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Doel van dit document en doelgroep

1.1 Doel van het document
Doel van deze werkwijze is om projectteams een hulpmiddel te bieden bij het uitvoeren van een
variantenanalyse. Dit hulpmiddel dient ter ondersteuning bij de stap “Ontwerpen” zoals aangegeven in
de Procesbeschrijving SE maar is ook breder toe te passen bij besluitvorming.
1.2 Doelgroep
·
·
·
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Zij die betrokken zijn bij ontwikkeling van en voorbereiding besluitvorming over varianten,
alternatieven of scenario’s, o.a. tijdens verkenningen en/of planuitwerkingen
Zij die betrokken zijn bij het (SE-)ontwerpproces
Evt. beslissers en bestuurders (beleid) en hun beleidsmakers

Referenties, voorbeelddocumenten en sjablonen

2.1 Referenties
·
·

Procesbeschrijving Systems Engineering
Werkwijzebeschrijving 0044 Verifiëren en Valideren

[WW-RWS #0681]
[WW-RWS #0854]

2.2 Voorbeelddocumenten
2.3 Sjablonen/Hulpmiddelen
·
·
·
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Sjabloon variantenanalyse nota (zie Bijlage B)
Typen trade-off matrices en bijbehorende instructies voor calculeren eindscore (zie bijlage A)
Specifieke computersoftware is mogelijk als hulpmiddel

Doel van een variantanalyse en definities

3.1 Doel van een variantenanalyse
Een variantanalyse is een middel om op een zorgvuldige manier ontwerpkeuzes te maken en te borgen
dat het voor eenieder, ook in de toekomst, traceerbaar en transparant is welke keuzes zijn
overwogen en waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn binnen het ontwerpproces van een project.
Daarnaast wordt er inzicht verkregen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van het ontwerp.
3.2 Definities
Trade-off matrix: Tabel om varianten onderling te vergelijken om zorgvuldig een afgewogen keuze te
kunnen maken.
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Toepassingsgebied
Binnen projecten moeten er vaak keuzes gemaakt worden. Bij het ontwerpen van een oplossing kan het
gaan om keuzes op hoofdlijnen tot keuzes op detailniveau. Het uitvoeren van een variantenanalyse
voor substantiële ontwerpkeuzes is een van de manieren waardoor men kan komen tot een
optimaal ontwerp. Variantenanalyse wordt daarom ook omschreven als een proces waarbij een
multidisciplinair team (projectteam) het optimale (technisch, economisch en sociaal) ontwerp
genereert uit een aantal mogelijke opties. De variantenanalyse zoals beschreven in deze werkwijze is
een vorm van multicriteria-analyse (MCA). Dit houdt in dat varianten middels verschillende criteria
tegen elkaar worden afgewogen.
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Naast het uitvoeren van een Variantenanalyse (MCA) bestaan er andere methoden om varianten te
beoordelen zoals: een kosten-baten analyse (KBA), een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA)
en een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA). Een KBA of een MKBA vindt meestal plaats in de
Verkenningsfase. De variantenanalyse in deze werkwijze is beschreven vanuit een Systems Engineering
(SE) optiek, waarbij het werken vanuit systeemeisen een essentieel onderdeel is.
Een variantenanalyse kan door een projectteam van RWS zelf uitgevoerd worden, maar kan ook
uitbesteed worden als ingenieursdienst. Als het ontwerp wordt uitgevraagd bij een ingenieursbureau,
dan is het wenselijk dat het RWS projectteam afspraken maakt over hoe het bureau het ontwerpproces
zal inrichten, welke rol RWS daarbij heeft en tot op welk abstractie- of detailniveau RWS, als
opdrachtgever (OG), zelf wil bepalen.
Deze werkwijze kan worden toegepast in alle aanleg- en onderhoudsprojecten waar nog substantiële
ontwerpkeuzes gemaakt moeten worden, zoals b.v. het kiezen van een oplossing waarmee een weg
onder grondwaterniveau aangelegd kan worden: verlaging grondwaterstand, een vliesconstructie of een
betonnen bak. Het is niet in alle gevallen wenselijk/noodzakelijk om een uitgebreide variantenanalyse
uit te voeren. Voor relatief kleine ontwerpkeuzes zoals b.v. de betonsterkte klasse van een
onderdoorgang is het niet nodig om een variantenanalyse uit te voeren. Het is vooral relevant wanneer
de varianten echt verschillende prestaties kennen op relevante uiteenlopende thema’s/onderwerpen.
Binnen het vakgebied Value Engineering (VE), dat een raakvlak heeft met SE, vinden er ook
variantenanalyses plaats. Bij VE is de basis voor het afwegen van varianten het nagaan op welke
manier de meeste waarde kan worden behaald. Dit wordt bepaald aan de hand van prestaties in de
vorm van beoordelingscriteria en de kosten. Bij VE wordt tijdens de VE-studie behalve een
variantanalyse o.a. ook een functie-analyse uitgevoerd met betrokken partijen.
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Procedure/Regels
Het kiezen tussen verschillende varianten is geen makkelijke opgave. Om te komen tot een
voorkeursvariant binnen een fase van een project dienen de volgende stappen minimaal één keer
doorlopen te worden. Stappen 1 t/m 3 zijn voorbereidend; 4 t/m 9 vormen de kern van de
variantenanalyse; en 10 t/m 11 behelzen de verdere inbedding.
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5.1 Vaststellen en vastleggen van werkafspraken (Plan van Aanpak)
Beschrijving:
Alvorens de variantenanalyse uit te voeren is moeten werkafspraken gemaakt worden en vastgelegd
worden in een plan van aanpak. Tot het pakket van werkafspraken behoort het bepalen en vastleggen
van de volgende zaken:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Opdracht voor variantenanalyse ophalen;
Wat het doel en de scope zijn van de variantenanalyse;
Welke leden van ‘t projectteam (welke IPM–rolhouders) aan de slag gaan met de variantenanalyse;
Wie zal de keuze maken over welk type trade-off matrix gebruikt zal worden;
Door wie de beoordelingscriteria of subcriteria bepaald worden;
Hoe en door wie de score bepaald zal worden, of en waar de daarvoor benodigde informatie
beschikbaar is en wanneer men advies zal inwinnen bij deskundigen;
Wie de trade-off matrix zal invullen en wat men zal doen bij gelijke score van alternatieven (bijv.
gevoeligheidsanalyse);
Wie het voorkeursbesluit zal nemen;
Wie voor de rapportage en vastlegging van alle stappen tijdens de variantenanalyse zal zorgen en
aan wie de resultaten worden aangeboden;
Of, hoe en wanneer stakeholders zullen worden betrokken.

Het maken van werkafspraken kan voor elke variantenanalyse anders zijn. Bij een complexe
variantenanalyse moet er een uitgebreid en gedetailleerd plan van aanpak gemaakt worden. Voor een
eenvoudige variantenanalyse kan worden volstaan met duidelijk geformuleerd werkafspraken. Indien
het ontwerp(proces) uitbesteed wordt aan een marktpartij, dan dient het team nadrukkelijk en expliciet
afspraken te maken met het gegunde ingenieursbureau over welke keuzes RWS (evt. met stakeholders)
wil beslissen.
Bij het opstellen van de werkafspraken is het belangrijk om de scope, oftewel het beschrijven van het
“probleem” dat opgelost dient te worden, duidelijk te formuleren. Een belangrijk onderdeel is het
vaststellen van het doel van de variantenanalyse.
Product(en):
· Plan van aanpak
Hulpmiddelen:
· Bijlage B Sjabloon variantenanalyse Nota
5.2 Analyseren eisen en vaststellen kritische eisen
Beschrijving:
In deze stap wordt alle relevante informatie die tot op dat moment bekend is geïnventariseerd en
geanalyseerd ((klant-)eisen, normen & richtlijnen, vooronderzoeken, ontwerp etc.). Het is
noodzakelijk dat eisen waaraan minimaal/absoluut voldaan moet worden, zogenoemde kritische
eisen, in deze fase goed en duidelijk geformuleerd zijn. Deze kritische eisen zullen later gebruikt
worden om opties te filtreren tot varianten. Naast de kritische eisen bestaan er ook niet-kritische
eisen. Dat betekent dat een ontwerp niet per definitie aan niet-kritische eisen moet voldoen. Kritische
en niet-kritische eisen kunnen over hetzelfde onderwerp gaan (bijvoorbeeld een minimale presentatie,
maar nog hoger is beter). Het is belangrijk dat bij het toekennen van een score rekening gehouden
wordt met de niet-kritische eisen.
Men kan tijdens het toekennen van een score één of meerdere niet-kritische eisen laten vallen of een
juist een ontwerp kiezen dat beter scoort op alle criteria, inclusief het voldoen aan niet-kritische eisen.
Producten:
· Overzicht van kritische eisen
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5.3 Van opties naar varianten
Beschrijving:
Deze fase is een creatief proces, waarbij het gaat om het bedenken van alle mogelijke opties voor de
(ontwerp)parameters die bepalend zijn voor de oplossing. Door de opties voor deze
(ontwerp)parameters te combineren, ontstaan verschillende varianten voor de oplossing. Hierdoor
ontstaan ook de niet voor de hand liggende varianten.
Voorbeeld: Veel voorkomende (ontwerp)parameters zijn:
Fysieke ligging:
Denk aan het alignement van een weg;
Functioneel concept: De essentie van een bedachte oplossing voor bijv. een oeververbinding:
een brug, een tunnel of een pont;
Uitvoeringswijze:
De manier waarop de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden;
Materiaal:
Het materiaal waaruit de oplossing voornamelijk bestaat. Dit is vaak
bepalend voor de bouwmethode, het benodigde onderhoud, de vormgeving
en de kosten.
Opties zijn bijv. te vormen door varianten qua ligging te combineren met varianten qua materiaal.
Een manier op opties te genereren is bijvoorbeeld door een brainstormsessie te organiseren.
Nadat men alle opties in kaart heeft gebracht vindt er een filtering plaats. Opties voor verschillende
ontwerpopgaven kunnen gecombineerd worden. De gecombineerde opties worden getoetst aan kritische
eisen (de minimale eisen waaraan voldaan moet worden). Gecombineerde opties die voldoen aan alle
kritische eisen, worden voortaan varianten genoemd. Voor elke variant wordt vervolgens een
kenmerkende naam bedacht.
Vaak vindt er bij het uitwerken van opties naar varianten een iteratieslag plaats. Zo kan blijken dat een
variant in eerste instantie niet voldoet aan alle kritische eisen. De variant kan worden aangepast zodat
deze alsnog voldoet aan alle kritische eisen. Deze iteratieslag kan meerdere keren plaatsvinden.
Producten:
· Overzicht varianten
Hulpmiddelen:
· Bijlage B Sjabloon variantenanalyse Nota
5.4 Beschrijving en uitwerking van varianten
Beschrijving:
Nadat men uit alle mogelijke combinaties een aantal varianten heeft samengesteld en een
kenmerkende naam voor elke variant heeft gekozen, kunnen de generieke en specifieke kenmerken
van de varianten beschreven worden. Met beschrijven wordt hier bedoeld dat men voor elk kenmerk
de prestatie of waarde aangeeft, bijv. door het materiaal en de benodigde hoeveelheid voor alle
varianten in dezelfde eenheid uit te drukken. Daarnaast is belangrijk om de essentiële verschillen
tussen de varianten te belichten. Het is goed aandacht te hebben voor de inspanning die het kan
kosten om voor alle varianten informatie over de kenmerken in dezelfde eenheid te verzamelen.
Producten:
· Overzicht van uitgewerkte varianten
Hulpmiddelen:
· Bijlage B Sjabloon variantenanalyse Nota
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5.5 Keuze type trade-off matrix
Beschrijving:
Het beoordelen van varianten vindt plaats in een trade–off matrix. Afhankelijk van de keuzes die men
maakt over het gebruik van criteria en wegingsfactoren en de behoefte aan detail kan de keuze
gemaakt worden welke meetschaal gehanteerd wordt. Alternatief kan er gebruik worden gemaakt van
MCA-software om verschillende meetschalen voor verschillende criteria in één trade-off matrix te
combineren.
Vooraf moet ook nagedacht worden of men criteria wil onderverdelen in subcriteria en of men een
wegingsfactor aan de beoordelingscriteria wil toekennen. Het voordeel van hanteren van subcriteria (bv.
kosten splitsen in aanlegkosten en onderhoudskosten) is dat er genuanceerder afgewogen en
geanalyseerd kan worden. Dit geldt ook voor het toekennen van een wegingsfactor. Wellicht vindt men
dat onderhoudskosten zwaarder wegen dan de aanlegkosten.
Bij elk beoordelingscriterium behoort een bepaalde score, die uitgedrukt is in een bepaalde
eenheidswaarde of meetschaal. Drie meetschalen waarin men de score kan uitdrukken zijn de: +/schaal, de getallenschaal en de eigen nominale waarde. Men brengt eerst de waarde voor elk
criterium in de eigen eenheidswaarde in kaart. Afhankelijk van de behoefte van het
projectteam kan de eenheidswaarde uitgedrukt worden in de verschillende meetschalen.
Meetschalen:
Het voordeel van een +/- meetschaal is dat de score eenvoudig wordt weergegeven. Het nadeel van
deze schaal is dat uitkomsten minder objectief zijn en de verschillen in uitkomsten veel ruimte voor
discussie laat. Het gebruik van de cijferschaal heeft als voordeel ten opzichte van de +/- meetschaal
dat de totaalscore per variant gemakkelijk en nauwkeurig bepaald kan worden. Het gevaar is dat er te
veel waarde aan de nauwkeurigheid gehecht wordt.
Het gebruik van de eigen nominale waarde heeft als voordeel dat men de varianten voor elk criterium
afzonderlijk goed met elkaar kan vergelijken. Het nadeel is echter dat men minder objectief en
nauwkeurig kan vaststellen welke variant het beste scoort, doordat de criteria in niet vergelijkbare
eenheden zijn uitgedrukt.

Om na te gaan welke type trade–off matrix gebruikt dient te worden om de variantenanalyse uit te
voeren, moeten de volgende keuzes gemaakt worden:
1.
2.
3.

Welke meetschaal (+/-; getallen; eigen nominale waarde) wordt gehanteerd, of gebruikt men
MCA-software om verschillende meetschalen te combineren;
Het beoordelen op hoofdcriteria of op hoofd- en subcriteria;
Het toepassen van wegingsfactoren (voor enkel hoofdcriteria of ook subcriteria);

De verschillende typen trade-off matrices zijn weergegeven in Bijlage A. Afhankelijk van de behoefte
kan er gekozen worden om bij de iteratieslagen die plaats kunnen vinden bij het opstellen van varianten
ook verschillende typen trade-off matrices te hanteren.
Producten:
· Keuze type trade-off matrix (en evt. MCA-software) – keuze meetschaal(-en), keuze gebruik
hoofdcriteria of hoofd- en subcriteria, keuze gebruik wel of geen wegingsfactoren.
Hulpmiddelen:
· Bijlage A Typen trade-off matrices en bijbehorende instructies voor calculeren eindscore
· Bijlage B Sjabloon variantenanalyse Nota
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5.6 Samenstellen van beoordelingscriteria en subcriteria
Beschrijving:
Het beoordelen van varianten vindt plaats op basis van beoordelingscriteria. Vaak worden stakeholders
geconsulteerd als het gaat om het samenstellen van de beoordelingscriteria. Het is belangrijk dat de
criteria relateren aan de doelen behorende bij het vraagstuk. Het beoordelen van varianten kan
gebeuren op basis van een aantal hoofdcriteria, met eventueel bijbehorende (specifieke) subcriteria,
o.b.v. de eisen. Bepaalde criteria kunnen al door kritische eisen afgedekt kunnen zijn. Neem deze alleen
mee als een hogere/lagere score op dit criterium de waarde van de variant verder verhoogd dan de
kritische eis. Beoordelingscriteria kunnen projectspecifiek bepaald worden.
Enkele voorkomende beoordelingscriteria zijn:
·
Tijd (bouwtijd, voorbereidingstijd);
·
Kosten (aanlegkosten, onderhoudskosten);
·
Veiligheid (gebruiksveiligheid, brandveiligheid, constructieve veiligheid, gezondheid);
·
Risico’s (tijdens realisatie, tijdens exploitatie);
·
Uitvoerbaarheid of realiseerbaarheid;
·
RAMS-aspecten (tijdens realisatie, tijdens exploitatie);
·
Duurzaamheid (DuboCalc, energieverbruik, gebruik oud materiaal, omgevingshinder);
·
Ruimtelijke kwaliteit en Vormgeving voor een duurzame leefomgeving.
Producten:
· Tabel/Lijst van hoofd beoordelingscriteria met evt. subcriteria
·

Hulpmiddelen:
· Bijlage B Sjabloon variantenanalyse Nota
· Evt. MCA-software
5.7 Bepalen van wegingsfactoren aan de (sub)criteria
Beschrijving:
Vaak worden sommige beoordelingscriteria belangrijker geacht dan andere. Door het toekennen van
wegingsfactoren kan men de belangrijkheid van één criterium boven het andere aangeven. Er
kan ook al aan elk hoofd- of subcriterium een eerste (referentie)waarde worden toegekend. Na het
invullen en bepalen van de score kan men nagaan welke gevolgen een bepaalde waarde van een
wegingsfactor heeft op de uitkomsten. Dit is een vorm van gevoeligheidsanalyse, die met MCA-software
ondersteund kan worden. Meestal bepaalt men de definitieve waarde voor de wegingsfactoren later.
Niet alleen de OG kan wensen hebben over de belangrijkheid van een bepaalde criterium, vaak hebben
stakeholders ook hun eigen wensen. Het is belangrijk goed na te gaan wie de weging bepaalt: bijv.
bestuurders, beleidskern, OG, stakeholders/shareholders, of de inhoudelijk expert. Het toekennen van
gewichten kan aan zowel hoofdcriteria als aan subcriteria. Subcriteria worden vaker door experts
gewogen en hoofdcriteria vaker door bestuurders of beleidsmakers.
Het toekennen van een wegingsfactor (gewicht) wordt procentueel (%) gedaan. De som der
hoofdcriteria moet samen 100% bedragen, terwijl de som van de subcriteria behorende bij één bepaald
beoordelingscriterium ook 100% dient te bedragen.
Producten:
· Tabel/Lijst van hoofd criteria (en evt. subcriteria) met bijbehorende gewichten
·

Hulpmiddelen:
· Bijlage B Sjabloon variantenanalyse Nota
· Evt. MCA-software
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5.8 Opstellen en Invullen van de trade–off matrix
Beschrijving:
Nu de voorwaarden voor de trade-off matrix bepaald zijn kan de trade-off matrix gevuld worden. Per
criterium wordt de score voor alle varianten gevuld. Dit is een verdere uitwerking van de informatie uit
stap 4. Een belangrijk aandachtspunt bij het invullen van de scores in de trade-off matrix is dat men
zich beperkt tot de feiten, kentallen of andersoortige informatie waarover consensus bestaat onder
experts of beslissers (afhankelijk van abstractieniveau). Soms is het nodig de varianten eerst wat
verder uit te werken om de score van de variant op een bepaald criterium te bepalen. Zo kan
bijvoorbeeld het vaststellen van de score op het criterium “kosten” pas worden gedaan na het opstellen
van een raming van aanlegkosten en onderhoudskosten, als er geen kentallen beschikbaar zijn.
Kostenkentallen en zeker ook prestatiekentallen zijn regelmatig niet voorhanden, inzet van experts is
dan een must. Ook bij minder SMART geformuleerde criteria zoals ’omgevingsdraagvlak’, kan een
variant beter scoren dan de andere. Soms is het dan nodig om, al dan niet met stakeholders, na te
gaan of men een niet-kritische eis kan laten vallen of dat er misschien een andere oplossing daarvoor
specifiek bedacht kan worden.
Producten:
· Trade-off matrix (evt. in MCA-software)
Hulpmiddelen:
· Bijlage B Sjabloon variantenanalyse Nota
· Evt. MCA-software
5.9 Vaststellen van eindscore voor varianten
Beschrijving:
Na het vullen van de trade-off matrix kan de eindscore per variant bepaald worden. Afhankelijk van het
type trade-off matrix zal de manier waarop de eindscore wordt gecalculeerd verschillen (zie Bijlage A).
Nadat de eindscore voor alle varianten is uitgevoerd, kan men een gevoeligheidsanalyse uitvoeren.
Een gevoeligheidsanalyse wordt uitgevoerd door het aanpassen van o.a. de wegingsfactoren of scores
of het weglaten van beoordelingscriteria. Men bepaalt vervolgens opnieuw de score voor alle varianten
en gaat na hoe de varianten dan scoren ten opzichte van de eerste eindscore. Indien blijkt dat de
verhouding hoe varianten ten opzichte van elkaar scoren enorm verandert, dient men dit te bespreken
en kan men eventueel veranderingen aanbrengen aan wegingsfactoren of beoordelingscriteria (stap 6,
7). Gevoeligheidsanalyses kunnen met behulp van MCA-software relatief eenvoudig worden uitgevoerd.
Het vaststellen van de eindscore van de varianten geschiedt door de persoon of personen (OG met
eventueel stakeholders) zoals staat afgesproken en vermeld in het Plan van Aanpak.
Producten:
· Trade-off matrix (bijgewerkt) (evt. in MCA-software)
Hulpmiddelen:
· Bijlage A Typen trade-off matrices en bijbehorende instructies voor calculeren eindscore
· Bijlage B Sjabloon variantenanalyse Nota
· Evt. MCA-software
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5.10 Vaststellen van variantkeuze en vastleggen onderliggende trade-off matrix
Beschrijving:
Nadat de eindscore is gecalculeerd, kan men overgaan tot het vaststellen van de voorkeursvariant. De
resultaten van de trade-off matrix vormen enkel de basis voor het vaststellen van de variantkeuze.
Vaak vormt de trade-off matrix onderdeel van een advies richting het IPM-team of -rolhouder. Wie de
uiteindelijke beslissing neemt dient beschreven te staan in het Plan van Aanpak. Afhankelijk van de
impact van het advies wordt de beslissing genomen door het IPM-team, door de interne opdrachtgever
of door de bestuurder(s).
Indien er gebruik is gemaakt van een +/- schaal of de getallenschaal is het vaststellen van de
voorkeursvariant makkelijker dan wanneer alle beoordelingscriteria in de een eigen nominale waarde
zijn uitgedrukt. Voor de +/- schaal en de getallenschaal geldt dat de variant met de hoogste positieve
waarde de voorkeursvariant is.
De mogelijkheid bestaat dat twee of meerdere varianten dezelfde eindscore hebben na het vaststellen
van de eindscore. Men zal dan na overleg (gevoed door een gevoeligheidsanalyse), discussie en of
raadpleging van specialisten alsnog een voorkeursvariant moeten kiezen. Het is noodzakelijk dat men
vooraf afspreekt hoe men zal handelen wanneer twee of meerdere varianten met dezelfde score
eindigen.
Producten:
· (Toelichting) keuze voorkeursvariant
Hulpmiddelen:
· Bijlage B Sjabloon variantenanalyse Nota
· Evt. MCA-software
5.11 Bepalen gevolgen voor risico’s en begroting
Beschrijving:
Nadat een voorkeursvariant is gekozen, moeten de gevolgen/effecten op de projectrisico’s verwerkt
worden in het risicodossier. Ook de projectraming kan bijgewerkt worden omdat de oplossing verder is
vormgegeven. Hiermee zijn de onderdelen van de Nota variantenanalyse compleet en dient deze
vastgelegd te worden.
In het voortraject is reeds gekeken of de verschillende varianten voldoen aan de eisen. Om dit expliciet
te maken dient de vastgestelde variantkeuze geverifieerd en gevalideerd te worden. Hiervoor wordt
verwezen naar Werkwijzebeschrijving 0044 Verifiëren en Valideren.
Producten:
· Omschrijving gevolgen/effecten op projectrisico’s en -begroting
· Complete Nota variantenanalyse (incl. trade-off matrix)
Hulpmiddelen:
· Bijlage B Sjabloon variantenanalyse Nota
· Werkwijzebeschrijving 0044 Verifiëren en Valideren
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Colofon
Versie
1.2.0

1.1.1

1.1

Wijzigingen
Diverse tekstuele aanpassingen, stroomschema toegevoegd, iteratieslagen en rol
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Bijlage A
Typen trade-off matrices en bijbehorende instructies voor calculeren eindscore

·
·
·
·
·

Type I
Trade-off matrix met hoofdcriteria of hoofd – en subcriteria en +/- schaal
Type II Trade-off matrix met hoofdcriteria of hoofd – en subcriteria en getallenschaal
Type III Trade-off matrix met hoofdcriteria of hoofd – en subcriteria, wegingsfactoren en
getallenschaal
Type IV Trade-off matrix met hoofdcriteria of hoofd- en subcriteria en eigen nominale waarde
Type V Trade-off matrix met hoofdcriteria of hoofd- en subcriteria en verschillende schalen,
wegingsfactoren en calculatie m.b.v. MCA-software
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Trade-off matrix met hoofdcriteria of hoofd – en subcriteria en +/- schaal

Men kan ervoor kiezen om een trade-off tabel samen te stellen bestaande uit of alleen hoofdcriteria of
hoofdcriteria met bijbehorende subcriteria. De te gebruiken meetschaal (+/-) en de betekenis van score die
men kan toekennen staan in onderstaand tabel.
Tabel 1: Overzicht +/- meetschaal
Score
-+/+
++

Betekenis
Erg slecht
Slecht
Neutraal
Goed
Erg goed

Tabel 2: Voorbeeld Trade-off matrix tabel Type I
Beoordelingscriteria
Hoofdcriteria
Kosten
Veiligheid

Subcriteria
Aanlegkosten
Onderhoudskosten
Gebruiksveiligheid
Constructieve veiligheid

Eindoordeel/score

Varianten
Variant [naam*]
++
+
+
+

Variant [naam**]
+
+/+
++
+

Variant [naam***]
-+
+/+
+/-

Bepalen van de eindscore bij een trade-off matrix met een +/- schaal vindt als volgt plaats:
- Men rekent de nominale waarde bij elk hoofd- of subcriteria om in een score die uitgedrukt is in de
+/- meetschaal. Dit doet men per criterium voor alle varianten. Het is belangrijk hierbij duidelijke
beschrijvingen te maken wanneer iedere score behaald wordt.
- De score wordt omgerekend naar een cijfer met behulp van de omreken tabel (zie tabel 3)
- Reken de getalscore uit voor elke variant, door de som van de omgerekende getalscore van alle
beoordelingscriteria te delen door het aantal hoofdcriteria (als er alleen maar hoofdcriteria zijn) of
door het aantal subcriteria indien de varianten worden beoordeeld op subcriteria.
- Reken de getalscore dan weer terug in +/- schaal. Indien de getalscore eindigt in breuken, ronden
we af volgens de gangbare normen.
Tabel 3: Omrekenen van +/- schaal naar getalscore en omgekeerd
+/- meetschaal
-+/+
++

getalscore
0
1
2
3
4

De eindscore voor het voorbeeld in bovenstaande matrix werd als volgt bepaald:
- Bij variant [naam*] werd de score eerst omgerekend vanuit de +/- schaal naar een getalscore. Dus
aanlegkosten (++) werd in getalscore een 4, onderhoudskosten (-) werd 1 etc. De som van alle
omgerekende scores 11. Dit gedeeld door 4, levert als eindscore op een 3 (11/4), op basis van de
geldende afrondingsregels. Omgerekend is een drie een + score. De eindscore voor variant* [naam]
is dus +..
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Trade-off matrix met hoofdcriteria of hoofd – en subcriteria en getallenschaal

Men kan ervoor kiezen om een trade-off tabel samen te stellen bestaande uit of alleen hoofdcriteria of
hoofdcriteria met bijbehorende subcriteria. De te gebruiken meetschaal en de betekenis van score die men
kan toekennen staan in onderstaand tabel. Uiteraard zijn ook variaties op deze schaal mogelijk.
Tabel 4: Overzicht getallen meetschaal
Getal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Betekenis
zeer slecht
slecht
zeer sterk
onvoldoende
sterk onvoldoende
onvoldoende
voldoende
ruim voldoende
goed
zeer goed
uitmuntend

Tabel 5: Voorbeeld Trade-off matrix tabel Type II
Beoordelingscriteria

Varianten

Hoofdcriteria
Kosten

Subcriteria
Aanlegkosten
Onderhoudskosten

Variant [naam*]
9
4

Variant [naam**]
7
6

Variant [naam***]
1
7

Veiligheid

Gebruiksveiligheid

7

9

7

Constructieve veiligheid

7

7

6

7

7

5

Eindoordeel/score

Bepalen van de eindscore bij een trade-off matrix met hoofdcriteria of hoofd- en subcriteria en
getallenschaal vindt als volgt plaats:
Men rekent de nominale waarde bij elk hoofd- of subcriteria om in een score die uitgedrukt is in
cijfers. Dit doet men steeds per criteria voor alle varianten. Hierbij is het belangrijk duidelijke
beschrijvingen te maken wanneer iedere score behaald wordt;
Vervolgens calculeert men de som van alle scores per variant;
Daarna wordt dit getal gedeeld door het aantal hoofd of subcriteria;
De uitkomst is de eindscore. Indien de getalscore eindigt in breuken, ronden we af volgens de
gangbare normen.
De eindscore voor variant [naam]* voor het voorbeeld in bovenstaande matrix werd als volgt bepaald:
voor elk variant is bij de subcriteria een score toegekend;
vervolgens is bij elke variant de som van de score voor alle criteria gecalculeerd; bij variant [naam*]
is dat 27;
daarna is de som gedeeld door het aantal subcriteria, in dit geval 4;
De eindscore voor variant [naam*] werd een 7 (27/4).
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Type III
Trade-off matrix met hoofdcriteria of hoofd – en subcriteria, wegingsfactoren en
getallenschaal
Tabel 6: Voorbeeld Trade-off matrix tabel Type III
Beoordelings
-criteria
Hoofdcriteria

Kosten

Veiligheid

Eindoordeel
/
Score

Weging
s-factor
1
[som
der
factoren =
100%]
55

45

Wegings
-factor 2
Subcriteria

Aanlegkoste
n
Onderhoudskosten
Gebruiksveiligheid
Constructieve
veiligheid

Varianten

[som der
wegingsfactoren
per hoofdcriteria =
100%]
40

Variant
[naam*
]

GwS
[naam
*]

Variant
[naam**
]

GwS
[naam**
]

Variant
[naam**
*]

GwS
[naam**
*]

9

2.0

7

1.5

1

0.2

60

4

1.3

6

2.0

7

2.3

75

7

2.7

7

2.7

7

2.7

25

7

0.8

9

1.0

6

0.7

2.0

2.0

1.0

GwS = wegingsfactor 1 x wegingsfactor 2 x score bij variant (GwS: gewogen score)
Bepalen van de eindscore bij een trade-off matrix met hoofd – en subcriteria, wegingsfactoren en
getallenschaal vindt als volgt plaats:
Men rekent de nominale waarde bij elk subcriteria om in een score die uitgedrukt is in cijfers. Dit
doet men steeds per criterium voor alle varianten. Hierbij is het belangrijk duidelijke beschrijvingen
te maken wanneer iedere score wordt behaald.
Daarna vermenigvuldigt men deze score met beide wegingsfactoren: wegingsfactor 1 en
wegingsfactor 2. Dit wordt steeds gedaan bij elk subcriteria voor alle varianten. Deze score wordt de
gewogen score (GwS) genoemd. Indien de gecalculeerde score in twee cijfers achter de komma
eindigt rondt men deze af tot één cijfer achter de komma volgens de gangbare normen. Vervolgens
calculeert men de som van de gewogen score voor elke variant. Indien enkel hoofdcriteria worden
toegepast wordt per hoofdcriterium dezelfde werkwijze gehanteerd.
Om de eindscore te calculeren deelt men de som gewogen score door het aantal subcriteria. Indien
de eindscore eindigt in breuken, ronden we af volgens de gangbare normen.
De eindscore voor het voorbeeld in bovenstaande matrix werd als volgt bepaald:
Er is eerst een score toegekend aan elk subcriterium. Bij variant [naam*] was dat bij subcriterium
aanlegkosten een 9, voor onderhoudskosten een 4 etc.
Daarna werd deze score vermenigvuldigd met beide wegingsfactoren behorende bij die subcriteria.
Bij variant [naam*] was dat: score x criterium kosten x subcriterium aanlegkosten = 9 x 55% x
40%.
De som van de gewogen score voor variant [naam*] bedraagt 6.8. De eindscore voor deze variant is
dan 2, gezien 6.8 gedeeld door het aantal subcriteria (4), een breuk (1.7) oplevert dat naar boven
wordt afgerond.
Hetzelfde principe werd toegepast bij de overige twee varianten: variant [naam**] en variant
[naam***].
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Trade-off matrix met hoofdcriteria of hoofd – en subcriteria en eigen nominale waarde

Tabel 7: Voorbeeld Trade-off matrix tabel Type IV
Beoordelingscriteria
Hoofdcriteria

Varianten

Subcriteria

Variant [naam*]

Variant [naam**]

Kosten

Aanlegkosten
Onderhoudskosten

€ 250 miljoen
€ 160 miljoen

€ 400 miljoen
€ 200 miljoen

Variant
[naam***]
€ 600 miljoen
€ 190 miljoen

Veiligheid

Gebruiksveiligheid

Heel veilig

Voldoende veilig

Heel veilig

Constructieve veiligheid

Heel veilig

Voldoende veilig

Voldoende veilig

Heel goed

Goed

Minder goed

Eindoordeel/score

Bepalen van de eindscore bij een trade-off matrix met hoofd – en subcriteria en eigen nominale waarde
vindt als volgt plaats:
-

Men geeft een score aan elke criterium of subcriterium, in de eigen nominale waarde
Daarna gaat men discussiëren en bespreken hoe de varianten ten opzichte van elkaar scoren.
Vervolgens streept men de slechts scorende variant(en) weg tot dat er een variant overblijft.
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Type V
Trade-off matrix met hoofdcriteria of hoofd- en subcriteria en eigen nominale waarde,
wegingsfactoren en calculatie m.b.v. MCA-software
Dit type combineert de vrijheden van eigen nominale waarde van type IV met de mogelijkheden voor
weging en sommatie (calculatie) van type III. Hiervoor kan MCA-software gebruikt worden om te komen tot
transformatie, normalisatie, en sommatie van de hoofdcriteria of hoofd- en subcriteria.
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Variantenanalyse nota
<Systeemnaam>

Datum
Status

dd maand jjjj
concept/ definitief

Toelichting:
Dit sjabloon voor een variantenanalyse nota bevat toelichting in blauwe letters.
Deze toelichting is bedoeld voor de opsteller van de Variantenanalyse nota.
De toelichtende teksten zijn op het scherm weer te geven door: onder tab Bestand => Opties =>
Weergave, het vinkje bij “verborgen tekst” aan te zetten.
De toelichtende teksten zijn te printen door: onder tab Bestand => Opties => Weergave, het vinkje
bij “verborgen tekst afdrukken” aan te zetten.
Dit sjabloon voor een variantenanalyse nota bevat tekst tussen < .. >. Deze tekst dient specifiek per
variantenanalyse ingevuld te worden door de opstellers van de Variantenanalyse nota.
Dit sjabloon wordt beheerd door Jan Steven Kram (jansteven.kram@rws.nl; +31 (0)6 - 25 36 20 42)
Dit sjabloon voor een variantenanalyse nota is een handreiking uit de WW RWS (#903) voor specificeerders
en ontwerpers in projectteams. Met dit sjabloon en bijbehorende standaard teksten en toelichting wordt de
indeling en opzet voor iedere variantenanalyse nota bepaald. Daarnaast geeft de toelichting per paragraaf (in
verborgen tekst) uitleg over welke informatie op welke wijze vastgelegd moet worden.
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Uitgegeven door
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Vrijgegeven door
Datum
Status
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WW RWS-nummer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Jan Steven Kram
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jansteven.kram@rws.nl
Bjørn Jagtenberg
30 maart 2018
Definitief
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Revisiebeheer:
Versie
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1.2.0
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Initiator
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Jan Steven Kram
(GPO ATM)

Initiële versie van sjabloon
Variantenanalyse nota

RWS INFORMATIE | DEFINITIEF | VARIANTENANALYSE NOTA <SYSTEEMNAAM> | DD MAAND JJJJ

Colofon

Onderstaande colofon projectspecifiek aanpassen
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1

Inleiding

<In de inleiding wordt kort het project, de context waarin het project wordt uitgevoerd, de
partijen die betrokken zijn bij het project en het doel van de variantenanalyse beschreven. De
inleiding wordt afgesloten met een leeswijzer over de inhoud van de nota en wat er besproken
wordt in elk onderdeel van de nota. Verder wordt hier de scope van de te nemen
ontwerpbeslissing uiteengezet>

1.1

Context project

1.2

Doel variantenanalyse

1.3

Scope ontwerpbeslissingen

1.4

Teamsamenstelling en taakverdeling
<Beschrijving van de samenstelling van het team die de variantenanalyse gaat uitvoeren, de
taakverdeling binnen dat team en, indien van toepassing de afspraken tussen RWS (OG) en
het ingenieursbureau (ON). De informatie die hier komt is afkomstig uit stap 1 van de WWBSE-0045 Werkwijzebeschrijving Uitvoeren Variantenanalyse.>

1.5

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 Variantenbeschrijving bevat een beschrijving van de af te wegen
varianten.
Hoofdstuk 3 Te hanteren criteria en wegingsfactoren bevat de te hanteren
criteria en wegingsfactoren die bepaald zijn en waarop de varianten zullen worden
afgewogen.
Hoofdstuk 4 Trade–off-matrix bevat de trade-off matrix van de onderzochte
varianten met alle bepaalde effecten.
Hoofdstuk 5 Voorkeursvariant is het voorkeursvariant uitgewerkt en nader
onderbouwd.
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2

Variantenbeschrijving

<In de variantenbeschrijving krijgen de varianten hun naam en worden hun onderscheidende
kenmerken beschreven. Men kan er voor kiezen om per paragraaf de varianten apart te
beschrijven of deze in één tabel weer te geven. Afhankelijk van het aantal varianten deelt men
dit hoofdstuk verder op in een aantal paragrafen. In elke paragraaf wordt dan een variant
nader toegelicht. De informatie die hier komt is afkomstig uit stap 4 van de
Werkwijzebeschrijving Variantenanalyse>

2.1

Variant [naam]
<Hier wordt de variant beschreven op zijn kenmerken.>

2.2

Variant [naam]
<Hier wordt de variant beschreven op zijn kenmerken.>
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3

Te hanteren criteria en wegingsfactoren

3.1

Keuze type trade–off matrix

<In dit gedeelte wordt de keuze over het type matrix waarmee er gewerkt zal worden, nader
toegelicht. Er wordt antwoord gegeven op de vraag waarom dit type matrix wordt gebruikt. De
informatie die hier komt is afkomstig uit stap 5 van de Werkwijzebeschrijving
Variantenanalyse.>

3.2

Criteria
<Hier worden de hoofd- en subcriteria beschreven waarop varianten beoordeeld zullen
worden. Geef aan op welke criteria er daadwerkelijk beoordeelt zal worden en waarom. Indien
een hoofdcriterium wordt onderverdeeld in subcriteria, geeft men deze weer bij het
hoofdcriterium. De informatie die hier komt is afkomstig uit stap 6 van de
Werkwijzebeschrijving Variantenanalyse.>

3.3

Wegingsfactoren
<Hier wordt beschreven waarom men aan één bepaald criterium meer waarde hecht en hoe
dat zich vertaald in de wegingsfactoren. Het is belangrijk dat de motivatie waarom één bepaald
criterium zwaarder weegt, duidelijk wordt weergegeven. De informatie die hier komt, is
afkomstig uit stap 7 van de Werkwijzebeschrijving Variantenanalyse.>
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4

Trade–off matrix

<Hier wordt de eventueel uitgevoerde gevoeligheidsanalyse en de definitief ingevulde trade–
off matrix gepresenteerd. De gevoeligheidsanalyse met benodigde calculaties worden in
bijlagen gepresenteerd. De informatie die hier komt is afkomstig uit stap 9 van de
Werkwijzebeschrijving Variantenanalyse.>
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5

Voorkeursvariant

<Hier wordt aangeven hoe men is gekomen tot de voorkeursvariant. Indien gewenst kan men
de voorkeursvariant nader uitwerken/specificeren. De informatie die hier komt, is afkomstig uit
de stappen 10 en 11 van de Werkwijzebeschrijving Variantenanalyse.>

5.1

Consequenties voorkeursvariant
< De informatie die hier komt is afkomstig uit stap 12 van de Werkwijzebeschrijving
Variantenanalyse.>

5.2

Gevolgen voor de risico’s
<In dit gedeelte worden de gevolgen voor de risico’s weergegeven die de voorkeursvariant
met zich meebrengt.>

5.3

Gevolgen voor de begroting
<In dit gedeelte worden de gevolgen voor de raming/begroting weergegeven die de
voorkeursvariant met zich meebrengt.>
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