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programma
1.

Opening, welkom, voorstelronde

2.

Open vraag: wat is er goed gegaan ómdat de PSU van de
N35 over V&V is gegaan

3.

V&V aan de hand van 3 casussen
–
–
–

4.

A-maat en halfverharding
Op- en Afleverdossiers
Geluidsschermen op barrier (Geïntegreerde Schermen)

Resumé en opvolging

De PSU

PSU van N35 Zwolle-Wijthmen

De dilemma’s V&V
1.

Hoe gaan we om met standaards en normen: volledig uitwerken in eisen of slechts opnemen als 1 eis?

2.

Wie vertaalt de wensen uit onderliggende documenten in eisen, in hoeverre is dit wenselijk?

3.

Is verificatie door "verificatie van onderliggende eisen" een correcte verificatiemethode?

4.

Tot op welk detailniveau moet er worden geverifieerd?

5.

Wat maakt validatie zo lastig? Wat is de rol van de stakeholders bij de validatie?

6.

Hoe om te gaan met eisen die niet SMART zijn?

7.

In hoeverre mag het bestaande kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer ingezet worden als V&V-

middel?
8.

Hoe vaak moet een eis aangetoond worden, zowel in het ontwerp als gedurende de bouw?

9.

De RWS-aanpak van V&V verschilt per project/fase. RWS zet geen eigen Systems Engineers in tijdens
de realisatiefase, en maakt gebruik van Ingenieursbureaus, die een andere V&V-aanpak hanteren.

10.

Welke mate van traceerbaarheid is wenselijke vanuit OG- en ON-zijde?

11.

Beelden over V&V zijn onvoldoende afgestemd in de tenderfase

De dilemma’s V&V
De oogst van de PSU bij N35 Zwolle-Wijthmen
Hoe kijkt men nu terug op de hoog
gescoorde items uit de PSU (4, 5,
10):
•

Dilemma 4 speelde met name op
het snijvlak ontwerp-uitvoering

•

Dilemma 5: vooral validatie naar
de stakeholders (in dit geval
district) blijft lastig

•

Dilemma 10 heeft met name
gespeeld bij casus op- en
afleverdossiers

Wat ging er goed, ómdat de PSU ook
over V&V ging
1. Agendasettend

Er werd al snel ook over V&V gesproken in het project, omdat het belang onderkend werd.
De gesprekken gingen over V&V en hinderden andere discussies niet

2. Dilemma’s in beeld

Dilemma’s vooraf in beeld draagt bij aan verwachtingenmanagement: ‘er zijn grijze
gebieden’

3. Discussies via eisen opgehelderd

Veel discussies werden helder gemaakt via een gesprek over de bijbehorende eisen: er is
een duidelijk vertrekpunt voor de discussie. Ook de aanscherping/uitwerking van de eisen
werd bijgehouden in een document, de nuc-lijst (nadere uitwerking contract). De nuc-lijst
bevat veel kleine aanpassingen en is, hoewel er geen tijd en geld mee gemoeid zijn, als
één VTW ingebracht en vastgesteld

4. VVMP gebruikt

In het project is het document van het Verificatie- en ValidatieManagementPlan (VVMP)
gebruikt en projectspecifiek gemaakt. Dit document (gebaseerd op VVMP van leidraad SE)
wordt door Heijmans beheerd en ingezet bij volgende projecten

Wat kan beter
1. Dilemma’s en volledigheid

Niet alle dilemma’s zijn bekend, maar zelfs áls een dilemma onderkend is, dan kan de
interpretatie daarvan nog wel verschillend zijn. En besef dat je ook niet alle dilemma’s
aandacht kan geven; er moet al zo veel in een project

2. Terugkoppeling discussie naar de basis

De terugkoppeling naar het oorspronkelijk ontwerp, als je dingen anders uitvoert, kan
beter

3. Aantoonbaar voldoen aan proceseisen

V&V op de systeemeisen gaat goed; aantoonbaar voldoen aan proceseisen kan beter

Casus: A-maat
In het TB van N35ZW is aangegeven dat er langs N35 halfverharding
aangebracht dient te worden. In combinatie met de standaarddwarsprofielen is
er tijdens de ontwerpfase van het project discussie ontstaan over de locatie van
de hellende schermen, waardoor het beeld bij Heijmans naar voren kwam dat
de halfverharding niet overal aangebracht kon worden vanwege de beperkt
beschikbare ruimte. Dit werd niet herkend door RWS vanuit de voorgaande fase.
Leerervaringen
1.

Hóe je de afstand tot een schuinstaand geluidscherm meet was onduidelijk (top of
basis): ‘in mijn volgende project zorg ik dat dat duidelijk is’ (raakt aan dilemma 6:
eisen SMART formuleren)

2.

Vraag RWS de keuzes die onderliggend zijn aan het tracebesluit toe te lichten

3.

Bouw de stap in om het VO met elkaar te doorleven (raakt aan dilemma 9: V&Vaanpak verschilt per fase): opdrachtnemer toetst ten aanzien van werking en
beoogd gebruik, opdrachtgever valideert daarmee niet direct het ontwerp.
Expliciet stilstaan bij de resultaten van deze fase helpt.

Casus: halfverharding
Binnen het contract is geen specifieke eis opgenomen ten aanzien de
materialisatie van de aan te brengen halfverharding. Daardoor voldeed de door
Heijmans voorgestelde oplossing niet aan de verwachtingen van RWS. Door
gebruik te maken van V&V ten aanzien de wel contractueel (functioneel)
voorgeschreven eisen is uiteindelijk tot een type halfverharding gekomen.
Leerervaringen
1.

Het is wel vroegtijdig gesignaleerd, maar niet voldoende opgepakt; maar wel altijd
in gesprek gebleven over dit punt

2.

Projectteam RWS heeft zich als mediator opgesteld tussen aannemer en eigen
beheerorganisatie, daarbij beide partijen gevraagd langs de V&V aan te tonen dat
de voorgestelde oplossing voldoet: besluitvorming is geëscaleerd naar hoger
niveau: voor iedereen een prettige werkwijze

3.

Validatie gaf de doorslag in de uiteindelijke keuze

Casus: Af- en Opleverdossiers
Contractueel worden eisen gesteld rondom de af- en opleverdossiers. Door
vroegtijdig de uiteindelijke gebruiker van deze dossiers (ditrict RWS) te
betrekken, zijn vooraf verwachtingen ten aanzien van de
(functioneel/abstracte) eisen zoveel mogelijk gedeeld. Dit vergroot het
uiteindelijke draagvlak en voorkomt reparatiewerk achteraf.

Leerervaringen
1.

De proceseisen zijn soms minder SMART dan de technische eisen; ‘we bouwen
geen space shuttles; het streven is helderheid en duidelijkheid’. Tip: vink niet af of
iets SMART is, maar of je elkaar begrijpt

2.

Het zit hier ook vooral in het goed doorgronden van de proceseisen. Deze zijn
vanuit het contract ook niet altijd duidelijk, en ook de OG zelf weet niet altijd
precies wat ze willen. Het duidelijk opschrijven is hierbij ook zeker noodzakelijk,
om het proces goed te kunnen doorlopen

3.

Drie maanden na gunning is Heijmans al in gesprek gegaan met Technisch
Manager en district; wát gaan we leveren.

Casus: Geluidsschermen op barrier
(Geïntegreerde Schermen)
Op enkele plaatsen is vanwege ruimtegebrek een combinatie van voertuigkering
en geluidsscherm voorzien. Dit type scherm is niet direct voorhanden. Dit
vanwege de validatieproeven die contractueel vereist zijn voor dergelijke
gecombineerde oplossing. Heijmans en RWS hebben hierover vroegtijdig
gesproken, waardoor gaandeweg het ontwerpproces uiteindelijk een niet
gecombineerde oplossing mogelijk bleek.

Leerervaringen
1.

RWS heeft opdrachtnemer vroeg in het proces gewezen aangeven de
verificatiemethode van de botsproeven belangrijk te vinden en hier aan vast te
willen houden. Dit vooraf duidelijk onderkennen is belangrijk voor wederzijds
verwachtingen.

Tips voor het vervolg
1. Heb in je organisatie beheerders van templates/processen en koppel
de leerervaringen daar naar terug

2. Doe intervisie, wissel ervaringen uit met collega’s op vergelijkbare
projecten
3. Bespreek de achtergrond van keuzes in Tracébesluit en eisenanalyse
4. Evalueer en deel; niet alleen aan het eind en breng ‘evaluatie’ onder in
bestaande overlegstructuren, zoals voortgangoverleggen

