfde brug gebouwd.
4. Tevreden over implementatie van SE
Nog niet tevreden, het kan nog een heel stuk efficiëntier en daar zijn we intern mee bezig.
5. Doelstellingen Leidraad 1
1) De behoefte om de marksector vaker, en in een eerdere fase, te betrekken bij het ontwerp, de
bouw en beheer van de infrastructuur in Nederland.
2) Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en vaardigheden van de markt te
benutten.
3) De behoefte om transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen om tot een besluit te
komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze gepresenteerd te worden
die toegankelijk zijn voor de betrokken partijen.
4) Betere beheersing van het bouwproces, met name het ontwerpproces
5) Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen (verificatie & validatie)
6) Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong
7) Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de uiteindelijke
sloop dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.
8) Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op zichzelf staande
disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor verschillende
vakdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en voorkomt een eilandcultuur (losse, op
zichzelf functionerende disciplines binnen een ontwerpteam).
9) Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de bouwketen
10) Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en
eindresultaat.
Reflectie
1) Dat is een contractkeuze.
2) Dat is ook een keuze, hangt vooral af van de scope. SE is een interessant middel om de
ontwerpvrijheid te beschrijven. Een strategische keuze.
3) Expliciet werken lukt stuk steeds beter. De openheid is nog wel ver te zoeken, sprake van
wantrouwen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in Nederland.
4) Dat is een hulpmiddel en er wordt steeds meer ervaring mee opgedaan en dat ook beter, maar
het volledig integreren is er nog niet. Het blijft vanuit het ontwerpproces gestuurd. In de kern zijn
techneuten probleemoplossers, en zeker als het project/proces onder druk komt te staan, valt
men snel terug in ouderwetse methodes.
5) Verificatie van het ontwerp gaat goed en wordt ook nog steeds beter. Er wordt ook in het
voorstadium beter over nagedacht. Over het begrip validatie is nog veel misverstand en SE geeft
ook weinig tools voor de validatie. Validatie blijft nog een lastig punt.
6) Soms zijn de uitgangspunten onjuist en is het van belang om te structureren om zo eisen te
herleiden tot topeisen/doestellingen. Eigenlijk zou dit constant gedaan moet worden, soms
gebeurd dit achteraf, maar dan is het in ieder geval wel gedaan en soms komt het dan voor dat
een oplossing eigenlijk helemaal niet aansluit bij de doelstellingen.
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7) Daar heeft SE binnen de projecten van W+B niets aan bijgedragen. Dit staat wel op het punt van
veranderen. Het is vooral een organisatorisch vraagstuk. Eerst ging de opdrachtgever daar over,
en ook daar werd het intern opgeknipt (naar de afdeling beheer). Nu komt dit op de markt
terecht bij opdrachtnemers, maar die zijn op dezelfde wijze ingericht als een opdrachtgever en
ook daar wordt het dan opgeknipt en is de overdracht afhankelijk van hoe dat georganiseerd is.
8) Dat zou de bedoeling zijn en op sommige punten gaat beter, maar er is ook verwarring
gecreëerd. Vooral de uniforme werkwijze speelt hier een rol in, niet de Leidraden.
9) Tussen RWS en W+B is er een goede samenwerking en de communicatie verloopt prima. Er
wordt veel uitgewisseld op het gebied van SE en over en weer worden er trainingen gegeven.
ProRail is hier ook in eerste instantie betrokken bij geweest, maar later is ProRail afgehaakt. Dat
komt vooral omdat ProRail het anders organiseert. ProRail kent gecertificeerde
ingenieursbureaus en opdrachtnemers die de werkwijze van ProRail kennen en volgen. Dit is ook
allemaal nog in ontwikkeling, waar de één soms wat meer functioneel specificeert en de ander
meer in objecten en systemen.
10) Binnen W+B proberen wat dat met 'Lean for SE' voor elkaar te krijgen. Hierdoor gaat men
nadenken over het reduceren van waste, waarbij de waste niet zozeer in de organisatie zit, maar
vooral in de keten.
Toekomstvisie
Binnen de infra staat de ontwikkeling van SE een beetje stil. Ingenieursbureaus hebben moeite om bij
elkaar in de keuken te laten kijken (vanuit het oogpunt van concurrentie). Hierdoor blijft het wel
lastig om echt ervaringen uit te wisselen. De verdere ontwikkeling van SE zal niet groeien op basis
van nieuwe Leidraden, maar meer organisch waarbij ieder zijn eigen werkwijze creëert. Ook de
integratie van BIM & SE, met name het visuele aspect, biedt veel perspectieven.
Waar het in het algemeen niet goed gaat is bij de opleiding, met uitzondering van Twente. Er wordt
met name op de hogescholen meestal nog te weinig aandacht besteed aan SE. Wat óók niet goed
gaat, is dat de keten als geheel niet meedoet. Bedrijven die vooral in de voorfase actief zijn (Twynstra
Gudde/AT Osborne) zijn nooit aangesloten op SE. Ook moeten mensen vaak worden omgeschoold en
hoe jonger hoe makkelijker. Dat is heel bepalend. Met name bij de oudere mensen is het lastig om
die volledig om te scholen.
Binnen W+B waren er wat zorgen of men niet in een status quo was beland op het gebied van SE.
Men zit goed dicht bij elkaar en met name binnen de grote projecten wordt veel ervaring op gedaan.
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Functie
- Principal Systems Engineer
Achtergrond + Werkzaamheden
 Ongeveer 30 jaar betrokken bij het bouwen, ontwerpen en beheren van diverse complexe
infrastructurele werken
 Opzetten van een master (ongeveer in 2000) aan de Hogeschool Utrecht: Integraal
ontwerpen (ontbrak aan kennis om klantvraag te vertalen in oplossingen)
 Projecten als o.a. Westerscheldetunnel, Sluiskiltunnel
Persoonlijke band met SE
Een manier van werken die de geïnterviewde al lang toepast.
1. Eerste aanraking met SE
In feite werkte de geïnterviewde tijdens het ontwerp en bouw van de Westerscheldetunnel volgens
de SE systematiek, alleen werd dat toen nog niet zo genoemd (toen noemde we dat integraal
ontwerpen). Overgang naar SE verliep dus eigenlijk als natuurlijk en was een feest van herkenning.
2. Ervaring
SE draait om wat de klant wilt en het vertalen naar oplossingen die de markt biedt en daarin goede
keuzes maken op basis van prijs/kwaliteit en dit verifiëren en valideren met de klantvraag. SE anno
nu draait erg rond het proces van SE. De geïnterviewde heeft ervaren dat als je dat een beetje loslaat
het makkelijker kan gaan. Belangrijkste is dat, met of zonder engineering, het altijd neer komt op de
kwaliteit van informatie, vakkennis en de juiste man op de juiste plek. Ook al zijn er dan nog zulke
mooie processen bedacht, de samenstelling van het team (de rollen, taken en competenties en
vakkennis) is erg belangrijk. Eenduidigheid van de informatie is essentieel. Als de informatie op orde
is en de normen gesteld zijn waar het product aan moet voldoen, zijn processen minder relevant.
Nu zijn de functieprofielen voor mensen binnen bedrijven ook vrij hard (functies worden in 'laadjes
gedrukt'), zeker in vergelijken met de jaren '90. Dit staat eigenlijk haaks op de SE-gedachte welke
meer uitgaat van rollen met daarbij horende taken. Ook is er te weinig kennis en kunde met
betrekking tot integraal denken en blijven de meeste mensen teveel hangen in hun eigen kaders.
Vroeger was er ook duidelijk één systeemverantwoordelijke (hoofdontwerper), nu wordt dat vaak
per discipline opgeknipt, maar wie bewaakt de integraliteit en de consistentie in besluitvorming over
en binnen de disciplines?
In de sector is de communicatie tussen disciplines wel verbeterd, maar tevens is te zien dat er in
verschillende dialecten over SE wordt gesproken. Dat komt met name omdat de ISO 15288 zo
abstract is, dat iedereen daar weer een iets andere invulling aan geeft wat zorgt voor misverstanden
zodra deze partijen gezamenlijk werken aan één project.
3. Positie van SE binnen bedrijf en (4) tevreden over implementatie van SE
SE is duidelijk gedefinieerd (begrip en aandacht is er), maar invulling geven aan hoe het
daadwerkelijk bedoeld is, is lastig. In andere woorden, as defined is goed, as managed nog niet.
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Binnen de organisatie wordt onderscheid gemaakt tussen techniek en projectmanagement. Binnen
de techniek is het zojuist genoemde verschil tussen as defined en as managed van toepassing, binnen
projectmanagement wordt er vooral nog veel gestuurd op geld en tijd, maar niet op kwaliteit. En dat
is ook direct het grootste spanningsveld over SE: de vertaalslag van een abstracte vraag van een klant
bij een gegeven opdrachtsom. Wie betaalt er dan voor het verschil tussen de kwaliteit die de klant in
gedachte had en opgesloten zit in de opdrachtsom?
5. Doelstellingen Leidraad 1
1) De behoefte om de marksector vaker, en in een eerdere fase, te betrekken bij het ontwerp, de
bouw en beheer van de infrastructuur in Nederland.
2) Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en vaardigheden van de markt te
benutten.
3) De behoefte om transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen om tot een besluit te
komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze gepresenteerd te worden
die toegankelijk zijn voor de betrokken partijen.
4) Betere beheersing van het bouwproces, met name het ontwerpproces
5) Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen (verificatie & validatie)
6) Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong
7) Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de uiteindelijke
sloop dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.
8) Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op zichzelf staande
disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor verschillende
vakdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en voorkomt een eilandcultuur (losse, op
zichzelf functionerende disciplines binnen een ontwerpteam).
9) Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de bouwketen
10) Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en
eindresultaat.
Reflectie
1) Eens, dat lukt ook wel
2) Dat valt nog tegen, opdrachtgevers hebben ook te maken met hun opdrachtgevers.
3) Nog slecht, er is een diepgewortelde angst binnen de opdrachtnemers dat men vooral niet wilt
dat andere zien wat ze gedaan hebben, want daar zou de opdrachtgever wel eens wat van
kunnen vinden.
4) Dat valt tegen, heeft vooral te maken met de transitie die de opdrachtnemers nu doormaken van
capaciteitsbedrijven naar kennisbedrijven. Dit loopt samen met de ontwikkelen van SE en deze 2
ontwikkelingen lopen door elkaar heen op dit moment waardoor ontwerpprocessen vaak
chaotisch verlopen.
5) Verificatie gaat best goed als het de traceerbaarheid betreft in welke documenten welke eisen
zijn uitgewerkt. Validatie is nog een onontgonnen gebied. Dat komt vooral doordat er aan de
kant van de opdrachtgevers doelstellingen nog onvoldoende gespecificeerd zijn.
6) Ja, dat gaat de goede kant op.
7) Begint te leven, er wordt nog teveel geredeneerd dat onderhoud ná ontwerp plaats vindt terwijl
dit geïntegreerd moet worden. Er wordt nog wel steeds een knip gemaakt in ontwerp- en
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onderhoudsactiviteiten veelal ingegeven door een knip in het bouw-budget en
onderhoudsbudget. Dit gaat mondjesmaat steeds beter.
8) Ja men is zich ervan bewust.
9) Verbale communicatie, heeft alles te maken met kennis en kunde en begrip voor elkaars
problemen; vaardigheden op dit gebied verbeteren. Digitale communicatie, gaat beter d.m.v. de
standaarden
10) Faalkosten zijn nog dramatisch, volgens de geïnterviewde is daar nog geen enkele verbetering
waarneembaar. Als je een goed projectmanagement introduceert conform bijvoorbeeld Prince2
dan heb je ook de intentie van SE te pakken. Het enige wat SE daaraan toevoegt is dat het dieper
ingaat op de ontwerpprocessen. Het ontbreekt veelal aan leiderschap aan de
projectmanagementkant met begrip en kennis van het ontwerpproces.
Toekomstvisie
SE gaat zich niet ontwikkelen, de mensen zullen zich gaan ontwikkelen. Bij de introductie van ISO
9000 ontstond er ook veel weerstand (veel papierwerk) en na verloop van tijd is terug gegaan naar
de essentie van de ISO 9000. Dat zal met SE straks ook gebeuren, SE zal dan minder prominent
aanwezig zijn. Het is belangrijk om de doelstellingen van SE te begrijpen en dat iedereen daar,
afhankelijk van zijn business, een eigen invulling aangeeft met echter wel een eenduidige interface
tussen de verschillende partijen. Het introduceren van een afsprakenstelsel mbt communicatie over
SE t.b.v. deze interface zal leiden tot een kwaliteits- en efficiëntietoename.
Informatie op orde hebben is key (direct beschikbaar en transparant), processen zijn van
ondergeschikt belang. Als de informatie en de vakkennis op orde is, de taken helder zijn, wordt
ontwerpen ook weer leuk en kan gefocust worden op de doelstellingen. In het bedrijf merkt de
geïnterviewde dat ontwerpers de helft van de tijd aan het worstelen zijn met informatie (onjuiste
info, te laat beschikbaar gekomen). Ook is het belangrijk dat informatie hergebruikt wordt en niet
telkens opnieuw ”uitgevonden” wordt.
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Functie(s)
- Rail Systems Engineer ProRail
- HOW2SE, Technical Director INCOSE International
Achtergrond + Werkzaamheden
 Van onderhoudsprojecten naar nieuwbouwprojecten
 '07 bij ProRail
 Zwolle Spoort, Delft
 Rol van configuratiemanager/verandermanagement
 Initiatiefnemer Jong INCOSE
o
o
o
o

Implementeren SE binnen ProRail
Cursusleider/verzorgen van trainingen
Jaren werkzaam geweest bij Thales
o.a. Rondweg Antwerpen

Persoonlijke band met SE
SE een manier om dingen goed te structureren en te begrijpen hoe een project van A tot Z werkt. Een
hulpmiddel om gestructureerd te werken.
1. Eerste aanraking met SE
Bij Rijkswaterstaat in 2007 in aanraking gekomen met een Design & Construct (D&C) contract bij de
A12 te Rijswijk.
2. Ervaring
In eerste instantie heel erg theoretisch en weinig tastbaar. Toepassen in projecten was nog wat
anders. Tijdens een bijeenkomst van INCOSE International in Chicago ging er een wereld open omdat
de geïnterviewde daar zag wat er wereldwijd gebeurt op het gebied van SE. Sindsdien de overtuiging
gekregen dat daar ook binnen de Nederlandse infrastructurele sector gebruik gemaakt van moet
worden.
3. Positie van SE binnen bedrijf
Binnen ProRail de afgelopen jaren veel voor elkaar gekregen, zeker om eisengericht te werk te gaan
en vanuit de klantspecificatie. Ook meer marktgericht op basis van de UAV-GC. Ook op het gebied
van V&V is meer duidelijkheid ontstaan.
Lastig is nog wel dat men er verschillende beelden van heeft, geen gemeenschappelijke deler. Hierin
moeten nog stappen gemaakt worden om van SE een gemeengoed te maken. Ook wordt er nog veel
document-based (Word, Excel) gewerkt en tweinig met databases.
4. Tevreden over implementatie van SE
Niet echt, in 2009 is de energie uit de stuurgroep om SE verder in de organisatie te implementeren er
wat uit gegaan. Dat had vooral te maken met de juiste mensen op de juiste plek. Het implementeren
van SE moet van twee kanten komen, bottum up en top down. Lange tijd is dat vanuit slechts één
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kant gekomen, vanuit de werkvloer (bottum up) en werd de visie/richting geven van bovenaf gemist.
Nu andere mensen leidinggevende posities bekleden, is de verwachting de implementatie van SE
binnen ProRail vanuit beide kanten komt.
5. Doelstellingen Leidraad 1
1) De behoefte om de marksector vaker, en in een eerdere fase, te betrekken bij het ontwerp, de
bouw en beheer van de infrastructuur in Nederland.
2) Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en vaardigheden van de markt te
benutten.
3) De behoefte om transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen om tot een besluit te
komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze gepresenteerd te worden
die toegankelijk zijn voor de betrokken partijen.
4) Betere beheersing van het bouwproces, met name het ontwerpproces
5) Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen (verificatie & validatie)
6) Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong
7) Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de uiteindelijke
sloop dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.
8) Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op zichzelf staande
disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor verschillende
vakdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en voorkomt een eilandcultuur (losse, op
zichzelf functionerende disciplines binnen een ontwerpteam).
9) Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de bouwketen
10) Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en
eindresultaat.
Reflectie
1) Ja, gebeurt zeker bij D&C contracten. Er ligt ook meer risico bij de aannemer, al is ProRail wel
bang om het risico geheel los te laten waardoor er in de praktijk meer E&C (engineering &
construct) contracten op de markt worden gezet dan D&C.
2) De vraag is ook wat ontwerpvrijheid is. Het is voor veel organisaties lastig om nuances aan te
brengen in de ontwerpvrijheid. Er kan best al door een opdrachtgever destijds zijn gekozen voor
een brug, maar binnen en brug is ook nog veel ontwerpvrijheid. Als er weinig ontwerpvrijheid is
bij een project, vraagt men zich af waarom men zelf zo weinig vrijheid in het ontwerp heeft. Aan
de andere kant, als opdrachtnemers de volledige ontwerpvrijheid wordt geboden, weet men niet
hoe om te gaan met de ontwerpvrijheid. Hierbij is het voor beide partijen ook lastig om om te
gaan met het anders verdelen van de risico's. Dit zorgt voor andere marges op de contracten en
hier ontstaat verwarring over.
3) Ja, eens
4) Ja eens. Daar worden ook steeds betere werkpakketen voor ontwikkeld. Maar dat kan ook nog
wel beter. Teveel wordt er gewerkt in deelontwerpen (VO,DO etc) en het ontwikkelen van
bomen lijkt soms meer een doel dan een tool. De bouw is investeringsgericht en niet gericht op
de levenscyclus. Binnen ProRail Projecten, afdeling Railtechniek loopt nu het programma KIES
(kennisplatform integraal en expliciet systeemontwerp) en een onderdeel daarvan is het
doorontwikkelen van SE middels een handboek SE
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5)
6)
7)
8)

Ja dat gaat ook goed.
Ja dat gaat ook goed.
Ja, dat gaat beter tot en met de oplevering. Levenscycluskosten nog niet.
Mee eens. CBNL (conceptenbibliotheek) helpt daar aan mee. Er wordt steeds meer
gestandaardiseerd en allerlei ontwikkelen op dat gebied.
9) Dat heeft ook te maken met leren, er wordt in ieder geval binnen de rail-infra nog niet
structureel geleerd.
10) Binnen ProRail zijn daar geen strakke processen voor. Dit hangt samen met de VTW , het
monitoren van de projectvoorgang. Er loopt vaak binnen ProRAil één van de drie (risico's,
planning, geld) aspecten buiten de kaders die dan resulteren in wijzigingen.
Toekomstvisie
SE is echt een cultuurverandering in het doen van mensen in de sector. Dit breng een hoop
veranderingen teweeg. Vaak kunnen jonge mensen deze veranderingen het beste brengen en
aanpakken uiteraard ondersteund door de experts in de sector. Hierbij helpt het om actief bij te
dragen aan de feedback loop binnen de organisatie en natuurlijk door te durven ondernemen en te
blijven leren.

113

Functie
System Engineer, Lead-engineer (infra) (6 jaar werkzaam bij ProRail)
Achtergrond + Werkzaamheden
 In stand houden en wijzigen eisen
 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), MIRT-fasering (spoor,
variantenstudie, realisatie)
 Ontwikkelen schietbaan politie (Siemens)
 HSL-Zuid (Siemens)
 Ontwikkelen Handboek Systems Engineering voor de rail systems engineer
 Software-engineer
Persoonlijke band met SE
Open communicatie is erg belangrijk om SE goed toe te kunnen passen. Dat is dan ook een drive van
de geïnterviewde, alsmede niet meteen (wat techneuten eigen is) in technische oplossingen te
denken, maar eerst af te vragen wat de functionaliteit is en welke eisen daarbij van toepassing zijn.
En vaak de waarom-vraag stellen om de essentie boven tafel te krijgen.
1. Eerste aanraking met SE
Bij Siemens in 1990 voor het eerst in aanraking gekomen met SE. Industriële automatisering en
gericht op de klantvraag (rond 1995). Bij Siemens werd er heel gestructureerd omgegaan met SE. De
overstap naar de infrastructurele bouwsector was best groot, zo is de structuur om SE toe te passen
er nog niet helemaal. Belangrijk van SE is het idee dat je constant aan het controleren bent en niet
zozeer de termen zoals validatie en verificatie. In feite is SE methodisch ontwerpen.
2. Ervaring
In eerste instantie wat vreemde gevoelens, lastig om te bepalen hoe dat moet worden aangepakt.
Door ervaring op te doen met SE (destijds bij Siemens) wordt SE steeds meer eigen en verdwijnt het
onwennige. Vooral een kwestie van doen. Destijds heeft Siemens SE zelf bij de klant geïntroduceerd.
3. Positie van SE binnen bedrijf
ProRail is behoorlijk ver in het goed opschrijven van de eisen, het opsplitsen van de systemen in
subsystemen. Maar het zit nog niet in de genen, goed nadenken over verificatie & validatie kan
bijvoorbeeld nog beter. Er zit bij ProRail nog een te grote knip tussen wat ProRail zelf doet en wat
wordt overgedragen naar de ingenieursbureaus.
4. Tevreden over implementatie van SE
Worden veel knippen gemaakt in het SE proces, lastig om iedereen daarin mee te krijgen. (van
ProRail -> Ingenieursbureau -> Rail Systems Engineer -> Bouwmanager -> Aannemer, zie figuur 1).
Dat is ook lastig om contractueel goed in de markt te zetten.
Verder mag de implementatie van SE volgens de geïnterviewde wel wat sneller gaan. Dit is de
geïnterviewde ook vanuit de industrie (Siemens) gewend. Dat het binnen ProRail langer duurt, komt
vooral door de bureaucratie. Iedereen mag er zijn of haar zegje over doen en het apparaat is een stuk
groter dan bijvoorbeeld bij Siemens, waar alleen het projectteam er iets over te zeggen had.
Bij de projecten binnen ProRail is de SE-systematiek wel een bekend en begrepen begrip.
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FIGUUR 18: SCHEMATISCHE WEERGAVE V-MODEL

5. Doelstellingen Leidraad 1
1) De behoefte om de marktsector vaker, en in een eerdere fase, te betrekken bij het ontwerp, de
bouw en beheer van de infrastructuur in Nederland.
2) Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en vaardigheden van de markt te
benutten.
3) De behoefte om transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen om tot een besluit te
komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze gepresenteerd te worden
die toegankelijk zijn voor de betrokken partijen.
4) Betere beheersing van het bouwproces, met name het ontwerpproces
5) Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen (verificatie & validatie)
6) Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong
7) Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de uiteindelijke
sloop dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.
8) Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op zichzelf staande
disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor verschillende
vakdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en voorkomt een eilandcultuur (losse, op
zichzelf functionerende disciplines binnen een ontwerpteam).
9) Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de bouwketen
10) Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en
eindresultaat.
Reflectie
1) Marktsector zeker eerder betrekken, al in de beginfase en daar draagt SE aan bij.
2) Zeker, SE draagt hieraan bij door functioneel te specificeren
3) Ja, SE heeft de pretentie om erg transparant en expliciet te werken. Hier zijn we alleen nog niet
erg goed in. Een ontwerp is in de basis een oplossing van de eisenspecificatie en het vastleggen
waarom er tot een ontwerp is gekomen, moet goed vast zijn gelegd. Dit gebeurt nog te weinig.
Ontwerpen is hierbij een tool om meer eisen op te stellen op een functioneel niveau. Door
openheid ontstaat communicatie en hierdoor krijg je een beter idee wat het beoogde gebruik is.
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4) Ja, realisatieproces ook.
5) Verificatie (procesmatig), validatie (klant).
6) Klopt.
7) Belangrijk, maar gebeurt nog te weinig. Komt vooral doordat het contracteren voor een breuk
zorgt. Eigenlijk zou je hiervoor vanaf het begin af aan met de partijen om de tafel moet gaan
zitten.
8) Ja, hierin kan BIM ook een grote bijdrage leveren.
9) Mee eens.
10) Proces is nog niet altijd even vloeiend (door besluitvormingsprocessen), zal voornamelijk het
product en eindresultaat betreffen.
Toekomstvisie
Het Handboek SE voor Railtechniek is inmiddels af en dat moet voorkomen dat telkens opnieuw het
wiel wordt uitgevonden. Hierin staat het begrippenkader helder beschreven als ook het hele Vmodel, waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelproces. In het handboek wordt de verkregen
informatie op expliciete wijze beschreven.
Voor het proces zou het beter zijn als partijen eerder betrokken worden, het is immers
multidisciplinair bouwen. Dus bijvoorbeeld de werkvoorbereiders (bouwmanagement) erbij
betrekken als er een ontwerpslag heeft plaatsgevonden. Ook het eerder betrekken van de groep die
binnen ProRail verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud (Asses-Management), komt het
proces ten goede. Nu gebeurt het dikwijls dat als het ontwerp af is de asset-management ons komt
vertellen dat het ene of het ander op deze manier niet kan worden onderhouden.
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Functie
Projectleider (docent, coach, juridisch- & deskundig advies)
Achtergrond + Werkzaamheden
 Voortrekker van het onderwerp SE
 Intern collega's motiveren om SE toe te passen, kennisontwikkeling
 Extern gericht (cursussen), ontwikkelen van handboeken, eisenbibliotheek,
kennisoverdracht, netwerken
 Samenwerking met INCOSE, 4 Partijen overleg (initiatiefnemers Leidraad 1, daarna zijn
installatietechnici en waterbouwers aangeschoven )
 Van 'wat is SE' naar 'hoe werkt het' en 'wat kunnen we ermee'
 Filosofie, civiele techniek&milieukunde
Betrokken projecten
Geen uitvoerende projecten, wel in ondersteunende zin waaronder:
 Publicaties, zoals:
o Handboek Specificeren
o Specificeren van aspecten (3 werkgroepen)
o Praktijkvoorbeeld SE
 Coach N302 Harderwijk, N208 Noord-Holland
 Ontwikkelaar cursussen en docent SE en FS
Persoonlijke band met SE
Als SE goed wordt aangepakt met de juiste scope, dan is de kracht van SE de integrale aanpak en
het expliciet werken. Het wordt leuk om met SE te werken indien SE goed wordt toegepast.
Daarnaast zal het zorgen voor een kwaliteitsverbetering zorgen voor de gehele sector en wordt het
werken met SE óók leuk. Ook is het belangrijk dat belastinggeld bij de publieke overheid zo min
mogelijk wordt verkwist.
1. Eerste aanraking met SE
Vlak voordat Leidraad 1 (2007) uit kwam, nam de participant tijdens een werkgroep voor het eerste
kennis van het begrip SE.
2. Ervaring
Als iets nieuws binnengebracht en zeker iets waar het CROW aan mee moet doen en ook doet. Veel
van de werkzaamheden van CROW heeft te maken met het formuleren van eisen. SE is veel meer
dan alleen het formuleren van eisen, maar dat moet ook beter kunnen.
3. Positie van SE binnen de sector
CROW focust op uitrol SE in de sector, met name bij decentrale overheden en werkt hierbij samen
met de stuurgroep SE (4p) en INCOSE-nl.
Mensen moet overtuigd worden. Veelal is dit opgepakt door de projectleider, maar het management
heeft dit niet altijd inhoudelijk opgepakt. Binnen CROW is men bezig met het ontvlechten van de
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RAW-systematiek (de inhoud losmaken van het contract) en het ontwikkelen van een
eisenbibliotheek waarin de RAW-systematiek expliciet en SMART wordt gemaakt, inclusief de
ontwerprichtlijnen met als uitgangspunt SE. Ook wordt er een conceptenbibliotheek Nederland
opgesteld. Dit soort zaken kunnen voor een impuls aan de gehele sector om explicieter te gaan
werken zaken goed te formuleren.
De sector is ook gegroeid. De bouwbedrijven hadden in eerste instantie een houding van 'nu moet
SE worden toegepast' met de introductie van Leidraad 1. Een aantal partijen zijn hier wat in blijven
hangen, andere zijn overtuigd geworden van de kracht van SE. Dit geldt ook voor midden- en
kleinbedrijven en een aantal provincies.
In de sector zijn er vooral op gebied van scope discussies en wordt SE niet altijd ondersteund vanuit
de projectmanagers. Er ontstaat een soort 'stammenstrijd'. Er is wel een trend waarneembaar van
weerstand naar nieuwsgierigheid en motivatie. Ook wordt het steeds pragmatischer en de
beeldvorming neemt toe in positieve zin. Soms is het wel lastig dat mensen graag een afvinklijstje
(zeg maar hoe het moet)hebben om zo SE toe te kunne passen. Dit is lastig, aangezien er niet één
aanpak is. Als grootste weerstand om SE goed te kunnen toepassen, wordt het goed expliciet werken
genoemd en de invloed van de wethouders op projecten. Daarnaast ontbreekt er nu nog een
business case (kwantitatief).
Toen Leidraad 1 onder impuls van Rijkswaterstaat (RWS) en ProRail verscheen, waren zij koplopers
op het gebied van SE en liepen de bouwbedrijven daar achteraan. Nu is een trend waarneembaar dat
sommige bouwers de koppositie hebben overgenomen en dat RWS en ProRail daar wat achteraan
lopen. Daarnaast lopen de ingenieursbureaus lopen achter, toch nog vaak klachten over (copypaste).
4. Tevreden over implementatie van SE
Nee, anders was de geïnterviewde gestopt met dit werk. Er is absoluut interesse in de werkwijze van
SE, maar ook weerstand. Vooral het aanpassen van de bedrijfsprocessen roept weerstand op. De
procesbeheersing moet anders, omdat processen nu niet zijn ingericht op het toepassen van SE.
Bijvoorbeeld de processen voor kwalitietsmanagement en ICT. Ook vraagt het werken met SE om
andere rollen.
5. Doelstellingen Leidraad 1
1) De behoefte om de marksector vaker, en in een eerdere fase, te betrekken bij het ontwerp, de
bouw en beheer van de infrastructuur in Nederland.
2) Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en vaardigheden van de markt te
benutten.
3) De behoefte om transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen om tot een besluit te
komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze gepresenteerd te worden
die toegankelijk zijn voor de betrokken partijen.
4) Betere beheersing van het bouwproces, met name het ontwerpproces
5) Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen (verificatie & validatie)
6) Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong
7) Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de uiteindelijke
sloop dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.
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8) Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op zichzelf staande
disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor verschillende
vakdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en voorkomt een eilandcultuur (losse, op
zichzelf functionerende disciplines binnen een ontwerpteam).
9) Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de bouwketen
10) Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en
eindresultaat.
Reflectie
1) Heeft niets met SE te maken. Dat is een marktbenadering (contractstuk) en een aanleiding om
iets te laten gebeuren. Leidraad 1 is geschreven in de context van deze marktbenadering en geldt
dus niet voor de gehele GWW-sector.
2) Ook niets met SE te maken, zie 1
3) Komt voort uit de bouwfraude. SE is een expliciete methode. Absoluut mee eens. Maar betekent
niet dat iedereen dat ook begrijpt
4) Eens.
5) Ja dat kan je met SE bewerkstelligen.
6) Eens.
7) Nooit begrepen dat de bouwsector, die iets maakt voor langere tijd van belastingsgeld, alleen
kijkt naar de projectkosten. SE gaat uit van de levenscyclus. Met SE ben je, als het goed is, bezig
met de levenscyclus. In de bouwsector zijn er processen die ervoor zorgen dat men niet nadenkt
over de levenscyclus, die voornamelijk met geld te maken hebben.
8) Streven is leuk, maar gaat nooit lukken. (dit wordt inmiddels ook weer een beetje losgelaten). Zo
gebruiken ProRail en RWS andere termen voor de klanteisen specificatie (KES en CRS) en wordt
er ook nog iets anders mee bedoeld.
9) Of SE hieraan gaat bijdragen is de vraag. SE kan wel helpen met het expliciet beschrijven van de
contracten, zodat men elkaar beter begrijpt.
10) Dat is nog erg lastig, business case ontbreekt nog steeds.
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Aanvullend
De geïnterviewde gaf aan wie in de publieke sector nu de klant is, de politiek, het
ambtenarenapparaat of de gebruikers? In feite moet het ambtenarenapparaat de vraag van de
politiek interpreteren, maar ook wat de gebruiker wil. Hierin moet het ambtenarenapparaat als een
soort smeerolie fungeren. In de praktijk komt het erop neer dat de initiële scope in het begin bewust
klein wordt gehouden, zodat het project makkelijk doorgang wordt verleend. Men weet al dat het
vaak meer gaat worden, maar anders komt het er niet doorheen. Zodra het er door is kan dan altijd
de scope nog worden uitgebreid. Ook heeft het ambtenarenapparaat /politiek vaak zoveel tijd nodig,
dat deze tijd na aanbesteding dient te worden ingehaald.
Politiek

Klant?

Ambtenaren

Gebruikers

Toekomstvisie
Het gaat groeien, wordt logischer voor steeds meer partijen en ook een steeds pragmatischere
benadering. Bijvoorbeeld door het IPM-rollenmodel (integraal projectmanagement) krijgt SE een
steeds logischere toepassing en meer waarde en zal leiden tot een kwaliteitsverbetering.
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Functie en werkzaamheden (inmiddels gepensioneerd)
Betrokken geweest bij het bedrijfsbureau voor de Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL). Het bedrijfsbureau
was verantwoordelijk voor ondersteunende processen als planning, kosten, ICT, SE en had effect op
de projectorganisatie. De HSL-ZUID is het eerste project waarbij SE in de Nederlandse
infrastructurele sector is geïntroduceerd. In de jaren '90 is Fokker, een vliegtuigbouwer, failliet
gegaan en Fokker was al een stuk verder op het gebied van SE. Een aantal ex-werknemers van
Fokker is gevraagd bij dit project te komen werken.
Persoonlijke band met SE
Project management moet het SE proces goed situeren in het project en de relaties vast stellen met
de design engineering processen. SE is een fundamenteel ontwerpproces, ook voor
ingenieursbureaus (waar de geïnterviewde werkzaam is geweest).
Eerste aanraking met SE
In de jaren '70 voor het eerst kennis genomen van het begrip SE via de wereld van het Amerikaanse
projectmanagement . De geïnterviewde had er destijds boeken over geraadpleegd en ook zelf
verhalen gehouden. Het maken van een goed ontwerp door middel van het integreren van
ontwerpdisciplines was een evidente maar ook moeilijk te realiseren eis. Toen SE bij de HSL-Zuid
werd geïntroduceerd, was dan conceptueel niet nieuw. Wel het werken met SE. Bij veel mensen
sloeg de gedachte van SE niet aan en de civiele discipline sloeg het verhaal van SE grotendeels af; wel
is het configuratiemanagement overgenomen. Dat SE niet zo aansloeg, komt vooral doordat de
mensen die SE introduceerde, het brachten in termen en voorbeelden van vliegtuigen (oud Fokker
medewerkers). Voor deze mensen was het lastig om de vertaalslag te maken naar de HSL.
Kernopgave bij de HSL was het ontwerpen van de interactie tussen trein en hoge snelheidslijn. In het
project zijn in feite de trein en de lijn uit elkaar gehaald en daar zijn later ook wat problemen door
ontstaan. Zo moeten de portalen op bepaalde plaatsen staan i.v.m. de stroomvoorziening, maar daar
was in eerste instantie niet over nagedacht omdat dit geen civiele techniek is. Was trein en lijn ook
als een geheel beschouwd, dan was over dit probleem eerder nagedacht en konden daar ook eerder
eisen voor worden opgesteld. Ook de naamgeving, de Hogesnelheidslijn geeft eigenlijk al aan dat het
hier niet gaat om een operationele verbinding, maar het aanleggen van die lijn. Eigenlijk heeft civiel,
samen met de planologen, het denkraam voor dit project bepaald waarin de rest moest ingepast.
Toentertijd was ProRail niet instaat om voldoende weerwerk te bieden Vanuit hun spoorse discipline.
Toepassing SE
SE werd bij de HSL toegepast om een tweetal redenen. Innovatief én worsteling met complexiteit. De
ontwerpsituatie was lastig te overzien en het programma van eisen is door het toepassen van SE
aanzienlijk verbeterd.
Positie van SE in sector
Gevoel dat SE te log is gemaakt in de bouwsector. De grens tussen SE en design engineering wordt te
weinig onderkend. Bijvoorbeeld het toepassen van SE op een gemaal is vaak niet nodig. Er zijn
mensen die meerdere malen een gemaal hebben ontwikkeld en die hebben geen explicitering nodig.
SE moet focussen op complexe samenhangen en niet op reeds opgeloste engineering opgaven.
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Nut SE
De geïnterviewde stelt dat SE soms wordt toegepast door mensen omdat het moet, maar die
beschikken niet over een helder conceptueel SE kader. Voor SE is het belangrijk om abstract te
kunnen denken, ervaring en eisen en oplossingen goed kunnen onderscheiden. Als iemand niet goed
is in SE, moet die persoon werkzaam zijn in de design engineering en niet in SE. Daarnaast is SE
vooral van nut bij complexe projecten en niet bijvoorbeeld bij het bouwen van een huis. Als veel
onderdelen op elkaar ingrijpen (sprake van interactie) ontstaat complexiteit en is SE ogenblikkelijk
nuttig. Ook moet SE meegaan over de gehele levensduur van een object, maar dat gebeurt vaak niet.
In het begintraject moet SE, daarna wordt het losgelaten. Er is te weinig filosofie en bewustzijn op
dat gebied.
Onderhoud
Voor een aannemer is het ontzettend lastig om bijvoorbeeld voor een periode van 15 jaar een
inschatting te maken wat de laagste kosten voor het onderhoud zullen zijn. Daarvoor moet een
aannemer echt kennis van zaken hebben. Daar komt bij dat een aannemer bijvoorbeeld 5 of 10
projectleiders heeft die verschillend daarover denken. Hierdoor is de geïnterviewde van mening dat
aannemers hierin ook niet goed kunnen zijn, er is teveel kennis voor nodig. Het risico van het
meerjarig onderhoud van een tracé is een risico dat niet bij de aannemers thuis hoort, voor de
overheid is dat geen risico. Die zal hier niet failliet aan gaan, een aannemer wel.
5. Doelstellingen Leidraad 1
1) De behoefte om de marksector vaker, en in een eerdere fase, te betrekken bij het ontwerp, de
bouw en beheer van de infrastructuur in Nederland.
2) Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en vaardigheden van de markt te
benutten.
3) De behoefte om transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen om tot een besluit te
komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze gepresenteerd te worden
die toegankelijk zijn voor de betrokken partijen.
4) Betere beheersing van het bouwproces, met name het ontwerpproces
5) Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen (verificatie & validatie)
6) Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong
7) Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de uiteindelijke
sloop dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.
8) Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op zichzelf staande
disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor verschillende
vakdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en voorkomt een eilandcultuur (losse, op
zichzelf functionerende disciplines binnen een ontwerpteam).
9) Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de bouwketen
10) Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en
eindresultaat.
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Reflectie
1) Eens
2) Eens, overhevelen van ontwerptaken
3) Ja, mits het goed gedocumenteerd wordt (niet zozeer SE gerelateerd)
4) Nee, ambitie die men niet waar kan maken. Je krijgt een betere kwaliteit van een deel van het
ontwerpproces.
5) Ja eens
6) Niet SE gerelateerd. Is vooral een zaak van documenteren.
7) Ja eens. Maar het denkkader van de leidraad is daarvoor wel ruim onvoldoende.
8) Het is een illusie om één taal te willen introduceren. Eisen m.b.t. de raakvlakken van objecten die
ontwikkelt worden door de verschillende design-disciplines worden gedefinieerd zodat men
precies weet hoe de raakvlakken dienen te worden ontworpen.Maar dat is niet hetzelfde als één
taal spreken.
9) Is geen SE opgave.
10) Ja, er moet ook voldaan worden aan het programma van eisen.
Toekomstvisie
Er zullen een paar clubs het verder oppakken die het echt goed toepassen. Maar de bulk van SE zal
op middelbaar niveau worden toegepast. Eigenlijk is dat hetzelfde als met projectmanagement,
iedereen doet het al jaren, maar in feite doet iedereen maar wat. Natuurlijk zullen er geleidelijk
verbeteringen waarneembaar zijn.
Of SE wordt toegepast, hangt ook sterkt af van de wisselende vraag. Het zal lastig worden om een
vast aanbod instant te houden. Daar komt bij dat Nederland een klein land is, en mocht er echt een
lastig vraagstuk liggen, kan men gemakkelijk naar grote, buitenlandse partijen gaan.
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Functie(s)
- Afdelingshoofd RAMS Risk SE BAM Infraconsult
- Promovendus, specialist RAMS/Risk & SE
Werkzaamheden
 Primaire taak het aansturen van de afdeling
 o.a. betrokken geweest bij de Sluiskiltunnel
o
o
o

Lid van de SE Boost
o.a. betrokken geweest bij knooppunt Hoevelaken, Maasvlakte containerterminal
promotieonderzoek op het gebied van besluitvorming en SE

Persoonlijke band met SE
De filosofie van SE, het denken voor het doen spreekt de geïnterviewde erg aan. Ook de relatie van
SE met kwaliteitsmanagement spreekt de geïnterviewde aan (bouwen we wat de klant wilt hebben
en doen we dat in één keer goed?).
De andere geïnterviewde geeft aan natuurlijk niet voor niets een promotieonderzoek te doen op het
gebied van SE. Dingen in één keer goed doen en projecten gestructureerd aanpakken. Het
promotieonderzoek gaat ook over de vraag of de manier waarop SE momenteel wordt toegepast,
ook de manier is waarop het meeste uit de markt wordt gehaald. Deze vraag vindt de geïnterviewde
erg interessant!
1. Eerste aanraking met SE + (2) ervaring
Eén geïnterviewde gaf aan dat tijdens het college van de heer Veenvliet de geïnterviewde voor het
eerst met SE is gekomen. Dat was toen een behoorlijke schok.
De andere geïnterviewde gaf aan dat hij bij een opdrachtgever voor het eerst in aanraking is
gekomen met SE. De opdrachtgever baalde ervan dat er iets is geleverd dat men net niet wilde
hebben en daar moest iets anders voor worden gevonden (D&C - contract). De vraag moest anders
worden geformuleerd en hiervoor werd SE toegepast en was eigenlijk een logisch gevolg. De
geïnterviewde geeft aan van zijn toenmalige afdelingshoofd gehoord te hebben dat men geen
oplossing in de markt zet, maar een probleem. En om dat probleem op te lossen, biedt SE een
uitkomst.
3. Positie van SE binnen bedrijf en (4) tevreden over implementatie van SE
Binnen de BAM is het SE proces niet een apart proces, maar zit in het werkproces verweven en in
feite doet men binnen de BAM niet anders. Ook zijn er allerlei kwaliteitsniveaus gekoppeld aan SE. In
de buitenlandse markten, waar de BAM ook actief is, wordt er overigens nog weinig met SE gewerkt.
4. Tevreden over implementatie van SE
Het begrip SE is bedrijfsbreed een bekend begrip, zeker bij de grote, complexe projecten en binnen
de BAM wordt veel op basis van SE gewerkt.
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Een knelpunt binnen de BAM om SE verder te implementeren is de tijdsdruk. Op een gegeven
moment is er dan een beweging om maar meteen beginnen te ontwerpen in plaats van alles
gestructureerd aan te pakken. Ook de bedrijfscultuur is een knelpunt hierin.
Bij de opdrachtgevers merkt men dat het steeds beter lukt om hun rol in het voortraject invulling te
geven.
5. Doelstellingen Leidraad 1
1) De behoefte om de marktsector vaker, en in een eerdere fase, te betrekken bij het ontwerp, de
bouw en beheer van de infrastructuur in Nederland.
2) Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en vaardigheden van de markt te
benutten.
3) De behoefte om transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen om tot een besluit te
komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze gepresenteerd te worden
die toegankelijk zijn voor de betrokken partijen.
4) Betere beheersing van het bouwproces, met name het ontwerpproces
5) Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen (verificatie & validatie)
6) Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong
7) Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de uiteindelijke
sloop dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.
8) Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op zichzelf staande
disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor verschillende
vakdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en voorkomt een eilandcultuur (losse, op
zichzelf functionerende disciplines binnen een ontwerpteam).
9) Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de bouwketen
10) Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en
eindresultaat.
Reflectie
1) Ja, dat zie je ook in de contracten terugkomen.
2) De behoefte is er wel, maar in de praktijk is de ontwerpvrijheid vaak niet zo groot als men dat
wilt en is men er ook nog niet zo goed in om die ontwerpvrijheid op te schrijven. Niet op elk punt
kan ook ontwerpvrijheid worden gegeven, en dat is iets wat de opdrachtgevers zich steeds meer
realiseren.
3) De behoefte is er nog steeds, maar het moet wel praktisch blijven. Het moet niet leiden tot extra
veel papierwerk. De verificatie moet ook liggen bij degene die dat kan doen en dat gebeurt nu
lang niet altijd. Dit komt de transparantie en openheid niet ten goede.
4) Ja dat is zeer zeker aan de orde, ook de integratie van beide processen. Met name de integratie
van de faseovergangen is dat een belangrijk punt.
5) Zie ook 3). We zijn nog steeds op zoek hoe verificatie efficiënt kan worden toegepast. De
validatie zit er nog niet echt in.
6) Het herleiden van de eisen gebeurt goed, maar lang niet altijd tot de oorsprong. Wel binnen de
kaders die de BAM heeft. De echt belangrijke keuzes liggen bij de opdrachtgevers. De keuzes die
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7)
8)

9)
10)

opdrachtgevers maken in hun voortraject, zouden eigenlijk ook mee moeten worden gegeven
naar de marktpartijen toe.
Ja dat is héél nadrukkelijk aan de orde.
Zeker het streven, maar het lukt nog niet echt. Het spreken van één taal gaan we ook nooit
halen, daarvoor is de sector ook te divers (veel nuance verschillen). De methode die gebruikt
wordt is wel eenduidig, en dan is het ook niet zo'n probleem dat het niet lukt.
Niet echt een link met SE.
Erg belangrijk, daar is nog winst te behalen.

Toekomstvisie
Binnen de BAM Infra heeft met een Roadmap SE (welke ontwikkelingen komen er op ons
af)opgesteld om te zien waar het SE vakgebied binnen de BAM versterkt moet worden. Daar is nog
genoeg werk te doen. Het draagvlak is daar voor binnen de BAM, ook voor het opzetten van een
specialistische afdeling die zich focust op SE. Naast tijd loopt men er ook wel is tegenaan dat dingen
eenvoudiger mogen worden gemaakt voor eenvoudigere projecten (als een KIA gevraagd wordt
hoeven we geen Mercedes te bouwen). Terwijl het systeem ook geschikt is om een KIA te
ontwikkelen, daar is nog wat te winnen. Verder geeft men aan dat de contractuele knip klopt niet
met de SE-gedachte.
De kracht van dit systeem kan nog verder benut worden. Het vastleggen van informatie, meer
gebruik maken van digitale hulpmiddelen zodat het ook in de uitvoering buiten makkelijker wordt
(dat SE niet alleen binnen gebruikt worden) en de bewustwording van de besluitvorming
(traceerbaarheid van besluitvorming). Een voorbeeld van hoe SE buiten gebruikt kan worden, is
bijvoorbeeld het eenvoudig checken van informatie op een smartphone.
In de gehele sector zal SE zich breder gaan ontwikkelen, ook bij de kleinere partijen. Daarnaast zal
V&V praktischer worden en komen we misschien terug op hoe dat nu is ingestoken. Ook is het
belangrijk om te kijken wat er nodig is voor een opdrachtgever om een opdracht met een gerust hart
aan de markt over te laten en wat kan, in dit geval de BAM, daarin betekenen. Ook andersom, dus
dat opdrachtgevers informatie leveren aan de BAM waar zij mee verder kunnen.
Soms zijn opdrachtgevers ook teveel geneigd om mee te gaan met opdrachtnemers, waardoor de
opdrachtnemers niet echt volwassen kunnen worden. Opdrachtgevers accepteren vrij veel (ook al
ontbreken er soms onderdelen) en dat komt vooral omdat men dan verder kan met het project
(factor tijd). Het is belangrijk om daarin goede procesafspraken te maken en elkaar daar aan te
houden.
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Functie
System Engineer/Technisch adviseur (systeem ontwikkelaar)
Werkzaamheden en verleden
 o.a. betrokken geweest bij de Maasvlakte-Vaanplein, A12 Ede-Grijsoord en verruiming van
Twentekanalen
 Bij RWS begonnen met wegontwerp/kostenramingen
 Geven van interne cursussen
 Achtergrond in de waterhoek
Persoonlijke band met SE
SE past de geïnterviewde erg goed. Qua karakter is de geïnterviewde gestructureerd, houdt van
regels en transparantie en denkt niet zozeer in oplossingen, vooral geïnteresseerd in het
achterliggende probleem. De geïnterviewde heeft een passie voor SE en een jas die haar goed past.
Op SE gebied ook een early adapter en stelt een WBS op, op het moment dat de geïnterviewde op
vakantie gaat.
1. Eerste aanraking met SE
In 2002 bij het project A4 Burgerveen - Leiden en was goed bevallen. Ook leuk om SE over te dragen
aan collega's
2. Ervaring
SE is een andere manier om tegen projecten aan te kijken en is een logische manier van werken.
3. Positie van SE binnen bedrijf
De processen zijn nog niet beschreven, maar daarin zijn we een behoorlijk eind op weg. SE is al aardig
ingebed in de organisatie, zo zijn er standaardcontractvormen met allerlei modellen die daarbij
horen. Dit kan nog wel beter en scherper, maar wordt al vaak toegepast.
Binnen de sector moet er nu eenmaal gecontracteerd worden en dan vindt er op een gegeven
moment een overdrachtsmoment plaats. Daar is nog winst te halen als we dat beter vorm weten te
geven. Ook de V&V kan nog een stuk beter (zowel intern als in de gehele markt). Er heerst met name
nog onduidelijkheid over het begrip validatie en dat moet echt nog verinnerlijkt worden. Bij
verificatie is het begrip wel duidelijk, maar dat kan intern nog beter worden uitgevoerd.
4. Tevreden over implementatie van SE
Tevreden is de geïnterviewde nooit. De geïnterviewde had graag gezien dat het implementeren
binnen RWS sneller was verlopen, maar binnen RWS is men goed op weg.
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5. Doelstellingen Leidraad 1
1) De behoefte om de marktsector vaker, en in een eerdere fase, te betrekken bij het ontwerp, de
bouw en beheer van de infrastructuur in Nederland.
2) Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en vaardigheden van de markt te
benutten.
3) De behoefte om transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen om tot een besluit te
komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze gepresenteerd te worden
die toegankelijk zijn voor de betrokken partijen.
4) Betere beheersing van het bouwproces, met name het ontwerpproces
5) Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen (verificatie & validatie)
6) Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong
7) Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de uiteindelijke
sloop dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.
8) Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op zichzelf staande
disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor verschillende
vakdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en voorkomt een eilandcultuur (losse, op
zichzelf functionerende disciplines binnen een ontwerpteam).
9) Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de bouwketen
10) Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en
eindresultaat.
Reflectie
1) Dat is een contractkeuze, een strategische keuze. SE kan daarbij een hulpmiddel zijn om eerder
los te laten voor de opdrachtgevers.
2) Deze ligt in het verlengde van 1). Dit is ook een keuze en komt door het markt, tenzij principe.
3) Dat hangt ook samen met het feit dat gaat om belastinggeld en op het moment dat er betalingen
door RWS gedaan worden, moet men ook zeker weten dat de betalingen doelmatig zijn. SE
steunt dit proces hierin erg goed en past hier erg goed bij.
4) Deels, het belangrijkste is dat je ervoor zorgt dat de processen duidelijk zijn.
5) Ja, absoluut. Dat is echt een kenmerk van SE en SE maakt dit proces scherper en duidelijker.
6) Als het proces goed wordt uitgevoerd, absoluut.
7) Ja dat is ook een kenmerk van SE. Dit moet geborgen zijn in de afspraken die wij maken over hoe
we specificeren. De invulling daarvan kan nog beter. Het is voor beide partijen, zowel
opdrachtgever als opdrachtnemer, lastig om de onderhoudskosten voor een lange periode in te
schatten. Daarom is het belangrijk om om te leren gaan met onzekerheden en die incalculeren.
8) Ja, het is heel gemakkelijk om langs elkaar heen te praten. Op dit punt is al veel winst behaald.
9) Niet helemaal over uit, dit heeft ook met 8) te maken. Als je de taal scherper hebt, wordt de
communicatie gemakkelijker, maar dat is nog geen garantie.
10) Goed nadenken aan het begin (waar je door SE in gestimuleerd wordt), verificatie en planmatig
te werk gaan dragen hier daar aan bij.
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Toekomstvisie
Een roze wolk! Dat we als RWS V&V beter onder de knie gaan krijgen en resulterend in een betere
communicatie met de minister over projectvoortgang en doelstellingen. Vooral aan de voorkant is
daar nog winst te behalen. De geïnterviewde hoopt dat ooit SE ook op het ministerie wordt gezien als
een manier van werken die ook voor hun uitkomst biedt.
Naar de markt toe zou het mooi zijn als de begrippen nog scherper kunnen worden neergezet. Hier
kan model based SE een bijdrage aan leveren door hele scherpe definities te stellen. Op die manier
kan RWS ook eerder met een geruster hart los laten. Maar RWS heeft natuurlijk ook een publieke
taak en dat spanningsveld zal altijd blijven (met bijvoorbeeld tracébesluiten).
Binnen RWS is er op het gebied van onderhoud nog veel winst te behalen.
SE zal zich blijven doorontwikkelen en dat het op een gegeven moment echt een manier van doen
wordt waarbij we het niet meer over SE hebben, maar afgesproken processen.
Werken met SE vraagt ook om een andere rol. Met name het inkopen wordt vooral als doel gezien en
niet zozeer het hebben en beheren van infrastructuur, terwijl dat wel nieuwe ontwikkeling binnen
RWS is. Bij de inkoop afdeling wordt al veel meer losgelaten van de techniek en er zijn collega's die
daar veel moeite mee hebben. Werken met SE vraagt ook om een andere rol. Ook het opstellen van
functionele vraagspecificaties kan nog veel beter, maar dat gaat steeds beter. De kwaliteit is nog niet
altijd super, maar dat gaat beter. Het is vooral belangrijk om de basisspecificaties te verbeteren.
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Functie
Proces manager & System Engineer
Werkzaamheden en verleden
 o.a. betrokken geweest bij de kust bij Petten (vervangen van oude zeewering),
dijkverbetering Hagestein - Opheusden
 SE opzetten binnen Van oord
 Invulling geven aan SE in zowel tenders als uitvoerende projecten
Persoonlijke band met SE
Vooral een logische manier van werken. In het buitenland wordt eigenlijk al veel meer
ontwerpvrijheid geboden en die contracten gaan al meer richting D&C, waarbij de klant er veel
minder dicht op zit. Dit verschilt ook per land én klant.
1. Eerste aanraking met SE
In 2011, toen de geïnterviewde bij Van Oord in dienst trad, nam de geïnterviewde voor het eerst
kennis van het begrip SE. Zo is de geïnterviewde langzamerhand in SE gegroeid en heeft de
geïnterviewde, samen met een aantal collega's, SE vorm gegeven binnen Van Oord.
2. Ervaring
Sinds de geïnterviewde in aanraking is gekomen met SE, is de geïnterviewde langzamerhand in SE
gegroeid en heeft de geïnterviewde, samen met een aantal collega's, SE vorm gegeven binnen Van
Oord. Vooral een logische manier van werken.
3. Positie van SE binnen bedrijf
Van Oord heeft de areas waarin het bedrijf opgeknipt in een aantal delen, waar Nederland er één van
is. Binnen dit area heeft SE inmiddels wat gestalte gekregen, in andere areas wordt het nog als een
vloekwoord gezien.
4. Tevreden over implementatie van SE
Binnen Van Oord staat het er heel wisselend voor (vooral nauwelijks in het buitenland, redelijk in het
Nederland). De directie steeds beter de waarde van SE en daar is een stijgende lijn waar te nemen.
Verder is het erg afhankelijk van het functieprofiel van de werknemer en voor welke werkgevers men
gewerkt heeft.
De geïnterviewde geeft verder aan dat de verwachting was dat het sneller zou worden opgepakt. Dat
heeft vooral te maken met een cultuuromslag waarbij het belangrijk is om dit positief te benaderen.
Naast de overgang van traditioneel werken naar meer integraal werken noemt de geïnterviewde ook
dat het inrichten van de bedrijfsprocessen veel tijd kost waardoor men vaak wordt ingehaald door de
praktijk van de dag. Bij Van Oord is de scheepsplanning leidend.
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5. Doelstellingen Leidraad 1
1) De behoefte om de marktsector vaker, en in een eerdere fase, te betrekken bij het ontwerp, de
bouw en beheer van de infrastructuur in Nederland.
2) Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en vaardigheden van de markt te
benutten.
3) De behoefte om transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen om tot een besluit te
komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze gepresenteerd te worden
die toegankelijk zijn voor de betrokken partijen.
4) Betere beheersing van het bouwproces, met name het ontwerpproces
5) Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen (verificatie & validatie)
6) Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong
7) Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de uiteindelijke
sloop dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.
8) Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op zichzelf staande
disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor verschillende
vakdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en voorkomt een eilandcultuur (losse, op
zichzelf functionerende disciplines binnen een ontwerpteam).
9) Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de bouwketen
10) Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en
eindresultaat.
Reflectie
1) Goed initiatief, hierbij zijn met name de contractuele verhoudingen lastig.
2) Ja absoluut belangrijk, ook één van de grootste struikelblokken. Vaak heeft de klant achter de
klant al een veel nauwere oplossingruimte voor ogen dan uit het eisenpakket te halen valt.
Omdat deze sector ook een sterk concurrerende markt kent, is het om een opdracht gegund te
krijgen, haast noodzakelijk om aan de zuinige kant van de oplossingruimte te gaan zitten. Met als
gevolg dat dit na gunning veel conflicten oplevert over wat wel en wat niet binnen het
eisenpakket valt. De opdrachtgever kan soms duidelijker zijn, als men iets wilt, zeg dat dan ook.
Ga functioneel specificeren terwijl de oplossingruimte al bekend is.
Ook sluiten de contractvormen in Nederland volgens de geïnterviewde te weinig aan om de
geschetste problematiek te beheersen omdat er een hele harde knip is tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever. Hierdoor wordt de markt ook niet echt uitgedaagd om met de beste oplossing te
komen, maar vooral de goedkoopste.
3) Is heel wenselijk, maar ook hier de contractuele knip. Met name transparantie in het
aanbestedingstraject zou wenselijk zijn.
4) Ja mee eens, veel meer grip en controle ook door het expliciet werken.
5) Verificatie is een vereiste vanuit het contract. Validatie is meer een luxe omdat beide partijen
niet echt raad weten met validatie. Als opdrachtnemer ben je gebonden aan de eisen uit het
contract en niet aan wat de opdrachtgever eigenlijk had gewild.
6) Ja daar is men binnen Van Oord ook echt naar opzoek. Een grote uitdaging voor de aannemers
en SE biedt hier de tools voor. Dat vergt ook veel discipline en is nog niet altijd op te brengen.

131

7) Ja dat is afhankelijk van het contract. Door SE is er wel meer aandacht voor de lifecycle-costs,
maar dat kan ook komen door het nieuwe denken waarin men meer dingen tegelijkertijd wilt
meenemen.
8) Ja dat is zeer wenselijk. Maar ook lastig om te realiseren. Binnen Van Oord werd zeker in het
beginstadium SE ervaren als iets wat conform de regeltjes moet en als er dan ook nog erg
gehamerd wordt om de juiste termen te gebruiken, wordt de barrière om met SE te starten
alleen maar vergroot. Het maakte in het begin dus niet heel veel uit hoe men dat noemde, als
men maar hetzelfde werd bedoeld. Nu zijn er inmiddels wel veel misvattingen over ontstaan,
met name in de geschreven communicatie.
9) Communicatie an sich niet zo. Maar het maakt informatie wel inzichtelijk. De contractuele relatie
die men met elkaar heeft is wel lastig, omdat men hierdoor nooit volledig open zal
communiceren. Maar het biedt wel een gemeenschappelijk platform.
10) Ja, deels SE, ook deels ISO 9001. Er zou meer moeten worden gevalideerd richting klantvraag
maar dan zou elke partij in de bouwketen hetzelfde gemeenschappelijke doel moeten nastreven.
Binnen Van Oord draagt SE er wel bij dat de borging beter verloopt. Door SE toe te passen komen
de hiaten beter naar voren.
Toekomstvisie
SE heeft de toekomst, de geïnterviewde geeft aan dat het straks een standaard werkwijze zal worden
en dat er niet meer, zoals nu, nog gezegd wordt dat er ook aan SE moet worden gedaan. Daarvoor
moeten we ook als gehele markt gaan herijken hoe we met aanbesteden en opdrachtgever en
opdrachtnemer relatie willen omgaan. Als daar een efficiëntiere vorm van samenwerken in wordt
gevonden, zal er ook veel meer waarde worden gehaald uit het lifecycle denken.
Binnen Van Oord moet SE ook naar internationaal niveau gebracht worden. Ook daar neemt het
aantal complexe projecten toe. Daarin moet ook nevenaannemers worden meegenomen. Een
opdrachtgever hoeft niet te vragen om SE toe te passen, maar dat wordt onderdeel van onze
werkwijze.
Het uitdunnen van inhoudelijke expertise bij de opdrachtgevers leidt wel tot
communicatieproblemen omdat we nu alleen op papier moeten aantonen dat iets goed en daardoor
vaak een pragmatische oplossing wordt afgewezen.
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Functie
Senior projectmanager Royal HaskoningDHV/ Projectmanager Railinfra Solutions (samenwerking
tussen W+B, Royalhaskoning/DHV)
Werkzaamheden en verleden
 o.a. betrokken geweest bij de Oversteek (nieuwe brug over de Waal in Nijmegen), vervangen
van betonnen bruggen voor provincie Gelderland
 Expert groep NLIngenieurs namens Royal HaskoningDHV
 Cursusleider
 Allerlei soorten projecten, groot en klein, waarbij telkens SE is toegepast voor de
voorbereidingen van de contracten.
 Civiele techniek TU Delft
Persoonlijke band met SE
Ja, SE is hart en ziel voor de geïnterviewde en de geïnterviewde is ook niet voor niets initiatiefnemer
bij Royal HaskoningDHV. De geïnterviewde geeft aan dan als iets bij je past dan doe je het goed en als
je het goed doet dan vind je het ook leuk, zo gaat dat met dit soort dingen. De geïnterviewde geeft
verder aan dat SE wel een beetje zijn lust en leven is. Wat dat betreft is het een 100% score!
SE is een duidelijk en beheerst proces waar elke stakeholder goed bij betrokken kan worden. Dit zijn
belangrijke eigenschappen, want als je ziet waar het fout gaat in de praktijk, heeft dat te maken met
het betrekken van de stakeholders, de SMART-heid van de eisen en het niet bouwen wat er gevraagd
wordt. Dit zijn juist dingen waar SE een grote bijdrage aan kan leveren.
De geïnterviewde stelt dat als je SE toepast in de initiatieffase, je anders werkt en zeker niet meer
uren of kosten moet investeren. Men hoeft dus niet te investeren in SE in de voorfase, omdat dit geld
genereert en dus niets kost.
1. Eerste aanraking met SE
Begin 2000 voor het eerst in aanraking gekomen met SE naar aanleiding van de introductie van SE
door ProRail en RWS.
2. Ervaring
SE was nieuw en het sprak de geïnterviewde erg aan en is daar ook erg ingedoken. Bij
RoyalHaskoning heeft de geïnterviewde SE opgestart. Bij de werktuigbouwkundige club binnen het
bedrijf was er al meer ervaring opgedaan met SE, met name in de olie-industrie. Daar heeft de
geïnterviewde informatie over informatie ingewonnen.
3. Positie van SE binnen bedrijf
SE is vanuit de opdrachtgevers op de markt terecht gekomen en ook ondersteund door het
directieteam. In zekere zin staat SE nog aan het begin. Binnen sommige projecten wordt SE al goed
toegepast, maar als we het hebben over de hele breedte nog niet.
4. Tevreden over implementatie van SE
Dat SE nog niet in de gehele breedte goed wordt toegepast, heeft vooral te maken met de cultuur.
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Als men nu werkt met geïntegreerde contracten, wordt nog steeds gevraagd naar het bestek. Dat is
iets wat nog steeds in deze sector aanwezig is. Hieruit is te concluderen dat SE in feite nog aan het
begin staat. Wel bevordert bijvoorbeeld ICT het samenwerken in de keten.
5. Doelstellingen Leidraad 1
1) De behoefte om de marktsector vaker, en in een eerdere fase, te betrekken bij het ontwerp,
de bouw en beheer van de infrastructuur in Nederland.
2) Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en vaardigheden van de markt te
benutten.
3) De behoefte om transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen om tot een besluit te
komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op eenvoudige wijze gepresenteerd te worden
die toegankelijk zijn voor de betrokken partijen.
4) Betere beheersing van het bouwproces, met name het ontwerpproces
5) Aantonen van de adequaatheid en efficiëntie van mogelijke oplossingen (verificatie & validatie)
6) Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot de oorsprong
7) Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het onderhoud en de uiteindelijke
sloop dient mee genomen te worden al tijdens de ontwerpfase.
8) Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op zichzelf staande
disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar één taal die voor verschillende
vakdisciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. Dit
bevordert de samenwerking binnen de bouwketen en voorkomt een eilandcultuur (losse, op
zichzelf functionerende disciplines binnen een ontwerpteam).
9) Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de bouwketen
10) Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces, product en
eindresultaat.
Reflectie
1) Ja met name de geïntegreerde contractvormen dragen daar aan bij. Vroeger draaide het om
projecten, nu meer om het kopen van bijvoorbeeld een brug of een ziekenhuis en dit overlaten
aan de markt. Behoefte is ook zeker aanwezig en dat lijkt de geïnterviewde ook verstandig. Een
illustratief voorbeeld hierbij noemt de geïnterviewde het kopen van bijvoorbeeld een regenjas in
de winkel dan denk je dat je een idee hebt van wat je wilt en ga je je daarop oriënteren (door
naar de winkel te gaan bijvoorbeeld). Bij het oriënteren wordt je beïnvloed en uiteindelijk koop je
iets waar je van tevoren niet dacht je dat je dat ging kopen, het is misschien iets duurder maar je
bent er wel hartstikke tevreden over. Zo werkt dat ook met bouwprojecten waarbij het van
belang is om iedereen daarin tevreden te houden. Een duurdere aanbieding hoeft ook niet meer
te kosten, als er bijvoorbeeld extra tijdens de ontwerpfase geïnvesteerd wordt wat zich tijdens
de gebruikfase uitbetaald. SE is hier een prima middel voor om te kiezen uit de aanbiedingen en
je wensen daarbij te laten beïnvloeden.
2) Ontwerpvrijheid vergroten is erg goed. Bij aanbesteding houdt de geïnterviewde
ontwerpvrijheid-sessies. Bij aanbesteden ben je bezig met het ontwikkelen van eisen en daarmee
stuur je de ontwerpvrijheid. Daarbij is het goed om te realiseren welke ontwerpvrijheid op de
markt wordt gezet en of dat ook wenselijk is. Het gaat er vooral om, om de ontwerpvrijheid te
beheersen. Ook de communicatie met de politiek is van groot belang, want die wilt altijd weten
hoeveel iets kost en dat is soms problematisch. Het is een uitdaging om contracten te bestuderen
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3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)
10)

en om dan vast te stellen welke ontwerpvrijheid er in zit. Hierin is de 'waarom' vraag erg
belangrijk om te stellen.
Transparantie en openheid is erg belangrijk. Hoe wordt omgegaan met transparantie en
openheid is veel belangrijker dan het besluit dat genomen wordt over een bepaalde eis. Het wel
of niet honoreren van een eis is niet zo van belang, vooral de communicatie daaróver en tijdens
het gehele proces, niet alleen de voorfase!
Ja zie ook 1), 2) en 3). Doel is beheersing.
Verifiëren is makkelijk (bouwkundig te controleren). Valideren is lastig en nog belangrijker dan
verifiëren. Het gaat vooral om tevredenheid van stakeholders. Projecten moeten gaan over de
waarde, niet over de kosten.
Ja zeker, het omgaan met stakeholders is héél belangrijk. Vastleggen van de traceerbaarheid is
belangrijk.
Binnen ons werkveld wordt gesproken over nieuwbouw. Maar nieuwbouw bestaat niet, dat
suggereert dat je iets bouwt in een omgeving die niet bestaat. Er is altijd wel iets en daarom is
het altijd verbouw (asset management). Het is het veranderen van de omgeving en dat is voor
een lange periode (gebruiksfase). Het gaat niet zozeer om het bouwen, dat is slechts een klein
deel ervan en daarom is de levenscylcus van een object zo van belang. Ook gaat de waarde van
een object niet over het bouwen, maar over de waarde van de levenscylcus.
Samenwerking is van groot belang (Leidraad 3). De vraag is hoe je er achterkomt dat men elkaar
niet begrijpt, terwijl men soms wel in die veronderstelling is. Middel hiervoor is bijvoorbeeld
standaardisatie. Daarin speelt taal een belangrijke rol.
Zie 8).
Ja, binnen het bedrijf wordt gewerkt met virtual design & construct om vooraf
helder na te denken over wat en hoe men iets wilt bereiken.

Toekomstvisie
Voor het bedrijf is SE één van de belangrijkste dingen (ook steun vanuit de directie). Er is focus vanuit
de directie op SE (ook meer internationaal) en ook vanaf de werkvloer, de projectleiders moeten dit
oppakken om SE ook daadwerkelijk te implementeren. Dus vanuit twee richtingen en dat leidt
uiteindelijk tot succes.
In de sector wordt SE ook steeds meer toegepast, daarbij is de ontwerpvrijheid in contracten
belangrijk en tegelijkertijd moet ook rekening worden gehouden met regelgeving (er moet
maatschappelijke verantwoording afgelegd). De vraag is hoe men de ontwerpvrijheid het beste door
middel van contracten op de markt kan brengen en daarbij rekening houden met regelgeving.
Rijkskwaterstaat en ProRail hebben in de infra nog wel een trekkende rol. De samenwerking in de
markt wordt steeds beter. Elkaar daarin vinden en open communiceren is een gemeenschappelijk
belang.
Hierin moeten regionale bedrijven (midden- en kleinbedrijf) ook een kans worden geboden,
projecten vinden immers altijd ergens plaats in de regio. Betrek lokale partijen en mensen bij het
project, richt klankbordgroepen op.
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Overigens heb je bij infra altijd te maken met politiek, infra is politiek. En helaas gaat de politiek maar
over 4 jaar of korter en dat is een bewust probleem. Niemand in de politiek legt een link of er
bijvoorbeeld onderhoudskosten zijn bespaard en daardoor lijkt het soms alsof een project tweemaal
zo duur is geworden, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Maar niemand in de politiek praat hierover,
want dat is allemaal lange termijn. Hier moet je als je werkzaam bent in de infra sector, mee om
leren gaan.
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6.9 SHEETS EXPERTMEETING SYSTEMS ENGINEERING
Slide 1

Expert meeting SE

10-6-2015

10-6-2015

Voorstelrondje
9.40 (10)
Presentatie kwalitatief
9.50 (10)
Reflectie
10.10 (20)
Presentatie kwantitafief
10.20 (10)
Reflectie
10.50 (30)
Pauze
11.00 (10)
Acties
11.25 (25)
Doelstellingen
11.50 (25)
Afsluiting
12.00 (10)
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Slide 2

Programma
 Voorstelrondje
 Korte presentatie resultaten (kwantitatief)
o Reflectie (plenair)
 Korte presentatie resultaten (kwalitatief)

o Reflectie (plenair)
 PAUZE
 Acties korte en lange termijn
 Doelstellingen
 Afsluiting

10-6-2015

Zie sheet
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Slide 3

Voorstelrondje

10-6-2015

Kent iedereen elkaar? Misschien goed dat ieder zich kort even voorstelt?
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Slide 4

Resultaten (kwantitatief 1/2)

SE op organisatieniveau
Toepassing SE vs belang van SE
100%
90%
80%
70%
60%
Toepassing

50%

Belang

40%
30%
20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10-6-2015

-Alle doelstellingen van belang
-Doelstellingen 4 & 6 zijn voor de infra bouwsector het belangrijkste
-Doelstellingen 5 & 6 zijn in grote mate gerealiseerd
-Doelstellingen 7 & 10 ver verwijderd van realisatie (grootste verschil tussen toepassing en
belang)
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Resultaten (kwantitatief 2/2)
SE op projectniveau
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10-6-2015

-Projectniveau nadere detaillering van organisatieniveau
-Sloop en faalkostenreductie scoren erg laag
-Verificatie en traceerbaarheid eisen gaan goed, evenals frequentie van betrekken van de
markt en bereiken van doelstellingen
-Herkenbaar?
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Resultaten kwalitatief (1/2)
10-6-2015
Ontwikkelingen
+ Gedachtegoed SE in het algemeen gemeengoed geworden
+ Begrippen SE helder
+ SE wordt pragmatischer

+ Positievere beeldvorming
 Toepassing SE in organisatietakken, nog niet organisatiebreed
 Veranderingsproces kost meer tijd dan gehoopt
 Succesvolle implementatie SE: match tussen bovenaf (directie),en
onderaf (werkvloer)

10-6-2015

Zie sheets
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Resultaten kwantitatief (2/2)
Knelpunten
• Politieke/bestuurlijke invloed
• Contract is leidend /contractuele knip
• Cultuur in de bouwsector

• Sturen op tijd en geld, korte termijn denken
• Wantrouwen in de keten
• Opleiding

10-6-2015

-gegeven
-gemeenschappelijke deler
-conservatief, veranderingen zijn moeizaam, we ‘moeten’ het doen
-lange termijn visie
-openheid, communiceren
-rol voor hogescholen en universiteiten
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Acties op korte en lange termijn
 Individueel
 Bedrijf
 Branche/sector
 Samenwerking tussen branches
Knelpunten

• Politieke/bestuurlijke invloed
• Contract is leidend /contractuele knip
• Cultuur in de bouwsector
• Sturen op tijd en geld, korte termijn denken
• Wantrouwen in de keten
• Opleiding
10-6-2015

Actiepunten op korte en lange termijn op 4 niveau’s
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Doelstellingen LeidraadSE (versie 1, 2007) (1/3)
1) De behoefte om de marksector vaker, en in een eerdere fase, te
betrekken bij het ontwerp, de bouw en beheer van de infrastructuur.
2) Ontwerpvrijheid van de markt vergroten om zo de capaciteiten en
vaardigheden van de markt te benutten.
3) De behoefte om transparantie en openheid. Gemaakte overwegingen
om tot een besluit te komen dienen inzichtelijk gemaakt te worden en op
eenvoudige wijze gepresenteerd te worden die toegankelijk zijn voor de
betrokken partijen.
4) Betere beheersing van het bouwproces, met name het ontwerpproces
5) Aantonen van de adequaatheid en efficiënte van mogelijke oplossingen
(verificatie & validatie)

6) Vergroten van de traceerbaarheid om gemaakte keuzes te herleiden tot
de oorsprong
10-6-2015

Toevoeging/aanpassing/aanscherping

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategische keuze
Verlengde van 1), strategische keuze
Expliciet werken draagt eraan bij, volledige openheid wordt lastig
Gaat beter en SE biedt daar handvatten voor
Verificatie gaat goed, validatie kan beter
Expliciet werken
Kenmerk SE, gebeurt nog te weinig
Van groot belang, maar één taal zal er nooit komen
Helpt iets, maar sterk verschillend tussen partijen. Rol hierin voor SE?
Lastig, geen business case
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Doelstellingen LeidraadSE (versie 1, 2007) (2/3)
7) Grotere focus op de levenscyclus van objecten, waarbij ook het
onderhoud en de uiteindelijke sloop dient mee genomen te worden al
tijdens de ontwerpfase.
8) Streven naar 'één taal' binnen de bouwketen. Voorkomen van allerlei op
zichzelf staande disciplines binnen een ontwerpteam en streven naar
één taal die voor verschillende vakdisciplines als elektrotechniek,
werktuigbouwkunde en civiele techniek, duidelijk is. (voorkomen
eilandcultuur)
9) Verbeteren van de communicatie tussen verschillende partijen in de
bouwketen
10) Vaststellen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel proces,
product en eindresultaat

10-6-2015
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Afsluiting

Bedankt voor jullie aanwezigheid!

10-6-2015
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