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Voorwoord
Dit portfolio beschrijft de resultaten van de tweejarige Professional Doctorate in Engineering (PDEng)
opleiding Civiele Techniek aan de Universiteit Twente. Gedurende dit PDEng-traject heb ik een
ontwerp gemaakt voor Rijkswaterstaat dat Integrale ProjectManagement (IPM) teams helpt Systems
Engineering (SE) beter toe te passen. Het ontwerp is een Toolbox met interventies, die door de IPMteams toegepast kan worden. Als aanvulling op de ontwerpopdracht heb ik vakken gevolgd bij de
Universiteit Twente om mijn verdere kennis in het civiele domein te verdiepen en te verbreden. Dit
rapport beschrijft de bevindingen, waarop het ontwerp oftewel de zes interventies zijn gebaseerd en
de wijze waarop de interventies, de toepassing van systems engineering binnen IPM-teams
verbeteren.
Ik wil mijn begeleiders bedanken voor de plezierige samenwerking, steun en enthousiasme. Robin,
niet alleen je kennis en ervaring hebben geholpen in de zoektocht maar ook je grondige reviews en
praktische aanwijzingen hebben het werk naar een hoger niveau gebracht. Cees, je verbindende rol
en plezierige houding waren een niet alleen belangrijk voor de voortgang van mijn traject, maar zijn
ook waardevol voor mijn verdere loopbaan.
Ondersteuning en input heb ik mogen ontvangen van vele personen. De resultaten waren niet tot
stand gekomen zonder de steun en discussies met vele Rijkswaterstaat medewerkers. Ook mijn
collega’s of beter vrienden uit het ‘aquarium’ wil ik bedanken voor de leuke tijd die ik met jullie had
binnen en buiten de universiteit.
Michiel Loonen,

April, 2015

Figuur 1: Prototype van de SE-TeamToolbox
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Management Samenvatting
Systems Engineering wordt al meer dan tien jaar jaren toegepast binnen Rijkswaterstaat om
gestructureerd en expliciet te werken aan projecten. Daarbij zijn diverse successen behaald, maar
tevens blijkt het toepassen van Systems Engineering binnen de Integrale ProjectManagement (IPM)teams nog vaak een leerproces. Metingen uit 2014 laten bijvoorbeeld zien dat, 27% van de KAd
(Kwaliteitsborging Aanbestedingsdossier)- beoordelingen als goed werden aangemerkt aangaande de
toepassing van SE, in de IPM-teams zelf worden ook diverse problemen ervaren. Voorbeelden van
deze problemen met de toepassing van SE zijn: commitment aan de werkwijze, de interactie tussen
de verschillende rolhouders en de kwaliteit en het detailniveau van SE-gerelateerde producten.
Dit portfolio beschrijft het de ontwikkeling en het eindresultaat van het PDEng ontwerptraject. Voor
de IPM-teams van Rijkswaterstaat zijn zes interventies ontworpen die teams helpen bij het beter
toepassen van SE. De interventies hebben als doel het teamproces te verbeteren en versterken de
samenwerking in het IPM-team. De interventies zijn op basis van succesvolle projecten tot stand
gekomen, waar ze hebben bijgedragen aan zowel een goed teamproces als aan positieve scores voor
SE-producttoetsen. De interventies worden weergegeven in de onderstaande Tabel.
Interventie

Implementatie (hoe werkt de interventie)

Implementatie (hoe werkt de interventie)

SE-Teamcoaching

Een SE-adviseur/coach faciliteert een sessie of cursus voor
het projectteam. Tijdens de sessie komt de relevante SEtheorie aan bod en wordt deze gelijk toegepast door het
team.

De coach ondersteunt en stuurt op
effectievere/efficiëntere werkwijzen in relatie tot SE
en geeft tevens een impuls.

operationeel
overleg

De disciplines techniek, omgeving en contract stemmen eens Afstemming vindt beter plaats voor SE- relevante
per twee weken de belangrijkste issues af in een overleg.
onderwerpen.

Interne review

Het organiseren en uitvoeren van gezamenlijke reviewsessies De kwaliteit van producten en kennis binnen het
door het projectteam voor KAd-metingen. Hierbij is borging team worden naar een hoger plan getild.
en verwerking van de uitkomsten van de sessie belangrijk.

Meting
teamproces

Invullen van een enquête aangaande het teamproces en het
gezamenlijk bespreken van de resultaten en de
achterliggende percepties.

Bewustwording van het teamproces zorgt voor
aandacht op de juiste zaken.

Houding/gedrag
op orde

Teamleden gaan met elkaar in gesprek over waargenomen
(on)gewenst gedrag in het team. Hierbij wordt met een
coach de situatie verkend, geïdealiseerd, worden
maatregelen besproken en vervolgens geborgd.

Medewerkers kunnen werken vanuit hun kracht en
helpen elkaar. Personeel wordt goed ingezet.

SE-Evaluatie

Een SE-adviseur helpt het team te evalueren waar SE hielp en De resultaten dankzij SE worden tastbaar gemaakt en
waar niet, door een score geven aan SE-principes en hun
besproken.
waarde te bespreken voor verschillende disciplines.

Om de interventies beschikbaar voor de IPM-teams te maken is de SE-TeamToolbox ontwikkeld. In
de Toolbox bevinden zich zes kaartjes die corresponderen met de interventies, deze geven een
beschrijving van de interventies en hoe ze kunnen worden toegepast. Ook is een handleiding in de
Toolbox te vinden waarin wordt uitgelegd hoe de interventies kunnen worden toegepast en
georganiseerd.
Een belangrijke vervolgstap is de borging van het gedachtengoed van de SE-TeamToolbox binnen
Rijkswaterstaat. Hierbij spelen communicatie van de boodschap, de opleiding van de coaches en
beheer van de Toolbox een belangrijke rol, zodat de teamprocessen binnen de IPM-teams beter
verlopen en de KAd-beoordelingen voor SE hoger worden.
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Deel I: Introductie
Dit rapport beschrijft het onderliggende onderzoek naar de knelpunten, oorzaken en mogelijke
oplossingsrichtingen voor het PDEng-traject. Dit rapport is gestructureerd in een aantal delen. Dit
eerste deel zal een introductie geven van het rapport en de projectopzet. Op basis van de
projectopzet zijn de vervolgdelen gestructureerd om tot een ontwerp te komen.

Opzet ontwerprapport
Deel I bestaat uit Hoofdstukken 1 en 2. Hoofdstuk 1 geeft een introductie van Rijkswaterstaat en
haar werkwijze. Ook wordt het ‘probleem’ geïntroduceerd: de toepassing van Systems Engineering in
IPM-teams van Rijkswaterstaat. De kaders die in het PDEng-traject een rol spelen zijn ook in
hoofdstuk 1 beschreven. Hoofdstuk 2 beschrijftlind Action Research als strategie en aanpak om tot
een ontwerp te komen. Een ontwerp in de vorm van interventies waarmee de toepassing van SE kan
worden verbeterd is de belangrijkste output van het PDEng-traject.
Deel II bevat hoofstukken die ingaan op de voorbereiding om tot het ontwerp te komen. Deze
voorbereiding maakt het mogelijk om dieper in te gaan op het probleem omtrent: de huidige
situatie, het wensbeeld en de ‘discrepantie’ (het verschil tussen de huidige situatie en het
wensbeeld). In Hoofdstuk 3 wordt duidelijk dat, het teamproces en producten (zoals de scope, KES,
Systemspecificatie en vraagspecificatie) een belangrijke rol spelen bij problemen aangaande de
toepassing van SE in IPM-teams. Daarom worden deze beschreven en uitgewerkt in Hoofdstukken 4
en 5. En krijgt het ontwerp een socio-technologische focus.
Hoofdstuk 6 gaat in op de voorbereiding en aanpak van de casestudies, die gebruikt worden om het
socio-technologische ontwerp aan te scherpen. De sociotechniek richt zicht op het functioneren van
mens en organisatie door werkprocessen en de organisatie van de techniek of diensten en van de
menselijke arbeidstaken. Hoofdstukken 7 tot en met 8 geven beschrijvingen en analyses van de
casestudies. Hoofdstuk 9 beschrijft een crosscase analyse waarin de resultaten van de verschillende
cases vergeleken worden. Het analyse deel sluit af met interventies die geschikt zijn voor
implementatie.
Deel IV past de gevonden interventies toe uit het analyse deel in een implementatie case. Hier
worden de interventies die gevonden zijn in Deel III, geïmplementeerd in een case. Met als doel de
interventies te testen en te verbeteren.
In het laatste deel worden de interventies geëvalueerd. Ook zijn de discussie en de conclusie met
aanbevelingen terug te vinden in dit deel.
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1. Introductie
Dit hoofdstuk gaat in op de aanleiding van het PDEng-traject. Het hoofdstuk beschrijf Rijkswaterstaat
(RWS) als organisatie en de bij RWS gebruikte werkwijze. De kaders en de focus voor het
ontwerptraject worden vervolgens toegelicht.

1.1.

Aanleiding

Aanleiding voor dit PDEng-project is de behoefte van het kennisveld Technisch Management binnen
Rijkswaterstaat naar kennisontwikkeling omtrent de toepassing van Systems Engineering in
projecten. Het PDEng-project past binnen de ambitie van Rijkswaterstaat om de banden met
academische wereld aan te halen. Maar er is meer, het kennisveld Technische Management
signaleert een probleem in haar werkveld. Het kennisveld Technisch Management heeft hierbij
behoefte aan een objectieve blik en kennisinput op het gebied van de toepassing van Systems
Engineering. Het resultaat is weergegeven in de PDEng opdracht: Systems Engineering binnen IPMteams.

1.2.

Profiel Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu (I&M) de nationale netwerken op duurzame wijze beheert en ontwikkelt
(Rijkswaterstaat 2013a). Rijkswaterstaat werkt aan: de vlotte en veilige doorstroming van het
verkeer, aan een veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk watersysteem en aan de bescherming
van ons land tegen overstromingen. Daarvoor beheert Rijkswaterstaat het nationale
rijkswegennetwerk (5.695 km), het rijksvaarwegennetwerk (1.686 km kanalen, rivieren en 6.165 km
vaarweg in open water) en het landelijke watersysteem (65.250 km2) (Rijkswaterstaat.nl). Kortom,
Rijkswaterstaat werkt aan:
-

Droge voeten
Voldoende en schoon water
Vlot en veilig verkeer over weg en water
Betrouwbare en bruikbare informatie

Organisatie
Bij Rijkswaterstaat werken ongeveer 8500 mensen, verspreid over 200 locaties. De organisatie is
recent heringedeeld in een aantal diensten volgens het organisatieplan 2015 (Rijkswaterstaat, 2011)
zie Figuur 1.1. Het bestuur van Rijkswaterstaat stuurt het geheel aan en wordt daarbij ondersteund
door haar staf. Visieontwikkeling vindt plaats door de dienst Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)
en focust daarbij op beleid, kennis en innovatie. De Landelijke uitvoering focust zich op efficiëntie,
standaardisatie en het gezicht naar de markt. Hier vallen onder: Programma’s, Projecten en
Onderhoud; Grote Projecten en Onderhoud; Verkeer en Watermanagement; Centrale Informatie
Voorziening en Ruimte voor de Rivier. De Corporate Dienst focust zich op ondersteuning van de
primaire processen. De zeven regionale diensten zijn verantwoordelijk voor de netwerken, en zij
focussen zich op de netwerken en de bestuurlijke partners.
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Figuur 2.1: Organogram organisatiestructuur Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat.nl, 2013)

Voor dit project is de focus gericht op het primaire proces aanleg en onderhoud dat Rijkswaterstaat
uitvoert. Voor het primaire proces aanleg en onderhoud is relevant omdat hier het Technisch
Management actief is. Aanleg en onderhoud zijn sinds 2013 een samenhangend proces, omdat ze
beiden ingrijpen op het netwerk van Rijkswaterstaat. Het verschil tussen beide (deel)processen is dat
een onderhoudsproject zorgt dat de functionaliteit van infrastructuur behouden blijft, terwijl een
aanlegproject zorgt dat extra functionaliteit wordt toegevoegd. In onderstaande afbeelding (Figuur
1.2) is te zien hoe in een samenhangend ontwerp de taken van aanleg en onderhoud (in het geel) in
relatie staan tot de andere primaire processen (in het lichtblauw).

Figuur 1.2: De Primaire Processen van Rijkswaterstaat ten behoeven van een Samenhangend ontwerp (Rijkswaterstaat, 2013a)

Het primaire proces aanleg en onderhoud brengt alle activiteiten die binnen een project kunnen
worden uitgevoerd in kaart. In dit proces zijn alle activiteiten en producten van een project verdeeld
over 7 deelprocessen (zie figuur 1.3).

7

Figuur 1.3: De relatie tussen deelprocessen en MIRT-fasen (Rijkswaterstaat, 2013a)

De medewerkers in projecten voeren activiteiten uit met de hele keten voor ogen. Deze keten
bestaat uit alle fasen, van verkenning tot en met realisatie, waarbij men anticipeert op de
daaropvolgende onderhoudsfase. Doel van deze werkwijze is het voorkomen van verspillingen
wanneer een project een nieuwe fase ingaat. De relatie tussen de deelprocessen en MIRT-fasen
(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) wordt in Figuur (1.3) getoond. Essentie
van het primaire proces aanleg en onderhoud is dat deze de levenscyclus van een project als
uitgangspunt neemt. De projectactiviteiten lopen daarbij over de fasen heen. Zo vormen zij een
logisch en efficiënt op elkaar aansluitend geheel. De zeven deelprocessen van het primaire proces
aanleg en onderhoud lopen over de verschillende fasen: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase
en de realisatiefase. Het MIRT-proces kent 4 beslismomenten: (1) de startbeslissing, (2) de
voorkeursbeslissing, (3) de projectbeslissing en (4) de opleveringsbeslissing (zie Figuren 1.3 en 1.4).
Voorafgaand aan het primaire proces aanleg en onderhoud vindt een initiatief plaats. Aan het eind
van het primaire proces aanleg draagt men het opgeleverde project over aan de netwerkbeheerder
die de activiteiten rondom gebruik, beheer en de normering voor onderhoud regelt. Wanneer (een
deel van de) infrastructuur aan het eind van zijn levenscyclus is, wordt het verwijderd of vernieuwd.
Het primaire proces aanleg en onderhoud wordt uitgevoerd onder leiding van een IPM (Integraal
Project Management)-team dat daarbij onder andere Systems Engineering gebruikt als werkwijze.

Figuur 1.4: Levenscyclus infrastructuur Rijkswaterstaat (Bron: Rijkswaterstaat, 2013a)
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1.3. IPM-model
Rijkswaterstaat werkt aan projecten met behulp van Integraal ProjectManagement (IPM). Met het
IPM-model wil Rijkswaterstaat zorgen voor meer uniformiteit en standaardisatie in de aansturing,
organisatie en bemensing van projecten (van Heeren, 2010). Met IPM voert elke projectmedewerker
projectactiviteiten standaard vanuit een eigen rol, binnen de integrale projectbrede taakverdeling
(Rijkswaterstaat, 2013a). De verschillende IPM rollen werken binnen een project samen om zo
verschillende (deel)producten goed op elkaar aan te laten sluiten, uiteindelijk resulteert dit in een
integraal projectresultaat.
Andere voordelen van werken volgens het IPM-model zijn (Rijkswaterstaat, 2013a):

Betere beheersbaarheid van projecten en projectrisico’s

Onderlinge samenwerkingsrelaties tussen de IPM-rollen wordt duidelijk zichtbaar

Zorgt voor een transparante organisatie

Vergroot het leervermogen van de organisatie

Maakt flexibele inzet van medewerkers mogelijk

Het IPM-model is een samenwerkingsmodel van vijf rolhouders. De driehoek in Figuur 1.5
symboliseert de samenwerking. Hieronder zijn de taken van de vijf rollen beknopt weergegeven. Om
het samenwerkingsmodel te symboliseren is er bewust (door Rijkswaterstaat) voor gekozen de
organisatiestructuur niet in de vorm van een “traditionele” hark te schetsen, maar in de vorm van
een driehoek, waarin de onderlinge afhankelijkheden en spanningsvelden goed worden
weergegeven (RWS LPC, 2006). Vanwege uiteenlopende taken, verantwoordelijkheden en
spanningsvelden is het ongewenst om meerdere procesverantwoordelijkheden te combineren bij
één functionaris (RWS LPC, 2006).

Figuur 1.5: IPM-rollen (Bron: Rijkswaterstaat, 2013a)

Het model kent de volgende rollen met de bijbehorende verantwoordelijkheden:





De Projectmanager zorgt voor de realisatie van de opdracht binnen de voorwaarden. Hij of
zij stuurt het team aan, managet de raakvlakken en zorgt voor leiderschap.
De Manager Projectbeheersing zorgt voor de projectbeheersing op de aspecten: scope, tijd,
geld, risico, informatie, documentatie en rapportage.
De Omgevingsmanager draagt zorg voor maatschappelijke en bestuurlijke inbedding van
het project. Hij of zij fungeert als intermediair tussen de organisatie en de stakeholders in de
projectomgeving.
De Technisch Manager zorgt voor de kwaliteit en veiligheid. De TM’er voorziet in de
specificaties, het onderzoek naar de effecten, en zorgt voor de realisatie van de te bouwen
en te beheren objecten en bijbehorende (ICT-) systemen.
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De Contractmanager is verantwoordelijk voor de contacten met de marktpartijen, de te
leveren producten en diensten, voor zowel bouwende aannemers als voor
ingenieursdiensten. De contractmanager zorgt voor de beheersing van het gehele proces dat
betrekking heeft met de voorbereiding, inkoop en contractbeheersing

Ontstaan IPM-model
Het IPM-model is ontstaan vanuit praktijkervaringen en bezit geen theoretische of wetenschappelijke
onderbouwing. Het IPM-model met de vijf rollen stamt af van een eerder samenwerkingsmodel dat
als eerste is ingevoerd bij de toenmalige dienst Zuid-Holland in 2005. Het model is ontstaan vanuit de
behoefte om meer standaardisatie en een uniformere werkwijze te creëren. Dit blijkt uit een analyse
van vijftig verschillende projecten waarbij Rijkswaterstaat samen met adviesbureau Berenschot
Groep een benchmarking heeft gehouden. Deze benchmarking heeft aangetoond dat de projecten
verschillend waren ingedeeld en er geen structuur aanwezig was (Jongkind en Sons, 2006). Met
behulp van de benchmarking is gekeken naar de meest ideale samenstelling van een projectteam. Dit
heeft Rijkswaterstaat doen besluiten de projectorganisaties anders in te richten. In 2006 is het IPMmodel door het Directie Team van Rijkswaterstaat goedgekeurd en is het model Rijkswaterstaat
breed ingevoerd (Keijser, 2006).
Door het scheppen van standaardisatie en uniformiteit kunnen projectmedewerkers van
Rijkswaterstaat hun vakgebieden ontwikkelen. Voorheen kende ieder project een andere verdeling
van de rollen en was het personeel vaak gedwongen om een andere rol aan te nemen (van Heeren,
2010). Als gevolg van de implementatie van het vijf-rollenmodel zijn er standaard dezelfde rollen te
verdelen. Zo wordt het personeel telkens op dezelfde rol ingezet en kan men zich (verder)
ontwikkelen. De invulling van de rollen is in de loop van de tijd steeds specifieker geworden. Met als
gevolg een toegenomen kennis per vakgebied. Door middel van opleidingen in de vorm van een LeerWerk-Traject is het IPM-model overgebracht bij de betrokken medewerkers van Rijkswaterstaat. Dit
gold overigens in eerste instantie alleen voor de realisatiefase. Toepassing van het IPM-model voor
de plansuitwerkingsfase is in 2008 ingevoerd.
Taken en relaties van de IPM-rollen
Binnen een IPM-projectteam speelt de samenwerking tussen de omgevings-, technisch- en
contractmanager een belangrijke rol (van Heeren, 2010). Het doel van het IPM-model is om
verschillende disciplines binnen een project te verbinden om zo de verschillende (deel)producten
goed op elkaar aan te laten sluiten, wat uiteindelijk resulteert in een integraal projectresultaat. Het
IPM-model maakt alleen onderscheid tussen de rollen en het model geeft geen verduidelijking over
de rollen. In deel twee van een eerdere versie van de werkwijzeraanleg (RWS, 2008) waren hiervoor,
wel enkele taken en verantwoordelijkheden beschreven van de rollen. Voorbeelden van die taken en
verantwoordelijkheden van de rollen zijn:





‘De omgevingsmanager peilt nadat overeenstemming is bereikt over probleem/opgave in de
planstudie de behoefte en eisen van de belanghebbenden. De technisch manager kijkt wat
technisch wel en niet kan (scope en randvoorwaarden) en stelt daarbij functionele
specificaties op.’
‘De technisch manager ondersteund de omgevingsmanager met mogelijke opties en
oplossingen. Bij grote inpasssingskeuzes met grote (financiële) consequenties dan wel keuzes
die politiek gevoelig zijn, wordt de project manager betrokken.’
‘De contractmanager moet op basis van het aanwezige risicoprofiel en in relatie tot de
diepgang van de uitgewerkte oplossingen de marktbenaderingstrategie bepalen. Er vindt een
10

vertaalslag van technische en functionele specificaties (TM) naar contractuele (CM)
bepalingen plaats. De technisch manager draagt daarbij de oplossingen, opties en
specificaties vanuit de techniek aan.’
De eerdere WerkWijzerAanleg (WWA), die de activiteiten voor het aanleg proces voorschrijft, is
veranderd naar aanleiding van de adviezen van de commissie Elverding. De adviezen resulteerde in
een herziening van de WWA. Momenteel zijn de zeven deelprocessen van kracht (zie Fig 1.3) met de
uitgewerkte activiteitenclusters (zie Fig. 1.6 voor een overzicht). De WWA geeft gebruikers een
voorgeschreven proces en de organisatie waarmee RWS de verschillende producten in het proces
aanleg en onderhoud wil realiseren. De binnen RWS geldende afspraken, kennis en ervaring op het
gebied van de uitvoering van aanlegprojecten zijn vastgelegd in een overzicht van voorschrijvende
kaders, handreikingen en activiteitenbeschrijvingen. Deze documenten zijn bedoeld als hulpmiddel
bij een effectieve en efficiënte uitvoering. Bij de uitvoering kan er met toestemming van de
opdrachtgever van de kaders worden afgeweken. De WWA is zo ontwikkeld dat de rolhouders hun
deelprocessen gezamenlijk moeten afstemmen. Denk bijvoorbeeld aan conditionering met aspecten
zoals kabels en leidingen en niet gesprongen explosieven. Momenteel is onderhoud aan de
werkwijze toegevoegd en heet de WWA nu WWAO (WerkWijzer Aanleg en Onderhoud).
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Figuur 1.6: WWA Procesplaat, in rood het gedeelte dat gerelateerd is aan SE (Intranet RWS ,2014 Versie December 2013)

Echter, bij overlap tussen de rollen (gezamenlijke activiteiten en afhankelijkheden) ontstaat er
onduidelijkheid, onderlinge afhankelijkheid en “het varen in elkaars water” wat weer zorgt voor
onenigheden (van Heeren, 2010). In het onderzoek uitgevoerd door van Heeren wordt Systems
Engineering binnen IPM-teams niet specifiek toegelicht. Uit gesprekken binnen Rijkswaterstaat blijkt
dat, de afstemming en samenwerking zeker ook voor SE een rol speelt binnen IPM-teams.
De Toepassing van Systems Engineering bij Rijkswaterstaat
Deze sectie gaat dieper in op Systems Engineering, de toepassing daarvan en de relatie met het IPMteam. Rijkswaterstaat gebruikt Systems Engineering in het proces aanleg en onderhoud en dus past
het IPM-team SE toe. Het werken volgens Systems Engineering leidt tot een interdisciplinaire aanpak
van projecten (Leidraad SE, 2009). Figuur 1.7 laat zien dat SE van toepassing is voor alle IPMrolhouders. Het kennisveld Technisch Management signaleert echter problemen aangaande de
toepassing van Systems Engineering in haar projecten.

Figuur 1.7: De relatie tussen SE en IPM

(Bron: Leidraad, 2009)

De toepassing van Systems Engineering bij Rijkswaterstaat sluit aan bij de trend van de terug
trekkende overheid. Als gevolg van de terugtrekking heeft in de GWW (Grond, Weg en Waterbouw)
sector een verschuiving plaats gevonden van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Rijkswaterstaat
(RWS) concentreert zich sterker op het formuleren van eisen waaraan infrastructuur moet voldoen.
De marktpartijen zijn verantwoordelijk voor het ontwerp, realisatie en/of onderhoud van de
infrastructuur conform de gestelde eisen. Deze verandering vroeg om een gestructureerde en
expliciete werkwijze: Systems Engineering. Aanleiding voor het implementeren van Systems
Engineering (SE) kan worden gevonden in het ondernemingsplan van Rijkswaterstaat; waarin gericht
wordt op een betere beheersing van de contracten met marktpartijen én de interne processen
(Beem, 2011). Het toepassen van SE kan tevens een belangrijke bijdrage leveren om uiteindelijk als
Rijkswaterstaat een betere kwaliteit te leveren. Ook helpt Systems Engineering bij het doelgericht
uitvoeren van projecten en het afleggen van verantwoording (Beem, 2011). Systems Engineering
biedt een samenhangende set methodieken om succesvol infrastructuur tot stand te brengen en te
onderhouden. Systems Engineering heeft niet alleen betrekking op technische systemen maar ook op
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mensen en procedures. De toepassing van Systems Engineering speelt bij Rijkswaterstaat gedurende
de gehele levenscyclus van een object. Dit is te zien in Figuur 1.8.

Figuur 1.8: Het gebruik van Systems Engineering gedurende infrastructuur levenscyclus

Bron: SE introductie cursusmateriaal, 2013

Sinds 2007 wordt Systems Engineering breed in de GWW sector toegepast. Daarmee treden
verbeteringen op, tevens blijkt het toepassen van Systems Engineering een leerproces voor zowel
RWS als marktpartijen (de Bree, 2010). Kritische geluiden aangaande de toepassing van SE zijn er
ook. Zo stelt de Denktank SE (2010) dat: de Invoering van Systems Engineering in de GWW-sector
moeizaam verloopt omdat een belangrijk fundament van SE vergeten wordt, namelijk de niettechnische aspecten van organisatie, mensen en middelen. Volgens Van de Gazelle (2011) weten
RWS en opdrachtnemers niet wat SE inhoud en begrijpen zij de kern van SE niet (het valideren en
verifiëren), ook is SE niet geïntegreerd binnen de processen. Het probleem is dat RWS onvoldoende
anticipeert op het strategisch gedrag van de opdrachtnemer, waardoor SE onvoldoende verweven is
binnen de organisaties en in het netwerk (Van de Gazelle, 2011). Of SE in praktijk bijdraagt aan
efficiëntie en effectiviteit is de onduidelijk (Van de Gazelle, 2011). Oliedam (2010) stelt dat: ‘de wijze
van aantonen van de voordelen van de SE-methode voor alle projecten nog steeds controversieel is.
.. Ook het verband tussen het IPM-model en SE en de prestaties van de verschillende methoden is
niet duidelijk’.
Systems Engineering in de planuitwerking
Het stappenplan van projectopdracht tot vraagspecificatie (2013) beschrijft activiteiten die gebruikt
kunnen worden bij het Systems Engineering proces voor Rijkswaterstaat projecten (zie Figuur 1.8).
De IPM-rollen die voor bepaalde activiteiten verantwoordelijk zijn, zijn met rode letters weergegeven
in Figuur 1.9. De activiteiten in het stappenplan hebben betrekking op planuitwerking of ontwikkeling
(zie Figuren 1.3, 1.4 en 1.7). Verschillende IPM-rollen vullen de taken van het stappenplan SE in,
hierbij spelen de eerder genoemde horizontale relaties (bv. het ophalen van eisen en die verwerken
tot contracteisen) weer een belangrijke rol (zie Figuur 1.8). Het stappenplan SE schept meer
duidelijkheid met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden. Het stappenplan SE gaat echter
niet in op houding- en gedrag en afstemming van de rolhouders tussen de blokken van Figuur 1.9.
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Figuur 1.9: De hoofdstappen van het stappenplan SE, van projectopdracht tot vraagspecificatie

Nu het concept Systems Engineering is beschreven en hoe de IPM-teams van Rijkswaterstaat hier
mee om dienen te gaan, wordt het mogelijk om in de volgende alinea het probleem van IPM-teams
aangaande SE te schetsen.

1.4.

Probleemschets

De ervaring bij Rijkswaterstaat leert dat er binnen projecten van Rijkswaterstaat vaak naar de
Technisch Manager wordt gekeken als het om SE gaat. Echter is de TM’er alleen verantwoordelijk
voor de Systems Engineering aangaande zijn specifieke deel en niet voor het gehele SE-proces zoals
in het stappenplan wordt geschetst. Het Technisch Management vervult een belangrijke rol in het
deelproces Ontwerp, Effecten en Techniek (zie ook Figuur 1.3). Hierbij speelt het gebruik van Systems
Engineering een belangrijke rol. Doordat de Technisch Manager een centrale rol heeft in dit
deelaspect, moet de TM’er zorgen dat SE in dit onderdeel goed wordt gedaan. Daardoor heeft het
Technisch Management, SE zichzelf sneller eigen gemaakt, met als gevolg dat de TM’er constateert
dat de andere rollen achterblijven t.o.v. hun eigen leer- of toepassingsproces van SE. Dit zorgt voor
het gevoel (bij het Technisch Management) dat andere IPM-rollen een mindere affiniteit met SE
hebben en dus minder gebruikmaken van de voordelen van de werkwijze, wat zorgt voor een extra
belasting bij de Technisch Manager omdat hier alleen instaat. Om dit probleem op te lossen met
door middel van een ontwerp, is inzicht nodig in de processen, procedures en werkwijze van RWS.
Een eerste stap zal dus zijn; controleren of het gevoel van het Technisch Management
gerechtvaardigd is.

1.5.

Doelstelling en ontwerpvraag

Het belangrijkste doel van het PDEng-project, is het verbeteren van het SE-proces binnen IPM-teams
doormiddel van een technologisch ontwerp. Dit naar aanleiding van de percepties van de Technisch
Managers; dat zij momenteel namelijk te veel tijd kwijt zijn met (het aanjagen van) SE binnen het
IPM-team (dit blijkt uit verkennende gesprekken binnen RWS). SE is echter een werkwijze van
iedereen binnen Rijkswaterstaat en daarom is deze situatie ongewenst.
Deze ongewenste situatie is tegenover gesteld aan een belangrijke doelstelling van het hoger
management van GPO: het leveren van kwaliteit. Met kwaliteit wordt bedoeld: ‘we doen ons werk
zoals afgesproken in de scope’ in 1x goed voor onze klanten zijnde beheerders en bedienaars.
Systems Engineering is een belangrijk hulpmiddel bij het leveren van kwaliteit. In interne KAd
(Kwaliteitsboring Aanbestedingsdossier) beoordelingen wordt de toepassing van SE niet altijd als
voldoende beoordeeld. Binnen het lijnmanagementteam techniek van GPO is er het streven om te
verbeteren op positieve KAd beoordelingen (van 54% in 2014, naar 75% 2015), en waarbij het
streven is om op het onderdeel SE alle beoordelingen (100%) positief te hebben (van 27% in 2014).
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Om te komen tot een gefundeerd ontwerp heeft dit project ook (deels) een onderzoekend karakter.
Als basis voor het onderzoek is een doelstelling opgesteld die kan worden verdeeld in het doel van
het onderzoek en het, doel in, het onderzoek (Verschuren en Doorewaard, 2007). Het woord
onderzoek is geherformuleerd naar project omdat dit beter binnen het PDEng-traject past.
Doel van dit project: Het vinden van en inzicht krijgen in interventies die leiden tot een betere*
toepassing van SE binnen IPM teams van Rijkswaterstaat.
Doel in dit project: het ontwerpen en ontwikkelen van een projectonafhankelijk instrument
dat leidt tot betere* toepassing van Systems Engineering binnen IPM-teams van
Rijkswaterstaat.
De vragen die in dit PDEng-project een rol zullen spelen, om het doel te verwezenlijken en tot een
technologisch ontwerp te komen zijn:
Hoofdvraag:
Wat zijn geschikte interventies die leiden tot betere* toepassing van de Systems Engineering
werkwijze binnen IPM-teams van Rijkswaterstaat?
* de definitie van beter / verbeteren is het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste situatie
verkleinen. Concreet kan dit waargenomen worden in beoordelingen op SE gebied die gegeven worden in KAdadviezen.

Sub-vragen
I.
II.
III.
IV.

Wat is de gewenste situatie aangaande de toepassing van Systems Engineering?
Wat is de huidige situatie m.b.t . tot de toepassing van SE? (0-meting)?
Hoe groot is de discrepantie tussen de huidige situatie en de gewenste situatie?
Welke interventies leiden tot het verkleinen van de discrepantie?

1.6. Producten
Op basis van de boven genoemde onderzoeksvragen is het instrument ontworpen en ontwikkeld.
Hierbij wordt er van grof naar fijn gewerkt in verschillende ontwerpfases waarin verschillende
iteraties hebben plaats gevonden. Om het probleem, de toepassing van SE in IPM-teams te
verbeteren, dient er een analyse uitgevoerd te worden naar de context en de problemen. Het
uiteindelijke ontworpen instrument is afhankelijk van de gevonden bevindingen. Ook komt er een
rapport waarin een evaluatie van de (geadviseerde) interventies aan bod komt en een beschrijving
hoe de maatregelen ingevoerd kunnen worden. Daarbij worden de huidige ontwikkelingen bij
Rijkswaterstaat meegenomen. De op te leveren producten van het onderzoek zijn:
Op te leveren producten
1 Analyse naar problemen en context
2 Aanbeveling naar uiteindelijke oplossing afhankelijk van de bevindingen
3 Een rapport met een evaluatie van de oplossingen en geadviseerde interventies
4 Een advies met beschrijving hoe de interventies kunnen worden ingevoerd
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Ontwerp Fase
conceptueel ontwerp
voorlopig ontwerp
definitief ontwerp
implementatie voorstel

1.7. Afbakening
Omdat tijd en middelen gedurende het PDEng-project niet oneindig zijn moeten er keuzes worden
gemaakt over wat wel en niet wordt meegenomen. Enkele uitgangspunten zijn;
-

Het zwaartepunt ligt op de interne processen van Rijkswaterstaat en IPM-teams.
Alleen projecten in de planuitwerkingsfase (zie, Figuur 1.3) .
Definitieve toepassing van de resultaten binnen Rijkswaterstaat als geheel, valt niet in de
scope van dit project (wel is dit mogelijk voor een casestudie).
Een Systems Engineering volwassenheidsmeting gaat niet plaatsvinden.
Geen nadruk op één bepaalde IPM rol, maar het bekijken van de rollen in samenhang.
Er worden alleen projecten meegenomen waar SE een stabiel basisniveau heeft. Onder dat
basisniveau wordt verstaan: het toepassen van SE in projecten is geaccepteerd en wordt
vanaf de start van een nieuwe planstudie of realisatie project gedaan (RWS RDU, 2011).

Zoals in de afbakening is genoemd, is het van belang om alleen projecten te analyseren waar SE van
begin af aan wordt toegepast. In de literatuur is op dit punt aansluiting te vinden in het artikel; “The
Systems Engineering started in the Middle” (Bahill and Briggs, 2001). Daarin wordt beschreven dat de
start van SE in projecten zo vroeg mogelijk moet beginnen anders zijn problemen onontkoombaar.
De scope wordt weergegeven in Figuur 1.10. Het accent van het onderzoek zal liggen op
Rijkswaterstaat intern en de IPM-rollen (binnen de rode stippellijn). Echter kunnen projecten niet
goed begrepen worden zonder de externe partijen (opdrachtgever, omgeving en markt) mee te
nemen. Deze partijen hebben ook invloed op de manier van werken. De wisselwerking die zij hebben
met het IPM team en op het project, meegenomen wordt waar deze relevant is. Een diepgaande
focus ligt echter niet op de externe partijen.

Figuur 1.10: Aangescherpt probleemveld bron: Leidraad SE v2
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2. Methodologie en aanpak
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de methodologische verantwoording van het ontwerptraject.
Allereerst wordt er een toelichting geven op de gebruikte strategie: Action Research. Vervolgens
wordt ingaan op de aanpak van het PDEng-traject, met behulp van Action Research.

2.1.

Strategie: Action Research

In dit PDEng-project zal gebruik gemaakt worden van een Action Research. Deze methode past goed
bij het ontwerpgerichte karakter van dit project. Action Research wordt vaak gebruikt voor
procesverbetering bij organisaties. Deze aanpak is geschikt om data te verzamelen, die vervolgens
gebruikt kan worden voor wetenschappelijke reflectie en een bijdrage aan het kennisdomein. De
PDEng-ontwerper is bij deze aanpak een actieve en reflectieve participant gedurende het onderzoeken ontwerptraject (Checkland & Howell, 1998). Coughlan en Coghlan (2002) vatten de belangrijkste
kenmerken van Action Research als volgt samen: Action Research is;





Onderzoek in actie, in plaats van onderzoek naar actie
Participatief
Overeenkomend met de actie
Een oplossingsgerichte aanpak

Kortom; Action Research wil actie en reflectie maar ook theorie en praktijk samen brengen in
samenwerking met anderen, om zo in de uitoefening tot praktische oplossingen te komen voor een
bepaald probleem (Reason en Bradbury, 2006). De rol van de PDEng-ontwerper gedurende het
project is participatief. De PDEng-ontwerper treed actief op als (externe) helper om zo de toepassing
van SE werkwijze binnen IPM-teams te kunnen verbeteren. Dit zal gebeuren in de rol van
(proces)consultant waarbij een faciliterende en consulterende houding wordt aangenomen om de
klant (Rijkswaterstaat) te ondersteunen. Deze aanpak past bij de klantgerichte benadering van het
project. Deze aanpak lijkt op de bij Rijkswaterstaat gebruikte Demming cyclus en KR8 methodiek
(lean).
Om Action Research toe te passen zijn de volgende stappen nodig volgens Coughlan en Coghlan,
(2002) zie figuur 2.1. Voor deze specifieke methode is gekozen omdat dit model goed weergeeft dat
de relevante data geïnventariseerd zal worden in een cyclisch proces om zo tot een goed gefundeerd
ontwerp te komen. De type stappen die genomen worden zijn; (A) een voorbereidingsstap, waar
gekeken wordt of de perceptie van de Technisch Manager ook door andere rollen ervaren wordt
(context & purpose), (B) zes hoofdstappen in de cyclus, en (C) een “meta”stap om te monitoren. De
monitoringsstap richt zich op de verslaglegging. Hieronder wordt uitgelegd hoe de Action Research
stappen in het PDEng-traject terug zullen komen.
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Figuur 2.1: Action Research Cyclus (naar Coughlan en Coghlan, 2002)

A Voorbereidingsstap
Deze stap begint met het stellen van belangrijke vragen zoals; waarom is er actie nodig en hoe kan
een te ontwerpen instrument daarbij helpen? Ook dient er in deze fase antwoord te komen op; wat
dient er veranderd te worden? Is het probleem feitelijk of perceptueel? Vanuit de onderzochte
percepties moeten meetbare indicatoren geïdentificeerd worden. Het is immers belangrijk om te
kunnen meten of er na het invoeren van het te ontwerpen instrument een verbetering optreed. Als
duidelijk is waarom Action Research een bijdrage levert aan het te ontwerpen instrument, dan kan
de aanpak verder uitgewerkt worden.
B Hoofdstappen
-B1 Data verzameling (Data Gathering)
In deze stap wordt de benodigde data verzameld door uitvoerder. Het kan hier gaan om zowel
“harde” als “zachte” data. De data kan worden verkregen door observaties, interviews, discussies,
rapporten, statistieken, literatuur etc. Het is belangrijk dat de data wordt verkregen door participatie
van de onderzoeker. Observatie en onderzoek naar de relaties en handelingen tussen de
betrokkenen zijn nodig en om zo te komen tot het oplossen van het probleem (Rashford en Coghlan
1994).
-B2 Data feedback
(Data feedback)
De uitvoerder reflecteert samen met de opdrachtgever of de verzamelde informatie geschikt is voor
analyse. In dit geval zal de uitvoerder de data verzamelen en rapporteren.
-B3 Data analyse
(Data Analysis)
Een belangrijk aspect van de data-analyse bij Action Research dat de uitvoerder dit samen doet met
medewerkers van Rijkswaterstaat. Deze gezamenlijke aanpak is gebaseerd op de gedachte dat de
medewerkers hun organisatie zelf het beste kennen. Zij weten welke activiteiten cruciaal zijn, en op
wat voor wijze het te ontwerpen instrument het meeste bijdraagt. Daarom is medewerking van de
medewerkers, van cruciaal belang.
-B4 Actieplanning
(Action Planning)
Volgend vanuit de analyse kan een ingreep met het instrument worden geïdentificeerd. Deze ingreep
moet het probleem oplossen. Vervolgens wordt de geschiktheid van het instrument gereflecteerd
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met medewerkers van Rijkswaterstaat. De beste ingrepen met het instrument worden gepland, maar
dan voor een andere case. Dit zal in samenspraak gebeuren met het betrokken projectteam. De
verbetering van de veranderingen moet meetbaar zijn met een indicator.
-B5 Implementatie
(Implementation)
De voorgestelde ingrepen met het instrument worden in een andere case uitgevoerd. Dit impliceert
dat de benodigde veranderingen gemaakt worden volgens de gemaakte plannen, maar met enige
aanpassingen voor de tweede case.
-B6 Evaluatie
(Evaluation)
Evaluatie houdt zich bezig met het reflecteren op de uitkomsten van de interventie met het
instrument. Hier zullen de bedoelde en onbedoelde effecten in worden meegenomen. Zo kan de
vooraf gestelde indicator nagemeten worden. Ook wordt er teruggekeken op het proces om
verbeteringen te kunnen meenemen in een volgende cyclus van onderzoek. Evaluatie is de sleutel tot
procesverbetering, want zonder evaluatie is onduidelijk of de verbeteringen echt zin hebben.
C Meta-stap: monitoring
Monitoring is een meta-stap en vindt plaats gedurende alle stappen van het onderzoek.

2.2.

Aanpak

Op basis van de methodiek is de aanpak voor het PDEng-traject bepaald. Deze aanpak is gebruikt bij
de uitvoering van het PDEng-traject. De uitvoering wordt beschreven in de volgende stappen.
A Voorbereidingsstap
Met behulp van explorerende interviews wordt gekeken naar de huidige werkwijze en percepties van
IPM-teams aangaande de toepassing van SE. Op basis van de literatuur en interviews zal de ‘huidige’
situatie en het wensbeeld van de projecten geschetst worden aangaande de toepassing van SE in
IPM-teams. Het wensbeeld wordt ook geformuleerd aan de hand van beleids- en gedocumenteerde
bronnen. Het verschil tussen de huidige situatie en het wensbeeld wordt beschreven als de
‘discrepantie’. In de volgende paragraven wordt de aanpak volgens de Action Research Cycle
beschreven.
Uit de eerste deelresultaten wordt duidelijk, dat het (team)proces en de kwaliteit van het
opgeleverde product een mogelijke relatie hebben, met de context waarin SE wordt toegepast. De
eerder beschreven ‘discrepantie’ kan verkleind worden. Om inzicht te krijgen, hoe producten tot
stand komen, dienen het proces en het product van het IPM-team dus meetbaar te zijn. Deze
(team)proces en product indicatoren geven hier inzicht en maken het mogelijk om vroegtijdig
problemen te signaleren. Er zal in de vervolgstappen onderzocht worden of er een positieve relatie
bestaat tussen de kwaliteit van het proces en de kwaliteit van de opgeleverde producten aangaande
de toepassing van SE door IPM-teams.
Om deze veronderstelling te onderzoeken wordt het (team)proces en de productkwaliteit meetbaar
gemaakt. Als het (team)proces en product meetbaar zijn gemaakt kan de benodigde data verzameld
worden, dit wordt beschreven in de volgende stap. Ten behoeve van dataverzameling worden
relevante cases geselecteerd.
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B Hoofdstappen
De hoofdstappen worden geclusterd worden in een aantal casestudies. Stappen B1, B2 en B3
plaatsvinden in meerdere ‘analyse’ casestudies. Stappen B4, B5 en B6 vinden plaats in een
implementatie casestudie. Deze onderverdeling wordt weergegeven in Figuur 2.2.
-B1 Data verzameling (Data Gathering)
Om de dataverzameling goed te laten verlopen wordt een dataprotocol opgesteld. Met het
dataprotocol is het mogelijk om de data gestructureerd en verantwoord te verzamelen. Softe data
wordt verzameld door interviews, enquêtes en observaties. Harde data wordt verzameld op basis
van documenten.
-B2 Data feedback
(Data feedback)
De bevindingen uit de casestudies worden vervolgens teruggekoppeld aan de betrokken teams. Deze
terugkoppeling vindt plaats om te controleren of de data volledig is en geschikt is voor analyse. Maar
ook om de betrokken teams te laten zien wat er met hun input is gedaan. Ook maken de feedback
sessies het mogelijk om data beter te kunnen plaatsen in de context van het project. Tevens zal de
verzamelde data teruggekoppeld worden aan de opdrachtgever om deze zo ook op de hoogte te
houden.
-B3 Data analyse
(Data Analysis)
Na de data feedback kan de data analyse plaatsvinden voor de individuele casestudies. Zo kunnen de
cases worden geanalyseerd en is een interpretatie van de data mogelijk. Als de individuele
casestudies voltooid zijn dan kunnen deze cases in een crosscase-analyse met elkaar vergeleken.
Deze cross-case analyse maakt het mogelijk verbanden tussen onderliggende aspecten en cases te
identificeren en zo ook de resultaten van de individuele case in een groter perspectief te plaatsen.
-B4 Actieplanning
(Action Planning)
Aan de hand van de resultaten uit de voorgaande stap worden interventies opgesteld. Die
interventies zullen in een implementatiecasestudie toegepast kunnen worden. Een geschikte
implementatiecase wordt geselecteerd en benaderd. Ook worden de interventies in deze fase
gekozen en voorbereid.
-B5 Implementatie
(Implementation)
In de implementatiecasestudie zullen de geselecteerde maartregelen of interventies toegepast
worden door het IPM-team in een project van Rijkswaterstaat. De implementatie is nodig omdat dan
aangetoond kan worden dat de geselecteerde maatregelen leiden tot een verbeterde toepassing van
SE in IPM-teams. Het is van belang dat er in het PDEng-traject een evaluatie van de maatregelen
plaatsvindt.
-B6 Evaluatie
(Evaluation)
Het is van belang dat na de interventies een evaluatie plaatsvindt. Dit zal gebeuren met zowel het
IPM-team van de interventiecasestudie als de begeleiding. De (on)bedoelde effecten van de
interventie worden tijdens de evaluatie besproken, maar ook het doorlopen proces. Dit zodat vervolg
acties gebruik kunnen maken van de bevindingen van dit PDEng traject.
C Meta-stap: monitoring
Monitoring vindt plaats gedurende alle stappen. De monitoring wordt uitgevoerd door zowel
begeleiders van de universiteit als die van Rijkswaterstaat. Maar ook door feedback aan IPM-teams
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en andere betrokkenen binnen Rijkswaterstaat. De volgende activiteiten zijn ondernomen om de
resultaten maar ook het proces te monitoren





Voortgangsgesprekken Rijkswaterstaat en Universiteit Twente
Individuele besprekingen met begeleiders
Presenteren bevindingen CoP SE (Community of Practice)
Feedback en toelichting aan IPM-teams en afdelingen

(3x per jaar)
(minimaal 1x maand)
(1x per jaar)
(>7x in jaar 2)

Analyse Case

Implementatie Case
Figuur 3.2: De hoofdstappen van Action Research Cyclus worden in twee delen onderverdeeld.

2.3.

Conclusie

Het uiteindelijke ontwerp wordt ontwikkeld met het doorlopen van een aantal stappen. De basis in
het PDEng-ontwerptraject wordt gevormd door Action Research. Casestudies spelen een belangrijke
rol, want zo kan relevante data verzameld worden. Om resultaten meetbaar te maken gaan
indicatoren naar het (team)proces en productkwaliteit een grote rol spelen.
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Deel II: Exploratie (context & purpose)
Het vorige deel, gaf een introductie van Rijkswaterstaat en het probleem dat haar technisch
managers ervaren (hoofdstuk 1). Het probleem van de technisch manager zou zijn dat andere IPMrollen een mindere affiniteit met SE hebben en dus minder gebruikmaken van de voordelen van de
werkwijze wat zorgt voor een extra belasting bij de Technisch Manager. Omdat hij/zij hier alleen
instaat. Concreet betekent dit, dat de kwaliteitsdoelen van Rijkswaterstaat niet behaald worden.
Meer hierover zal verder in dit deel worden toegelicht. Ook werden de strategie en de aanpak van
het PDEng-traject toegelicht, deze moeten bijdragen aan het vinden van maatregelen en het
ontwikkelen van een instrument die leiden tot een verbeterde toepassing van de Systems
Engineering werkwijze binnen IPM-teams van Rijkswaterstaat.
Dit deel bevat hoofstukken die ingaan op de voorbereidingsstap (context en purpose), deze stap
komt bij de Action Research strategie als eerste aan bod (zie Figuur II.1). Deze voorbereidingstap
maakt het mogelijk om de eerste deelvragen te onderzoeken die ingaan op; de huidige situatie, het
wensbeeld en de ‘discrepantie’ (het verschil tussen de huidige situatie en het wensbeeld) te
beschrijven (Hoofdstuk 3). In Hoofdstuk 3 wordt duidelijk de proces- en productbeoordelingen een
belangrijke rol spelen, daarom worden het proces en het product beschreven en uitgewerkt in
Hoofdstukken 4 en 5. Hoofdstuk 6 beschrijft als laatste in Deel II de voorbereiding van de casestudies.
Aan de hand van de beschrijving zal Deel III verder gaan.

A. Context &
Purpose

B. Action Research
Cycle
B1. Data Gathering

B2. Data Feedback

B6. Evaluation
C. Monitoring

B5. Implementation

B3. Data Analysis

B4. Action Planning

Figuur II.1: De positie van Deel II in de Action Research Cyclus wordt in het zwart weergegeven.
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3. Deelresultaten: huidige situatie, wensbeeld en ‘discrepantie’
Dit hoofdstuk toont de eerste deelresultaten van het ontwerptraject die ingaan op de
voorbereidingstap van Action Research (zie Fig. II.1). Deze resultaten hebben betrekking op de drie
deelvragen: die samengevat gaan over huidige situatie, het wensbeeld en de discrepantie daartussen
aangaande de toepassing van SE door IPM-teams. Allereerst wordt er gekeken naar de aanleiding van
het PDEng-ontwerpproject: de beleving van de Technisch Manager dat andere IPM-rollen
onvoldoende kennis en affiniteit met SE hebben. Hierdoor wordt er niet voldoende gebruikgemaakt
van de voordelen van de werkwijze en treden er verschillende problemen op. Om te inventariseren
en concreet te maken wat de heersende percepties zijn, is er besloten om interviews onder
verschillende IPM-rolhouders af te nemen. Zodat duidelijk wordt of er verschillende percepties
aangaande SE zijn en of de verschillende rollen problemen met SE ervaren. Aan de hand van de
interviews worden de deelvragen aangaande de huidige situatie en het wensbeeld beantwoord. Het
wensbeeld is ook gedocumenteerd in verschillende (beleids)bronnen en valt uiteen in twee delen;
het gedocumenteerde wensbeeld (wat is vastgelegd in documenten van RWS) en het wensbeeld van
de rolhouders. Op basis van het verschil tussen de twee wensbeelden en de huidige situatie wordt de
‘discrepantie’ geformuleerd.
Geselecteerde projecten
Ten behoeve van de interviews is een aantal Rijkswaterstaatprojecten geselecteerd waarbij de
toepassing van SE binnen de IPM-teams nader bekeken is. Dit zijn de projecten; de Beatrixsluis, Ring
Utrecht en A27/A1 Kooppunt Eemnes (in willekeurige volgoorde). Deze projecten zijn geselecteerd
omdat deze verschillende vergelijkbare kenmerken hebben. Zo is er behoorlijk zwaar ingezet op de
toepassing van SE in deze projecten. De overige overeenkomstige kenmerken zijn:
 Geografisch
(in de regio/provincie Utrecht, Afdeling Midden Nederland)
 Fase
(planstudie fase)
 Ondersteunende tools (Relatics/SOM/Hummingbird)
 Schaal / Budget
(Grote projecten, > 65 miljoen)
Het feit dat één project waterbouwkundig van aard is (Beatrix Sluis) heeft in de interviews niet
geresulteerd tot grote afwijkende problemen of percepties (aangaande SE) in vergelijking tot de
droge projecten. Dit is te verklaren omdat problemen in een IPM-team niet specifiek aan technische
zaken gerelateerd zijn maar aan de werkwijze.
Interviews aangaande percepties IPM rollen







Kennismaking
Ervaringen en percepties SE
Toepassing van SE in relatie tot de IPM-rol (vragen afgestemd op specifieke rol)
Toepassing van SE door andere IPM-rollen
Ervaren Problemen aangaande SE en mogelijke verbeteringen
Afronding

Om antwoorden te krijgen op de ontwerpvragen aangaande de huidige situatie, het wensbeeld en de
discrepantie zijn interviews afgenomen. Alle IPM-rollenhouders van de betrokken projecten zijn
bevraagd. Ook zijn er in de projecten enkele ondersteunende of operationele medewerkers op
gebied van SE geïnterviewd om zo ook een standpunt van buiten het IPM-team te horen. De
afgenomen interviews bestaan uit dezelfde structuur (zie bullits). In de interviews zijn enkele vragen
specifiek op de activiteiten van een bepaalde rol afgestemd. Dit is gedaan om een duidelijk beeld te
krijgen waar elke rol zich mee bezighoudt aangaande SE. De opgebouwde interviewstructuur:
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Een voorbeeld van de afgenomen vragenlijst is in bijlage A te vinden. Documentatie van de
interviews is opvraagbaar. De geraadpleegde (beleids)documenten aangaande het wensbeeld zijn te
vinden in de referentielijst. De analyse van data wordt in een aantal gevallen gedaan met behulp van
een tabel. Tabel 3.1 geeft de presentatiewijze weer. De relevante bevindingen worden per rolhouder
verzameld uit verschillende bronnen. Vervolgens worden er conclusies per rol getrokken, waarna een
algemene conclusie wordt getrokken over een bepaald thema. De reden om de analyse met tabellen
te structureren, is om verschillende tabellen met elkaar te kunnen vergelijken.
Tabel 3.1: Voorbeeld Tabel t.b.v. data-analyse
Project Manager (PM)

Bron 1
Bron 2
Bron 2

Manager
Projectbeheersing
(MPb)

Omgevingsmanager
(OM)

Technisch Manager
(TM)

Contract Manager
(CM)

Bevinding x
Bevinding y

Bevinding z

Conclusies
per rol
Conclusies
overall

3.1 Huidige situatie
Een antwoord op de eerste deelvraag (Wat is de huidige situatie aangaande de toepassing van
Systems Engineering in IPM-teams?) wordt in deze sectie gegeven. De belangrijkste bevindingen uit
de interviews worden besproken. De bevindingen worden ook gereflecteerd aan uitgevoerd
onderzoek binnen Rijkswaterstaat. Een overzicht van de uitspraken die gerelateerd zijn aan de
bevindingen worden in een overzichtstabel (Tabel 3.2) gepresenteerd.
3.1.1 De ‘perceptie’ van de Technisch manager
De aanleiding voor het ontwerpproject was de beleving van de Technisch Manager dat hij/zij; alleen
staat in de toepassing van SE en hierdoor extra wordt belast. Echter geven de interviews hier geen
eenduidig antwoord op. Er zijn geïnterviewde rolhouders die dit bevestigen met statements als: ‘Ja
over het algemeen is SE het probleem van de TM’ of ‘Ja dat herken ik, maar ik zelf vind ook dat TM in
een aantal zaken nog kan verbeteren’. Tegengeluiden aangaande de stelling zijn ook in de interviews
genoemd: ‘De probleemstelling dat de Technisch Manager er alleen voor staat ervaar ik niet’. Tabel
3.2 geeft alle statements die gemaakt zijn aangaande de initiële probleemstelling beknopt weer met
[1].
De statements aangaande ‘voor’ of ‘tegen’ de probleemstelling zijn verschillend voor dezelfde type
rolhouders en verschillen in de gekozen projecten. Kortom, een eenduidig antwoord op de
probleemstelling is er niet. Dit wordt bevestigd door conclusies in het Onderzoek Implementatie SE
(RWS, 2012): ‘Er is veel diversiteit in de antwoorden. Het ene project omarmt SE, het andere project
doet er niet zoveel mee. Dit is afhankelijk van bemensing, contractfilosofie en draagvlak.’ …. ‘SE
wordt veelal opgepakt door het technisch team, maar wordt steeds meer binnen projecten gedragen
door het hele IPM team. Bouwtechnologie/Techniek speelt daar een belangrijke rol in, door de
invulling van de trekkersrol.’
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3.1.2 Het belang van Systems Engineering voor IPM-teams
Ondanks dat er geen eenduidig beeld is, van de toepassing van SE binnen IPM-teams, wordt het
belang wel onderkend. Enkele statements die dit beschrijven zijn: ‘SE geeft structuur aan de
klanteisen die komen vanuit de omgeving en dan ben je betrouwbaar tegenover je omgeving’ en ‘we
proberen vrijheid te geven aan de aannemer binnen bepaalde randvoorwaarden SE helpt daarbij, in
grote mate zelfs’. Tabel 3.2 geeft alle statements die gemaakt zijn aangaande het belang van SE
beknopt weer met: [2]. De rolhouders noemen verschillende punten, maar informatieborging en
expliciet werken worden het meest genoemd. Ook deze uitkomst wordt bevestigd in het Onderzoek
Implementatie SE (RWS, 2012): ‘Men is van mening dat SE goed toegepast wordt als het helpt om
gestructureerd en expliciet te werken en of meerwaarde biedt in een project’
3.1.3 Problemen aangaande de toepassing van SE
In de interviews is een aantal problemen naar boven gekomen, deze worden in Tabel 3.1 weer
gegeven met 3A, 3B, 3C of 3D. Deze problemen worden door meerder geïnterviewde rolhouders
ervaren op de verschillende projecten. Uiteraard worden er meerdere problemen genoemd maar de
hieronder beschreven problemen keren meerdere malen terug. Terugkerende statements
aangaande problemen zijn:
[3A]
De werkpakketten worden (te) gedetailleerd beschreven. Een gevolg hiervan kan zijn dat het
bijhouden van de (uitgevoerde) werkpakketten een administratieve last kan worden die veel werk
kost, en relatief “weinig” oplevert dit heeft een link met de toepassing van SE. Met de beschreven
werkpakketten hebben we het hier alleen over de interne activiteiten voor Rijkswaterstaat.
[3B]
Als de Projectmanager niet overtuigd is van de voordelen van het gebruik van de Systems
Engineering in het project, zal zijn/haar steun met betrekking tot de toepassing van SE beperkt zijn,
dit kan leiden tot problemen en spanningen in het IPM-team. Dit staat uiteraard in verband met de
toepassing van SE in het IPM-team.
[3C]
(Management) Raakvlakken, de IPM-teamleden werken nauw samen, echter kunnen er
problemen ontstaan doordat rollen niet goed communiceren, afspraken niet na komen en/of
onvoldoende kwaliteit afleveren. Dit heeft wederom een relatie tot de toepassing van SE binnen in
het IPM-team.
Er zijn nog meer problemen in de interviews genoemd. Deze zijn echter niet uitgebreid uitgewerkt
omdat deze in mindere mate genoemd werden, deze zijn gerelateerd aan capaciteit:
[3D] Capaciteit: tijdsdruk, onderbezetting of onvoldoende tijd om SE goed toe te passen zijn ook
een probleem, evenals de ervaring of het kennisniveau van de betrokken IPM-rolhouders.
Analyse en bekrachtiging van de bevindingen
De bovengenoemde bevindingen worden niet alleen in de interviews genoemd maar ook in diverse
andere onderzoeken (RWS, 2012; RWS RDU, 2011; Kraaij, 2011; Van de Gazelle 2011; Oliedam 2011;
Denktank SE, 2010). Ook de recente Jaaranalyse KAd (2014) beschrijft dat er een duidelijk verschil
zichtbaar is tussen projecten die SE integraal toepassen (vanuit het IPM-team) en projecten waarbij
een SE-er pas later van uit een (adviseurs)rol wordt ingeschakeld (RWS, 2015). De integrale aanpak
leidt tot betere resultaten bij de KAd95 (RWS, 2015). De bevindingen worden in dit gedeelte verder
uitgewerkt met uitspraken die dieper op het genoemde probleem in gaan.
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Detailniveau (WBS en Werkpakketten)
Een SE nul-meting in 2011, van de toenmalige Rijkswaterstaat Dienst Utrecht stelt dat: ‘er bestaat
vooral een behoefte aan verbetering van kennis rond het detailniveau van de uitwerking (structuren
project/ WBS/pbs etc).’ Ook aandacht in de CoP (Community of Practise) SE waarin in de
werkwijzebeschrijvingen aangaande het maken van de WBS en het structureren van werkpakketten
aan bod kwam, geeft aan dat er nog steeds problemen zijn aangaande het detailniveau van de WBS.
Dit bekrachtigt de bevinding dat het opstellen van werkpakketten problemen oplevert voor IPMteams. Enkele verduidelijkende statements van de geïnterviewde rolhouders aangaande de oorzaken
en effecten zijn in Bijlage B te vinden.
Steun PM
De steun van de projectmanager wordt in een ander onderzoek ook als probleempunt genoemd. In
het afstudeeronderzoek van Kraaij (2011) binnen de toenmalige Rijkswaterstaat Dienst Noord
Holland (nu, West-Nederland Noord), wordt geconcludeerd dat de steun van de projectmanager van
belang is. Zo stelt Kraaij dat: ‘De Project Manager dient de teams de ruimte te geven om SE te bedrijven
en zal de tijd moeten verdedigen (aan de opdrachtgever) die dit vergt in de startfase van het project.’
Enkele verduidelijkende statements van de geïnterviewde rolhouders aangaande de oorzaken en
effecten zijn in Bijlage B te vinden.
Interacties / (management) raakvlakken
Problemen aangaande de (management) raakvlakken of interacties tussen de rolhouders worden
bevestigd door: het Onderzoek SE implementatie (RWS, 2012). In het onderzoek wordt
geconcludeerd dat de afstemming van de raakvlakken tussen verschillende rolhouders verbeterd kan
worden, door verschillende rolhouders beter aan te laten haken bij SE. Enkele verduidelijkende
statements van de geïnterviewde rolhouders aangaande de oorzaken en effecten zijn in Bijlage B te
vinden.
Capaciteit
Het laatste probleempunt capaciteit (gerelateerd aan tijdsdruk en ervaring) wordt ook aangehaald in
het Onderzoek Implementatie SE (RWS, 2012): ‘De meningen zijn sterk verdeeld over de vragen of er
voldoende kennis van SE is en of er voldoende mensen met SE kennis zijn. Het feit dat er niet
overwegend positief wordt geantwoord, betekent dat er in ieder geval ruimte is voor verbetering in
kennis maar ook zeker in het aantal mensen met die kennis. Een gedeelte van de respondenten geeft
aan dat er een SE adviseur ingehuurd moest worden bij gebrek aan interne capaciteit en/of kennis.’
De nul-meeting van de dienst Utrecht sluit hierbij aan: Om SE succesvol toe te kunnen passen is
kennis en ervaring met de systematiek een belangrijke randvoorwaarde (RWS RDU, 2011). Enkele
verduidelijkende statements van de geïnterviewde rolhouders aangaande de oorzaken en effecten
zijn in Bijlage B te vinden.
3.1.4 Samenvatting problemen aangaande SE
De genoemde problemen in de interviews zijn eerder gevonden in verschillende onderzoeken (RWS
RDU, 2011; RWS 2012; Kraaij 2011) en worden nog steeds ervaren. De genoemde problemen lijken
niet direct SE-specifiek zijn maar meer aan het teamproces gerelateerd. Met teamproces wordt
bedoeld: de ontwikkelingsgang van activiteiten die binnen het team nodig zijn om tot een bepaald
resultaat te komen. Problemen met betrekking tot: de steun van de projectmanager, tijdsdruk,
kennis en ervaring zijn duidelijk aan het teamproces gerelateerd en niet specifiek aan SE.
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(Management) Raakvlakken lijken SE specifiek, maar het gaat hier om afstemming en interactie
tussen rolhouders en niet over systeemraakvlakken. Dus ook de managementraakvlakken zijn meer
aan het teamproces gerelateerd, dan aan SE. Het detailniveau van werkpakketten lijkt aan zowel SE
als aan het teamproces gerelateerd te zijn. Het beschrijven van het juiste detailniveau heeft te
maken heeft met SE-kennis en ervaring. Maar ook voor het maken van werkpakketten op het ‘juiste’
detailniveau zijn teamproces gerelateerde zaken zoals afstemming en interactie tussen verschillende
werkpakketopstellers en eigenaren nodig. De eerder opgesomde problemen, die naar boven
gekomen zijn in de interviews, zijn meer aan het teamprocesverloop gerelateerd dan aan SE. Het
gevolg van deze teamprocesproblemen is, dat de toepassing van SE nog goed niet verloopt in de IPMteams zoals wordt verwacht. Zo moeten producten worden gecorrigeerd, aangepast of met ‘reversed
engineering’ worden verbeterd. Dit is terug te zien in producten die met SE in relatie staan zoals de
WBS, Klanteisen Specificatie (KES), Verificatie & Validatie (V&V) Managementplan. Zo zijn
(eis)beschrijvingen: onherleidbaar, te gedetailleerd, niet up-to-date of niet geverifieerd door
stakeholders. Aanpassingen of verbeteringen resulteren in extra personeelskosten en vertragingen in
de planuitwerking en de effecten van fouten zijn in de uitvoering nog ingrijpender. Het is interessant
om in de toekomst te kijken of de toepassing van SE in IPM-teams verbeterd kan worden door het
teamprocesverloop te verbeteren en of dit effect heeft op de kwaliteit van producten zoals de WBS,
KES en het V&V managementplan.
Dat aspecten gerelateerd aan het teamprocesverloop verbeterd kunnen worden bij RWS, blijkt ook
uit het afstudeeronderzoek van Van de Gazelle (2011). Van de Gazelle (2011) concludeert onder
andere dat: ‘Het creëren van vertrouwen, begrip en commitment, en het leren loslaten, delen en
leren van elkaar, zowel intern als extern, vitaal is voor een intensieve samenwerkingswerkwijze op
basis van SE en SCB (Systeemgerichte Contract Beheersing).’ Het onderzoek bij de toenmalige dienst
Utrecht (RWS RDU, 2011) beschrijft ook mogelijke maatregelen aan de ‘zachte’ of teamproceskant.
Kortom, mogelijk kan de toepassing van SE in IPM-teams verbeterd worden door middel van
teamproces gerelateerde zaken.
Echter zijn er vele problemen in de voorgaande paragraaf genoemd daarom geeft Figuur 3.1 een
overzicht van de problemen. Deze problemen zijn dieper uitgewerkt en gestructureerd met de
‘Compass’ techniek van Clegg & Birch (2007) ook wel ‘de waarom’ techniek. Door telkens waarom te
vragen op het probleem en afgeleide problemen worden de achterliggende problemen duidelijk. De
waaromvragen zijn met deze techniek tot op een vierde niveau uitgewerkt. Op dit niveau wordt
duidelijk dat de gevonden problemen (capaciteit, interactie tussen rolhouders, steun van de project
manager en het detailniveau) terug te vinden zijn. Deze problemen zijn weergegeven in Figuur 3.1
met de een aantal kleuren. Er is gewerkt tot het vierde niveau omdat hier nog enig overzicht is en de
onderliggende problemen duidelijk worden. De gevonden problemen zijn gerelateerd aan quotes van
de geïnterviewde rolhouders. Sommige problemen op het laagste niveau zijn te relateren aan
meerdere eerder gevonden problemen (capaciteit, interactie tussen rolhouders, steun van de
projectmanager en het detailniveau) deze zijn in twee kleuren weergegeven. Relaties tussen de
genoemde problemen zijn bewust niet weergegeven omdat, dit de duidelijkheid van Figuur 3.1 niet
ten goede komt. Relaties tussen de genoemde problemen zijn er echter wel degelijk. Een voorbeeld
van een relatie is die tussen capaciteit (Fig 3.1: 1.2.1.3) en de steun van de projectmanager (Fig. 3.1:
1.3.1.2), als de projectmanager geen steun geeft aan SE zal hij hier ook geen capaciteit voor
vrijmaken voor de toepassing van SE.
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Figuur 4.1: problemen verder uitgewerkt door het blijven stellen van de waaromvraag
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3.1.5 Conclusie huidige situatie
De interviews hebben geen breed gedragen, eenduidig antwoord gegeven op ‘de perceptie van de
Technisch Manager’ dat andere IPM-rolhouders onvoldoende kennis en/of affiniteit hebben met SE
wat zorgt dat de TM’er overbelast wordt. Echter is er wel overeenstemming aangaande gewenste en
mogelijke verbeteringen met betrekking tot de toepassing van SE in IPM-teams. De toepassing van SE
kan verbeterd worden door een aantal problemen aan te pakken. De belangrijkste problemen (waar
over in de projecten overeenstemming voor is) uit de interviews aangaande de toepassing van SE
binnen IPM-teams zijn: (1) te gedetailleerde werkpakketten opstellen, (2) geen of onvoldoende steun
van de projectmanager en (3) (management)raakvlakken tussen IPM-rolhouders worden
onvoldoende afgestemd, en (4) overige problemen zoals tijdsdruk en kennis en ervaring. De
genoemde problemen zijn meer aan ‘de zachte kant van project management’, soft skills of ‘houding
en gedrag’ gerelateerd dan, aan SE. De toepassing van SE binnen IPM-teams kan verbeterd worden
door teamproces gerelateerde problemen aan te pakken zoals houding en gedrag. Deze verbetering
moet vervolgens meetbaar worden in producten (wat een aantal geïnterviewde personen aangaven).
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Tabel 3.2: Statements in de interviews aangaande de huidige situatie
Huidige situatie

Project 1

Project 2

Project 3

Conclusies
per rol

Conclusies
huidige
situatie
algemeen

N.B. Projecten staan in een willekeurige volgorde

Project Manager (PM)

Manager Projectbeheersing (MPb)

Omgevingsmanager (OM)

Technisch Manager (TM)

Contract Manager (CM)

[1] Nee, dat probleem ervaar ik niet.
[2] SE is heel relevant om een goed
overdrachtsdossier van de contract fase
naar de realisatie fase. In het verleden is
het te vaak gebeurd dat de planstudie
klaar was en alle onderzoeken nog een
keer werden overgedaan.

[1] Ja, wij hebben een moeilijke opstart
gehad. Maar daar zie je nu toch wel een
kentering in ontstaan.
[2] Zonder SE verloopt de informatie
overdacht redelijk moeizaam. Dus voor
informatiebeheer is SE een goede borging
[3A] Op dit moment ben ik bezig met het
opzetten van een WBS en werk-pakketten
[3B]Als de PM niet in SE gelooft dan wordt
het een lastig proces
[3A]Werkpakketten zijn de backbone van dit
project. [3B]De perceptie van PM is
belangrijk voor het succes van SE. Gelukkig
stond onze PM positief tegen over SE.
[3C]Het is belangrijk om gezamenlijke
producten te hebben, dan worden deze
vanzelf meer integraal. [3D] De
implementatie van SE is ook afhankelijk van
de dynamiek van het project. Als het project
voor een deadline staat moet je niet
aankomen met SE. De tijdsdruk geeft een
enorme kleuring.
[1] Ik ervaar het geschetste probleem nog
niet zo heel erg.
[2] De overgang van het planproces en
contractvoorbereiding is er één waar nog
steeds veel misgaat, SE helpt daartegen.
[3A] WP waren te gedetailleerd
geformuleerd, overzicht was weg, ik heb
schoonschip gemaakt, het moest simpeler.
[3C] Als taken voor gerelateerde raakvlakken niet goed worden gecommuniceerd
dan ontstaan problemen.
De MPb ervaart problemen aangaande
Werkpakketten en raakvlakken en ziet het
belang van SE in. Ook ervaart de MPb de
steun van de PM als belangrijk.

[geen opmerkingen m.b.t. de stellingen]

[1] SE is iets wat je met z’n alle doet,
alleen heeft de Technisch Manager hier
de trekkersrol in en zorgt dat de zaken
goed worden vast gelegd.
[2] SE zorgt voor een platform waarop
gecommuniceerd en informatie kan
worden vastgelegd en overgedragen.

[1] In dit project (Beatrixsluis) is het
belangrijk geweest SE van begin af aan
goed op te pakken (voor alle rollen)
daarom hebben we in dit project minder
problemen ervaren. Echter blijft het
belangrijk om de SE-taak gezamenlijk te
dragen.

[1] Het onderbrengen van SE bij de
MPB is goed bevallen. De MPb moet
het gebruik van SE wel aanjagen.
[2] We doen SE omdat werk beter
wordt en je grip op je project krijgt.
[3A]Op een gegeven moment waren de
werkpakketten te gedetailleerd en
onwerkbaar. [3B] De steun voor SE van
PM was belangrijk toen andere rollen
twijfelde. [3C] Door duidelijk structuren
en het maken van een netwerkplanning
worden raakvlakken duidelijk
[1]De probleemstelling herken ik niet.
[2] Het gaat me niet om SE maar om
expliciet werken. Als dit niet gebeurt
wordt het chaos en komen er later
lijken uit de kast.
[3A] Wij hebben op een gegeven
moment de werkpakketten te
gedetailleerd beschreven. [3D] Nu
mensen wat meer ervaring hebben
gaat het beter.

[1] Techniek is nu, de leidende factor
aangaande SE. Dat betekent niet dat
andere rollen achterover leunen.
[2] We proberen vrijheid te geven aan
de ON binnen bepaalde voorwaarden
SE helpt daarbij, in grote mate zelfs.
[3A] we zijn werkpakketten aan het
opstellen. [3B]PM was niet overtuigd
van het nut van SE, dit leidde tot een
moeizame start.
[1] Ja dat herken ik, maar ik zelf vind
ook dat TM in een aantal zaken nog kan
verbeteren. Het blijft het gezegde; SE is
het feestje van TM. Dit heeft er
natuurlijk mee te maken dat de SE’er
en SE-adviseurs onder de club van ATM
vallen.
[2] Met SE wordt er expliciet
gedocumenteerd waarom iets
besloten is en hoeft er geen werk
overnieuw gedaan te worden.

[1] Bij andere projecten doen we alleen SE
met techniek en daar is het echt een black
box. Het was daar echt een speeltje van
de technisch manager en zijn team.
[2] SE geeft structuur aan de klanteisen
die komen vanuit de omgeving en dan
ben je betrouwbaar tegenover je
omgeving.
[3A]Toen ik op dit project kwam zagen de
werk-pakketten er indrukwekkend uit.
[3B]In mijn project leden moeten mij
overtuigen van de noodzaak van SE.
[1] Ja over het algemeen is SE het
probleem van de TM.
[3C] Ik zie dat raakvlakken tussen IPMrolhouders beter kunnen worden
afgestemd. Naar mijn beleving is er weinig
interactie tussen de rollen.
[3D] Ik merk in dat door gebrek aan
ervaring, in dit team gemakkelijk impliciet
gewerkt wordt.

De percepties verschillen aangaande de
probleemstelling maar het belang van SE
zien PM’ers in. PM’ers ervaren
problemen aangaande SE wat ze doen
hangt van de situatie af.

[1] Ja laten we eerlijk zijn we kijken toch
wel naar techniek. In het doen zijn zij
leidend maar de probleemstelling dat de
Technisch Manager er alleen voor staat
ervaar ik niet. Ik als OM zie ze wel als een
trekker voor SE en voor een stukje
kennis.
[3B] De PM verwacht dat SE goed wordt
gedaan en controleert dit.
[3C] Als de raakvlakken niet goed worden
gedeeld dan ontstaan er later problemen.
OM heeft een eigen perceptie aangaande
de herkenning van de problemen. Ook
zijn ze minder bezig met de steun van de
PM aan SE.

TM’ers merken problemen aangaande
werkpakketten op en onderschrijven
het belang van de toepassing van SE. Ze
erkennen ook enkele problemen
aangaande te toepassing van SE

[1] Vaak zie je dat de TM’er een SE
adviseur in de arm heeft genomen. Dus
in hoeverre hij er mee belast is, valt
denk ik mee.
[3B] De PM houdt zich niet bezig met
SE.

De CM’ers hebben een mening over de
probleemstelling en benoemen het
belang. Problemen merken ze ook op
maar er zijn verschillende percepties
onder contractmanagers.

[1] Er is geen eenduidig antwoord op de initiële probleemstelling: de TM’er wordt overbelast door dat andere rollen onvoldoende affiniteit hebben met SE. Uit de antwoorden blijkt dat rolhouders verschillende percepties
hebben aangaande de toepassing van Systems Engineering.
[2] De toepassing van SE als hulpmiddel voor het project is van belang volgens de IPM-team leden. Echter geven ze verschillende redenen.
[3] Problemen aangaande SE in IPM-teams zijn: [A] detaillering van WBS en werkpakketten, [B] Steun van de Project Manager, [C] Raakvlakken en [D] overig – ervaring & tijdsdruk.
De problemen aangaande de toepassing van SE in IPM-teams zijn (in)direct aan teamproces gerelateerde zaken te verbinden.
Als deze problemen niet aangepakt worden dan, leidt dit tot: o.a. een slechtere informatie borging en overdracht, wat resulteert in zowel vertraging als onnodige kosten.
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3.2 Wensbeeld
Het beschrijven van het wensbeeld is een activiteit die past binnen de voorbereidingsstap. Dit
wensbeeld wordt gebruikt om de verwachtingen mee te nemen in de Action Research cyclus en zo
tot voor de klant bruikbare resultaten te komen. Deze paragraaf probeert een antwoord te zoeken
op de deelvraag: Wat is de gewenste situatie aangaande de toepassing van Systems Engineering? Het
wensbeeld wordt opgemaakt op basis van twee bronnen: interviews met de IPM-rolhouders en
(beleids)documenten. Allereerst gaan we in op de interviews vanuit de IPM-teams. Dit eerste
wensbeeld geeft aan waar de IPM-rolhouders verbetering willen aangaande de toepassing van SE. Dit
‘geïnterviewde’ wensbeeld wordt in paragraaf 3.2.1 beschreven. Het tweede wensbeeld wordt
opgesteld vanuit de (beleids)documenten, van bepaalde organisaties hoe SE toegepast dient te
worden door bepaalde rollen of teams. Dit gedocumenteerde wensbeeld wordt in paragraaf 3.2.2
toegelicht.
Concreet is het ontwerpdoel vastgesteld door de opdrachtgever en gebaseerd op de doelstelling van
het Management Team, Techniek en Technisch Management (MT TTM): het leveren van kwaliteit,
‘we doen ons werk zoals afgesproken in de scope’ in 1x goed voor onze klanten zijnde beheerders en
bedienaars. Het concrete target dat door TTM is opgesteld aangaande de groene KAd toetsen is van
54% huidig, naar 75% 2015 gaan (Zie Fig. 3.2). Hierbij is de wens door de opdrachtgever verder
aangescherpt op SE gebied: dat alle KAd toetsen op SE gebied groen scoren.

Figuur 3.2: Foto planbord MT TTM, Westraven Atrium H8 (10-10-2014)

3.2.1 Wensbeeld vanuit de geïnterviewde IPM-rolhouders
Om antwoord te krijgen op het wensbeeld van de IPM-rolhouders zijn de interviews van de eerder
geïnterviewde projecten (Beatrixsluis, A27/A1 en Ring Utrecht, zie paragraaf 3.1) meegenomen. Een
overzicht van de statements en analyse is te zien in Tabel 3.3.
Een relevante bron die is toegevoegd aan Tabel 3.3 is: onderzoek implementatie SE (RWS, 2012). Het
onderzoek sluit aan bij de gehouden interviews omdat het onderzoek in gaat op de toepassing van SE
binnen het IPM-team. In dit SE implementatie onderzoek zijn de resultaten verzameld door middel
van interviews. Echter een belangrijke opmerking is wel dat de geïnterviewde bestonden uit
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(assistent) technisch managers van de toenmalige bouwtechnologische afdelingen (CT, SWI en WM).
Het onderzoek was gericht op de manier waarom SE wordt toegepast en daarnaast ook wie hier een
rol in kan en moet betekenen (RWS, 2012). Het doel van het onderzoek was het aanreiken van een
inventarisatie van de ervaringen aangaande de implementatie van Systems Engineering in de
projecten en de beleving van de (assistent) technisch manager hiervan. De belangrijkste bevindingen
en conclusies aangaande het interne onderzoek (RWS, 2012) worden in Tabel 3.3 gescheiden
getoond omdat deze een wensbeeld verbeelden dat een aanvulling is op de eerder afgenomen
interviews in sectie 3.1.
De statements aangaande het wensbeeld verschillen. Deze verschillen zijn er voor zowel de rollen als
voor de projecten. Opvallend is dat de managers projectbeheersing geen opmerkingen gemaakt
hebben. Andere rolhouders hebben vaak wel opmerkingen. De inhoud van de gemaakte
opmerkingen loopt ook uit één. Zo zijn er rolhouders die opmerkingen maken gerelateerd aan
kennis: ‘Het lijkt met goed dat elk IPM-lid een basisniveau, heeft met betrekking tot SE’. Soms zijn
opmerkingen zeer specifiek zoals: ‘Softe zaken of aspecten kunnen we meenemen in de EMVI
criteria’. Voor een overzicht zie Tabel 3.3. Aan de hand van de verzamelde statements zijn er
conclusies per rolhouder getrokken. Het implementatie onderzoek SE (RWS, 2013) is niet toegevoegd
bij, de bevindingen per rolhouder omdat hier alleen de (assistent)technisch managers zijn bevraagd.
Echter geeft het implementatie onderzoek SE wel goede input ook per rol, daarom is dit onderzoek
meegenomen in de algemene conclusie voor het praktische wensbeeld.
Net als bij de huidige situatie wordt geen duidelijk antwoord gegeven op “het wensbeeld van de
IPM-rolhouders aangaande de toepassing van SE. In het geval dat een wensbeeld genoemd wordt
blijft dit vaag of algemeen. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek naar de implementatie van SE bij
de toenmalige dienst Utrecht. De Regionale Dienst Utrecht had als wensbeeld aangaande SE: De
kennis en ervaring naar een stabiel basis niveau te krijgen. Onder een stabiel basisniveau wordt
verstaan: het toepassen van SE in projecten is geaccepteerd en wordt vanaf de start van een nieuwe
planstudie of realisatie project gedaan (RWS RDU, 2011)
Echter wordt wel duidelijk dat er verbeteringen gewenst zijn aangaande de toepassing van SE in IPMteams. Dit blijkt uit de verschillende afstudeer- en implementatie onderzoeken (RWS, 2012; RWS
RDU, 2011; Kraaij (2011). Op basis van de interviews onder de rolhouders en het Implementatie
onderzoek SE (RWS, 2013) kan de conclusie getrokken worden dat er geen duidelijk gezamenlijk
wensbeeld is aangaande de toepassing van SE in teams. Echter komen er wel een aantal aspecten
terug. Deze zijn op de volgende thema’s geclusterd: (4a) communicatie, (4b) kennis, (4c)
commitment en (4d) de (gezamenlijke) werkwijze. Deze clustering is gebaseerd op de termen die
gevonden zijn als problemen in Paragraaf 3.1. De termen zijn echter veranderd naar de termen die
gebruikt zijn in het rapport van RWS RDU (2011), omdat deze beter de lading dekken en herkenbaar
zijn voor Rijkswaterstaat.
De term commitment is te relateren aan het probleem ‘de steun van de project manager’. De term
commitment is gekozen, omdat commitment ook in het rapport van RWS RDU (2011) is gebruikt en
commitment niet alleen betrekking heeft op de projectmanager maar op het gehele IPM-team.
Communicatie is gerelateerd aan de (management)raakvlakken tussen rolhouders. Communicatie
wordt wederom in het RDU-rapport genoemd, maar ook passen de statements hier beter bij. Met
Kennis wordt hetzelfde bedoeld als in het onderdeel: ‘overig’ van Paragraaf 3.1 en kennis wordt
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eveneens in het RWS RDU onderzoek gebruikt. Werkwijze is toegevoegd, omdat de overige aspecten
ingaan op een aanpassing van de werkstrategie.
Conclusie geïnterviewd Wensbeeld
Op basis van de interviews onder de rolhouders en andere (afstudeer)onderzoeken kan worden
geconcludeerd, dat er geen duidelijk, gezamenlijk wensbeeld is aangaande de toepassing van SE in
teams. Echter komen er wel een aantal aspecten terug waar wensen voor verbetering zijn. Deze zijn
op de volgende thema’s geclusterd: (4a) communicatie, (4b) kennis, (4c) commitment en (4d)
(gezamenlijke) werkwijze. Net als bij de huidige situatie zijn de genoemde aspecten teamproces
gerelateerd en niet specifiek aan SE. Dit wordt ook bevestigd door het rapport van RWS RDU (2011)
dat onder meer verbetermaatregelen voorstelt aangaande de ‘zachte kant’.
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Tabel 3.3: Statements en conclusies van de geïnterviewde IPM-rolhouders met betrekking tot het wensbeeld
N.B. Projecten staan in een willekeurige volgorde
Project Manager
Manager projectbeheersing
Omgevingsmanager
Technisch Manager
Wensbeeld

Project 1

[4a] Het is essentieel dat je een SE
man hebt die goed met iedereen
overweg kan,[4c] verantwoordelijk
voor SE is en dat borgt.

[geen opmerkingen]

[geen opmerkingen]

Project 2

[geen opmerking]

[geen opmerkingen]

[4b] Te vroeg detaillistisch werken
voorkomen. Softe zaken of aspecten
meenemen in EMVI criteria

Project 3

[4a] Rolhouders maken raakvlakken
niet expliciet, dus daar kan nog een
slag gemaakt worden.

[geen opmerkingen]

[4d] Het motiveren en
documenteren van keuzes en
strategie is iets wat volgens mij beter
kan in een IPM-team.

Projectmanagers hebben andere
wensbeelden aangaande SE. Deze
bevinden zich meer op
organisatorisch niveau en minder op
hun eigen rol.

In de interviews heeft geen van de
MPB’s een wensbeeld aangegeven.
Dit sluit aan bij hun rol. Zij faciliteren
de wensen van andere rolhouders.
Echter hebben zij wel een sleutelrol
bij het vervullen van evt. wensen.

Omgevingsmanagers hebben
verschillende of geen wensbeelden
aangaande SE.

[4c,d] De MPB haakt aan bij het SE
proces. Als een project volgens de SE
werkwijze wordt ingestoken, moet
daar ook op die manier op gestuurd
worden. Onder andere de planning
en risicomanagement moeten daar
naadloos op aansluiten.

OM haakt beter aan bij SE. Het
raakvlak techniek omgeving is één
van de grootse risico’s door de
duidelijke scheiding van eisen in de
specificaties. De KES is hierin leidend
in zowel de invulling van de van het
proces moet goed afgestemd zijn.
[4a] OM maakt duidelijke (proces)
afspraken met TM waarbij de
scheiding van interne en externe
stakeholders uitgangspunt is.

Conclusie per
rolhouder

Implementatie
onderzoek SE
(RWS, 2012)
NB: het gaat in
deze rij om
perspectieven
vanuit TM.

Conclusie
algemeen

[4c,d] De PM haakt aan bij SE en
stuurt (indien nodig) op SE, [4d] dit
begint met het structureren van het
project(plan) dat naadloos op SE
aansluit.

[4d] De vraag is hoe organiseren we
SE nog beter?
[4d] Het zou helpen als er vanaf het
begin van een project (vanaf de
verkenning) met SE gewerkt wordt.
[4a] Raakvlakken tussen rollen
dienen duidelijk te zijn. Goede
Projecten hebben een beeld hoe zij
met het proces om moeten gaan. Zij
expliciet werken expliciet en leggen
keuzes vast zodat zij daar later snel
op kunnen terug vallen.

Contract Manager
[4c] SE verplicht stellen. Zo gaat een
rol zich verantwoordelijk voelen,[4a]
en signalen doorgeven. Maar ook de
lijn heeft een taak, om bekendheid te
geven aan SE.
[4b] Rolhouders zouden verificatie en
validatie beter moeten toepassen.

[4b] Het lijkt met goed dat elk IPMlid een basisniveau, heeft met
betrekking tot SE.

Op vallend is dat de TM’ers vooral
aandacht geven aan de werkwijze in
team het team. Dit omdat het
kennisniveau van de TM’ers is het
beste van het team aangaande SE

Contract managers geven aan dat
kennis een belangrijke rol speelt.
Communicatie gevolgd door
commitment spelen een kleinere rol.

[4b] Het Technisch Management
kent de raakvlakken met Contract
Management [4a] en maakt
duidelijke afspraken met OM
aangaande de interne stakeholders.

[4a] Op het gebied van
contractmanagement valt nog veel te
winnen in de raakvlakken met
techniek wat betreft verificatie en
validatie, VSP, inkoopstrategie en
SCB. Waarbij houding, afstemming
en wederzijds begrip ontzettend
belangrijk zijn.

Rolhouders hebben verschillende wensbeelden aangaande de toepassing van SE in IPM-teams.
Echter zijn er wel een aantal aspecten die meerdere malen genoemd worden: [4a] communicatie [4b] kennis [4c] commitment [4d] gezamenlijke werkwijze.
Deze aspecten hangen samen met het totstandkomingsproces van producten.
Om het wensbeeld te bereiken moet er dus verbeterd worden in het proces of daaraan gerelateerde aspecten (communicatie, commitment en werkwijze). Omdat er op het gebied van kennis
voldoende initiatieven lopen (stappenplan SE, implementatie plan SE, kennis actieplan SE, etc.).
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3.2.2 Gedocumenteerd of beleidsmatig wensbeeld
Om een wensbeeld op te stellen op basis van (beleids)documenten is er gekeken naar documenten
waarin Rijkswaterstaat de ‘verlangde’ toepassing van SE heeft beschreven. Echter moet de context
van het PDEng-project de toepassing van SE in IPM-teams niet uit het oog verloren worden. Daarom
zal er gezocht worden naar teksten waar beschreven staat, hoe SE toegepast moet worden door de
IPM-rollen. De geselecteerde bronnen ten behoeve van het opstellen van het gedocumenteerde
wensbeeld zijn: Rijkswaterstaat bronnen en de Leidraad SE. Dit zijn de meest relevante bronnen zijn
aangaande de toepassing van SE in IPM-teams. De belangrijkste statements zijn verzameld in Tabel
3.4. De verzameling van statements heeft plaats gevonden op een zelfde wijze als die in Tabellen 3.2
en 3.3.
Rijkswaterstaat bronnen
SE is beschreven in de WerkWijzerAanleg en Onderhoud (WWAO), het SE – stappenplan (RWS,
2014a), het Implementatieplan leidraad SE (RWS, 2014b) en het Kennisplan SE (RWS, 2011)
In de WerkWijzer Aanleg (WWAO) zijn de uit te voeren activiteiten of processen beschreven voor
aanleg- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. In de WWAO wordt niet een expliciete link
gelegd tussen SE en de beschreven activiteiten. SE wordt enkel als deelproces binnen techniek
beschreven en niet voor andere rolhouders. Kortom, de WWAO geeft geen input voor een
gedocumenteerd wensbeeld voor de verschillende rolhouders aangaande SE. Het is eerder
onduidelijk voor de andere rolhouders hoe zij de WWAO taken moeten uitvoeren gekoppeld aan de
SE werkwijze.
Het stappenplan SE (2014) neemt de onduidelijkheid tussen SE- en WWAO activiteiten weg. Het
stappenplan zoekt de relatie met de WWAO maar ook met de Leidraad SE (Versie 2) en is toepasbaar
van de projectopdracht tot de vraagspecificatie. Het boekje geeft activiteitenbeschrijvingen voor de
generieke stappen die worden doorlopen binnen een project van Rijkswaterstaat bij het toepassen
van SE, en verwijst naar verdere hulpmiddelen. Kortom het beschrijft een duidelijk wensbeeld. Ook
de activiteiten waarin de rolhouders verantwoordelijk en of ondersteunend dienen te zijn, worden
weergegeven.
Implementatieplan Leidraad SE (RWS, 2014) Het implementatieplan leidraad SE (RWS,
2014)beschrijft: ‘dat alle rolhouders bekend dienen te zijn met de wijze waarop Systems Engineering
bijdraagt aan het bereiken van de projectdoelstellingen en een betere integrale beheersing van het
project. Zij dienen in staat te zijn te herkennen welke onderdelen vanuit Systems Engineering
essentieel zijn voor hun project en in te schatten wat hier aan inzet (kwaliteit en capaciteit) voor
gevraagd wordt.’ Er wordt echter niet in het plan specifieker ingegaan op welke taken relevant zijn
voor de specifieke rolhouders.
Het Kennisplan SE (RWS, 2011) gaat vooral in op de verbeter richtingen ten aanzien van het kennis
niveau van Rijkswaterstaat medewerkers. Het kennisplan beschrijft dat er grote behoefte is
aangaande de volgende thema’s:
-

SE voor functioneel specificeren: Systeem- en vraagspecificaties (incl. RAMS)
SE voor projectmanagement, (Klanteisenspecificaties & SE en planstudiefase)
SE voor de organisatie (vertalen van SE naar werkwijze RWS)
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Hoe deze behoefte vervult dient te worden, wordt beschreven in het vervolg van het kennisplan SE.
Echter wordt er niet per rolhouder specifiek ingegaan op wat daarbij zijn of haar taken zijn.
In Tabel 3.4 is het stappenplan SE opgenomen, omdat hier van de bovenstaande bronnen het
duidelijkst een gedocumenteerd wensbeeld (per rolhouders) wordt benoemd. Een tekst van het
implementatieplan leidraad SE is ook in Tabel 3.4 te vinden. Deze tekst gaat echter over de IPMrolhouders in het algemeen. Daarom is de tekst aangaande het Leidraad SE implementatieplan, na de
conclusies per rolhouder toegevoegd.
Leidraad SE
De meest recente Leidraad SE III (versie 3, 2014) schetst de huidige situatie van SE in de Nederlandse
Grond Weg en Waterbouw (GWW)-sector en de uitdagingen voor de toekomst. De leidraad gaat in
op zaken die binnen organisaties geregeld kunnen worden en die bijdragen aan succesvolle
toepassing van SE. Om een succesvolle toepassing te bereiken dient men zaken integraal op te
pakken, met aandacht voor processen, procedures, hulmiddelen, kennis en cultuur. Echter wordt er
niet expliciet op rollen zoals die van het IPM-model in gegaan. Een eerdere Leidraad SE (versie 2)
doet dit wel. Het geeft het IPM als voorbeeld voor een interdisciplinaire projectaanpak. Figuur 3.3
geeft aan hoe SE gepositioneerd kan worden binnen IPM.

Figuur 3.3: relatie systems engineering en integraal project management

De invloed van SE is te zien op alle rollen in Figuur 3.3. Volgens de leidraad SE II: kunnen ‘de
processtappen van SE kunnen niet los gezien worden van de afstemmingsprocessen met
omgevingspartijen, de afwegingsprocessen voor markt benadering en de verantwoordingsprocessen
naar de opdrachtgever. Echter om SE effectief toe te kunnen passen is een eenduidige ‘mindset’ van
de rolhouders van belang. De projectmanager is verantwoordelijk voor de optimalisatie binnen de
levenscyclus van zijn System of Interest en moet dus aansturen op de juiste toepassing van Systems
Engineering binnen zijn team (Leidraad SE II, 2009). De eerste leidraad heeft geen toevoegingen op
de eerste twee en wordt daarom niet verder genoemd.
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Conclusie gedocumenteerd wensbeeld
Het stappenplan SE geeft aan wat projecten moeten doen, aangaande de toepassing van SE binnen
projecten. In het stappenplan SE wordt inzichtelijk gemaakt wat de relaties zijn tussen SE-activiteiten
en de rollen uit het IPM-model. Bovendien wordt per stap aangegeven welke rol verantwoordelijk is
en welke rollen ondersteunend zijn bij de uitvoering van de betreffende stap of activiteit. Een
verklarende toelichting of verdere uitwerking wordt niet gegeven, voor de beschreven relaties tussen
de SE-activiteiten en de IPM-rolhouders. De Leidraad SE (Versie 2, 2009) geeft wel een toelichting
van enkele regels, aangaande de relaties van IPM-rolhouders en SE. De Leidraad beschrijft de
verantwoordelijkheden van projectmanager.
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Tabel 3.4: Statements en conclusies met betrekking tot het gedocumenteerde wensbeeld

Gedocumenteerd
Wensbeeld
Stappenplan SE RWS,
2014

Leidraad SE V2, 2009

Conclusie per
rolhouder

Implementatieplan
Leidraad SE (2014)

Conclusie
Gedocumenteerd
wensbeeld

ProjectManager (PM)

Manager Projectbeheersing (MPb)

Omgevingsmanager (OM)

Technisch Manager (TM)

ContractManager (CM)

Analyseren projectopdracht

Beheren scope en baseline en vraagspecificatie. Structureren
organisatie, producten en
werkpakketten

Analyseren stakeholders, vaststellen
klantvraag, opstellen en valideren
klant eisen

Ontwikkelen systeem
Opstellen en borgen kwaliteit
vraagspecificatie

Bepalen scope en oplossingsruimte
van de vraagspecificatie

Een project manager heeft een
belang bij het werken volgens SE
[rol genoemd maar niet toegelicht]
[rol genoemd maar niet toegelicht]
[rol genoemd maar niet toegelicht]
[rol genoemd maar niet toegelicht]
en moet aansturen op toepassing
van de juiste tools.
De PM is belangrijk voor de
De MPb wordt vaak als onderdeel
De OM haalt de klanteisen op,
TM is verantwoordelijk voor de
De CM is verantwoordelijk voor het
toepassing van SE in teams en de
van een andere rol gezien (vooral
koppelt ze terug en brengt hier
leiding aangaande SE en heeft hier
contract. Hierin dienen zaken
PM moet dus een actieve houding
PM). Zijn taak is gerelateerd aan het
structuur in aan. Zodat deze eisen
bij een integrerende en
specifiek genoeg te zijn zodat deze
aannemen. Het SE Stappenplan
borgen of controleren van de
meegenomen kunnen worden in
samenbindende rol voor de SEdoor de opdrachtnemer begrepen
gaat zeer beperkt in op de PM.
planning, budget en hulpmiddelen
verdere SE activiteiten
activiteiten
en uitgevoerd kunnen worden.
Projectleiders/-managers die de IPM-rollen vervullen dienen aan te sturen op de juiste toepassing van Systems Engineering binnen een project. Zij dienen bekend te zijn met de wijze waarop
Systems Engineering bijdraagt aan het bereiken van de projectdoelstellingen en een betere integrale beheersing van het project. Zij dienen in staat te zijn te herkennen welke onderdelen vanuit
Systems Engineering essentieel zijn voor hun project en in te schatten wat hier aan inzet (kwaliteit en capaciteit) voor gevraagd wordt.
Het stappenplan SE van Rijkswaterstaat is praktisch en geschreven voor de IPM-rolhouders en projectmedewerkers. In het stappenplan is weinig aandacht voor de projectmanager, waar de
Leidraad SE V2 wel nadruk legt op de projectmanager.
Het is lastig om een gedocumenteerd wensbeeld op te stellen voor alle rollen. Omdat in de SE documenten vanuit activiteiten en processen wordt gedacht en niet in IPM-rollen.
Het implementatieplan leidraad SE (zie bovenstaande kolom) geeft een statement voor alle rolhouders. Het implementatieplan blijft echter wel onduidelijk met termen zoals ‘juiste’ SE toepassing
‘bekend zijn’ met SE en ‘betere’ integrale beheersing. Deze niet verder omschreven termen maken het niet mogelijk zaken te beoordelen of monitoren.
Echter wordt duidelijk dat een ‘basis niveau’ van IPM-rolhouders aangaand SE verwacht wordt. Wat dat basisniveau is, blijft onduidelijk.
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3.3 Discrepantie tussen de huidige situatie en het wensbeeld
De discrepantie wordt beschouwd als het verschil tussen de huidige toepassing van SE in IPM-teams
en het wensbeeld. De eerste probleemschets (zie 1.4) dat de Technisch Managers momenteel te veel
tijd kwijt zijn met SE binnen het IPM-team is niet in meegenomen in de discrepantie, omdat de
conclusie niet een eenduidige die perceptie niet breed gedragen was. Het wensbeeld is tweeledig.
Het wensbeeld is geformuleerd op basis van interviews met vijftien IPM-rolhouders en op basis van
(beleids)documenten. Door de twee kanten van het wensbeeld zijn drie verschillende discrepanties
mogelijk (zie Tabel 3.5). In deze paragraaf worden de drie discrepanties nader toegelicht en
geanalyseerd. Het vervolg van dit verslag gaat in op het verkleinen van de discrepanties tussen de
huidige situatie en het wensbeeld.
Tabel 3.5: Discrepanties aangaande de implementatie van SE in IPM-teams
Huidige situatie

Wensbeeld
interviews

Wensbeeld
(beleids)documenten

Huidige situatie
Wensbeeld: interviews
Wensbeeld:
(beleids)documenten

Discrepantie 1
Discrepantie 2

Discrepantie 3

3.3.1 Discrepantie 1: tussen huidige situatie en geïnterviewd wensbeeld
De hoofdconclusie van de huidige situatie (zie Par 3.1.4) was dat, de toepassing van SE binnen IPMteams verbeterd kan worden door teamproces gerelateerde problemen aan te pakken. Het gaat om
de volgende problemen: steun van de project manager, interactie tussen rolhouders en het
detailniveau van producten. De conclusie aangaande het geïnterviewde wensbeeld (Par 3.2.1) was
dat met teamproces gerelateerde aspecten zoals communicatie, commitment en werkwijze
verbeterd dienen te worden. In Figuur 3.4 is te zien hoeveel rolhouders een bepaald item genoemd
hebben. De donkere staaf staat voor problemen die genoemd zijn in de huidige situatie, de lichte
staaf staat voor een uitspraak gerelateerd aan het wensbeeld. De conclusie van het geïnterviewde
wensbeeld sluit aan bij de conclusie van de huidige situatie, namelijk dat teamproces gerelateerde
problemen in IPM-teams verbeterd of opgelost kunnen worden. Kortom, Figuur 3.4 laat zien dat er
problemen en wensen worden ervaren aangaande de toepassing van SE in IPM-teams.

Figuur 3.4: overzicht van genoemde problemen en wensbeelden in de interviews
Donkerblauw: statements aangaande een ervaren SE-probleem zoals genoemd in de interviews
Lichtblauw: statements aangaande een ervaren SE-wensbeeld zoals genoemd in de interviews
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Discrepantie 1 (het verschil tussen huidige situatie en geïnterviewd wensbeeld) kan dus verkleind of
opgelost worden door teamproces gerelateerde problemen op te lossen en verbeteringen door te
voeren. Bij deze teamproces gerelateerde veranderingen binnen IPM-teams valt te denken aan
aspecten zoals: de steun van de project manager/commitment van het IPM-team,
communicatie/interactie tussen de rolhouders, gezamenlijke werkwijze, en het detailniveau van SE
gerelateerde producten (zie Par 3.1 en 3.2.1). Deze discrepantie is dus relevant en kan uiteindelijk
invulling geven aan het doel: het vinden van maatregelen die leiden tot een betere toepassing van SE
binnen IPM teams van Rijkswaterstaat.
Dat teamproces gerelateerde zaken een rol spelen concludeert ook Van de Gazelle (2011): Het
creëren van vertrouwen, begrip en commitment, en het leren loslaten, delen en leren van elkaar,
zowel intern als extern, is vitaal voor een intensieve samenwerkingswerkwijze op basis van SCB en
SE. Het rapport van RWS RDU (2011) geeft aan dat onder andere commitment en communicatie
(teamproces gerelateerde zaken) verbeterd dienen te worden om de toepassing van SE naar een
stabiel basis niveau te brengen. Echter is nog onduidelijk of het verbeteren van het teamproces, zal
leiden tot een betere toepassing van SE in IPM-teams. En hoe deze teamprocesverbetering plaats
kan vinden is onduidelijk. Het zal dus zaak zijn dit in het vervolg mee te nemen.
3.3.2 Discrepantie 2: tussen huidige situatie en gedocumenteerd wensbeeld
De hoofdconclusie van de huidige situatie (zie par 3.1.4) was dat, de toepassing van SE binnen IPMteams verbeterd kan worden door problemen aan te pakken die teamproces gerelateerd zijn. Te
denken valt dan aan de volgende problemen: steun van de project manager, interactie tussen
rolhouders en het detailniveau van producten. Voor het gedocumenteerde wensbeeld geeft het
Stappenplan SE een invulling met een verwijzing welke activiteiten IPM-rolhouders dienen uit te
voeren en met welke andere IPM-rolhouders hij/zij hier afstemming in dienen te zoeken. Het
probleem aangaande interactie tussen rolhouders wordt hiermee dus deels bespreekbaar gemaakt
en zo wordt al een eerste stap gezet om dit probleem op te lossen. Een verdere beschrijving en
uitwerking van relaties tussen rolhouders wordt niet gegeven in het stappenplan. Het SE
stappenplanboekje geeft dus een redelijke overbrugging van de discrepantie 2 (het verschil tussen de
huidige situatie en het gedocumenteerd wensbeeld) maar dit is echter niet voldoende. Want het
stappenplan geeft geen teamproces gerelateerde adviezen en het boekje geeft geen aandacht aan de
‘zachte kant van projectmanagement’ voor de IPM-teams die SE toepassen. De onderstaande
statements van een aantal geïnterviewde worden weergegeven om te laten zien dat door het SE
stappenplanboekje discrepantie 2 (het verschil tussen gedocumenteerde wensbeeld en huidige
situatie) deels wordt verkleind eventueel aangevuld met een project specifieke cursus.
-

-

-

Volgens een Technisch Manager: ‘is het stappenplanboekje niet praktijkgerichter te maken’.
Anderzijds ‘kun je nooit goed SE doen door alleen blind het boekje te volgen, je moet
afwegen wat efficiënt is.
Een adviseur geeft aan dat: ‘operationele mensen op cursus [Stappenplan SE] gaan voor de
toepassing van SE. De integraliteit moet dus komen van de adviseurs of bottom-up vanuit de
operationele mensen. ... Maar de cursussen zijn heel operationeel, en dus zijn deze
minder geschikt voor IPM-rolhouders’.
Een omgevingsmanager stelt dat de discrepantie met de theorie vooral gedicht wordt door
ervaring. De Technisch Manager heeft SE al drie keer toegepast. Hij heeft dus een goed idee.
Gezamenlijk halen we kracht uit ervaring.
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Kortom, het lijkt erop dat discrepantie 2 (het verschil tussen gedocumenteerde wensbeeld en huidige
situatie) al redelijk wordt gedicht door diverse initiatieven. Zo, helpt het SE stappenplanboekje en
worden ervaringen van adviseurs en Technisch Managers gebruikt om problemen op te lossen. Ook
zijn er binnen Rijkswaterstaat verschillende initiatieven zoals het SE kennisactieplan en
implementatie planleidraad SE om het (SE) kennisniveau verder te ontwikkelen voor medewerkers
die bij SE-activiteiten betrokken zijn. De mogelijkheid tot het volgen van SE-cursussen wordt ook
gegeven door het Corporate Learning Centre van Rijkwaterstaat. Het gaat hierbij om de eendaagse
Introductie cursus Systems Engineering en de vierdaagse verdiepingscursus Stappenplan SE.
Inschrijving en deelname met betrekking tot de cursus vindt echter op individuele basis plaats. Zoals
de adviseur eerder aangaf zijn IPM-rolhouders (anders dan de technisch manager, voor hem/haar is
deze cursus verplicht) minder geneigd deze cursus te volgen. Uit een gesprek met een trainer van de
SE cursussen blijkt dat dit met name geldt voor de project- en contractmanagers.
3.3.3 Discrepantie 3: tussen gedocumenteerd wensbeeld en geïnterviewd wensbeeld
Het SE stappenplanboekje schetst het meest specifieke gedocumenteerde wensbeeld voor IPMrolhouders van alle bronnen die in paragraaf 3.3.2 bekeken zijn. Ook sluit het stappenplanboekje
redelijk aan bij de zaken die andere bronnen aanhalen. Het wensbeeld dat geschetst wordt door de
IPM-rolhouders hangt samen met teamproces gerelateerde zaken aspecten zoals communicatie,
commitment en gezamenlijke werkwijze. Dit is tot op heden minder goed beschreven in het
stappenplanboekje voor de rolhouders. Kortom, discrepantie 3 (het verschil tussen gedocumenteerd
wensbeeld en geïnterviewd wensbeeld) zou eveneens verkleind kunnen worden door het SE
stappenplanboekje te verbeteren op teamprocesaspecten. Het gaat om de teamprocesaspecten, die
geïdentificeerd zijn in het geïnterviewde wensbeeld onder de IPM-rolhouders zoals: communicatie,
commitment en gezamenlijke werkwijze. Dit hangt samen met de verbeteringsactie die bij
discrepantie 2 (het verschil tussen gedocumenteerde wensbeeld en huidige situatie) werd
beschreven.
3.3.4 Samenvatting
De huidige situatie is vastgesteld op basis van interviews en het wensbeeld is gedefinieerd. Het
wensbeeld opgesplitst in twee delen: een gedocumenteerd deel en een deel op basis van interviews
met IPM-rolhouders. De problemen aangaande toepassing van SE in IPM-teams kan op verschillende
wijze verbeterd worden. Echter maakt alleen discrepantie 1 (het verschil tussen huidige situatie en
geïnterviewd wensbeeld)het mogelijk om teamproces maatregelen te vinden die kunnen leiden tot
een verbeterde toepassing van SE in IPM-teams. Discrepanties twee en drie lijken wat meer op
elkaar, en kunnen verbeterd worden door het SE stappenplanboekje op teamproces aspecten uit te
breiden. Voor een overzicht zie Tabel 3.6.
Tabel 3.6: Discrepanties aangaande de implementatie van SE in IPM-teams
Huidige situatie

Wensbeeld Interviews

Huidige situatie
Wensbeeld interviews
Wensbeeld
(beleids)documenten

discrepantie 1
Onderzoeken relatie teamproces
maatregelen en SE toepassing.
discrepantie 2
discrepantie 3
Updaten SE stappenplan m.b.t. zachte/teamproces kant

41

Wensbeeld
(beleids)documenten

3.4 Conclusie
De huidige situatie is geïnventariseerd met de vraag: Hoe wordt SE toegepast door de IPMrolhouders van RWS en waar zitten problemen en mogelijke verbeterpunten? Omtrent de
oorspronkelijke aanleiding van het onderzoek; de rol van de Technisch Manager kwam geen
eenduidig antwoord. Verschillende problemen worden wel breed ervaren (door de geïnterviewde
rolhouders) bij de toepassing van SE in IPM-teams. Problemen aangaande de toepassing van SE in
IPM-teams hangen samen met teamproces gerelateerde aspecten zoals: steun van de
projectmanager, de interactie tussen de verschillende rolhouders en de kwaliteit en het detailniveau
van producten. SE kan dus beter toegepast worden door IPM-rolhouders. Een verbeterde toepassing
van SE is meetbaar met de KAd-95-SE oordelen.
Dat SE beter kan worden toegepast door IPM-rolhouders, komt ook terug in het wensbeeld van
geïnterviewde rolhouders en (beleids)documenten. De verbeterpunten voor het geïnterviewde
wensbeeld zijn teamproces gerelateerde zaken zoals: commitment, communicatie en gezamenlijke
werkwijze. In de documenteerde is aandacht voor het teamproces maar met weinig toelichting en
mogelijkheden voor verbetering. De discrepanties tussen huidige situatie, geïnterviewd- en
gedocumenteerd wensbeeld kunnen verkleind worden. De discrepantie kan worden gedicht met
maatregelen, die het teamproces verbeteren om zo een betere toepassing van SE in IPM-teams
mogelijk te maken.
Het vervolg van het verslag zal ingegaan op het teamproces van IPM-teams en de producten. Er
wordt gekeken of er een relatie bestaat tussen het teamproces en producten en of de toepassing van
SE hiermee samenhangt. Het uiteindelijke doel is om de maatregelen te vinden die leiden tot een
betere toepassing van SE binnen IPM-teams. Daarmee is nu voor een specifiekere focus gekozen.
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4. Teamprocesbeoordeling
Dit hoofdstuk gaat in op het teamproces en de beoordeling hiervan. Het gaat specifiek over het
teamproces dat een IPM-team doorloopt, vandaar dat de term ’teamproces’ gebruikt wordt.
Medewerkers van Rijkswaterstaat noemen dit ook wel: de ‘zachte kant’ (van projectmanagement) of
de ‘mens kant’. Binnen Rijkswaterstaat bestaan hier geen duidelijke gezamenlijke definitie van, de
eerder genoemde problemen en wensbeelden (zie Hoofdstuk 3) geven ook aan dat er geen
gezamenlijk beeld is. Dit hoofdstuk zal ingaan op de definitie van teamproces. Het teamproces wordt
in het vervolg van dit hoofdstuk geoperationaliseerd aan de hand van verschillende relevante
bronnen.

4.1 Definitie
Om de definitie van teamproces te formuleren is het eerst van belang om het woord proces te
definiëren. De term proces, lijkt in eerste instantie het meest op een bedrijfsproces. Dat kan worden
gedefinieerd als:
(1) ‘Een ordening van activiteiten om een product of dienst te leveren die toegevoegde waarde bieden aan
de klant’ (Hardjono en Bakker, 2006.)
(2) ‘Een keten van activiteiten, gekoppeld en gestuurd door beslissingen’ (Tepper en Mulder, 2001).

Echter zijn de twee bovenstaande definities van proces lastig aan het team te koppelen. Omdat de
aspecten die de Rijkswaterstaat medewerkers beschrijven hierin lastig te vatten zijn. De definitie van
teamproces heeft meer betrekking op de ontwikkelingsgang, die speelt binnen het IPM-team in een
t.a.v. de toepassing van SE. Dit wordt goed verwoord door een statement van Pyster and Olwell
(2013) aangaande het toepassen van SE binnen teams: ‘To perform SE activities efficiently and
effectively, the capabilities of and dynamics within the team must be specifically attuned to SE’. De
vraag is dus niet zo zeer welke (SE) activiteiten, op wat voor wijze worden doorlopen maar hoe het
team in staat is hiermee om te gaan. De term ‘teamproces’ in dit ontwerptraject moet dus gezien
worden als de wijze waarop (SE) activiteiten tot stand komen binnen een IPM-team. Binnen
Rijkswaterstaat wordt het proces gemonitord met een zogenaamde Gate Review. In Paragraaf 4.2 zal
blijken dat deze Review deels te gebruiken is voor deze PDEng opdracht. In Paragraaf 4.3 wordt er
naar andere instrumenten die teamproces meten gezocht. Echter, geeft het instrument ook een
goede beschrijving van het teamproces. Het teamproces is in de gegeven context gerelateerd aan
teameffectiviteit, omdat de wijze waarop het IPM-team (samen)werkt en hiertoe instaat is centraal
staat. Teameffectiviteit wordt gedefinieerd als:
‘De kwantiteit en de kwaliteit van de groeps-output (zowel prestatie en welzijn) en de capaciteit van de groep
om onderling afhankelijk te werken’ (Wageman, Hackmann& Lehman, 2005).

In een SE-context is dit van belang volgens Pyster en Olwell (2013): het zijn niet individuen die SE
activiteiten uitvoeren, maar juist (project)teams die SE activiteiten uitvoeren ter ondersteuning van
specifieke taken. Om dit te verwezenlijken zijn ook onderwerpen zoals; team capaciteit, team
‘dynamics’ en leiderschap van belang (Pyster en Olwell, 2013). De Team Diagostic Survey (TDS) is
ontwikkeld door Wageman et al. (2005) en geeft een mogelijkheid om de capaciteit, ‘dynamics’ en
nog meer relevante zaken voor teams te analyseren. Met hulp van de TDS wordt getoond hoe goed
het (IPM)team zijn teamprocessen ervaart. De meting van een team wordt ontleed op basis een
vijftal condities en een drietal criteria voor teameffectiviteit. Als de vijf condities aanwezig zijn dan,
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vergroten zij de waarschijnlijkheid (het is geen zekerheid) dat de werkprocessen goed verlopen
Wageman et al. (2005). De TDS maakt deze voorwaarden meetbaar. Daarbij, worden ook de drie
effectiviteitscriteria beoordeeld: de effectiviteit van de werkprocessen, de kwaliteit van de
werkrelaties en het individuele welzijn.
Er is voor de TDS gekozen omdat er bij Rijkswaterstaat geen instrumenten beschikbaar zijn dat die de
teamprocesprestatie van een team kunnen beoordelen. Wel wordt er bij RWS gebruik gemaakt van
een zogenaamde Gate Review. Dit instrument meet het proces maar is niet geschikt voor gebruik in
dit onderzoek. Wat de Gate Review is en waarom deze niet gebruikt wordt, wordt duidelijk in de
volgende paragraaf.

4.2 Procesmeting bij Rijkswaterstaat
De Gate Review is een gestandaardiseerde aanpak waarmee RWS aanleg en onderhoudsprojecten in
elke procesfase gericht toetst op de projectbeheersing. Het belangrijkste doel is om aan de interne
opdrachtgever en andere besluitvormers te tonen of het project voldoende wordt beheerst om over
te gaan naar de volgende MIRT-besluitvormingsfase (Fig 4.1). Deze informatie is belangrijk voor de
partij die het project overdraagt en voor de partij die het project overneemt. RWS past Gate Reviews
sinds februari 2008 verplicht toe bij projecten van meer dan 20 miljoen euro. Ook kleinere projecten,
met een omvang vanaf 5 miljoen euro, kunnen op verzoek van de opdrachtgever een Gate Review
doorlopen.
Het instrument helpt de opdrachtgever bij de sturing en de beheersing van het project. In de
definitieve rapportage wordt een integraal eindoordeel gegeven, dat betrekking heeft op het
beheersen van de risico’s die specifiek zijn voor de faseovergang waar het project voorstaat. Het
eindoordeel heeft daarom betrekking op het project en geeft geen oordeel over het projectteam. De
rapportages van de Gate Review zijn departementaal vertrouwelijk. Voor de Gate Reviews betekent
dit dat alleen het projectteam, de opdrachtgever van de overdragende en ontvangende partij het
reviewteam en het Bureau Gate Reviews de rapportage te zien krijgen. In het geval van een negatief
eindoordeel gaat de rapportage ook naar de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat.
Werkwijze
Met een Gate Review onderzoekt een team van ervaren Rijkswaterstaat medewerkers op
systematische wijze aanleg- en onderhoudsprojecten. Het Gate Reviewteam kijkt of het project
robuust genoeg en van voldoende kwaliteit is om door te gaan naar de formele besluitvorming en de
volgende fase. De Gate Reviews stellen RWS daarbij in staat om leerpunten die het specifieke project
overstijgen te delen, met de hele organisatie. Een Gate Review kent drie mogelijke uitkomsten:
groen, oranje of rood.





Bij een groen eindoordeel is er sprake van een regulier risicoprofiel van het project; het
project kan door naar de volgende fase.
Bij een oranje eindoordeel is er sprake van een middelgroot risicoprofiel; het project kan
onder voorwaarden door naar de volgende fase. Wel is een beperkte reparatie nodig,
waarvoor het projectteam een verbeterplan opstelt. Het reviewteam beoordeelt vervolgens
of het de voorgestelde aanpak adequaat acht en brengt hierover advies uit naar de
opdrachtgever.
Bij een rood eindoordeel is er sprake van een te hoog risicoprofiel; de Gate Review toont
belangrijke hiaten. Het project kan (volgens het reviewteam) in deze vorm niet over naar de
volgende fase. Nadere uitwerkingen en reparatie van bepaalde onderdelen zijn dus nodig.
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Vervolgens vindt een hertoetsing plaats, tenzij de opdrachtgever anders aangeeft. In de
tussentijd maakt het project een pas op de plaats en worden geen onomkeerbare
beslissingen genomen.
Uitvoering
Op de reviewers rust de taak om het project voor de faseovergang gericht te toetsen op de
projectbeheersing. Voor iedere Gate Review wordt het reviewteam op maat samengesteld. Dit team
bestaat uit een voorzitter, die verantwoordelijk is voor het volledige Gate Reviewproces. De
penvoerder is verantwoordelijk voor de rapportage en er zijn twee of meer reviewers die een
bepaalde expertise toevoegen. Het reviewteam neemt het projectdossier door en bakent op basis
van deze documenten de reikwijdte van het onderzoek af en inventariseert de risico’s die het project
loopt. Vervolgens voert het reviewteam interviewsessies uit met een selecte groep personen die bij
het project betrokken zijn. Na afloop van de interviewronden bespreken de reviewers hoe zij de
zeven deelprocessen van het project beoordelen, wat hun bevinden hierbij zijn en welke
aanbevelingen zij daaraan verbinden.

Figuur 4.1: De gatemomenten (1-4) en de zeven deelprocessen die beoordeeld worden Bron: RWS, 2013a

Review momenten
Elk aanleg- of onderhoudsproject maakt globaal vier fasen door die in het MIRTbesluitsvormingskader zijn opgenomen, van startbeslissing tot opleverbeslissing. Er zijn vier Gate
Reviews:
 Gate Voorkeursbeslissing
 Gate Projectbeslissing
 Gate Marktbenadering
 Gate Opleveringsbeslissing

De wijze waarop Gate Reviews samenhangen met de MIRT-beslismomenten is te zien in de Figuren
4.1 en 4.2. Na afloop van een fase moeten een of meer besluiten genomen worden. Iedere fase sluit
daarom af met een toetsmoment waarop het project wordt doorgelicht. De Gate Review wordt
uitgevoerd voordat de faseovergang plaatsvindt.
Rond de startbeslissing (MIRT beslismoment 1) vindt geen Gate Review plaats maar een intake in de
vorm van een advies. In deze intake wordt vooruitgekeken. Voor de overige MIRT-beslismomenten is
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een Gate Review opgenomen. Het tijdstip waarop de Gate Projectbeslissing plaatsvindt is vlak voor
het vaststellen van het Ontwerp-Tracébesluit (of een vergelijkbaar Ontwerpbesluit). Het moment van
de Gate Marktbenadering is afhankelijk van de gekozen wijze van vervlechting (Zie Figuur 4.2). Dat
wil zeggen in hoeverre de markt wordt betrokken bij de voorbereiding van de realisatie.

Figuur 4.2: Links de MIRT fasen, rechts de daaraan gekoppelde gate reviews

Bron: RWS, 2013a

Organisatie
Bureau Gate Reviews organiseert de reviews. Aanvragen moeten drie maanden voor het gewenste
reviewmoment binnen zijn. Vervolgens zet het Bureau de voorbereiding van het reviewproces in
werking. Jaarlijks analyseert het Bureau Gate Reviews de uitkomsten van de gehouden reviews en
rapporteert over de uitkomsten en leerervaringen aan opdrachtgevers, lijnmanagers en
expertgroepen. De relatie van de Gate Reviews met andere inhoudelijke toetsen is:




Bij een Gate Voorkeursbeslissing en Gate Projectbeslissing: voortoets/eindtoets-proces
programmabureaus is afgerond
Bij een Gate Marktbenadering: claimscan en KAd-95 %-advies is geleverd (zie Figuur 4.3 en
volgend hoofdstuk)
Voor alle fasen geldt: actuele, vastgestelde scope en getoetste kostenraming

In het kader van dit PDEng-traject is de Gate Marktbenadering het meest relevant om mee te nemen.
Dit omdat hierna de realisatie van start gaat en dit valt niet binnen de scope van de opdracht. De
Gate Marktbenadering is echter geen inhoudelijke toets op het contract. De Gate Review wordt in
samenhang en vrijwel direct na het afronden van het adviestraject via het Loket Kwaliteitsborging
Aanbestedingsdossiers (Loket KAd) uitgevoerd. Dit advies traject en kent drie fases: in een vroeg
stadium (10% dossier gereed) wordt geadviseerd, tussentijds (50%) wordt een kwaliteitsscan gedaan
en op 95% gereed wordt over het eindconcept integraal geadviseerd. Met de informatie uit de KAd
95% heeft het Reviewteam een duidelijk beeld van de inhoudelijke stand van zaken van het contract
(zie Figuur 4.3). Meer over de KAd is te vinden in hoofdstuk 5.
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Figuur 4.3: relatie KAd 95% en Gate markt

Bron: RWS, 2013a

Samenvatting Gate Review
De Gate Review is een procestoets, met inhoudelijke accenten. Ondanks dat de Gate Review een
goed opgezet middel is om het proces te beoordelen is het slechts deels geschikt voor dit PDEngtraject. Dit omdat het eindoordeel van de Gate Review betrekking heeft op het project en geen
oordeel geeft over het projectteam of teamproces. De Gate Review toetst het integrale proces aan
de hand van de zeven deelprocessen van het primaire proces aanleg (RWS, 2013a) en inmiddels ook
onderhoud. Hiervoor kijkt het reviewteam naar de opgeleverde documenten en houdt het
interviews. In de beoordeling anticipeert het reviewteam ook of het project klaar is voor de volgende
fase(s). De rapportages van de Gate Review zijn departementaal vertrouwelijk. Dit betekent de
resultaten alleen gedeeld worden met: het projectteam, de opdrachtgever van de overdragende en
ontvangende partij, het reviewteam en het Bureau Gate Reviews. De Gate Review geeft geen (direct)
inzicht op wat voor wijze het proces voor het team is verlopen. Dus de Gate Review maakt geen
tussentijdse sturing op het proces mogelijk (dit ook omdat teams kunnen wisselen na een bepaalde
fase). Kortom om het teamproces te meten wordt een ander instrument gezocht. De volgende
paragraaf gaat hier verder op in.

4.3 Teamprocesindicatoren
Dat teamproces gerelateerde zaken binnen een IPM-team van belang zijn voor een goede Systems
Engineering toepassing wordt duidelijk aangegeven door de Leidraad Systems Engineering versie 3
en de Denktank SE (2010). De Denktank SE concludeert dat: ‘een volledige en goede implementatie
van SE vaak aanpassingen vergt in de organisatie, waarbij vooral de focus dient te verschuiven van
werkwijzen en procedures naar organisatie, mensen en middelen om zodoende de technische en de
niet-technische componenten in balans te brengen.’ Binnen Rijkswaterstaat is het ook de onduidelijk
of teamprocessen momenteel voldoende aandacht krijgen. Daardoor is het lastig om het SE proces
binnen een IPM-team te meten en te verbeteren. Dit omdat de kwaliteit van SE gerelateerde
producten mogelijk afhankelijk is van het teamproces waarin deze tot stand komen.
In de bestaande SE literatuur zijn enkele aanknopingspunten gevonden naar procesindicatoren die SE
meten voor teams (Vanek, Jackson en Grybowski, 2007; Rhodes, Valerdi en Roedler (2007). Echter
gaan de bovengenoemde bronnen gaan vooral in op procedures, producten en activiteiten. Dit sluit
minder aan bij de zaken die in hoofdstuk 3 genoemd zijn. Het CMMI (Capability Maturity Model
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Index, 2010) is een veel gebruikt instrument voor procesverbetering maar geeft ook geen geschikte
voorbeelden ten aanzien van teamproces indicatoren. Dit omdat de CMMI vooral focust op de
ontwikkeling van de organisatie en niet op teams. De bronnen geven wel aan dat de kwaliteit van het
team erg belangrijk is, dit is echter ook al in andere toetsen van Rijkswaterstaat opgenomen (Zoals
de KAd 10% en Prestatiemeting SE). Het is opvallend dat er in de literatuur weinig over teams te
vinden is omdat er op het gebied van organisaties en individuen (systems engineers) veel te vinden is
over hoe SE toegepast zou moeten worden.
In de literatuur aangaande Systems Engineering en andere disciplines is gezocht naar instrumenten
die metingen verrichten aangaande teams en Systems Engineering geraadpleegd. Deze instrumenten
zijn gevonden in de bronnen, die zijn verzameld in Tabel 4.1 en deze Tabel geeft een overzicht van
verschillende bronnen die indicatoren op het gebied van competenties, teamprocessen weergeven al
dan niet gerelateerd aan SE. Deze gaan dus in, op delen van het proces echter geeft geen van de
bronnen een volledig overzicht. Procesindicatoren aangaande SE en teamprestaties, moeten dus
samengesteld worden vanuit de verschillende bronnen in Tabel 4.1. Aan de hand van deze
indicatoren zal gezocht worden naar een set indicatoren die een effectiever SE proces voor IPMteams inzichtelijk moet maken. Aan de hand van deze bronnen zal een uiteindelijke set SE
indicatoren voor IPM-teams worden samengesteld. Op basis van een analyse (zie bijlage C) is de
Team Diagnostic Survey van Wageman, Hackman en Lehman (2005) geselecteerd voor verder
gebruik in het onderzoek.
Tabel 4.1: Overzicht van bronnen en indicatoren die dienen als basis voor teamproces indicatoren voor IPM-teams
Leidraad SE (2013)
Competenties tbv. SE
Team competentiest.a.v.
houding en gedrag
Houdt het team op niveau
(ook competenties)
Zoek aansluiting in de
projectwerkwijzen
Houdt regelmatig zeer open
besprekingen
Tijd en aandacht voor een
project vocabulaire
Aandacht voor overdragen
en doorvragen

Van den Houdt (2013)
SE Implementatie thema’s
Algemeen

Fairly (2009)
Indicatoren voor SE team
Rol en taakverdeling

Wageman et al., 2005
Team Diagnostic Survey
‘Echt’ team

Denktank SE
(2010)
Mensen

Eisen analyse

Producteigenaarschap

Duidelijke richting

Middelen

Verificatie & Validatie

Hulpbereidheid

Voorzien in structuur

Organisatie

Strategie

Communicatie

Ondersteunende context

Structuur

Persoonlijke relaties

Teamcoaching ( door PM
of collega’s)
Procescriteria van
teameffectiviteit
Sociale team processen
Individueel welzijn

Cultuur
Mensen
Hulpmiddelen
Resultaten
Raakvlakken
Project
Omgeving

De Team Diagnostic Survey (TDS) wordt gezien als een geschikte bron voor het meten van het
teamproces in een SE context. Dit omdat deze erg uitgebreid is maar ook wetenschappelijk goed is
onderbouwd (Wageman et al, 2005). De Team Diagnostic Survey is een instrument dat gebruikt kan
worden om de sterke en zwakke punten van een team te achterhalen maar ook voor onderzoek naar
het gedrag van een team en haar prestaties. Het instrument geeft een beoordeling over de team
structuur, ondersteuning, leiding maar ook verschillende indicatoren aangaande de werkprocessen
van teamleden en hun affectieve reacties aangaande het werk en het team.
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De Team Diagnostic Survey heeft op het gebied van teameffectiviteit niet de problemen waar vele
andere wetenschappelijk onderbouwde tools mee kampen. Wetenschappelijke tools hebben
namelijk een vaak het probleem, dat de tools te ingewikkeld zijn voor gebruikers. Echter is de Team
Diagnostic Survey in tegenstelling tot tools uit de praktijk (ontwikkeld door consultants) goed te
analyseren en wetenschappelijk onderbouwd. Eén van de nadelen is echter dat het invullen redelijk
wat tijd kost (vijftien tot twintig minuten).
Om een beeld te krijgen of de TDS ook een aantal belangrijke zaken voor SE in teams meet, is het
overzicht van Tabel 4.3 gemaakt. Hierin zijn recente en relevante bronnen opgenomen die ingaan op
de toepassing van SE in teams. Zo zijn er bronnen geselecteerd die zowel in de Nederlandse context
als in de internationale context een rol spelen. In vergelijking tot Tabel 4.1 zijn er drie bronnen bij
gekomen. Dit zijn bronnen in de academische context en gaan in op IPT (Intergrated Product Teams),
de internationale equivalent van IPM en noemen verschillende teamprocesaspecten die zij belangrijk
achten voor teams die SE toepassen. Echter doen zij dit niet vanuit een instrument maar vanuit een
ander gedachtengoed. Zo kijkt Lovell (2009) naar welke aspecten er een rol spelen bij de NASA om
van IPTs ‘hot groups’ te maken. Jeffs en Hamelin (2011) nemen in hun artikel teamrollen en Team
Dynamics mee. Lamb en Rhodes kijken naar de raakvlakken tussen sociale en technische aspecten
van IPTs. Kortom relevante bronnen om mee te nemen in de vergelijking van Tabel 4.2. Uit Tabel 4.2
blijkt dat alle aspecten in de TDS overeenkomen met de zaken die genoemd worden in de andere
relevante bronnen. De TDS is dus een geschikt instrument om het teamproces van een IPM-team in
een SE context te meten. Echter, uit een analyse blijkt dat de TDS op een aantal SE-punten,
uitbreiding nodig zal zijn (zie bijlage C). De oorspronkelijke TDS set blijft echter compleet waardoor
de wetenschappelijke onderbouwing voor team effectiviteit geborgd blijft. Wel worden er enkele
extra vragen aangaande SE toegevoegd hierover meer in de volgende paragraaf.
Tabel 4.2: Vergelijking van TDS onderdelen en andere SE bronnen
TDS’s Aspects
Wageman et al.
(2005)
Echt team
Duidelijkheid richting
Instaat stellende structuur
Ondersteunende organis.
Team coaching
Leider coaching
Onderlinge coaching
Sociale team processen
Procescriteria
Individueel welzijn

Nederlandse context
Leidraad
Van den Houdt
SE
(2013)
(2013)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Denktank SE
(2011)

x
x
x
x

Internationale en academische context
Fairly
Lovell
Lamb & Rhodes
(2009)
(2001)
(2007)

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

Jeffs & Hamelin
(2011)
x
x
x
x

x

De aanvullende SE-vragen zijn herleid uit een drietal andere bronnen namelijk Leidraad SE (2013),
van den Houdt (2013) en Fairly (2009) die specifieker ingaan op de toepassing van SE in teams of in
de Nederlandse context. De ontwikkelde indicatorenlijst en de aanvulling van de andere bronnen en
zijn te vinden in de bijlage C. De indicatoren set is voorgesteld aan ‘meelezers van RWS’ enige
aanpassingen zijn gemaakt en het instrument heeft in een pilot casestudie een praktijktest
ondergaan. Op basis van de gevonden resultaten heeft een verbeteringsslag plaatsvinden. De
volgende paragraaf zal dieper ingaan op de TDS.
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4.4 Team Diagnostic Survey met uitbreidingen
De teameffectiviteit theorie van Hackman (2002) beschrijft drie kern condities (zie Figuur 4.4): echt
team, duidelijkheid richting en structuur (Eisele 2013). Volgens Hackman zijn dit de belangrijkste
condities voor teameffectiviteit. Aan deze interne condities kunnen twee externe condities worden
toegevoegd: ondersteunende organisatiecontext en expert coaching, die worden benadrukt in het
model. Deze vijf in staat stellende condities samen met vijf prestatiecriteria worden uitgebreider
beschreven in de onderstaande tekst. De vijf prestatiecriteria van teameffectiviteit zijn: 1) sociale
processen, 2) individueel welzijn, 3) mate van inzet, 4) prestatiestrategie en 5) vaardigheden van de
teamleden. De sub-criteria of condities zijn onderstreept. Deze zijn onderstreept om zo een indruk te
geven van de meetonderdelen van de TDS. Als laatste worden de toegevoegde SE aspecten
genoemd. Voor een uitgebreide uitleg en onderbouwing hoe de TDS is opgebouwd, berekend en
ontwikkeld is zie Wageman et al., (2005).

Figuur 4.4: Team Effectiveness Model (Bron: Hackman, 2002)

Instaat stellende condities
Echt team: de condities voor een echt team bestaan uit drie onderdelen. Als eerste is het team
gebonden dus, worden leden en niet-leden onderscheiden. Ten tweede leden hebben een
gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gemeenschappelijk doel, dat de leden afhankelijk van
elkaar maakt. Ten derde, het lidmaatschap is stabiel voor echte teams, dit maakt het mogelijk dat
teamleden leren hoe samen te werken.
Duidelijkheid richting: deze conditie gaat in op hoe de doelen van het team zijn gespecifieerd.
Volgens Wageman et al. (2005) is een goede team richting: uitdagend (dit geeft de leden energie),
duidelijk (dit oriënteert het team op haar hoofddoel) en consequent (dit zorgt ervoor dat het team
gebruikt moet maken van al haar talenten).
In staat stellende structuur: De prestaties van een team worden positief beïnvloed door duidelijke
en heldere taakstructuur in combinatie met het doel. De instaat stellende structuur bestaat uit drie
onderdelen: het ontwerp van de team taak, de teamcompositie en de gedragsnormen.
De taak van het team moet goed aansluiten bij het motivatiepotentieel van het team
(Hackman & Oldham, 1980). De team taak zou volgens Eisele (2013) volledig en betekenisvol moeten
zijn. De teamleden zouden autonomie aangaande hun procedures moeten hebben en kennis van het
behaalde resultaat.
De compositie van het team dient zo volledig mogelijk te zijn en leden te bevatten met
ruimschootse ervaring. Aanvullend moet het lidmaatschap divers zijn. Divers betekent dat leden niet
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te veel op elkaar lijken, maar ook niet te verschillend zijn. Een goed samengesteld team bestaat uit
leden met geschikte kennis en vaardigheden die complementair aan elkaar zijn.
Groepsnormen zijn gedeelde verwachtingen aangaande het gedrag en de omgang in het
team. Als er duidelijke afspraken zijn aangaande groepsnormen kunnen de leden veel tijd besparen
omdat zijn niet in discussie hoeven te gaan over gewenst gedrag. Groepsnormen faciliteren de
ontwikkeling van taakprestatiestrategieën die passen bij de taak en situatie van het team (Wageman
et al., 2005).
Ondersteunende organisatorische context: Voor teams is het soms lastig of onmogelijk om bepaalde
organisatorische ondersteuning te krijgen die nodig is voor een effectieve prestatie. Deze beperking
geldt vooral voor organisaties waar human resources systemen gebruikt worden (Wageman et al,
2005). In aanvulling op materiële hulpmiddelen hebben de volgende zaken consequenties voor de
prestaties van het team: beloningssysteem en erkenning, opleidingsmogelijkheden of technische
consultatie, beschikbare informatie (systemen) en data om werkzaamheden in te schatten en te
plannen.
Expert coaching: De laatste conditie die invloed heeft op teameffectiviteit is de beschikbare expert
teamcoaching waartoe het team toegang heeft. De rol van de coach is niet het dicteren aan
teamleden hoe zij hun werk beste moeten doen (Wageman, 2005). De coach helpt het team de
blootstelling aan procesverliezen te minimaliseren (Steiner, 1972) en de kansen te optimaliseren
aangaande het oppakken van synergetische procesverbeteringen. Echter, coaching zal het team
alleen helpen als de coaching voldoet aan bepaalde eisen (Eisele, 2013).
Criteria van teameffectiviteit
Criterium metingen in onderzoek aangaande team prestaties bestaan vaak uit kwantitatieve
indicatoren die toevallig of gemakkelijk beschikbaar zijn (Wageman et al., 2005). Zulke metingen zijn
vaak eendimensionaal en gaan voorbij aan niet voor de hand liggende indicatoren die ingaan op hoe
goed een team het doet. Daarom wordt team effectiviteit breder gedefinieerd met het
driedimensionale concept bestaande uit:
1. De productieve output gemeten in de kwantiteit en kwaliteit binnen een bepaalde tijd, die
acceptabel is voor de klant.
2. De sociale processen: de mate waarin de groep de capaciteit heeft om afhankelijk van elkaar
samen te werken .
3. De mate waarin de teamervaring bijdraagt aan de groei en het individueel welzijn van de
teamleden, in plaats van ze te frustreren.
De TDS meet de directe dimensies van het team aangaande het tweede criteria (sociale processen)
en het derde criteria (individueel welzijn). Het eerste punt wordt echter niet door de TDS beoordeelt,
omdat de TDS zelf-rapporterend instrument is en geen betrouwbare data kan genereren aangaande
de geleverde kwaliteit voor een klant. Daarom wordt het standpunt van de teams voor het eerste
prestatiecriterium indirect beoordeeld. De indirecte beoordeling wordt hier onder beschreven.
Procescriteria van teameffectiviteit worden ingedeeld in drie prestatieprocessen: 1) de mate van
inzet, 2) prestatiestrategie en 3) de kennis en vaardigheden van de teamleden. Deze drie
prestatieprocessen worden ook wel de procescriteria van effectiviteit genoemd (Hackman & Morris,
1975). Elk team dat voldoende inzet in het werk steekt, een taakgerichte prestatiestrategie
aanneemt en voldoende capaciteit in zich heeft, is zeer waarschijnlijk in staat hoog te scoren op de
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bovenstaande criteria. Teams die in mindere mate aan het bovenstaande invulling geven, komen
waarschijnlijk te kort aangaande de verwachte prestaties.
SE-criteria
Zoals eerder aangegeven zijn er aan de TDS een aantal toevoegingen gedaan op het gebied van SE. In
dit gedeelte wordt beschreven wat is toegevoegd en waarom. In een eerdere vergelijking (zie Tabel
4.1) zijn verschillende bronnen die in gaan op de toepassing van SE in teams vergeleken met de TDS.
Het resultaat van deze vergelijking is te zien in Bijlage C (Vergelijking TDS en Literatuur). Uit deze
analyse bleek dat een aantal zaken die van belang zijn, volgens de bronnen, ontbraken. Deze
tekortkomingen zijn niet vreemd, omdat de TDS niet specifiek voor SE of Rijkswaterstaat is
ontworpen. De toegevoegde vragen zijn te vinden in Tabel 4.3 waar in de toegevoegde vragen zijn
geformuleerd aan de hand van een ‘thema’.
Tabel 4.3: Toegevoegde vragen aan de TDS en de herkomst
#
1

De vragen van Tabel 4.3 zijn vervolgens toegevoegd aan

15
16

Vraag
SE Doelen:
‘Er zijn duidelijke en haalbare doelen aangaande expliciet werken’
SE balans:
‘Projectmanagement, procesmanagement en gestructureerd werken zijn in balans’
SE taakverdeling:
‘De taakverdeling voor teamleden aangaande gestructureerd en expliciet werken zijn onduidelijk’
Inpassing/inhuur externen
Het duurt lang voordat inhuur of externen van waarde zijn voor dit project met hun expertise of
vaardigheden
Afstemming raakvlakken
‘Teamleden stemmen raakvlakken af aangaande onderlinge of overlappende taken’
Gezamenlijke definities
‘Er is aandacht en tijd voor een gezamenlijk projectvocabulaire zodat teamleden elkaars definities goed
begrijpen’
Openbesprekingen
‘Er zijn regelmatig zeer openbesprekingen waarin afstemming wordt gezocht’
Up-to-date-raakvlakken.
‘Raakvlakken zijn up-to-date geformuleerd en beschikbaar’
De opdrachtgever is bekend met een gestructureerde aanpak en waardeert dit.
In het team is er weerstand en afwijzing van nieuwe werkwijzen
De teamleden beseffen dat expliciet werken waarneembare toekomstige voordelen voor het project kan
opleveren
De teamleden zijn beken met nieuwe kennis vanuit ‘best practices’ en kennisvelden en passen dit toe in
het project
Nieuwe kennis vanuit best practices en kennisvelden wordt hier niet toegepast
Het hoger- of lijnmanagement steunt de toepassing van een expliciete en gestructureerde werkwijze en
heeft hiervoor duidelijke afgeleide doelen voor geformuleerd
Kennismanagementbronnen zijn niet bekend bij de teamleden
Goede tools voor eisen en configuratiemangement zijn beschikbaar
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De projectleider onderhoudt goede banden met de opdrachtgever

2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

Bron
Van den Houdt (2013)
Denktank SE (2011)
Van den Houdt (2013)
Denktank SE (2011)
Denktank SE (2011)
Van den Houdt (2013)

Van den Houdt (2013)
Leidraad SE 3 (2013)
Van den Houdt (2013)
Leidraad SE 3 (2013)
Van den Houdt (2013)
Van den Houdt (2013)
Van den Houdt (2013)
Van den Houdt (2013)
Van den Houdt (2013)
Van den Houdt (2013)
Van den Houdt (2013)
Van den Houdt (2013)
Van den Houdt (2013)
Denktank SE (2011)
Van den Houdt (2013)

de vertaalde TDS. De beoordeling van de toegevoegde vragen vindt op eenzelfde wijze plaats als in
de TDS. Door het gebruik van dezelfde vraagstelling vallen de toegevoegde vragen niet op voor de
respondenten. Ook, zijn de SE-gerichte vragen in de TDS ‘gemixt’ en zo geformuleerd dat de vragen
niet expliciet naar SE verwijzen. Dit is gedaan om medewerkers die onprettige ervaringen met ‘SE’
hebben niet of zo minmogelijk te beïnvloeden.

4.5 Conclusie
In dit hoofdstuk is het duidelijk geworden dat, het lastig is om het teamproces te definiëren en te
meten is voor IPM-teams van Rijkswaterstaat. Echter kan met behulp van de Team Diagnositic Survey
(TDS) van Wageman, Hackman en Lehman (2005) een goede invulling aan de meetbaarheid van het
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teamproces worden gegeven. Dit instrument is geschikt omdat deze wetenschappelijk onderbouwd
is, maar begrijpelijk en gemakkelijk is voor de respondenten. De belangrijkste zaken die in de TDS
worden gemeten zijn: vijf condities die nodig zijn om een team goed te laten functioneren, vijf
prestatiecriteria van teameffectiviteit met een SE aanvulling. De SE aanvulling is gemaakt omdat uit
een vergelijking met de literatuur bleek dat de TDS enkele aanvullingen nodig had op SE-gebied.
Nadat deze gemaakt waren, is de TDS ingezet op een pilot casestudie (zie hoofdstuk 6). In deze
casestudie bleek dat de TDS enige kleine aanpassingen nodig had op het gebied van de vragen. Deze
aanpassingen zijn in de toegepaste TDS verwerkt.
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5. Productbeoordeling
Het vorige hoofdstuk ging in op de teamprocesbeoordeling. De aanname is dat een verbetering van
het teamproces leidt tot een betere productbeoordeling. Hoe deze productbeoordeling bij
Rijkswaterstaat plaatsvindt komt in dit hoofdstuk aan bod. Ook wordt de relatie gelegd naar de
toepassing van SE door het IPM-team. Rijkswaterstaat toetst de voortgang en kwaliteit van
producten met het KAd-instrument de resultaten hiervan beschouwen we als productbeoordeling.
KAd bestaat sinds 2010 bij Rijkswaterstaat en staat voor ‘Kwaliteitsborging Aanbestedingsdossiers’.
KAd is een adviesorgaan voor de projecten. In beginsel alleen voor Baseline-projecten (> € 20
miljoen) maar ook kleinere, bijzondere of risicovolle projecten kunnen in aanmerking komen voor
advies (Rijkswaterstaat, 2013a). Met de KAd worden verschillende onderdelen beoordeeld: Systems
Engineering, inkoop, omgevingsmanagement, technisch management en eventueel project
specifieke zaken. Bij een DBFM-contract wordt tevens de afdeling PPS/DBFM betrokken.
De KAd-toetsen zijn in het leven geroepen omdat projecten vaak op eigen wijze, en onderling
afwijkend van elkaar, de diverse specialisten en adviseurs raadpleegden voor de kwaliteitsborging
van hun aanbestedingsdossier. Dit kwam de kwaliteit (en uniformiteit) niet ten goede en zorgde voor
grote (tijds)druk bij adviseurs vlak voor aanbestedingen (Rijkswaterstaat, 2013a). De KAd wil voor
projecten de kwaliteit van de dossiers verhogen, waarbij deze voldoen aan de criteria van de WWAO.
Daarbij wil het de schaarse adviseurs efficiënter en daarmee effectiever inzetten.
Werkwijze
KAd organiseert in overleg met de contractmanager of projectmanager van het project maximaal drie
momenten waarop geadviseerd wordt. In een vroeg stadium (10% dossier gereed) wordt
geadviseerd, tussentijds (50%) wordt een kwaliteitscan gedaan en op 95% wordt over het
eindconcept integraal geadviseerd (toets). Het laatste advies is verplicht voor projecten waarvoor
Gate Reviews worden uitgevoerd en dient als input voor de Gate Marktbenadering. Waar mogelijk
neemt men in het KAd-traject de resultaten van andere relevante adviescommissies mee, zoals
Tenderboards of claimscan. De insteek van KAd is te zorgen dat advies integraal van karakter is,
onder meer door raakvlakken tussen disciplines te coördineren.

Figuur 5.1: drie momenten waarop de KAd gebruikt kan worden Bron: RWS Intranet (2014)

Adviesmomenten
De adviesmomenten zijn kortdurende acties. Tijdens een eerste sessie licht het project de stand van
zaken toe en stelt het de eventuele ‘hoofdpijnpunten’ aan de orde. Tijdens een tweede sessie (2
weken later) ontvangt het project de adviezen, gebundeld per discipline, en een samenvattend
oordeel van de voorzitter. De disciplines adviseren op basis van de WWAO en eventueel specifieke
kaders/handreikingen (bijvoorbeeld het IMG-Contractenbuffet). Daarnaast toetst men in volgende
KAd-sessies hoe de eerdere adviezen zijn verwerkt. De projecten zijn verantwoordelijk voor het
projectresultaat. Als een project ervoor kiest de adviezen van de experts uit het KAd-team niet op te
volgen, wordt in de sessies gevraagd dit te verantwoorden. In de laatste sessie (95%) wordt tevens
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een eindoordeel gegeven. Als dit negatief is, bespreken de voorzitters van betreffende KAd en Gate
Review hoe hiermee om te gaan in de Gate Review. Het project wordt dan gevraagd om een
herstelplan in te dienen.
Organisatie
Hoewel de KAd is opgezet binnen de dienst GPO (Grote Projecten en Onderhoud), levert KAd ‘over
de diensten van Rijkswaterstaat heen’ zijn bijdrage. KAd wordt aangestuurd van uit GPO WKI
(Werkwijze Kwaliteit en Informatiemanagement), het secretariaat is ondergebracht bij GPO ICA
(Inkoop en Contract Advies). In de organisatie van KAd leveren vrijwel alle afdeling van GPO en PPO
(Projecten Programma’s en Onderhoud) belangrijke bijdragen. In 2010 is KAd begonnen met een
pool van adviseurs. Inmiddels is de pool uitgebreid ‘over de afdelingen heen’, bijvoorbeeld inzake
omgevingskennis, wegontwerp, ecologie ect. Met de hulp van KAd-contactpersonen zorgt het KAdloket dat de adviseurs projecten advies geven op het gebied van hun eigen disciplines. Alle KAdsessies worden voorgezeten door een project- of contractmanager uit de voorzitterspool. Het
streven is om steeds dezelfde persoon als voorzitter te hebben voor een KAd-traject (dus 1 tot 3
adviesmomenten). Een bijkomend voordeel hiervan is dat via de KAd de project- en
contractmanagers van de grote projecten een kijkje in de keuken van hun directe collegae krijgen.
KAd - SE
Systems Engineering wordt toegepast door IPM-teams van Rijkswaterstaat. Om de toepassing van SE
te beoordelen is er een specifieke KAd-toets aangaande SE. Deze toets bekijkt de voortgang van SE
gerelateerde producten zoals de WBS, objectenboom, V&V strategie, ect. Een soortgelijk middel
wordt ook in kleinere projecten gebruikt en heet de prestatiemeting SE light een andere optie is een
collegiale toets. Het Kwaliteit Aanbestedingsdossier dat in gaat op SE en bestaat uit drie delen die
gezamenlijk zorgen voor een heldere en eenduidige beoordeling van de vraagspecificatie eisendeel
(VSE) als onderdeel van het aanbestedingsdossier. Op basis van de beoordeling worden de adviezen
uitgebracht. Binnen Kwaliteitsborging Aanbestedingsdossiers (KAd) is voor de discipline Systems
Engineering (SE) afgesproken volgens dit kader te werken. De verschillende delen zijn bedoeld voor
zelfstandige adviezen of toetsen, die bij opeenvolgende momenten gebruikt dienen te worden. De
genoemde percentages (10%, 50% en 95%) geven een indruk van de voortgang naar een gedegen
aanbestedingsdossier. Tabel 5.1 geeft aan welke aspecten in welke fase de revue passeren.
Tabel 5.1 Opbouwvraagstelling van de KAd op SE gebied
10%
50-70%
Projectaanpak
Projectaanpak
Vorig adviesmoment
Vorig adviesmoment
Werkwijze en organisatie van SE in project
Werkwijze en organisatie van SE in project
Gebruik van sjablonen en standaarden
Gebruik van sjablonen en standaarden
Projectscope
Projectscope
Probleemstelling van het project
Probleemstelling van het project
Doelstelling van het project
Doelstelling van het project
KlantEisen Specificatie (KES)
Inzicht in de stakeholders
Inzicht in de stakeholders
Kwaliteit van de KES
Kwaliteit van de KES
Systeem specificatie
Systeem specificatie (SYS)
Ontwerp van het systeem
Ontwerp van het systeem
Formulering van de eisen
Traceerbaarheid van de klanteisen
VSE + Afstemming met inkoop
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95%
Projectaanpak
Vorig adviesmoment
VSE (VraagSpecificatie Eisen)
Afstemming met inkoop
Ontwerp van het systeem
Traceerbaarheid van de klanteisen
Traceerbaarheid van de eisen
Volledigheid van de eisen
Duidelijkheid van de eisen
Verificatie van de eisen
Gebruik van sjablonen en standaarden

Deel III Analyse
Het vorige deel (Deel II) ging in op de voorbereidingsstap (context en purpose, zie Figuur III.1). De
voorbereidingstap beschreef: de huidige situatie, het wensbeeld en de ‘discrepantie’ (het verschil
tussen de huidige situatie en het wensbeeld) aangaande de toepassing van SE in IPM-teams. Ook
werden teamproces- en productbeoordelingen geoperationaliseerd voor de casestudies in dit deel.
Het doel van deze casestudies is te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen teamproces en
productkwaliteit.
Aan de hand van de beschrijvingen en voorbereidingen in Deel II zal Deel III de voorbereiding,
beschrijving en analyse geven van de casestudies. Hoofdstuk 6 gaat in op de voorbereiding en aanpak
van de casestudies die nodig zijn voor de Action Research Cyclus stappen B1 en B2 (Figuur III.1).
Hoofdstuk 7 geeft beschrijvingen en analyses van de individuele cases. De datafeedback stap wordt
komt aan bod in het achtste hoofdstuk. Hoofdstuk 9 beschrijft een crosscase-analyse waarin de
resultaten van de verschillende cases vergeleken worden. De gevonden interventies worden in
hoofdstuk 14 gepresenteerd en geselecteerd.
Deel IV zal vervolgens ingaan op de interventies die gebruikt kunnen worden om de toepassing van
SE in een IPM-team te verbeteren.

Analyse cases

Figuur III.1: De positie van Deel III in de Action Research Cyclus wordt in het blauw weergegeven.
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6. Voorbereiding en aanpak casestudies
Dit hoofdstuk gaat dieper in op de casestudies en op wat voor wijze deze zijn toegepast. De
casestudie is gekozen omdat we de werkelijke praktijk in diepte willen begrijpen, in een voor de
studie relevante context. Bovendien, maken de casestudies het mogelijk om de rijke data in de
betreffende situaties te vinden, analyseren en begrijpen. De casestudie is dus een geschikt middel
dat aansluit bij het doel van dit verslag en kan bovendien invulling geven aan de hypothese. De
‘causale’ casestudie is geschikt omdat dit een flexibel en effectief middel is om verschillende
relevante typen informatie te verzamelen (Yin, 2003). Ook zijn casestudies behulpzaam in het
onderbouwen van externe validiteit van de verzamelde data maar ook in het generaliseren van de
bevindingen (Yin, 2003). Het vervolg van dit hoofdstuk gaat in op hoe de cases geselecteerd zijn en
op wat voor wijze de data is verzameld en geanalyseerd.

6.1. Case selectie

(voorbereiding: stap B1. Data Gathering)

Voor de casestudies was het mogelijk om projecten bij Rijkswaterstaat te benaderen die zich in de
planuitwerkingsfase bevonden. De cases werden geselecteerd volgens ‘theoretische bemonstering’
om replicatie logica mogelijk te maken (Yin, p54, 2009). Dit maakt het mogelijk om elke case als
individueel veldexperiment te beschouwen en te evalueren met de conclusies uit de andere
casestudies (Brooks, Carrol and Beard, 2011). De zes geselecteerde casestudies zijn van een bepaalde
omvang (> €20 mil.) en dus KAd-plichtig. De casestudies zijn een brede en representatieve selectie
van Rijkswaterstaat projecten, dit om te zorgen dat de bevindingen representatief zijn voor
Rijkswaterstaat. De geselecteerde cases bestaan uit zowel natte als droge projecten omdat deze het
meest voorkomen. De geselecteerde projecten worden uitgevoerd door de diensten GPO en PPO. Dit
zijn de twee belangrijkste aanleg- en onderhoud diensten. Het is noodzakelijk om een duidelijk
onderscheid te maken tussen de diensten, dit omdat de IPM-teams vaak gevormd zijn uit
medewerkers van PPO en GPO.
Om bruikbare resultaten te hebben, zijn de casestudies geselecteerd op basis van de volgende
criteria: (1) een recent KAd95-advies en dus gaat het om projecten met een omvang van > €20 mil.,
(2) de projecten zijn in de planuitwerkingsfase. Het tweede criterium is gebaseerd op de gekozen
afbakening (zie Paragraaf 1.7). Het eerste criterium volgt uit hoofdstuk 5, namelijk dat het product
beoordeeld moet worden om de hypothese te toetsen. De details van de geselecteerde projecten
zijn te zien in Tabel 6.1.
Tabel 6.1: Overzicht en voortgang van de geselecteerde cases
Case
A (pilot)
B
C
D
E
F

beschrijving
De aanleg van een gedeeltelijk verdiepte N-weg door een stad, met een aquaduct en
bijbehorende aansluitingen.
De omlegging en verbreding van de N-weg
De aanleg van spitsstroken.
De aanleg van een nieuwe zeesluis
De aanleg van extra rijstroken bij een A-weg
De aanleg van een tweede sluis

Type
Droog

Dienst
PPO

Droog
Droog
Nat
Droog
Nat

GPO
PPO
GPO
GPO
GPO

De cases zijn dus bewust geselecteerd, de keuze is vooral gebaseerd op de interne evaluatie van de
cases (resultaten Gate Reviews die intern bij Rijkswaterstaat beschikbaar zijn) volgens de ‘replicatie
logica’. In het geval voor dit verslag is een tweeledig ontwerp gekozen waarbij de ‘extreme’ (goede of
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slechte) cases bewust zijn geselecteerd. Een ander belangrijk selectie criterium was de
beschikbaarheid en bereidheid tot medewerking van de cases.
Er is gekozen voor meerdere casestudies, omdat de bevindingen overtuigender zijn dan bij een
individuele casestudie. Door te kiezen voor meerdere casestudies zijn de resultaten robuuster. De
cases zijn geselecteerd zoals Yin (p54, 2009) beschrijft: de cases zijn zo geselecteerd zodat de
resultaten vergelijkbaar zullen zijn (letterlijke replicatie) of de resultaten contrasterend zullen zijn
door anticipeerbare redenen (theoretische replicatie). De meerdere casestudies bevatten meerdere
analyseonderdelen (zowel proces als product gerelateerde onderdelen), dit levert mogelijkheden op
aangaande de inzichten die kunnen worden op gedaan in de individuele cases (Yin, p53, 2009).

6.2. Data collectie

(voorbereiding: stap B1. Data Gathering)

De data is verzameld met behulp van de TDS, interviews, observatie en documenten. De
verschillende bronnen zijn gebruikt om zo triangulatie mogelijk te maken en om de validiteit te
bevorderen. De primaire data bestaat uit de TDS en KAd-documenten. Interviews en observaties zijn
gebruikt als aanvullende en feedback mechanismen om de bevindingen te valideren en/of aan te
scherpen. De interviews zijn gehouden op de locaties waar de projectorganisaties gehuisvest zijn, dit
maakte ook observatie mogelijk. Ook zijn er enkele observaties van teambijeenkomsten mogelijk
omdat feedback aan het IPM-team gegeven wordt. Dit maakt het voor teams mogelijk om zich in de
toekomst te verbeteren en om de bevindingen te bespreken. Ook is achtergrond informatie
verzameld zoals, krantenartikelen, websites en andere beschikbare documenten.
Om een effectieve en vergelijkbare dataverzameling voor alle cases mogelijk te maken is een
casestudieprotocol ontwikkeld. Allereerst is een pilot casestudie uitgevoerd, die het mogelijk maakte
om het protocol te verbeteren voor de andere casestudies. Ook is er een interviewprotocol
opgesteld om vergelijkbare resultaten te kunnen verzamelen en de betrouwbaarheid te verhogen.
Door dit te doen, wordt gedemonstreerd dat de uitgevoerde operaties van de casestudies herhaald
kunnen worden met vergelijkbare resultaten (Yin, p41, 2009). Het protocol voor de cases en
interviews kan gevonden worden in bijlage D.
De geselecteerde en geïnterviewde zijn IPM-leden die achterbleven met het invullen van de TDS. Dit
maakt het mogelijk om voorlopige conclusies te bespreken maar ook om de data te verzamelen voor
het gehele IPM-team. De interviews zijn opgenomen en uitgeschreven. Tijdens de feedbacksessie
met het IPM-team worden de gegevens gevalideerd en wordt er gevraagd naar de beschikbaarheid
van andere bruikbare documenten.

6.3. Analyse proces

(voorbereiding: stappen B2: Data Feedback en B3: Data Gathering)

Elke case werd individueel geanalyseerd en uitgeschreven voordat de cross-case analyse plaats vond.
Om de data te trianguleren is gebruik gemaakt van verschillende bronnen te denken valt aan
interviews met teamleden of adviseurs en de bestudeerde beschikbare documenten. Om
consistentie te garanderen is er gebruikgemaakt van een casestudie en interview protocol. In
verband met de tijd, zal het niet mogelijk zijn om alle details te analyseren, daarom is vooral gekeken
naar aspecten die relevant zijn voor de context van de PDEng opdracht. De resultaten dienen te zijn
teruggekoppeld aan de projectleden zodat zij de bevindingen kunnen valideren en met eventuele
aanvullingen en/of verbeteringen kunnen komen.
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Met een cross-case analyse is gestart wanneer bij de individuele casestudies de TDS door meerdere
rolhouders was ingevuld en de andere data ook verzameld was. Met behulp van het iteratief
rangschikken van data in tabellen, in navolging van Miles en Huberman (1994), is gestart met de
analyse. De voorlopige resultaten worden (geanonimiseerd) gepresenteerd aan de geïnterviewde
IPM-leden. Hierbij, is de focus gericht op het teamproces en de geleverde productkwaliteit van het
IPM-team in een SE context. Nadat alle individuele cases zijn voltooid en gevalideerd door de
projectleden wordt de cross-case analyse afgerond.
De resultaten worden vervolgens gecontroleerd door begeleiders van zowel Rijkswaterstaat als de
Universiteit. Ook wordt relevante literatuur er op nageslagen om zo de bevindingen verder te duiden
en te vergelijken.
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7. Casestudies
7.1. Case A

(pilotcase)

Deze case is geselecteerd als pilotcasestudie. Dit om de dataverzamelingsprocedure te testen en te
verbeteren voor de latere casestudies. Hierdoor is de wijze van dataverzameling voor deze case op
sommige punten anders dan de andere cases. In de andere cases zijn enkele wijzigingen gemaakt.
Een belangrijke reden om het case A te kiezen was de betrokkenheid van een technisch manager bij
het kennisveld technisch management.
Beschrijving Project
Een provincie, gemeente en Rijkswaterstaat gaan een N-weg verbeteren. Er zijn verschillende reden
om de weg aan te pakken. De weg wordt opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van de provincie
te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het
verkeer in en om de stad. Omdat de nieuwe weg grotendeels verdiept komt te liggen verdwijnt de
visuele tweedeling van de stad. Om deze reden wordt de N-weg op verschillende punten aangepakt.
Zo wordt de N-weg verdubbeld van twee naar vier banen en verdiept. Hiervoor worden onder
andere een aquaduct en een ovatonde (ovale rotonde) gerealiseerd. Belangrijk aspect in dit project is
dat er sprake is van een alliantieproject, waarin de projectteamleden door verschillende
opdrachtgevende organisaties worden geleverd. De teamstructuur is echter wel, vergelijkbaar met
die van een IPM-team. De planning is om eind 2014 de te starten met de werkzaamheden voor de
aanleg van de weg. De openstelling voor verkeer is in 2017 gepland.
Teamproces
De resultaten van case A worden gepresenteerd in Figuur 7.1. Wat opvalt in Fig. 7.1 is dat de blauwe
lijn de score van de contractmanager bij team coaching niet doorloopt, omdat die onderdeel
onvoldoende is ingevuld voor een betrouwbare score. Over het algemeen zijn de gemiddelde scores
goed (>3). Op het onderdeel echt team zijn verschillende inzichten evenals voor de ondersteunende
context. Voor team coaching wijkt de score van de manager projectbeheersing af omdat deze een
aanvaring had gehad met de alliantiemanager die ook als projectmanager gezien wordt. De
projectmanager die de TDS geeft ingevuld heeft een operationele rol in het IPM-team. Een
feedbacksessie aangaande de resultaten van het IPM-team is gehouden op 29 januari 2015.

Figuur 7.1: overzicht resultaten TDS

60

Product
Hieronder staat de samenvatting van het integraletoetsresultaat door de voorzitter KAd. Deze
samenvatting komt uit het verslag van de 2e sessie 95% KAd Case A, Do 31-10- 2013.
“Het adviesteam KAd is uitgegaan van het dossier zoals voorafgaand aan het eindadvies is
aangeboden door het project. Met name vanuit Techniek en SE is geconstateerd dat het
aangeleverde dossier niet op de vereiste 95% is, maar voor maximaal ca. 80% gereed is. Aan de VSE
en het veiligheidsdossier moet nog veel gebeuren. Er zijn grote verschillen in het detailniveau van de
vraagspecificatie. De eisen t.a.v. de omgeving zijn nog niet “Smart”. De relatie tussen het
risicodossier, de KES en de Vraagspecificatie ontbreekt, evenals verificatie en validatie van de eisen.
In combinatie met het tijdspad lijkt marktbenadering in januari 2014 een onmogelijke zaak. Vanuit
die optiek is het adviesresultaat 95% KAd Case A rood. Het adviesteam KAd adviseert het project na
te gaan of er wat extra tijd kan worden geclaimd om de noodzakelijke verbeteringen in het
aanbestedingsdossier door te voeren. Investeren in een kwalitatief goed contract aan de voorkant is
in de ogen van het adviesteam belangrijker dan een mijlpaal te halen en vervolgens met een moeilijk
beheersbaar contract discussies met de opdrachtnemer te hebben.”
Maatregelen
De genomen maatregelen die effect hebben gehad op teamproces zijn volgens de
alliantieprojectmanager: gezamelijke (hei)sessies, het betrekken van de klant (regie of stuurgroep) in
het project, het doorbreken van schotten tussen disciplines, het opstellen van PvA’s om issues
SMART te maken en het selecteren van medewerkers met goede competenties.
Conclusie case A
De scores van het teamproces zijn redelijk goed. Het project had een rood KAd95SE-oordeel. De
hypothese gaat dus niet op voor dit project. Het rode KAd95 SE-oordeel had volgens de
geïnterviewde rolhouders (project(alliantie)manager en technisch manager) deels te maken met de
aangepaste werkwijze doordat het project een alliantieproject is. De werkwijze van case A is namelijk
niet conform de standaard RWS werkwijze geweest, waarop het KAd-oordeel wel is gebaseerd.

7.2.

Case B

Dit project is als casestudie gekozen omdat bij het team van deze N-weg veel aandacht is geweest
voor het teamproces. Deze case is dus ideaal, om de geformuleerde hypothese te toetsen. Tevens
voldoet het project aan de gestelde criteria.
Beschrijving project
Deze drukke en onveilige weg gaat door de bebouwde kom van verschillende kernen. Dit levert
verkeersproblemen op voor de omgeving. Door de weg om de kernen te leiden, verbeteren de
verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de N-weg. Ook ontstaat een betere bereikbaarheid
van de regio wat onder meer bijdraagt aan de economische ontwikkeling van het gebied.
Het resultaat zal zijn dat de nieuwe N-weg om de kernen heen gaat. Met daarbij aandacht het milieu
en inpassing in het landschap. De omlegging zorgt voor minder auto's en vrachtwagens in de
bebouwde kom. Dit resultaat wordt bereikt door de volgende ingrepen:



de N-weg krijgt 2 rijbanen met 2 rijstroken.
Maatregelen t.b.v. de verbetering van de verkeersveiligheid.
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Er komen fietstunnels en onveilige oversteken verdwijnen. Op de nieuwe N-weg komen
ongelijkvloerse kruisingen.

Rijkswaterstaat werkt voor de N-weg samen met de regionale overheden, in opdracht van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu en de samenwerkingspartners zijn: de provincies, regio’s, de
betrokken gemeenten en de waterschappen. Het Tracébesluit is in 2013 bekend gemaakt. Het is de
planning om vanaf 2015 te starten met de uitvoering en het project in 2017 of 2018 te voltooien.
Teamproces
De omgevingsmanager is niet langdurig niet beschikbaar geweest, daarom is haar plaatsvervanger
(adviseur omgevingsmanagement) benaderd. Deze adviseur is van begin af aan betrokken geweest
bij het team en is daarom goed in staat de TDS in te vullen. Het team scoort hoog op het onderdeel
echt team (4,64) dit ligt dicht bij de maximaal haalbare score (5), maar ook liggen de scores voor echt
team dicht bij elkaar. Het gaat dus om een breed gedragen beeld. Ondersteunende context scoort
van de onderdelen het laagst echter met 3,43 is deze score nog ruim boven een neutrale score van
3,0. Wat opvalt is dat de manager projectbeheersing op een aantal onderdelen (ondersteunende
context, team coaching en instaat stellende structuur) de laagste score heeft. Daarom is met haar
een interview gehouden worden. Waarin de manager projectbeheersing aangaf dat haar ‘kritischere
houding’ bij haar (rol) past, om juist ‘de beren en apen op de weg te zien’. Wat opvalt is dat dit team
gemiddeld relatief goed tot hoog scoort op de instaat stellende condities (alles boven 3.43 op de
vijfpuntschaal). Een feedbacksessie over de resultaten met IPM-team is gehouden op 7 oktober
2014.

Figuur 7.2: overzicht voorlopige resultaten TDS

Product
Samenvatting integraaltoetsresultaat door de voorzitter KAd Op basis van verslag 2e plenaire sessie
95% KAd case B, Di 22 april 2014.
“Op basis van de adviezen kan worden geconcludeerd, dat het aanbestedingsdossier tussen de 8595% gereed is. Het project heeft ervoor gekozen om al vroeg naar de 95% KAd te gaan. Sinds de 5070% KAd is er door het projectteam veel werk verricht. De stand van zaken memo’s geven een goed
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beeld waar het project nu staat, wat er nog moet gebeuren en hoe het project hier mee om gaat,
rekening houdend met de nog beschikbare tijd.
Er is dan ook een beeld ontstaan dat het projectteam goed weet waar het mee bezig is en open en
transparant is over de zaken waar nog een worsteling plaatsvindt. Dit geeft veel vertrouwen. Dat het
projectteam bijvoorbeeld zelf heeft gevraagd om een adviseur ecologie wetende dat daar nog een
grote worsteling van het project zit, is erg krachtig. Het grootste risico van het aanbestedingsdossier
bevindt zich dan ook op het gebied van de ecologie. Hierbij wordt met name geadviseerd om nog
naar het detailniveau van de eisen te kijken en het consequent doorvoeren van definities. Ten
aanzien van alle disciplines geldt dat er voldoende tijd is om zaken op orde te brengen.
Complimenten voor het projectteam zijn op zijn plaats. Vanaf de 10% heeft het projectteam al een
bepaalde koers ingezet en vastgehouden. Op basis van het bovenstaande krijgt dit project de
kleurenindicatie GROEN.”
Maatregelen
De mogelijke maatregelen die leiden tot een beter teamproces zijn geïdentificeerd aan de hand van
enkele gesprekken met project medewerkers (niet de rolhouders).
-

Sterke nadruk op teamproces, door veel presentatie en aandacht voor dit onderwerp [uit
gesprek adviseur systeem ontwikkeling]
- Gezamenlijke open werkruimte [uit gesprek met trainee verificatie & validatie]
- Indicatoren aangaande SE voortgang (Queries in Relatics) [uit gesprek adviseur systeem
ontwikkeling]
In het memo van de projectmanager: korte evaluatie proces KAd-toetsen worden in de samenvatting
enkele belangrijke aspecten genoemd die een rol spelen bij de N-weg volgens de projectmanager.
Naast de basale aspecten zoals de kwaliteit van de medewerkers en de beschikbaarheid van
doorontwikkelde standaarden is er sprake van de volgende top vijf:
-

Als projectteam minimaal twee dagen per week bij elkaar in één ruimte aanwezig zijn;
Minimaal eenmaal per twee weken een TOC (Techniek Omgeving Contract)-overleg;
Open en transparante houding die maakt dat medewerkers naar elkaar luisteren en ook
bereid zijn om van anderen te leren;
Voldoende rustpunten in de planning inbouwen om stil te staan en elkaar te bevragen op
thema’s die in alle disciplines leven en
Een goede relatie met het KAd-team.

Conclusie
De gestelde hypothese geldt voor dit project. Het resultaat van de KAd-95 voor SE was groen en het
team heeft goed gescoord op het teamproces.

7.3.

Case C

Dit project is gekozen omdat dit project een groene KAd-score had, maar niet door de Gate Review is
heen gekomen. Het is dus interessant om de hypothese in deze case te toetsen. Spitsstroken worden
aangelegd op twee A-wegen. Met de aanleg van deze spitsstroken, zal de filevorming afnemen. Zo
wordt een beter doorstroming bereikt op een belangrijkste wegverbinding. Het project valt onder
het programma Beter Benutten. Waarbij het bedrijfsleven, rijk, provincie, stadregio en gemeenten
samenwerken aan een betere bereikbaarheid via de weg, water en spoor. De planning is om begin
2015 het Tracébesluit ter inzage te hebben en later in 2015 te starten met de werkzaamheden.
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Teamproces
Een overzicht van de TDS resultaten voor de rolhouders individueel is te vinden in Figuur 7.3.
Opvallend is dat de scores van de manager projectbeheersing lager uitvallen dan bij de andere
rolhouders, behalve bij de ondersteunende context. Over de ondersteunende organisatie context is
de manager projectbeheersing het meest positief, mogelijk omdat hij hier (deels) verantwoordelijk
voor is. Feedback aan het IPM-team aangaande het teamproces is gegeven op 16 september 2014.

Figuur 7.3: resultaten in staat stellende condities TDS van het IPM-team case C

Wat ook opvalt is dat de technisch manager hoog scoort voor de instaat stellende structuur ten
opzichte van de andere rolhouders. Op een aantal onderdelen lijkt een redelijk gedragen beeld te zijn
voor de meeste rolhouders (team coaching, duidelijkheid richting en echt team). Opvallend genoeg
zijn dit de zaken waar het team zelf meer invloed op heeft.
Product (KAd 95)
Samenvatting integraal toets resultaat door de voorzitter KAd Op basis van verslag 2e plenaire sessie
95% KAd Case C, Ma 17 februari 2014.
“Complimenten voor de grote slagen die het PT heeft gemaakt sinds het 50-70%KAd-advies.
Desondanks uit zich de grote tijdsklem waarin gewerkt is/wordt in slordigheden, inconsistenties en
rafelranden.
-Neem de tijd om de documenten op orde te brengen, puntjes op de i te zetten. Let hierbij op
eenduidigheid, consequente verwijzingen, uniformiteit en standaardiseringen. Let op het
documentenbeheer. Maak de verdeling van de werkzaamheden duidelijk/ SMARTer.
Alles overziend en wetende dat het PT het dossier ruimschoots binnen de geplande tijdspanne tot
aan de Inschrijvingsfase (begin mei 2014) kan optimaliseren, krijgt het de groene-KAd95% score.
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Het adviesteam put vertrouwen uit de huidige status van het aanbestedingsdossier en bemerkt dat
het PT zelf ook goed voor ogen heeft wat er nog dient te gebeuren, getuige mede de oplegmemo
95% contractversie Case C, d.d. 31-01-2014
Als reactie op de KAd reageert het Project Team (PT) als volgt: Het PT herkent zich in de argumenten
en is benieuwd naar de reviewformulieren van de KAd-adviseurs, incl. de detailcommentaren. Het PT
ervaart het Loket KAd als zeer nuttig; een kwaliteitsimpuls voor het aanbestedingsdossier. Op 8
maart 2014 heeft het PT een overleg gepland staan waarin het volledige aanbestedingsdossier op
integraliteit/consistentie wordt doorgenomen. Hieraan voorafgaand vindt een soortgelijke check
plaats binnen de afzonderlijke IPM-disciplines. Het door de verschillende disciplines kruislings
checken van elkanders contractdelen of het betrekken van een ‘buitenstaander’ wordt door de VZ als
tip meegegeven.”
Maatregelen
Een aantal maatregelen zijn in de TDS aangegeven:
•
•
•

sturing op POWER (Plezier, Ontwikkeling, Waardering, Energie en Resultaat) voor alle project
medewerkers [statement PM in TDS enquête].
De teamleider of projectmanager is bewust bezig met het creëren van een team. Dit team
heeft externe coaching ingehuurd. ‘Dit team werkt aan een goede samenwerking’.
[statement CM in TDS enquête].
Het organiseren van integraliteitssessie tussen verschillende disciplines [interview met
technisch manager].

Conclusie
Een goede teamprestatie in dit project heeft geleid tot een groene KAd95 voorSE. De hypothese blijft
overeind voor de KAd.

7.4.

Case D

Case D is geselecteerd omdat het een ‘nat’ GPO project is en om zo variatie in de te onderzoeken
cases aan te brengen. Een nieuwe grote zeesluis is nodig voor de ontwikkeling van een havenregio en
van groot belang voor het nationale en internationale goederentransport. De bestaande sluis is oud
en bereikt snel het einde van de technische levensduur. Deze sluis is bovendien te klein voor de
huidige scheepvaart. Het vervoer van goederen via zee neemt toe en de zeeschepen worden steeds
groter en vooral breder. Met een nieuwe grote zeesluis is er ruimte voor het groeiende
goederentransport en blijven de havens bereikbaar. Ook behoudt de havenregio haar internationale
allure.
Na ingebruikname van de nieuwe zeesluis wordt de oude sluis buiten bedrijf gesteld, maar kan
ingezet worden bij noodgevallen. De bouw van de nieuwe, grote zeesluis is een samenwerking tussen
Rijkswaterstaat, twee gemeentes, een Havenbedrijf en een provincie. De planning is om in 2015 een
onherroepelijk Provinciaal Inpassingsplan te hebben en te starten met de aanleg van de nieuwe grote
zeesluis. De oplevering en ingebruikname zijn in 2019 gepland.
Teamproces
Vier van de vijf rolhouders hebben gereageerd op de enquête. Op de onderdelen echt team, instaat
stellende structuur en ondersteunende organisatie context komende scores overeen. De variatie zit
met name in duidelijkheidrichting en team coaching. Voor team coaching zijn een aantal leden zeer
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tevreden, maar de projectmanager (die zelf coaching verzorgt) is kritisch. Voor duidelijkheid richting
is de omgevingsmanager minder enthousiast. Dit alles neemt echter niet weg dat het project
gemiddeld redelijk goed scoort voor de instaat stellende condities.
PM
MPb
OM
TM
Team Coaching

Echt team
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

ondersteunende
organisatie context

Duidelijkheid richting

In staat stellende
structuur

Figuur 7.4 : resultaten in staat stellende condities TDS van het IPM-team van case D

Product
Samenvatting integraal toets resultaat door de voorzitter KAd Op basis van verslag 2e plenaire sessie
95% KAd case D, do 13 februari 2014.
“Het KAd-adviesteam heeft op basis van het aangeleverde dossier geconstateerd dat er sinds de KAd
50% - 70% een intensieve inhaalslag heeft plaatsgevonden. Dit is vooral zichtbaar als gekeken wordt
naar het niveau van de klanteisen en de inhaalslag die gemaakt is op de outputspecs. De
aanbestedingsleidraden zijn op niveau en ook financieel bezien is het dossier op orde. Er zijn echter
een aantal punten die richting start eerste fase Dialoog (start voorzien 11 juni 2014) nog aandacht
behoeven. Een belangrijke aandachtspunt is de samenhang, integraliteit en navolgbaarheid van eisen
in de outputspecs. Hier is ruimte voor verbetering; Categorie B eisen zijn nog niet opgenomen in
Bijlage 2 van de DBFM-Overeenkomst. Het projectteam heeft aangegeven dat hier inmiddels een slag
is gemaakt en dat de eisen spoedig zullen worden toegevoegd. In de Managementspecificaties
dienen de procesafspraken ten aanzien van het bedienings- en besturingssysteem nog opgenomen te
worden. Het verwerken van een aantal (lopende) onderzoeken naar zoutbalans, nautisch onderzoek
en nivelleeronderzoek moeten worden verwerkt in het aanbestedingsdossier.
De periode van 4 maanden tot eerste fase Dialoog (11 juni 2014) acht het KAd-adviesteam echter
voldoende om de gewenste kwaliteitsslag te kunnen maken. Op basis van genoemde
aandachtspunten in combinatie met de beschikbare tijd heeft het adviesteam het aangeleverde 95%
KAd-dossier beoordeel met de kleur oranje.
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Conclusie
Het project scoort redelijk goed op teamproces. Al zijn er wel een aantal aandachtspunten omdat
niet overal een gedragen beeld is zoals voor team coaching en duidelijkheid richting. Voor de
aspecten echt team, instaat stellende structuur en ondersteunende organisatie context komende
scores overeen. Helaas ontbreekt de visie van de contract manager of een plaatsvervanger. Al met al
doet dit team het niet slecht op het teamproces. Voor het product scoort het team oranje voor SE.
Dit zit in de navolgbaarheid van eisen. Kortom de hypothese voor deze casestudie gaat gedeeltelijke
op voor deze case.

7.5.

Case E

Case E is gekozen omdat bij dit project voldoet het project aan de andere selectie criteria. Case E is
onderdeel van een groter programma. Dit programma is één van de grootste wegen programma’s
van de komende 10 jaar. Op het traject wordt de doorstroming, reistijd en de leefbaarheid
verbeterd. De A-weg wordt vernieuwd voor meer capaciteit en kortere reistijden. Daarom krijgt de Aweg, 2 x 4 Rijstroken. Dit omdat de regio volop groeit. In de regio zijn de woningen volop in
aanbouw. Dit leidt tot een toename van het verkeer, waardoor de capaciteit van de snelweg niet
meer voldoet. Om de reistijd betrouwbaar te houden en files te voorkomen wordt de weg uitgebreid
en worden kooppunten verbeterd. Hierbij is ook aandacht voor de leefbaarheid doormiddel van het
aanleggen van stil asfalt en grondwallen. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft met de
betrokken partijen afgesproken dat de weguitbreiding klaar is voor 2022.
Teamproces
Tijdens de meting in 2014 hebben vier IPM-rolhouders de enquête ingevuld. Het was lastig om deze
te verzamelen omdat er veel personele wisselingen op het project hebben plaatsgevonden. De
omgevingsmanager ontbreekt in Figuur 7.5. Ook valt op dat de lijnen van de projectmanager niet het
gehele ‘web’ omvatten dit komt omdat de projectmanager voor de onderdelen team coaching en in
staat stellende structuur, vaak ‘niet van toepassing’ heeft ingevuld. Hierdoor kan geen betrouwbare
score gepresenteerd worden en ontbreekt de groene lijn op sommige punten van Figuur 7.5. Een
gedragen beeld te zien voor de onderdelen ondersteunende context, in staat stellende structuur en
duidelijkheid richting. Op het onderdeel team coaching en echt team lopen de meningen uiteen en
valt het teamgemiddelde lager uit.
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Figuur 7.5 resultaten in staat stellende condities TDS van het IPM-team van case E

Product
De KAd95 heeft plaatsgevonden. Hierin heeft het project een oranje oordeel gehaald. De SE-reviewer
aan dat het contractdossier voor 80% gereed is en nog slordigheden bevat die er met een interne
review uit gehaald moeten worden. Verbeterpunten zitten in onjuistheden, inconsequenties en
tegenstrijdigheden tussen stukken onderling. Ook moeten eisteksten verbeterd worden in
combinatie met verificatie en validatie. Op basis van de oranje KAd95 is besloten nog apart te
vergaderen aangaande de bevindingen voor SE. Vanuit de KAd95 voor SE werd aangegeven dat de
eisen van de UVO’s (Uitvoerings Overeenkomsten) niet SMART zijn geformuleerd.
Conclusie
Een redelijk teamproces heeft geleid tot een oranje resultaat. Het teamproces is wel duidelijk
beïnvloed door personele wisselingen.

7.6.

Case F

Case F, de uitbreiding van een sluis is gekozen om meerdere natte projecten te kunnen bestuderen.
Verder voldoet het project aan de andere selectiecriteria. Een punt, waardoor de case mogelijk
andere resultaten heeft is dat het IPM-team ‘getroffen’ is door een reorganisatie. Meerdere
rolhouders zijn niet geplaatst. Bij de selectie van de cases was dit nog niet bekend. Er is besloten
deze casestudie toch uit te voeren om de effecten van de reorganisatie te ‘zien’.
Beschrijving
Het project in de casestudie maakt deel uit van het sluizenprogramma. Deze sluis is de enige
mogelijkheid voor grote binnenvaartschepen om een kanaal te bereiken. De sluis is daarmee een
belangrijke schakel in de scheepvaartverbinding. Met de realisatie van een tweede sluis wil
Rijkswaterstaat de wachttijd voor de sluis terugdringen tot minder dan 30 minuten. Deze nieuwe
sluis zal geschikt zijn voor schepen met een grotere aflaaddiepte. Dit betreft het grootste type schip
dat na de verruiming van het bijbehorende kanaal wordt toegestaan (een zogenaamd klasse Vaschip).
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Met de uitbreiding van de sluis, in combinatie met de tweede fase van de verruiming van de kanalen,
verbetert de bereikbaarheid van de havens en bedrijven langs het kanaal door kortere en
betrouwbaardere reistijden. Met de bouw van een tweede sluis neemt ook de bedrijfszekerheid toe:
als er een stremming is, of als er onderhoud nodig is, kunnen schepen gebruik maken van de andere
sluis. Ook hierdoor neemt de betrouwbaarheid van de reistijd toe. Planning is om in 2015 te starten
met de aanbestedingsprocedure. De bouw van de tweede sluis start in 2016, die naar verwachting in
2018 – 2020 gereed is.
Teamproces
Vier IPM-rolhouders hebben de enquête ingevuld. De scores van de rolhouders liggen dicht bij elkaar
voor de onderdelen team coaching en instaat stellende structuur. Op de onderdelen echt team en
ondersteunende organisatiecontext verder uitelkaar dit heeft mogelijk te maken met
plaatsingsrondes. Op duidelijkheid richting verschillen de antwoorden het meest.
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Figuur 7.6 resultaten in staat stellende condities TDS van het IPM-team van case F

Product
Het is niet mogelijk gebleken om de KAd95 mee te nemen in de analyse. De KAd95 is enkele malen
uitgesteld en vond veel later plaats dan gepland. Deze KAd95 was eerst gepland in september,
vervolgens november en heeft plaatsgevonden in april. De KAd 50-70 is al wel uitgevoerd, echter
geeft de KAd50-70 een advies en geen duidelijk oordeel.
Conclusie
Er zijn geen conclusies getrokken ten aanzien van de hypothese door het ontbreken van de KAd95.
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8.

Datafeedback

De bevindingen uit de casestudies zijn teruggekoppeld aan de teams die hiervoor interesse hebben
getoond. Deze terugkoppeling heeft plaats gevonden om te controleren of de verzamelde data
volledig is en geschikt is voor analyse. Maar, ook om de betrokken teams te laten zien wat er met
hun input is gedaan. Ook maken de feedbacksessies het mogelijk om de verzamelde gegevens beter
te kunnen plaatsen in de context van het project.
Op de bevindingen uit de casestudies is gereflecteerd met de individuele casestudies en experts. Zo
kunnen de cases worden geanalyseerd en is een interpretatie van de data mogelijk. De datafeedback
met de casestudies is georganiseerd in de vorm van een feedbacksessies in het IPM-team.
Voorafgaand aan de feedbacksessie heeft een interview met een rolhouder plaatsgevonden om de
resultaten te duiden en bespreken. Vervolgens vond een terugkoppeling aan het IPM-team plaats
waarna later nog vaak enkele vragen van het team nader werden toegelicht via mail of een kleine
afvaardiging van het IPM-team.

Stand van zaken
De Case A, B, C en E hebben feedback ontvangen. Het is helaas niet mogelijk geweest feedback aan
alle projecten te geven. Voor de case D en F is het niet gelukt om een feedbackmoment te
organiseren om de volgende redenen. Vanuit die cases is geen reactie gekomen op herhaaldelijke
uitnodigingen voor feedback. De datafeedback is een belangrijke stap in de action research cyclus
(zie Fig 8.1) om de verzamelde data te controleren en te duiden, voordat er geanalyseerd wordt of
conclusies worden getrokken.

Figuur 8.1: Action Research Cyclus

Wijze van feedback
Na een minder geslaagde feedbackpresentatie met PowerPoint aan het IPM-team van case A is
besloten een feedback A3 te ontwikkelen (zie Figuur 8.2). De feedback A3 sluit aan bij de ‘Kr8-A3’ een
veelvuldig gebruikt communicatiemiddel binnen Rijkswaterstaat. Deze feedback A3 is project
specifiek gemaakt en wordt goed ontvangen door de benaderde teams. De feedbackverslagen zijn bij
het tabblad verspreiding resultaten te vinden.
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Figuur 8.2 Voorbeeld van een feedback A3 voor Case A bij het werkveld Systeem Ontwikkeling en Specificeren

De gevonden gegevens zijn niet alleen teruggekoppeld aan de IPM-teams maar ook zijn de resultaten
(geanonimiseerd) teruggekoppeld aan diverse personen en afdelingen binnen Rijkswaterstaat (zie
Tabel 8.1). De feedbackgesprekken met de IPM-teams, afdelingen en experts hebben vele
ervaringen, behoeften en opmerkingen naar boven gebracht. Vele waardevolle lessen uit de
feedback zijn meegenomen als input voor het ontwerp en het verdere PDEng traject. Hierover zal
meer worden verteld in hoofdstuk 11.
Tabel 8.1: gesproken personen tbv feedback
Feedback van personen
Dienst / Afdeling
Afdelingshoofd Technisch Management en opdrachtgever
GPO TM
Adviseur KAd en Gate, meelezer
GPO WKI
SE Coördinator
GPO WKI
Werkwijze-adviseur GL
GPO WKI
Werkwijze-adviseur NE
PPO WKI
Adviseur Systeemontwikkeling MM
GPO ATM
Adviseur Systeemontwikkeling KN
GPO ATM
Adviseur Systeemontwikkeling EH
GPO ATM
Adviseur Systeemontwikkeling JT
GPO ATM
Afdelingshoofd Advies Technisch Management
GPO ATM
Feedback van teams
Dienst
Het gehele IPM-team case C en met projectsecretaris
GPO / PPO
Het gehele IPM-team case B
GPO / PPO
PM, MBP en kwaliteitsmedewerker van case B
GPO / PPO
Het gehele Alliantie-team case A
PPO
Het gehele IPM-team E+ adviseurs
GPO
Interviews met casestudies
Dienst / Project
Manager Projectbeheersing
PPO / Case B
Technisch Manager
PPO / Case C
Kwaliteitsmedewerker
PPO / Case C
Technisch Manager
GPO / Case F
Plaatsvervangend Contract Manager
GPO / Case F
Project Manager
GPO / Case A
Technisch Manager
PPO / Case A
Technisch Manager
GPO / Case E
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Datum/frequentie
Twee wekelijks
Maandelijks
14-11-2015
31-11-2014
14-11-2015
14-11-2015
8-12-2014
31-11-2014
27-11-2014
8-12-2014
Datum/frequentie
16-9-2014
4-11-2014
12-1-2015
29-1-2015
2-4-2015
Datum/frequentie
4-9-2014
21-8-2014
16-9-2014
2-10-2014
20-10-2014
12-8-2014
28-3-2014
5 -3-2015

9. Crosscase-analyse
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de cases met elkaar vergeleken. Voor alle cases hebben
minimaal vier van de vijf rolhouders de enquête beantwoord. Dit hoofdstuk geeft de analyse en
resultaten weer. De ontbrekende rolhouders zijn herhaaldelijk benaderd maar hebben uiteindelijk
besloten niet de enquête in te vullen. Hun medewerking is niet meer van doorslag belang omdat er
voldoende resultaten verzameld zijn.
Het is belangrijk voor de lezer om zich te realiseren dat de gepresenteerde metingen en resultaten
kwalitatief van aard zijn en dus niet als kwantitatief geïnterpreteerd dienen te worden. Dit omdat het
teamproces en de productkwaliteit gebaseerd zijn op interpretaties van de betrokkenen. Allereerst,
wordt begonnen met een vergelijking van de instaat stellende condities voor het teamproces. Figuur
9.1 geeft de scores per instaat stellende conditie weer. De scoreschaal loopt van 1 tot 5, waarbij 1
zeer laag of een ongewenste score betekent en 5 voor gewenst staat. Een score van 3,0 staat voor
een neutraal antwoord. Eén team scoort het best op de gemeten aspecten. Hier is ook zwaar ingezet
op het teamproces. De andere teams hebben lagere scores op bijna alle aspecten, hierbij zijn een
aantal middenmoters te onderscheiden en de minder goed scorende teams. Opvallend is dat de
ondersteunende context voor alle benaderde cases relatief laag scoort.
Opvallend is dat voor de onderdelen structuur en ondersteunende context, de resultaten dichter bij
elkaar liggen dan voor de echt team, duidelijkheid richting en team coaching. De eerste twee
condities worden meer door de Rijkswaterstaat organisatie of ‘de lijn’ gefaciliteerd en hier heeft het
team zelf minder invloed op. Zo zijn de IPM-teams ‘afhankelijk’ van de moederorganisatie
voorbeelden van de sub-items bij ondersteunende context zijn: beloningen, informatie, opleiding en
hulpmiddelen. Voor de instaat stellende structuur is de lijn ook faciliterend en hier hebben IPMteams niet altijd invloed op. Zo zijn er kaders die gebruikt dienen te worden, en leveren afdelingen
de capaciteit die nodig is in de projecten. Dit komt terug in sub-scores zoals: team grote,
vaardigheden, autonomie en de taak volledigheid van het uit te voeren werk.
Figuur 9.1: Radardiagram met daarin de scores voor de instaat stellende condities voor cases met één of meer respondent(en)

Als de procescriteria van teameffectiviteit vergeleken worden, zijn de hoogte van scores en
verschillen over de projecten positief voor de betrouwbare cases (A tot en met F). Deze cases scoren
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redelijk goed (>3,5) tot goed (>4) (zie Figuur: 13.2). Ook hier valt op dat de rangschikking van de
projecten min of meer gelijk is, als bij de instaat stellende condities. Case B steekt er bovenuit,
gevolgd door case A. Case C is in dit geval iets beter dan case D gevolgd door cases E en F.

IPM-teams RWS vs. internationale context
Voor de vijf in staat stellende condities scoren de gemiddeld gewogen resultaten van Rijkswaterstaat
hetzelfde of beter dan de teams uit de survey van Wageman et al. (2005) zie ook Fig. 9.2. De
‘getypeerde’ teams van Wageman et al. (2005) lijken op de IPM-teams van Rijkswaterstaat. Zo
hebben de IPM-teams ook een (senior)management functie in het project, wat vergelijkbaar is met
de senior management teams van Wageman et al. (2005). De IPM-teams hebben echter ook een
analytische taak, het maken van een contract en het afronden van de planstudie op basis van allerlei
afwegingen. Dus zijn de IPM-teams ook te vergelijken met de ‘interdependent analytic teams’ van
Wageman et al. (2005). Voor bijna alle instaat stellende condities is het verschil minimaal of klein. De
gemeten teams van Rijkswaterstaat scoren op: duidelijkheid richting, structuur en team coaching iets
hoger dan de referentieteams (zie Fig. 9.2).
Eisele (2013) presenteert in zijn onderzoek ook gewogen resultaten van verschillende ‘type’ teams
echter, zijn de gemeten teams anders van aard. Het gaat hier om ‘performing teams’, ‘service teams’
en ‘production teams’, deze teams scoren lager dan de teams van Rijkswaterstaat en Wageman et al
(2005). Wel moet de opmerking gemaakt worden dat de gemiddelde scores van Rijkswaterstaat
gebaseerd zijn op een kwalitatief onderzoek en dus statistisch niet onderbouwd zijn.
Als de procesprestatie criteria van teameffectiviteit worden vergeleken, zie grafiek (rechts) in Fig. 9.2.
Vergeleken met de instaat stellende condities zijn de verschillen in de scores tussen de type teams
iets groter. Maar ook hier doen de IPM-teams het gemiddeld.

Figuur 9.2: De instaat stellende condities tussen verschillende onderzoeken vergeleken
Wageman et al. 2005

* obv.

Als er wordt ingezoomd naar de subcondities en hier een vergelijking tussen wordt gemaakt is er één
duidelijk opvallende conditie (zie Tabel 9.1). De conditie waar de gemiddelde score van de IPM-teams
meer dan 0.5 (10% van de vijfpuntsschaal) punt verschillen van de andere studies is uitdaging in de
conditie duidelijkheid richting. Voor de andere condities zijn de verschillen kleiner en lijken er geen
opvallende dingen gaande.
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Tabel 9.1 Vergelijking resultaten

Echt team
Gebonden
Afhankelijk
Stabieliteit
Duidelijkheid richting
Duidelijkheid
Uitdaging
Consequenties
Instaat stellende structuur
Team compositie
Taak ontwerp
Groepsnormen
Ondersteunende context
Erkenning
Informatie
Educatie/consultatie
Materiele hulpmiddelen
Team coaching
Beschikbaarheid
Behulpzaamheid
Coaching Leider
Taakgefocust
Operant
Interpersoonlijk
Onbehulpzaam directief
Onderlinge team coaching
Taakgefocust
Interpersoonlijk
Unbehulpzame interventies
Process criteria
Inzet
Prestatie strategied
Kennis en vaardigheden
Social team processen
Kwaliteit van de interactie
Tevredenheid met relaties
Individueel welzijn
Interne werk motivatie
Tevredenheid met groei
Algemene tevredenheid

IPM-teams Rijkswaterstaat
(deze studie)

Senior Management teams
Wageman et al. 2005

vragen
8
3
3
2
6
2
2
2
20
9
8
3
11
3
3
3
2
4
3
1

M
4.02
4.17
4.50
3.39
4.21
3.93
4.44
4.02
3.75
3.64
3.85
3.77
3.36
3.55
3.51
3.57
2.81
3.68
3.29
3.94

SD
0.43
0.41
0.13
0.91
0.24
0.28
0.11
0.46
0.14
0.29
0.07
0.39
0.10
0.32
0.24
0.32
0.24
0.42
0.15
0.47

M
4.11
4.51
4.02
3.80
3.99
3.64
3.83
4.50
3.67
3.83
3.82
3.36
3.41
3.73
3.43
3.48
3.02
3.30
3.06
3.65

SD
0.34
0.41
0.38
0.63
0.37
0.62
0.45
0.38
0.31
0.32
0.33
0.52
0.36
0.42
0.44
0.43
0.51
0.34
0.45
0.30

Interdependent Analytic
teams
Wageman et al. 2005
M
SD
4.10
0.37
4.50
0.53
4.09
0.48
3.71
0.75
3.84
0.34
3.99
0.72
3.09
0.61
4.45
0.37
3.78
0.33
3.70
0.44
4.00
0.39
3.65
0.49
3.32
0.45
3.53
0.58
3.25
0.54
4.43
0.42
3.08
0.67
3.40
0.37
3.08
0.51
3.82
0.37

6
3
2
3

3.66
3.42
3.61
3.14

0.40
0.46
0.32
0.43

3.65
3.58
3.08
3.24

0.35
0.38
0.41
0.36

3.91
3.77
3.40
3.35

0.51
0.68
0.58
0.62

3
1
1
9
3
3
3

3.61
3.66
2.93
3.73
3.75
3.98
3.46

0.32
0.42
0.46
0.32
0.23
0.52
0.33

3.30
3.16
2.66
3.58
3.87
3.44
3.43

0.34
0.39
0.35
0.35
0.42
0.39
0.36

3.88
3.50
2.65
4.10
3.93
4.06
4.16

0.46
0.74
0.50
0.48
0.58
0.52
0.46

4
3

3.88
3.75

0.45
0.26

3.79
3.87

0.39
0.30

4.03
4.05

0.49
0.40

4
3
3

3.85
4.09
3.90

0.30
0.29
0.33

4.23
3.84
3.91

0.27
0.33
0.41

4.14
4.14
4.18

0.33
0.43
0.63

Analyse naar rolhouders
De spreiding voor gemiddeld gewogen antwoorden verdeeld naar rolhouder ontlopen elkaar niet
veel (zie Fig. 9.3). Managers projectbeheersing zijn gemiddeld genomen wat neutraler aangaande
team coaching, echt team en structuur. De contractmanagers en omgevingsmanagers zijn positiever
aangaande team coaching en ondersteunende organisatie context. Voor het subonderdeel
duidelijkheid richting zijn de rolhouders het gemiddeld genomen het meest eens. Voor procescriteria
aangaande teameffectiviteit die ingaan op de inzet, prestatiestrategie en kennis en vaardigheden van
het IPM-team is te zien dat de omgevingsmanagers boven het gemiddelde scoren en de
projectmanagers wat onder het gemiddelde.
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Figuur 9.3: gemiddeld gewogen antwoorden per rolhouder voor de instaat stellende condities en de procescriteria van team effectiviteit.

De resultaten voor de subcondities worden gepresenteerd in Figuur 9.4 tot en met Figuur 9.6. Bij het
onderdeel Echt team, is er een dip bij het subonderdeel ‘stabiel’ voor alle rolhouders. Dit betekent
dat er met enige regelmaat wisselingen in teams plaatsvinden. Op het subonderdeel afhankelijk zijn
de scores relatief hoog. Voor de duidelijkheid richting is variatie in de gemiddelde scores redelijk
beperkt voor de sub scores. De omgevingsmanagers scoren wat lager op dit onderdeel. De technisch
managers scoren hoger op de subonderdelen. Wat betreft de structuur, zijn de managers
projectbeheersing kritische aangaande de vaardigheden, kennis van de resultaten en de
groepsnormen. De projectmanagers zijn met name positief over de volledigheid van de taak en de
autonomie die de projectteams hebben.

Figuur 9.4: gemiddeld gewogen antwoorden per rolhouder voor de subcondities echt team, duidelijke richting en
structuur.

Aangaande de ondersteuning van uit de organisatie zijn de technisch managers het meest kritisch.
Dit is terug te zien in de alle onderdelen omdat de gemiddelde score van de technisch manager hier
bij de laagste behoort. Het subonderdeel materiële hulpbronnen (bv. software, kantoorruimte)
scoort laag voor de meeste rolhouders (PM, MPb en TM). De scores van de contractmanagers zijn
gemiddeld genomen positiever.
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Figuur 9.5: gemiddeld gewogen antwoorden per rolhouder voor de subcondities van ondersteuning en team coaching

Omdat de kwaliteit van het product van de IPM-teams niet beoordeeld kan worden door de teams
zelf, wordt het oordeel van de klant indirect gemeten (ook omdat de KAd95-SE hiervoor wordt
gebruikt). De procescriteria die hierbij een rol spelen staan links in Figuur 9.6. Omgevingsmanagers
scoren het hoogst op de subonderdelen van teameffectiviteit. De scores van de projectmanagers en
managers projectbeheersing zijn wat lager voor deze subonderdelen. Dat een aantal rolhouders (OM,
CM en TM) positiever zijn over het onderdeel strategie, blijkt uit een knikje in de grafiek voor dit sub
onderdeel. De sociale teamprocessen of de teaminteractie spelen ook een rol bij de teameffectiviteit.
De scores aangaande de kwaliteit van de teaminteractie ontlopen elkaar niet veel. Met betrekking
tot de team interactie zijn de scores van de managers projectbeheersing wat lager. De laatste grafiek
toont de scores aangaande het individuele welzijn. Op de subonderdelen van individueel welzijn,
scoren de technisch managers gemiddeld beter dan de andere rolhouders. De contractmanagers
scoren lager aangaande ‘interne motivatie’. Aangaande de groeimogelijkheden komen de
gemiddelde scores overeen voor de meeste rolhouders, alleen de technisch managers scoren hier
gemiddeld iets hoger.

Figuur 9.6: gemiddeld gewogen antwoorden per rolhouder voor de prestatiecriteria, teaminteractie en individueel welzijn
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Tabellenanalyse
Deze tabellenanalyse is gebaseerd op het werk van Miles & Huberman (1996), waarbij tabellen en/of
matrices op een iteratieve wijze worden doorgenomen om verbanden of relaties te onderzoeken
tussen afhankelijke en onafhankelijke factoren. Omdat vijf van de zes cases bruikbare uitkomsten
hebben zijn deze in de analyse meegenomen. In de Tabellen 9.2 tot en met 9.4 is getracht door één
variabele te rangschikken, te ontdekken of de andere variabelen hier mogelijk een relatie mee
hebben. Deze rangschikking heeft plaatsgevonden op basis van: teamproces (Tabel 9.2),
productbeoordeling (Tabel 9.3) en context (Tabel 9.4).
Rangschikking op basis van teamproces
Momenteel is de processcore vast gesteld op basis van de instaat stellende condities voor het team
proces. Dit later mogelijk in de toekomst verder uitgezocht per sub-conditie. Ook kunnen de
procesprestatiecriteria van team effectiviteit meegenomen worden in de rangschikking.
Tabel 9.2: Cases gerangschikt naar teamprocesscore
Case
B
A
D
C
E

Teamproces (in staat stellende condities)
+ (de hoogst gemeten instaat stellende condities)
o (gemiddelde instaat stellende conditie)
o (gemiddelde instaat stellende conditie)
o (gemiddelde instaat stellende conditie)
- (de laagst gemeten instaat stellende conditie)

Product 1 (KAd)
+ (groene KAd)
- (rode KAd)
o (oranje KAd)
+ (groene KAd)
- (rode KAd)

Context
Geen speciale omstandigheden
Alliantie en BIM project
Natte DBFM
Best Value Procurement
Geen speciale omstandigheden

Bevindingen:
- Een goed (+) teamproces kan leiden tot een groen KAd resultaat
- Een redelijk (o) teamproces kan leiden tot een groen, oranje of rood KAd resultaat
- Een minder (o/-) teamproces kan leiden tot een rood KAd resultaat
Kortom, er is geen eenduidige conclusie mogelijk.
Rangschikking op basis van product
De rangschikking op basis van het product kan plaatsvinden op basis van het KAd95 resultaat. De
bevindingen op basis van rangschikking op product (KAd95) resultaat zijn:
Tabel 9.3: Cases gerangschikt naar productscore(KAd95 resultaat)
Case Proces
B
+ (de hoogst gemeten instaat stellende condities)
C
o (gemiddelde instaat stellende conditie)
D
o (gemiddelde instaat stellende conditie)
A
o (gemiddelde instaat stellende conditie)
E
- (laagst gemeten instaat stellende conditie)

Product (KAd)
+ (groene KAd)
+ (groene KAd)
o (oranje KAd)
- (rode KAd)
- (rode KAd)

Context
DBFM met veel ‘nieuwe’ aanleg
Best Value Procurement
Natte DBFM
Alliantie en BIM project
Geen speciale omstandigheden

Bevindingen:
- Een groen KAd resultaat staat in relatie tot een goed (+) of redelijk (o) teamproces
- Een oranje KAd resultaat staat in relatie tot en redelijk (o) teamproces
- Een rood KAd resultaat staat in relatie tot een minder of gemiddeld teamproces
Kortom, er is geen eenduidige conclusie mogelijk.
rangschikking op basis van context
Het rangschikken op basis van de context kan ook plaatsvinden. Dit is een arbitraire keuze, maar
gedaan in Tabel 9.4.
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Tabel 9.4: Cases gerangschikt naar context
Case Teamproces
A
o (gemiddelde instaat stellende conditie)
D
o (gemiddelde instaat stellende conditie)
B
+ (de hoogst gemeten instaat stellende condities)
C
o (gemiddelde instaat stellende conditie)
E
- (laagst gemeten instaat stellende conditie)

Product (KAd)
- (rode KAd)
o (oranje KAd)
+ (groene KAd)
+ (groene KAd)
- (rode KAd)

Context
Alliantie en BIM project
Natte DBFM
DBFM met veel ‘nieuwe’ aanleg
Best Value Procurement
Geen speciale omstandigheden

Bevindingen op basis van de context zijn:
- Bijna alle projecten claimen speciale omstandigheden te hebben
- Het is lastig dit speciale omstandigheden te koppelen aan een gewicht of zwaarte.

conclusies casestudies
Gemiddeld genomen scoren, IPM-teams van Rijkswaterstaat op het gebied van teamproces
vergelijkbaar of beter dan in de onderzoeken van Wageman (2005) en Eisele (2013). De gemiddeld
gewogen scores van de gemeten IPM-teams variëren tussen ‘redelijk goed’ en ‘beter’. De
teamprocesscores moeten niet worden geïnterpreteerd als harde kwantitatieve data maar als
kwalitatieve data. Redelijk goed staat voor teamscores boven de 3,0 en beter voor scores boven 4,0.
Dit zijn punten op een schaal van 1 tot 5 waar een score van 3,0 staat voor neutraal.
De scores voor de instaat stellende condities aangaande echt team, duidelijkheid richting en team
coaching variëren voor de gemeten teams. Ook is het score verloop voor beter scorende teams op de
drie vlakken beter dan voor de lager scorende teams op de eerder genoemde condities. Het lijkt er
op dat voor de condities echt team, duidelijkheid richting en team coaching de teams zelf meer
invloed hebben. Voor de condities ondersteunende context en instaat stellende structuur zijn de
variaties veel kleiner voor de teams, maar ook zijn de scores gemiddeld lager. Het lijkt er op dat de
teams hier zelf minder invloed op hebben en dat is niet vreemd omdat de condities ondersteunende
context en instaat stellende structuur een sterkere relatie hebben met het lijnmanagement of de
organisatie. De hypothese: er is een relatie tussen teamproces en product kwaliteit gaat niet op.
Kennelijke spelen er meer aspecten een rol die invloed hebben dan het teamproces. Een voorbeeld is
de beschikbaarheid van een goede specificeerder. Maar zo valt het ook op dat een afwijkend project
dat niet conform de standaard werkt ook lagere beoordelingen voor het KAd-adviezen heeft
gekregen. Projecten die goed scoren in de KAd hebben echter ook een goede score voor het
teamproces, daarmee kan worden geconcludeerd dat het teamproces een wel voorwaarde is voor
een groene oordeel op de KAd95-SE.
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10. Voorgestelde interventies
De casestudies die groen hebben gescoord in de KAd95-SE worden geanalyseerd, om te kijken waarin
zij anders hebben gehandeld aangaande het teamproces. Op basis hiervan worden geobserveerde
maatregelen of handelingen verzameld en geselecteerd op hun geschiktheid. Ook zijn andere
bronnen gebruikt om andere mogelijke succesvolle geobserveerde handelingen te identificeren. Alle
gevonden geobserveerde handelingen zijn vervolgens geëvalueerd op hun geschiktheid als mogelijke
interventie om de toepassing van SE binnen IPM-teams te verbeteren. Vervolgens worden de
geselecteerde interventies verder uitgewerkt volgens het werk van Van Eijnatten en Dijkstra (2005).
Met de aanpak van Van Eijnatten en Dijkstra (2005) worden de interventies voorbereid op uitvoering,
implementatie en evaluatie. Deze maatregelen moeten er toe leiden dat de toepassing van SE binnen
IPM-teams verbeterd wordt en resulteert in een groene KAd95-SE.

10.1. Geobserveerde handelingen
Binnen de cases zijn verschillende geobserveerde succesvolle handelingen gevonden of genoemd in
interviews die volgens de projectmedewerkers hebben geleid tot productkwaliteit. Vanuit de
geobserveerd handelingen kunnen mogelijke interventies worden ontwikkeld. Binnen de cases zijn
de volgende handelingen gevonden (zie Tabel 10.1)
Tabel 10.1 Overzicht gevonden handelingen in casestudies

Code
A1
A2

Gevonden handeling
OM-TM-CM overleg
Integraliteitsessie
Interne reviewsessies

A3

Teamcoaching

A4

Aandacht voor
competenties,
houding en gedrag
Vaste locatie

A5

A6

A9

Kwaliteit en stabiliteit
in het team
De juiste mensen
inhuren
Het wijzigen van de
teamsamenstelling
Gebruik Relatics/GRIP

A10

Teamprocesmeting

A7
A8

Beschrijving bijbehorende actie
Een overleg waarbij verschillende disciplines issues en contractstukken
bespreken
Voor het afnemen van de KAd-momenten hebben interne reviews
plaatsgevonden. Waarbij ook de openstaande issues geborgd en verwerkt
worden.
In beide projecten zijn er sessies bewust georganiseerd waarbij een
teamcoach het IPM-team heeft geadviseerd en geholpen met het
teamproces.
In de projecten is blijvende aandacht voor competenties, houding en
gedrag. Bij case C stuurt de PM op ‘POWER’ en ook bij case B wordt met
openheid en transparantie gewerkt aan houding en gedrag.
Het is belangrijk dat het team fysiek dicht bij elkaar zit. Zo wordt
uitgestraald dat verbinding gezocht moet worden door het IPM-team, dit
levert onder andere een snelle afstemming van issues en openstaande
vragen op .
Kwaliteit van het team staat of valt bij de medewerkers en hun
competenties. Het is belangrijk dat het team in balans is.
In beide projecten worden bewust bepaalde type mensen ingehuurd, zij
moeten werkelijk iets toevoegen, maar ook in het team passen.
Op beide projecten is één rolhouder op een bepaald moment gewisseld
omdat de klik met de rest van het IPM-team er niet was.
Het werken in een eisenbeheer tool waar iedereen in kan heeft gezorgd
voor een gezamenlijk platform waarop data en informatie gemakkelijk uit
kan worden gewisseld.
Uit de casestudies is gebleken dat teams die redelijk tot goed scoren op
het teamproces, voldoen doen aan een voorwaarde om een groene KAdSE
te kunnen halen.

bron
Case B en Case C
Case B en Case D (verbeter
tip van KAd-SE reviewers)
Case B en Case C

Case B en Case C

Case B

Case B
Case B en Case C
Case B en Case C
Case B

Case B en Case C

Op basis van de eerder gevonden en samengevatte problemen aangaande de toepassing van SE
binnen IPM-teams (zie paragraaf 3.1.4) is een sessie georganiseerd met de opdrachtgever en een
ervaren Adviseur Systems Engineering. De geformuleerde problemen zijn besproken en hieruit zijn
enkele mogelijke handelingen geformuleerd (Tabel 10.2) om de problemen te op te lossen of te
verkleinen. De handelingen hebben een eigen codering gekregen omdat deze soms overlappen of
vergelijkbare aspecten hebben als de handelingen in Tabel 10.1.
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Tabel 10.2: gevonden handelingen in een sessie met de opdrachtgever en een ervaren SE-adviseur

10.2. Selectie handelingen
code
B1

Gevonden handelingen
Ontwikkelen uitdragen WBS
criteria tbv projectbeheersing
Beter organiseren medewerkers in
projecten
Inzichtelijk maken van belang van
expliciet werken onder tijdsdruk
Bewaking inkoop/inhuur
Meetbaar maken van het effect
gebruik SE-hulpmiddelen

B2
B3
B4
B5

Beschrijving bijbehorende acties
Het maken van een tips- en trucs lijstjes aangaande het opstellen van een WBS en
werkpakketten en de lead leggen bij de PM en/of MBp.
Het organiseren van een structureel vergader moment tussen relevante disciplines zodat
relevante disciplines op tijd aanhaken.
Het meetbaar maken van prestaties die bijdragen aan expliciet werken en een evaluatie
moment inbouwen om de meerwaarde van expliciet werken duidelijk te maken.
Als team het inkoopproces bewaken. En het updaten SE rolprofielen
Een evaluatie sessie met het IPM-team waarbij cijfers worden gegeven naar SE deelproducten
en SE principes. Een SE’er of adviseur maakt de praktische vertaalslag voor het IPM-team

Niet alle geobserveerde handelingen zijn geschikt voor als interventie, in dit gedeelte wordt
beschreven waarom bepaalde handelingen afvallen.
In het kader van het ontwerp moeten de interventies een relatie hebben met SE en teamproces van
IPM-teams. Dit criterium is vastgelegd in het afstemmoment op 31-10-2014 tussen de
opdrachtgever, universitaire begeleider en de PDEng uitvoerder (zie notulen in het procesrapport).
Hierdoor vallen de volgende handelingen af:
-

-

B1 Het ontwikkelen WBS ontwikkel tips en trucs: heeft geen directe invloed de
teamprocessen van het IPM-team. Het maken van tips en trucs lijstje voor de WBS en
werkpakketten is een operationele activiteit.
B4 de Bewaking van inkoop en inhuur moet wel door het IPM-team worden geborgd maar
heeft geen directe invloed op het teamproces van het IPM-team zelf. Ook het updaten van
de rolprofielen heeft geen relatie het teamproces.

De handelingen moeten niet overlappen met andere ontwikkelingen binnen Rijkswaterstaat.
-

A9 Gebruik Relatics/GRIP: Grip is het instrument om projectinformatie op een centrale plek
effectief en efficiënt op te slaan, te beheren en te ontsluiten (RWS intranet, 2015). Grip
ondersteunt de SE processen in projecten en sluit aan bij de RWS werkwijze, zonder dat
daarvoor verschillende geïsoleerde toepassingen nodig zijn (RWS intranet, 2015). Kortom,
het heeft geen zin om op dit instrument te herontwikkelen of hier aan bij te dragen omdat
het ontwikkeld is/wordt.

De handelingen moeten niet tegenstijdig zijn met Rijkswaterstaat beleid.
-

-

A6 Kwaliteit en stabiliteit in het team: De recente plaatsingsrondes binnen Rijkswaterstaat
hebben ervoor gezorgd dat deze handeling niet altijd geborgd kan worden. Maar ook is deze
handeling niet altijd te borgen omdat wisselingen op een project noodzakelijk zijn (door
behoefte aan bepaalde expertise). Ook speelt in de praktijk een capaciteitsvraagstuk mee, als
iemand beschikbaar is en mogelijk niet past bij de gevraagde kwaliteiten kan het zijn dat de
persoon toch wordt ingezet omdat hij niet thuis op de bank kan zitten.
A7 De juiste mensen inhuren: Rijkswaterstaat wil haar kerntaken laten uitvoeren door haar
eigen personeel. De taken van de IPM-rolhouders worden gezien als kerntaak en daarom is
het niet wenselijk om externen in te huren als IPM-rolhouders.

Handelingen die afvallen om overige redenen of een combinatie van de bovenstaande redenen:
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-

-

A5 Vaste locatie: Rijkswaterstaat voert projecten uit in het hele land, daarom kan het
voorkomen dat rolhouders een lange reistijd hebben naar hun project en dus niet altijd
aanwezig kunnen zijn op locatie. Ook is het mogelijk dat rolhouders deel uitmaken van
meerdere IPM-teams in verschillende projecten dit maakt lastig om altijd vanuit een vaste
locatie te werken. Een laatste punt is dat Rijkswaterstaat zijn werknemers de mogelijkheid
biedt om te flexwerken.
A8 het wijzigen van de teamsamenstelling. Deze handeling is tegenstrijdig aan handling A6,
maar ook is het lastig om deze handeling voor te schrijven aan de hand van een checklist of
aantal criteria omdat elk team anders is aspecten zoals teamchemie zich lastig laten
omschrijven.

De handelingen die overblijven zijn en geschikt zijn om tot interventie door te ontwikkelen zijn:
-

A1
A2
A3
A4
A10
B2
B3
B6

OM-TM-CM overleg
Interne reviewsessies
Teamcoaching
Aandacht voor competenties, houding en gedrag
Meten teamproces
Beter organiseren van medewerkers in projecten
Inzichtelijk maken van belang van expliciet werken onder tijdsdruk
Meetbaar maken van het effect gebruik SE-hulpmiddelen

Hierbij valt op dat een aantal geselecteerde handelingen op elkaar lijken of overlap hebben. Dit is het
geval voor A1 en B2, waarbij het OM-TM-CM overleg een concrete invulling is van het organiseren
van medewerkers in projecten. Handelingen B3 en B6 geven (achteraf) inzicht aan rolhouders waar
de SE-werkwijze hun in helpt. De geobserveerde handelingen die geschikt zijn om door te worden
ontwikkeld naar interventies zijn (gepresenteerd in willekeurige volgorde):
-

Interne reviewsessies
OM-TM-CM overleg
Team coaching
Meting teamproces
Aandacht voor competenties, houding en gedrag
SE evaluatiemoment

10.3. Uitwerking Interventies
In dit onderdeel worden de geselecteerde zes interventies uitgewerkt. Deze interventies hebben als
doel het verbeteren van de toepassing van SE, die bijdragen aan een groene KAd95-SE-score. De
interventies worden los van elkaar gepresenteerd in een willekeurige volgorde. Eerst wordt de
interventie kort en in het algemeen beschreven. In het onderdeel justificatie wordt, vervolgens
uitgelegd waarom de interventie moeten leiden tot een groen KAd95-oordeel. Een verdere
toelichting op de interventie wordt geven in het onderdeel: ‘verdere onderbouwing’, op basis van
het werk van Van Eijnatten en Dijkstra (2005). Hier komt ook de implementatie (hoe de interventie
toe te passen aanbod.
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10.3.1.

Interventie A: Team coaching aangaande de prestatiestrategie

Beschrijving interventie
De teamcoach ondersteunt en stuurt het team aangaande de toepassing van SE hulpmiddelen. Op
basis van de tips van de coach kunnen de rolhouders gezamenlijk in gesprek, over hoe SE
hulpmiddelen een positieve bijdrage kunnen leveren aan het project. De coach kan op basis van zijn
ervaringen, concrete voorbeelden noemen en het team wijzen op effectievere en efficiëntere
gebruik van hulpmiddelen. De SE teamcoach kan het beste gezocht worden in een interne RWS SEadviseur: ‘project organisatie’ of ‘systeem ontwikkeling en specificatie’. Dit kan ook een werkwijze
adviseur zijn.
Justificatie (waarom werkt de interventie)
Projecten die een groen KAd-oordeel halen, scoren hoger de ‘behulpzaamheid van team coaching’
dan projecten die geen groen KAd-oordeel krijgen. Om projecten naar een groene KAd te leiden is
het dus relevant om te interveniëren op het gebied van team coaching. Dat team coaching kan
helpen wordt ook door verschillende teams erkent (Cases A en B). Team coaching kent vele vormen
en vele momenten waarop deze kan worden ingezet. Zo helpen de teamcoaches, IPM-teams aan
bruikbare sjablonen en standaarden. Die sjablonen en standaarden helpen het team, het werk op
effectieve wijze aan te pakken. Dat team coaching verbeteringen oplevert voor de werkwijze en
standaarden is positief voor het KAd-oordeel, deze onderdelen zijn namelijk onderdeel van de KAdbeoordeling. De coach, die ook vaak zelf KAd-beoordelaar is (op SE gebied), neemt belangrijke
ervaringen mee uit KAd-beoordelingen van andere projecten. Het project kan de ervaringen van de
teamcoach in haar eigen voordeel gebruiken.
verdere uitwerking
In Tabel 10.3 wordt beknopt getoond welke vormen van team coaching mogelijk en wanneer deze
volgens de theorie effectief zijn. De coaching interventie gericht op de prestatiestrategie het beste bij
fase waarin het project is. De prestatiestrategie van een team bestaat uit een set keuzes die mogelijk
zijn om het werk uit te voeren (Wageman et al., 2005). Een voorbeeld van een prestatiestrategie is
een productieteam dat zich besluit op te delen in drie subgroepen, die elk een sub-element
assembleren en het eindproduct later assembleren.
Tabel 10.3: Tijdsgebonden geschiktheid van coaching interventies (naar Hackman, 2005)
Team levenscyclus

Begin

Middelpunt

Einde van levenscyclus

Focus op prestatieproces

Inzet

Prestatiestrategie

Kennis en vaardigheden

Coaching interventie
Beschrijving
(case G)

Motivatie
Project specifieke SE-cursus is
gegeven. Deze is echter
ervaren als ‘theoretisch’
gevolg ‘weerstand’ tegen SE

Consulstatie
Zie onderstaande tabel

Educatie (zie interventie F)
Het delen van bevindingen
tussen de deel trajecten
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Op basis van het werk van Eijnatten en Dijkstra (2005) wordt de interventie op basis van het waarom
(justificatie) en het hoe (implementatie) onderbouwd. De uitwerking van de coaching interventie is in
Tabel 10.4 te zien.
Tabel 10.4: uitwerking van de interventie aangaande team coaching op SE-gebied
Justificatie (waarom werkt de interventie)
1) Projecten met een groen KAd-advies zijn zich bewust van team
coaching, die zich richt op de ‘prestatie strategie’. Hierdoor
werkt het team bewuster en efficienter naar het doel. Er vindt
afstemming plaats tussen de rolhouders; hoe dit doel te
bereken. Waarbij constant wordt gezocht naar geschikte
werkwijzen. Hierdoor wordt het waarschijnlijker dat het
project een groen KAd oordeel behaalt.
2) Het ‘middelpunt’ is geschikt moment voor een coaching
interventie aangaande de prestatiestrategie (Hackman, 2005;
Wolley 1998). Dit omdat teamleden aangemoedigd worden
om te reflecteren op hun werk tot dusverre en op toekomstige
uitdagingen. Zo, kan het team haar werkwijze deel aanpassen
en verbeteren voor het nog uit te voeren werk.
3) Een voorbeeld: Door coaching op het gebied van SE, worden
medewerkers zich bewust van het nut van werkpakketten.
Dus voelen de medewerkers zich zekerder om hier mee te
werken en bij onduidelijkheden, kan de coach bijsturen.
Hierdoor gaan medewerkers betere WBSen en werkpakketten
maken waardoor raakvlakken tussen activiteiten en producten
beter kunnen worden afgestemd met als gevolg dat producten
integraler worden en dat de KAd groen kleurt.

Implementatie (hoe wordt de interventie toegepast)
1) Aan de hand van situationeel adviseren zal een aanpak
voor de betreffende RWS medewerkers gemaakt worden.
De aanpak gaat in op de mate van sturing en
ondersteuning voor het team en de daarbij horende
voorbereidingen.
2) Aan de hand gekozen adviesstijl, wordt een actieplan
opgesteld. Waarin de specifieke aandachtspunten
voorbereid worden.
3) Deze aandachtspunten worden in een gezamenlijke sessie
besproken en eventueel aangescherpt. De coach monitort
vervolgens de vooruit gang van het team. Het team wordt
bijgestuurd waar nodig.

Een ander concreet voorbeeld van de interventie is de project specifieke (SE) stappenplancursus. De
cursus is bijvoorbeeld gedaan door verschillende projectteams in Zuid-Holland: cluster stormvloed
keringen, keringenbeheer en cluster grootschalige renovaties. Tijdens de tweedaags-cursus is
aandacht voor de stappen uit het SE stappenplanboekje, met daarbij afwisseling is tussen theorie,
voorbeelden en oefeningen (RWS-intranet_A, 2014). Dit leidde tot discussies tussen verschillende
disciplines en een gezamenlijke doorvertaling naar de praktijksituatie. Zo heeft de cursus bijgedragen
aan kennisverdieping, maar ook laat de cursus zien voor welke doeleinden SE ingezet kan worden
(RWS-intranet_B, 2014). Ook wordt het samenspel duidelijk tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. ‘De training kreeg extra inhoud en dimensie doordat de theorie en praktijk bij elkaar
werden gebracht tijdens de training’, vertelt de Projectmanager Cluster Stormvloedkeringen
enthousiast (RWS-intranet_B, 2014).

10.3.2. Interventie B: Vast vergadermoment omgeving- techniek-contract
Beschrijving interventie
De voorgestelde interventie is een regelmatig vergadermoment voor de disciplines techniek,
omgeving en contract op twee wekelijkse basis. In dit overleg kunnen projectinhoudelijke issues op
een effectieve en efficiënte wijze besproken en afgehandeld worden.
Justificatie (waarom werkt de interventie)
Projecten die een groene KAd halen, hebben een OM-TM-CM overleg ingevoerd en dit overleg wordt
als belangrijk ervaren. In het kernteamoverleg is vaak onvoldoende tijd om issues aangaande
raakvlakken tussen techniek, omgeving en contract uitgebreid te bespreken. Laat staat dat het
mogelijk is in het kernteamoverleg, om dieper op de inhoud te gaan voor raakvlakken, met adviseurs
en medewerkers vanuit de techniek-, contact en omgevingsteams. Bilaterale gesprekken of
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overleggen tussen twee disciplines leiden vaak tot acties voor een derde discipline. Deze derde
discipline moet namelijk vaak minimaal geïnformeerd worden. Vaak worden issues ad-hoc besproken
of over en weer gestuurd via de mail of telefoon, wat niet efficiënt is. De volgende onderdelen in de
KAd aangaande SE hebben zeker baat bij invoering van deze interventie: afstemming met inkoop,
inzicht in stakeholders, kwaliteit van de KES, kwaliteit van de systeemeisen (volledigheid,
duidelijkheid en traceerbaarheid), en verificatie van de eisen. Met de implementatie van deze
interventie wordt het waarschijnlijker, dat het team een groen oordeel haalt voor de KAd op SE
gebied.
verdere uitwerking
Tabel 10.5: uitwerking van de interventie aangaande vergadermoment omgeving-techniek-contract
Justificatie (waarom werkt de interventie)
1) Issues worden vanuit verschillende disciplines integraal
besproken. Waardoor raakvlakken duidelijk worden,
definities worden snel gedeeld en er kan snel
geschakeld worden. Zo kunnen discipline overstijgende
issues effectief aangepakt worden. Uit bilaterale
gesprekken komen vaak acties voor een derde partij
het is daarom gemakkelijker de derde partij gelijk te
laten aanhaken.
2) Case B zijn goede ervaringen met deze aanpak, dit
overleg wordt zelfs gezien als een belangrijk voor een
groen KAd-oordeel (Scheurwater, 2014). Daar wordt
aangegeven dat het TOC overleg goed werkt en
richting geeft. Deze aanpak voorkomt ad-hoc
bijeenkomsten, en voorkomt het over en weer sturen
van issues.
3) Jassawalla and Sashittal (1999) benadrukken het
belang van intense en informele vergaderingen om
informatie uit te wisselen. Hiervoor kunnen formele
‘rituele’ platformen waar issues aangepakt en
verduidelijkt kunnen worden. INCOSE (P196, 2011)
beveelt frequente bijeenkomsten aan met een
verplichte deelname voor een snelle informatie
uitwisseling.

Implementatie (hoe wordt de interventie toegepast)
1) Minimaal wordt eens per twee weken een
vergadermoment georganiseerd waarin de rollen
techniek omgeving contract vertegenwoordigd zijn met
eventuele relevante adviseurs. De projectmanager en de
manager project beheersing krijgen een afschrift van de
notulen. Het voorzitterschap wordt gevoerd door een
onafhankelijke rol (bv. Kwaliteit of planning)
2) Commitment van de medewerkers uit de betreffende
teams om voorbereidingen te treffen en punten in te
brengen. Maar ook het maken van notulen.
3) In de eerste vergaderingen zal er gezocht worden naar
welke issues te bespreken en af te handelen. Het blijft
zaak om het overleg toch te blijven houden, de relevante
issues komen vanzelf.

10.3.3. Interventie C: Bewustwording en monitoring van teamproces
Beschrijving interventie
De derde voorgestelde interventie is bewustwording en monitoring van het teamproces.
Bewustwording en monitoring van het teamproces kunnen alleen plaatsvinden door: het teamproces
meetbaar en bespreekbaar te maken in het kernteam. Dit kan plaatsvinden met behulp van de Team
Diagnostic Survey (TDS). Het teamproces meetbaar maken, maakt het vervolgens mogelijk om te
werken aan een transparante houding en gedrag in het team (zie interventie E).
Justificatie (waarom werkt de interventie)
Teams die beter dan gemiddeld scoren op het teamproces en hier aan blijven werken scoren een
groene KAd. Het meten van het teamproces is een interventie die invloed heeft op de toepassing van
SE. Op basis van de teamprocesmeting zal feedback aan het IPM-team gegeven worden, zodat het
team instaat is om zichzelf te verbeteren op de punten waar dit relevant is. Hierdoor zal
bewustwording ontstaan aangaande de punten waar het team al goed in is en waar verbeteringen
mogelijk zijn. Deze bewustwording wordt ook in de KAd zichtbaar op het onderdeel werkwijze en
organisatie van SE in het project. De bewustwording van het teamproces heeft dus een positief effect
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op het KAd-oordeel, omdat het team zo juist bemenst kan worden. Met die juiste bemensing gaan
teamleden elkaar in hun kracht zetten. Ook maakt deze interventie het mogelijk een duidelijker
beeld te krijgen van de houding en het gedrag van de teamleden en dit kan vervolgens bespreekbaar
gemaakt worden (zie interventie E).
verdere uitwerking

Tabel 10.6: uitwerking van de interventie aangaande bewustwording en monitoring van het teamproces

Justificatie (waarom werkt de interventie)
1)
2)

3)

Het IPM-team dat met afstand beter scoort op de TDS,
heeft een groene KAd.
Door middel van het meten en feedback geven op het
teamproces ontstaat bewustwording en treed verbetering
op in de effectiviteit van het team (Eisele, 2013)
De meting maakt het mogelijk om het projectteam in een
benchmark te vergelijken met andere gemeten RWS
teams.

Implementatie (hoe wordt de interventie toegepast)
1)

2)
3)

Het tweemaal invullen van de Team Diagnostic Survey
(2x max 30 min) door het gehele kernteam met een
redelijke tussenperiode.
Het geven van feedback en het bediscussiëren van
bevindingen in het kernteam overleg.
Michiel zal de survey, verspreiden en analyseren. Op
basis van de resultaten zal feedback gegeven worden.

10.3.4. Interventie D: Interne reviewsessies
Beschrijving interventie:
De vierde voorgestelde interventie is het organiseren van interne reviewsessies. Gedurende de
interne reviewsessies worden de relevante contractstukken en of producten doorgenomen door de
verschillende disciplines. Interne reviewsessies worden als intensief maar vruchtbaar ondervonden.
Deze sessies zijn het meest effectief voor een (voor)toets, de KAd50 of de KAd95. In meerdere
projecten zijn hier positieve ervaring mee opgedaan: niet alleen ten aanzien van de kwaliteit van de
contractstukken, maar ook voor de kennis van het gehele contact.
Justificatie (waarom werkt de interventie)
Zoals vermeld in de bovenstaande paragraaf, hebben de interne reviewsessies een positief effect op
de kwaliteit van de contractstukken en de kennis van de kernteamleden ten aanzien van het gehele
contract. De noodzaak en het belang van de sessies is om verder te kijken dan de ‘eigen’ discipline of
fase. Het gevolg van dit ‘verder kijken’ is dat de levenscyclus van het te ontwikkelen systeem meer
aandacht krijgt, wat weer past bij de principes van de toepassing van SE. Projecten die een groen
oordeel voor de KAd95 behalen, hebben dit soort sessies met succes toegepast. Met deze interventie
zullen een aantal belangrijke onderdelen van het advieskader SE door het team zelf gecontroleerd en
verbeterd worden. Specifieke KAd-onderdelen zijn: de kwaliteit van klant- en systeemeisen op het
gebied van traceerbaarheid, volledigheid en duidelijkheid. De projectleden zullen ook op integraal
controleren op: de verificatie, afstemming met inkoop en het ontworpen systeem. Met de interne
reviewsessies wordt het behalen van een groene KAd waarschijnlijker.
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verdere uitwerking
Tabel 10.7: Uitwerking van de interventie aangaande interne reviewsessies
Justificatie (waarom werkt de interventie)
Implementatie (hoe wordt de interventie toegepast)
1) De noodzaak is van belang om ‘over de schutting heen te
1) Het organiseren van interne reviews voor het KAd
kijken’ (Scheurwater 2014) en de kwaliteit en kennis van
50/70% advies en de KAd95% toets. Voorbereiding door
gezamenlijke producten worden integraal naar een hoger
alle relevante rolhouders en medewerkers die alle
plan gebracht.
relevante inhoud voor de sessies kritisch doorlezen. Een
2) Teams die hun eigen voortgang monitoren, corrigerende
tijdige aanlevering van de stukken en verzorgde memo’s
acties ondernemen en zoeken naar continue verbetering is
(o.a. eenduidige opzet en naamgeving) en
een belangrijke stap om te komen tot goed presterend team
herleidbaarheid van zijn van belang bij de
(INCOSE, P194, 2011)
voorbereiding. Tijdens de reviews gaat om alle
3) Formele design reviews leiden volgens Blanchard & Fabrycky
relevante zaken van spelfouten tot inconsistenties
(p97, 2011) tot een reductie van risico’s, efficiëntere aanpak
tussen verschillende documenten of contracten.
van de producent en een betere product (Parnas & Weiss,
2) Het is van belang dat een positief kritische sfeer wordt
1985).
gecreëerd tijdens de reviewsessie, waarbij het team de
documenten kan doornemen. De sessie organiseren als
heisessies, waarbij het team los is van zijn dagelijkse
omgeving en afleidingen.
3) Nazorg: het is van belang dat alle gevonden punten
door één persoon worden geadministreerd en het
verwerkingsproces bewaakt/borgt.

10.3.5. Interventie E: Houding en gedrag in het team
Beschrijving interventie
Aandacht voor houding en gedrag, in het team is van belang en daarom ook een interventie. Doordat
mensen open voor elkaar staan, vullen ze elkaar aan en zijn daarmee ook positief in houding en
gedrag. Als in een team onvoldoende aandacht is voor houding en gedrag dan, kan dat ook de andere
kant opvallen (Scheurwater, 2014). Dit heeft grote gevolgen voor de samenwerking in het team.
Justificatie (waarom werkt de interventie)
Aandacht voor houding en gedrag leidt tot het verbinding zoeken met andere disciplines en
projectteams. Dit wordt als succesfactor gezien voor een project met een groene KAd. Zo luisteren
mensen naar elkaar, maar komen zij ook op voor hun belangen en laten zij zich niet opzij zetten, dit
levert uit eindelijk kwaliteit op. Dit wordt uitgestraald door het IPM-team waardoor andere
medewerkers hier ook in meegaan. Deze open en transparante houding wordt ook meegenomen
richting de KAd-adviezen, waardoor het IPM-team open staat voor de adviezen. Ook hebben houding
en gedrag een relatie met beoordelingsonderdelen in het advieskader SE. Zo is de traceerbaarheid
van klant- of systeemeisen te relateren aan een transparante werkhouding, maar ook openheid
speelt rol bij het afstemmen van raakvlakken om tot een goed systeem ontwerp te komen. Door deze
interventie wordt het waarschijnlijker dat het team een groene KAd-beoordeling haalt.
verdere uitwerking
Tabel 10.8: Uitwerking van de interventie aangaande houding en gedrag in het team
Justificatie (waarom werkt de interventie)
Implementatie (hoe wordt de interventie toegepast)
1) Projecten die een groene KAd scores halen besteden
1) Zelfreflectie op de agenda, zowel individueel als
aandacht aan houding en gedrag in het team. Zo is het
collectief. Het inschatten waar het team goed zit
volgens Scheurwater (2014) een succesfactor dat: de
en waar het nog beter moet.
mensen die aan het project werken beschikken over de
2) Een sfeer creëren waar mensen zich kwetsbaar
kwaliteit om naar elkaar te luisteren maar ook om op te
kunnen opstellen, duidelijk aangeven waar nog
komen voor hun eigen belangen en zich niet opzij te laten
stappen gemaakt kunnen worden en om hulp
zetten. Dat zorgt uiteindelijk voor kwaliteit. (Scheurwater,
kunnen vragen. Rolhouders geven hierbij het
2014) Medewerkers staan open voor elkaar en vullen
goede voorbeeld.
elkaar om die reden goed aan. Zo kan iedereen goed vanuit
zijn kracht werken en medewerkers hebben daarmee ook
3) Bij de samenstelling van het team goed kijken
een positieve houding en gedrag.
naar voldoende deskundigheid en ervaringen
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2)

Dit geldt ook voor projectteams die SE toepassen volgens
INCOSE (P196, 2011). INCOSE beveelt de volgende
‘techniek’ aan: ontwikkel en onderhoud positieve en
dynamische team interacties – iedereen moet weten wat
verwacht wordt van het team en de individuele leden.
Interacties moeten informeel maar efficiënt zijn en falen
moet mogelijk zijn.

zowel op technische, interpersoonlijke en
multidisciplinaire competenties en training.
(Jassawalla en Sashittal, 1999; Scheurwater
2014).

10.3.6. Interventie F: SE-Evaluatie
Beschrijving interventie
Het geven van een cijfer naar (deel)producten, in hoeverre SE principes een bijdrage geleverd
hebben aan het projectresultaat (waarbij een SE’er of adviseur dit door vertaald naar het IPM-team).
In de evaluatie bespreek je ook, wat had beter gekund, als je SE-principes wel of anders had
toegepast. Maar ook wat de toepassing van SE heeft opgeleverd.
Justificatie (waarom werkt de interventie)
Doordat verschillende rolhouders SE zien als niet relevant voor hun taak of sceptisch zijn over de
toepassing van SE, zullen zij onvoldoende gebruik maken van de voordelen van de methodiek. Als de
voordelen van het gebruik van SE, meetbaar en expliciet worden gemaakt dan kunnen kritische of
sceptische rolhouders overtuigd worden. Op het onderdeel SE wordt beter gescoord omdat
rolhouders zaken explicieter documenteren en gestructureerd werken. Deze interventie heeft geen
relatie met onderdelen in het advieskader SE omdat deze interventie pas plaats vind na de KAdbeoordelingen. Echter naar volgende projecten kunnen de bevindingen van de IPM-leden wel
meegenomen worden met als gevolg dat de werkwijze en organisatie van SE in projecten beter kan
worden ingericht. Het gevolg is, dat het voor vervolg projecten waarschijnlijker wordt om een groene
KAd te halen.
verdere uitwerking
Een projectmanager wordt bijvoorbeeld afgerekend op het projectresultaat. Het doel voor de PM
moet dus ook liggen bij het expliciet ontwikkelen van het systeem. Het aspect tijd is meestal het
belangrijkste aspect, waarop gestuurd wordt. Echter levert de toepassing van SE een positieve
bijdrage aan het in een keer goed doen van dingen en het op tijd halen van deadlines. Bij de
toepassing van SE spelen aspecten zoals specificeren, verificatie en validatie (als SE aspecten) een rol
en dat is waar SE helpt bij het behalen van de projectdoelstellingen.
Door te evalueren aan het einde van een levenscyclus van een team kunnen de kennis en
vaardigheden van teamleden worden verbeterd. Door dit te combineren met een coaching
interventie gericht op educatie. Waarbij gezamenlijk lessen worden getrokken van wat ging er goed,
en wat kan beter (INCOSE, 2011). Voor meer informatie zie Tabel 10.9.
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Tabel 10.9: Uitwerking van de interventie aangaande SE evaluatie
Implementatie (hoe wordt de interventie toegepast)
1)

2)

Het geven van een cijfer naar (deel)producten in
hoeverre SE principes een bijdrage geleverd hebben
aan het projectresultaat (waarbij een SE’er of adviseur
dit door vertaald naar het team). In de evaluatie
bespreek je ook, wat had beter gekund als je SE
principes wel of anders had toegepast. Maar ook wat de
toepassing van SE heeft opgeleverd.
Het meetbaar maken van prestaties en de bijdragen van
expliciet werken in relatie tot het aspect tijd (door
middel van: KAd, VTW’s, V&V principes). Het
organiseren van evaluatiemomenten voor teams en
deze inbouwen in de planning. Evaluatiemoment in
combinatie met de KAd toepassen en dat ook als
zodanig gaan gebruiken. Gebruik de KAd toets dus als
middel om duidelijk waar expliciet werken bijdraagt aan
het tijdsaspect

Justificatie (waarom werkt de interventie):
1)

2)

Verschillende rolhouders zien SE als niet relevant voor
hun taak of zijn sceptisch over de toepassing van SE. Als
de voordelen van het gebruik van SE meetbaar en
expliciet worden gemaakt dan kunnen kritische
rolhouders overtuigd worden.
Medewerkers denken na in hoeverre SE heeft geholpen
en wat er verbeterd zou kunnen worden. Ook worden de
effecten van de methodiek tastbaar gemaakt. Dit kan
meegenomen worden naar volgende projecten. Zo kan
de PDCA-cyclus gesloten worden en kunnen er project
overstijgende leer effecten optreden. Hackman (2005)
beschrijft ook positieve effect kennisdeling aan het einde
van het project (zie ook tabel 1.

10.4. Ontwikkeling Interventies
De interventies zijn niet in één keer uitgewerkt en ontwikkeld zoals beschreven in de vorige
paragraaf. De uitwerking is een iteratief proces en voor bepaalde interventies hebben meer iteraties
plaatsgevonden dan voor anderen. De belangrijkste ontwikkelingen van de interventies zijn
weergegeven in Tabel 10.10. De interventies zijn momenteel zo uitgewerkt dat ze invulling geven
aan de feedback en dat de interventies kunnen worden toegepast in projecten. Echter zijn de
interventies nog niet gebruikt en geëvalueerd. Er zijn ook feedback gegeven over hoe de interventies
te presenteren, ontsluiten en implementeren omdat deze opmerkingen niet in gaan op de inhoud
van de interventies zijn die hier niet uitgewerkt. De opmerkingen aangaande de presentatie,
ontsluiting en implementatie worden beschreven in het implementatie voorstel en zijn gekoppeld
aan de ontwikkelding van de Toolbox. Bijlage E geeft een uitgebreider beeld van de besproken
opmerkingen.
Tabel 10.10: ontwikkeling van de
Datum

‘Bron’

Interventie

Feedback /

Ontwikkel actie

16-9-14

IPM-team Case
C

C

30-10-14

SE-adviseur en
opdrachtgever

F

Ontwikkeling feedback A3
geïnspireerd op Lean-A3. Betere
voorbereiding ten aanzien van
verbeter adviezen.
Uitwerken en ontwikkelen interventie
SE evaluatie

4-11-14

IPM-team
Case B

C

2-4-15

IPM-team
Case E

C

29-1-15

IPM-team
Case A
IPM-team
Case A

C

Beamer was niet aanwezig, de presentatie aangaande
het teamproces had beter gekund. Het team gaf wel aan
punten te herkennen en deze mee te nemen naar een
teambuildings sessie met een coach.
In een bespreking aangaande de problemen en mogelijke
interventies is het volgende de interventie toegevoegd:
SE evaluatie
Het team geeft aan de feedback te herkennen en gaat
hiermee aan de slag. Het team geeft aan dat de IPMteams behoefte hebben concrete adviesproducten en
contact gegevens van ervaringsdeskundigen.
Het team en een aantal adviseurs zijn geïnteresseerd in
de interventies en geven aan hier mee aan de slag te
willen.
Het in het alliantieteam wordt de feedback aangaande
directieve onderlinge coaching herkend.
De projectmanager wil graag interventie E aandacht voor
houding en gedrag toepassen

IPM-team
interventie case
G
Werkwijzeadviseur

A

Het bijwonen en observeren van een team coaching
sessie ten aanzien van de ontwikkeling interventie SE-

B

Het is belangrijk dat er in het OM-TM-CM overleg een
escalatie lijn is naar de PM of MBP. Daarom is het beter
dat deze niet deel uitmaken van het overleg. Een

29-1-15

15-12-14
12-1-15
5-2-15

E
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Zoektocht naar betere ontsluiting en
presentatie van de ontwikkelde
interventies voor de doelgroep (IPMrolhouders).
Maak toolbox attractiever en focus
niet alleen op SE maar op teams

Uitwerking en afstemming om
interventie te organiseren en voor te
bereiden.
Bijwonen sessies, observeren aanpak
teamcoach en documenteren voor
ontwerp.
Aanpassen beschrijving interventie in
handleiding

5-2-15

Werkwijzeadviseur

E

11-2-15

CoP-SE

E

18-2-15

Werkveld SO&S

A

12-1-15

Kwaliteitsmedwerker
case B
SE-Opleidingen
coördinator

D

20-3-15

SE-adviseur

-

april/mei
2015

Professionele
eindredacteur
en vormgever

Alle

10-3-15

A

Het waarderend gesprek is een goede invulling en
leidraad voor het uitvoeren van de interventie ten
aanzien van houdig en gedrag
Een template voor de interventie wordt besproken en
verbetertips worden gegeven voor de interventie ten
aanzien van houding en gedrag.
De projectspecifieke stappenplan cursus lijkt erg op de
teamcoachingsinterventies voeg deze daarom toe aan
interventie A
Aandachtspunten ten aanzien van de reviewsessies en
borging zijn opgevraagd

Ontwikkelen template op basis van
het waarderend gesprek zoals in de
RISMAN-methodiek
Verbeteren template en interventie E.

Gebruik de instructie in de docentenhandleiding van d e
SE-stappenplancursus. Om SE-theorie voor project
specifieke stappenplan cursus als interventie te kunnen
gebruiken.
- Sluit OM-TM-CM-overleg aan bij leidraad
- noem ook andere mogelijke reviews projectplan
analyse/KES/Voortoets
- maak combinatie van interventies mogelijk
Doorontwikkeling toolbox en handleiding

Uitbreiding interventie A in
handleiding
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Uitbreiding interventie A

Uitbreiding interventie

Uitbreiding interventie C in
handleiding

Tekstredactie en grafische
vormgeving

Deel IV: Implementatie
In dit deel worden de geselecteerde en uitwerkte interventies uit hoofdstuk 10 geïmplementeerd
volgens de Action Research Cyclus stappen actie planning, implementatie en evaluatie. De
interventies hebben als doel de toepassing van SE binnen IPM-teams te verbeteren wat meetbaar is
in de KAd95-SE. In dit deel wordt gekeken of die verbetering ook daadwerkelijk plaatsvindt. Om dit te
kunnen meten en evalueren is een implementatiecasestudie geselecteerd en wordt onderzocht of en
hoe de interventies kunnen worden toegepast. Allereerst wordt in hoofdstuk 11 de
implementatiecase geselecteerd en beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 12 getoond hoe de
interventie plaatsvond. Hoofdstuk 13 sluit dit deel af met evaluatie van de implementatie case.

Implementatie Case
Figuur IV.1: De positie van Deel IV in de Action Research Cyclus wordt in het rood weergegeven.
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11. Actie en interventie planning
De meest geschikte maatregelen of handelingen die zijn gevonden in het voorgaande hoofdstuk
worden geselecteerd als mogelijke interventies voor de implementatie case. De interventies zijn
gebaseerd op de geobserveerde handelingen (uit de casestudies). De meest geschikte handelingen
zijn geselecteerd en onderbouwd als interventies volgens wat Van Eijnatten en Dijkstra (2005)
justificatie en implementatie modules nomen. Op basis hiervan is gezocht naar een project waar de
interventies uitgeprobeerd kunnen worden. Case G kwam hierin naar voren als mogelijk geschikt
project omdat het uit verschillende trajecten bestaat die na elkaar worden uitgevoerd. Dit maakt het
mogelijk om het effect van de interventies meetbaar te maken.
Motivatie implementatiecase G
Allereerst is case een relatief klein en niet technisch complex project. Het project volgt de
standaardwerkwijze (WWAO) en past in de planning van het PDEng-traject. Het lopende project
bestaat uit twee deeltrajecten in die zich in de verkenning en planuitwerkingsfase bevinden. De
deeltrajecten volgen elkaar op. Waarbij een deel bijna klaar is met de planuitwerking en een andere
deel zich aan het einde van de verkenning bevindt. Bij de toepassing van SE op het eerste deeltraject
worden enkele knelpunten ervaren. Dit heeft het IPM-team doen besluiten om een SE-coach in te
benaderen. Bij dit SE-coachingstraject vervult de PDEng’er een observerende rol, waarbij enkele
interventies gevalideerd worden. Doordat het project uit twee deelprojecten bestaat, die min of
meer na elkaar plaatsvinden is het mogelijk om het effect van de interventies te vergelijken. Dit
omdat beide trajecten gedaan worden door min of meer hetzelfde team, de
projectomgeving/context is vergelijkbaar evenals de werkwijze.
Helaas is het niet mogelijk om het effect van de interventies binnen het PDEng-traject te meten. De
projecten lopen immers nog een tijd door, na de beëindiging van het PDEng traject, en KAd95
momenten zijn nog ver weg. Daarom kunnen niet alle interventies getest en gevalideerd worden. Het
was beter geweest als alle interventies getest worden, echter is de doorlooptijd van een project in de
planuitwerking (planstudie en contractvoorbereiding) meer dan een jaar. De doorlooptijden maken
het dus niet mogelijk om de ontwikkelde interventies in het PDEng-programma te evalueren. De
evaluatie vindt daarom op een ander manier plaats hierover in de evaluatie meer.
Beschrijving case G
De N-weg is rijksweg tussen twee steden. De weg is daarmee een belangrijke verbinding tussen de
steden en twee verschillende regio’s. In 2009 heeft de provincie samen met de gemeenten en regio e
haar ambitie uitgesproken over de N-weg. Het doel is om gefaseerd te komen tot een stroomweg
met 2x2 rijkstroken, ongelijkvloerse kruisingen en een maximum snelheid van 100 km/uur. Nu is de
weg relatief onveilig, is de doorstroming onvoldoende en staat de leefbaarheid onder druk. De weg is
opgeknipt in verschillende deeltrajecten waar veranderingen plaatsvinden. Tabel 11.1 geeft meer
informatie over de deeltrajecten.
Tabel 11.1: toelichting deeltrajecten implementatie casestudie - case G
Deeltraject
1

Toelichting
In 2016 wordt het wegvak opgewaardeerd naar 2x2 rijstroken met een snelheid van 100 km/uur.

2

Een aantal kleinschalige maatregelen moeten de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid verbeteren.

3

Om de bereikbaarheid van het centrum van een stad te verbeteren is een rondweg aangelegd voor het doorgaande
verkeer. Het autoverkeer en treinverkeer gaan nu door een tunnel. Het treinstation is verdiept aangelegd.

4

Het tracé gaat naar 2x2 rijstroken met een maximumsnelheid van 100 km/uur.
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Planning en voorbereiding
Michiel heeft in september en oktober van 2014 contact gehad met de technisch manager
aangaande de ontwikkelde interventies en de mogelijkheid om deze toe te passen bij de case G. De
technisch manager gaf aan dat in een teamsessie met het IPM-team (opnieuw) naar boven kwam dat
de toepassing van SE verbeterd kan worden. Daarbij is de wens om effectiever gebruikt te maken van
de diverse instrumenten die SE te bieden heeft. Via-via is het team in contact gekomen via een SEteamcoach die hier bij andere projecten een goede invulling aan heeft gegeven, daar wil de case G
graag mee aan de slag. De planning en voorbereiding van de interventie zijn zoals in tabel 11.2 wordt
weergegeven gelopen.
Tabel 11.2 Voorbereiding en planning

Datum
27-10-14
31-10-14
8-12-14
15-12-14
12-1-15
26-1-15
9-2-15

Beschrijving
Oriënterend Gesprek aangaande de invulling van interventie
aangaande de toepassing van SE bij Case G
Afstemming bijdrage Michiel aan interventie
Voorbereiding/afstemming sessie teamsessie Case G
Sessie 1 – Case G
Reflectie sessie 1
Sessie 2 – Case G
Sessie 3 – Case G
Reflectie sessies en mogelijke opvolging

Aanwezig
SE-Coach, TM Case G traject 1, TM Case G
traject 4, Michiel
SE-Coach, Michiel
SE-Coach, Michiel
IPM-team Case G traject 1+4, SE-Coach, Michiel
SE-Coach, Michiel
IPM-team Case G traject 1+4, SE-Coach, Michiel
IPM-team Case G traject 1+4, SE-Coach, Michiel
Coach, Michiel

12. Implementatie Casestudie
Met case G is contact opgenomen, om dit project te betrekken bij de implementatie van de nog te
selecteren voorgestelde maatregelen.

12.1. Voorstel aan project (verstuurd September, 2014):
Dit voorstel maakt deel uit van een zogenaamde PDEng (Professional Doctorate in Engineering)
opleiding, die wordt uitgevoerd door Michiel Loonen. De PDEng is een post-master
ontwerpersopleiding met de duur van twee jaar en wordt begeleid door de vakgroep Bouw en Infra
van de Universiteit Twente. Deze opleiding is gekoppeld aan een tweejarige opdracht van het
kennisveld Technisch Management van Rijkswaterstaat, waarbij wordt gezocht naar maatregelen om
de toepassing van Systems Engineering (SE) binnen IPM-teams te verbeteren.
In een eerdere fase is de opdracht verder geëxploreerd; uit interviews en literatuur is gebleken dat er
door meer aandacht op het gebied van de ‘zachte kant van project management’ en houding en
gedrag, betere productbeoordelingen mogelijk zijn. Dit is onderzocht in zes casestudies met als
hoofdvraag: bestaat er een positieve relatie tussen het teamproces en de kwaliteit van het
aanbestedingsdossier. In de casestudies is ook gezocht naar interventies die de toepassing van SE
binnen IPM-teams kunnen verbeteren. Met een interventie wordt een maatregel of handeling
bedoeld die bedoeld, die de toepassing van SE door het IPM-team dient te verbeteren. Het doel is
om met het IPM-team van case G, de gevonden en geselecteerde interventies uit de eerdere
casestudies te implementeren en te evalueren.
Case G als pilot
De case is benaderd, omdat dit project niet te groot en complex is, dit maakt het mogelijk om een
goed beeld van het project te krijgen. Ook maakt de fase waarin het project is, het mogelijk om
interventies te implementeren en te evalueren. Dit zal in samenwerking gebeuren met het IPM92

team, waarbij Michiel de interventies voorstelt aan het IPM-team en zal begeleiden en monitoren.
Hierbij zal Michiel de rol aannemen als onafhankelijke ‘proces consultant’ om feedback aan het team
te geven. Hierbij, zullen tevens leerpunten meegenomen worden die relevant zijn voor volgende
projecten/trajecten.
In de pilot staat het implementeren en evalueren van de interventies centraal. De medewerking van
de rolhouders en/of projectmedewerkers aan enquêtes, interviews en groepssessies is nodig, maar
ook de beschikking tot relevante informatie. De pilot zal plaatsvinden van november tot en met april.
Interventies
Zes interventies worden voorgesteld aan het IPM-team, om te implementeren. Deze interventies zijn
eerder in hoofdstuk 10 beschreven en uitgewerkt.
Voordelen case G
Het IPM-team krijgt een onafhankelijke blik op project, met ondersteuning vanuit de Universiteit
Twente met een beperkte inspanning van het team zelf. Hierbij wordt de input vanuit een negental
eerder onderzochte IPM-teams meegenomen. Verbeteringen aangaande de toepassing van SE zullen
in samenspraak met het team geïdentificeerd en geïmplementeerd worden. Het doel is om de case G
naar een groene KAd95 te helpen, op SE-gebied met de hulp van de geformuleerde interventies.
Uiteindelijk is er besloten aan te sluiten bij een SE-teamcoachingssessie die bij case G gepland stond.

12.2.

Interventie 1: SE-teamcoaching

In dit gedeelte wordt een voorbeeld gegeven van de interventie SE-teamcoaching. De interventie
voor case G bestaat uit drie sessies en focust zich op het maken van een netwerk-WBS en de
interactie tussen de rolhouders aangaande SE en andere processen.
Sessie 1– Case G
15-12-2014
Aanwezige personen: technisch manager, adviseur projectbeheersing, manager projectbeheersing,
omgevingsmanager, planner, contractmanager, projectmanager, teamcoach en Michiel. Na een korte
kennismaking vertelt de coach over de komende sessies en de invulling van de sessies.
Blamestrom
Na het voorstelrondje wordt gestart met een ‘blamestorm’. De leden van Case G wordt gevraagd hun
(negatieve) ervaringen en bevindingen ten aanzien van Systems Engineering (SE) op te schrijven. Dit
om zo de belangrijkste verbeterpunten voor het team te vinden. Tijdens de pauze (voor het team)
worden de eerdere ervaringen en bevindingen worden in de volgende thema’s: doel, resultaat, input
en proces (zie Figuur 12.1). De punten worden na de pauze met het team besproken en toegelicht.
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Figuur 12.1: De uitkomsten van de blamestorming

Bespreken doelen sessie
De doelen van de sessie worden besproken met het team. Zo worden vanuit de ‘blamestorm sessie’
de kritische succesfactoren voor het team vastgesteld. De belangrijkste besproken punten zijn (zie
onderstaande afbeelding):





Het bepalen van het juiste detailniveau of diepgang van producten en formuleringen in
producten en werkpakketten.
Capaciteit/tijd benodigd voor de te formuleren werkpakketten (met daarbij de interactie
tussen diepgang en detail
Tussenproduct: input projectplan, planning waarbij de raakvlakken tussen de rolhouders
verkend zijn
Einddoel is het wel of niet sturen op de planning met behulp van de WBS en werkpakketten.

Figuur 12.2: De geformuleerde doelen voor de sessie

Figuur 12.3: resultaat sessie 1

Presentatie theorie WBS
De coach geeft een presentatie waar hij kort en bondig ingaat op de theorie met betrekking tot WBS.
Dit omdat het team al eerder een project specifieke cursus heeft gehad waarbij de WBS behandeld is.
Aandacht is er specifiek voor een WBS als flowchart en de OBS (Organisatie Breakdown Structure).
De OBS maakt het namelijk gemakkelijk om capaciteit inzichtelijk te maken als deze gekoppeld word
aan werkpakketten. Ook benoemt de coach ‘kip-ei’ werkpakketten, waarbij twee rolhouders van
elkaar input nodig hebben. Het is, het beste als deze kip-ei werkpakketten gezamenlijk worden
uitgevoerd. De coach stelt ook de vraag wat er mis is bij zijn WBS voor het huwelijksfeest.
Brownpapersessie
Op de grote brownpaper tekent de coach een stramien op basis van de mijlpalen van case G en de
belangrijkste deelprocessen van de WWAO. De deelprocessen projectmanagement en
projectbeheersing worden niet beschreven omdat dit continue kort lopende processen zijn. Wel
worden de KAd-momenten, gates-momenten, claimscan en andere (voor)toetsen opgenomen. Op
basis van de huidige WBS worden post-its opgeplakt op de brownpaper op basis van planning en
bijbehorend deelproces. Gestart wordt achteraan bij ‘aanbesteding gereed’. Vervolgens wordt er
langzaam naar voren gewerkt in de onderdelen MIRT en Markt. Figuur 12.3 geeft het eindresultaat
van de eerste postersessie.
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Sessie 2 – Case G
12-1-2015
In deze sessie zijn aanwezig : technisch manager, adviseur projectbeheersing, manager
projectbeheersing, omgevingsmanager, planner, contractmanager, projectmanager, teamcoach,
adviseur systeemontwikkeling en Michiel.
De afwezige is in de sessie is de omgevingsmanager. De omgevingsmanager zou wel aanwezig zijn,
maar was niet aanwezig. Zijn afwezigheid werd niet besproken door of in de groep. Gedurende de
sessie werd duidelijk dat een aantal personen erg actief waren vooral (de technisch manager van de
planstudie en de contractmanager) en de rest minder. De coach had het gevoel, dat hij de groep
actief moest prikkelen en sturen. Ook het ontbreken van de omgevingsmanager heeft geleid tot een
blinde vlek ten aanzien van het vergunningenverloop in de sessie en voor het project. In deze sessie
is de WBS-netwerkplanning verder uitgewerkt (zie Figuur 12.4). Enkele overige punten die in de
sessie naar voren kwamen waren:
-

-

het omgaan met zienswijze en hoe het ingenieursbureau te triggeren om zo min mogelijk
zienswijze te laten krijgen. Dit kan middels EMVI-criteria worden geprobeerd of de
participatieplan of strategie.
SOM (Strategisch OmgevingsManagement) kan worden gebruikt om de dynamiek van
stakeholders en hun belangen weer te geven.
Ook wordt er stil gestaan bij conditionering en daarbij de blinde vlek ten aanzien van
vergunningen.
Figuur 12.4: Het resultaat van de tweede sessie.

Sessie 3 – Case G
26-1-2015
Deze sessie heeft Michiel niet bij kunnen wonen. In deze sessie wordt de poster afgemaakt en en
worden er lijnen getrokken tussen de werkpakketten (post-its). Deze lijnen representeren
raakvlakken. Deze raakvlakken zijn kort besproken in een zogenaamde speeddate. In deze
speeddates hadden twee rolhouders vijf minuten de tijd om de belangrijkste zaken afstemmen
aangaande hun verwachtingen zijn t.a.v. kwaliteit, tijd, beschreven zaken, ect.

12.2. Interventie 2: Vast vergadermoment techniek-omgeving-contract
Deze interventie staat gepland voor Case G en is aanbevolen door de coach maar het is onduidelijk of
deze momenteel al geïmplementeerd is.
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12.3. Behoefte aan interventies van eerdere cases
De interventies worden positief op enkele andere projecten ontvangen, Tabel 12.1 geeft een
overzicht van andere geïnteresseerde projecten voor de interventies.
Tabel 12.1: overzicht geïnteresseerde projecten in interventies
Bron
Case A

Case B

Project
In Zuid Nederland
Project in WestNederland Zuid
Case E

Beschrijving
De projectmanager heeft gevraagd of de interventie E (aandacht voor houding en gedrag) op zijn project uitgevoerd
kan worden. De interventie dient te worden toegepast in het alliantieteam (projectmanagementteam) en het
contractbeheersingsteam.
Michiel is gevraagd zijn verhaal aangaande de teammeting nogmaals te houden. Dit omdat de manager
projectbeheersing op het project gewisseld wordt. De projectmanager, de nieuwe manager projectbeheersing en
een kwaliteitsmedewerker waren hierbij aanwezig. Hierbij is gereflecteerd op de eerdere aanbevelingen van uit de
teammeting en hoe deze kunnen bijdragen in het vervolg van het project.
De technisch manager en projectmanager van dit programma hebben afzonderlijk aangegeven dat hun project een
impuls nodig heeft voor de toepassing van SE. En hebben hun interesse getoond in voor verschillende de
interventies.
De Systems Engineer van Rijkswaterstaat heeft aangegeven behoefte te hebben aan de interventie ten aanzien van
houding en gedrag. Dit is in de CoP (Community of Practice) SE besproken en getracht is een andere SE’er te
matchen aan dit project met de interventie. Echter is hier nog geen nader vervolg aangegeven.
Bij de feedback sessie wordt enthousiast gereageerd en de projectmanager geeft aan graag een vervolg afspraak
met alleen het IPM-team te maken. Echter door tijdsdruk is hier geen verder vervolg aangegeven.

13. Evaluatie
Een evaluatie op basis van de effecten bij case G is nog niet mogelijk. Dit omdat de KAd95-SE-meting
pas na de beëindigen van het PDEng-traject plaatsvind. Een Gate Review vindt wel in april plaats,
maar dit is de 2de Gate. De tweede Gate gaat niet op producten zoals in de KAd95 en ook niet op de
planuitwerkingsfase. Het is daarom niet mogelijk om het effect van de interventie(s) en de
toepassing van SE te meten. Daarom is ervoor gekozen om een gedurende het proces waar bij de
interventies ontwikkeld zijn veelvuldig feedback te vragen aan IPM-teams, afdelingen en experts.
Feedback is gegeven voor de interventies en de ontwikkelde TeamToolbox (zie volgende paragraaf).
In het ontwerprapport wordt vooral gefocust op de interventies en daarom presenteren we in tabel
10.10 een overzicht van de ontwikkeling van de interventies waarbij veelvuldig is geëvalueerd. Dat de
interventies en TeamToolbox invulling geeft aan een werkelijke behoefte van IPM-teams blijkt uit de
aanvragen van enkele projecten (zie paragraaf 12.3).
Tabel 13.1: ontwikkeling van de interventies

Datum

‘Bron’

Interventie

Feedback /

Ontwikkel actie

16-9-14

IPM-team
Case C

C

30-10-14

C. Orij, M.
Mos

F

Ontwikkeling feedback A3
geïnspireerd op Lean-A3. Betere
voorbereiding ten aanzien van
verbeter adviezen.
Uitwerken en ontwikkelen interventie
SE evaluatie

4-11-14

IPM-team
Case B

C

29-1-15

IPM-team
Case A
IPM-team
Case A

C

Beamer was niet aanwezig, de presentatie aangaande het
teamproces had beter gekund. Het team gaf wel aan
punten van michiel te herkennen en deze mee te nemen
naar een teambuildings sessie met een coach.
In een bespreking aangaande de problemen en mogelijke
interventies is het volgende de interventie toegevoegd: SE
evaluatie
Het team geeft aan de feedback te herkennen en gaat
hiermee aan de slag. Het team geeft aan dat de IPM-teams
behoefte hebben concrete adviesproducten en contact
gegevens van ervaringsdeskundigen.
Het in het alliantieteam wordt de feedback aangaande
directieve onderlinge coaching herkend.
De projectmanager wil graag interventie E aandacht voor
houding en gedrag toepassen

29-1-15

E
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Zoektocht naar betere ontsluiting en
presentatie van de ontwikkelde
interventies voor de doelgroep (IPMrolhouders).
Uitwerking en afstemming om
interventie te organiseren en voor te
bereiden.

15-12-14
12-1-15

IPM-team
interventie
case
Werkwijzeadviseur

A

Het bijwonen en observeren van een team coaching sessie
ten aanzien van de ontwikkeling interventie SE-

B

5-2-15

Werkwijzeadviseur

E

11-2-15

CoP-SE

E

18-2-15

Werkveld
SO&S

A

12-1-15

Kwaliteitsmedewerker
case B
Coördinator
SEopleidingen

D

Het is belangrijk dat er in het OM-TM-CM overleg een
escalatie lijn is naar de PM of MBP. Daarom is het beter dat
deze niet deel uitmaken van het overleg. Een
Het waarderend gesprek is een goede invulling en leidraad
voor het uitvoeren van de interventie ten aanzien van
houding en gedrag
Een template voor de interventie wordt besproken en
verbetertips worden gegeven voor de interventie ten
aanzien van houding en gedrag.
De project specifieke stappenplan cursus lijkt erg op de
teamcoaching interventies voeg deze daarom toe aan
interventie A
Aandachtspunten ten aanzien van de reviewsessies en
borging zijn opgevraagd

5-2-15

10-3-15

A

Gebruik de instructie in de docentenhandleiding van d e SEstappenplancursus. Om SE-theorie voor project specifieke
stappenplan cursus als interventie te kunnen gebruiken.

Bijwonen sessies, observeren aanpak
teamcoach en documenteren voor
ontwerp.
Aanpassen beschrijving interventie in
handleiding
Ontwikkelen template op basis van
het waarderend gesprek zoals in de
RISMAN-methodiek
Verbeteren template en interventie E.

Uitbreiding interventie A

Nog niet ontvangen

Uitbreiding interventie A in
handleiding

13.1 TeamToolbox
De TeamToolbox is het eindresultaat van dit PDEng-traject. De Toolbox bevat zes interventies die
IPM-teams helpen om SE gezamenlijk beter toe te passen. De interventies richten zich op de zachte
kant oftewel het teamproces. De Toolbox presenteert en beschrijft niet alleen de interventies maar
geeft ook richting en ondersteuning bij de toepassing van de interventies.
Samenvatting
De TeamToolbox is geïnspireerd op de RISMAN®-methode. De kaartjes in de Toolbox geven
antwoord op de belangrijkste vragen zoals: waarom werkt de interventie en hoe werkt de
interventie? Dit zijn de implementatie en justificatie modules zoals in het ontwerprapport
beschreven. Maar ook de effecten, tijdsinvestering en andere belangrijke details worden genoemd in
de kaartjes om de gebruikers een snel idee te geven van een interventie. De kaartjes hebben een QRcode deze zijn gelinkt aan een website waar meer informatie te vinden is. De informatie van de
kaartjes kan zo worden gekoppeld aan bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige (projectmanager of
adviseur) die vertellen over het effect van een interventie. In de Toolbox is een handleiding, waarin
meer informatie over de toepassing van een interventie te vinden is. De handleiding helpt ook bij het
voorbereiden de geselecteerde interventie. De Toolbox bevat ook enkele ‘tools’ of ‘templates’ die
een voor opzet en structuur geven voor het toepassen van een interventie. Zo hoeven de gebruikers
niet elke keer hier een eigen invulling aan te geven.

Figuur 13.1: eerste prototype de: SE-TeamToolkist
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Ontwerpkeuzes en ontwikkeling
Zoals eerder is verteld is de Toolbox geïnspireerd op de RISMAN®-methode. RISMAN is bekend bij
veel medewerkers in de GWW-sector en roept positieve associaties op bij mensen die de methode
kennen. Vooral bij projectbeheersing en haar medewerkers is de methode bekend, dit zorgt voor een
(h)erkenning van de mogelijkheden van de Toolbox.
Hout is gekozen als materiaal voor de Toolbox. Dit sluit aan bij de associatie met een wijnkistje, de
Toolbox is een geschenk aan het IPM-team, en het team kan de Toolbox nuttigen wanneer het hier
behoefte aan heeft. De Toolbox is redelijk groot van omvang, zo valt deze niet alleen op maar kunnen
er ook extra dingen worden toegevoegd zoals post-its, magneetjes, USB-sticks, ect. De toevoegingen
kunnen gebruikt worden tijdens de toepassing van de interventies. Maar ook maken deze
toevoegingen de Toolbox laagdrempeliger in het gebruik en speelser van karakter.
De aanleiding voor de Toolbox kan gevonden worden in een feedbacksessie aan het IPM-team van de
case B. Het IPM-team gaf aan behoefte te hebben aan een adviesproduct, waarmee adviseurs
letterlijk mee gaan leuren. De Toolbox is vervolgens aan een aantal IPM-teams (cases A en E) en
mogelijke gebruikersgroepen gepresenteerd (Community of Practice - SE, Technisch Management in
gesprek en het werkveld systeem ontwikkeling en specificeren. Feedback van deze sessies is
meegenomen in het ontwerp van de Toolbox en de bijbehorende onderdelen kaartjes, handleiding,
etc. Voor een beknopt overzicht van de teams en hun belangrijkste punten zie tabel 1.1.
Datum

Tabel 13.1: Overzicht van de ontwikkeling van de SE-TeamToolbox
Bron/‘Zender’
Feedback / Opmerkingen / Bevindingen

9-11-14

IPM-team case B

12-1-15

PM, MBP +
kwaliteit case B
Begeleiding UT

Actie

We hebben behoefte aan verbinding met personen die
ervaring hebben met een interventie
Zoek contact met RWS Projectendag / verbeter community
KAd,
Maak bevindingen tastbaar in een product/instrument

Linken van kaartjes naar adviseurs of
ervaringsdeskundigen
Zoeken contact Angela Vlaar, RWS
projectendag
Ontwikkeling toolbox

Zoek contact met Trudes Heems en denk aan een
uitvouwbare kaart/tafelkleed

Contact gezocht met Trudes Heems

5-2-15

Opdrachtgever en
innovatie
manager
SE coördinator

Voeg een GRIP-USB stick toe!

Overwegen in herontwerp

29-1-15

IPM-team case A

Overwegen in herontwerp

5-2-15

12-2-15

Werkwijze
adviseur
Adviseur en SE
coördinator
CoP SE

18-2-15

Werkveld SO&S

10-3-15

Expert TUDelft

5-3-15

TM in gesprek

12-3-15

RWS
projectendag

26-3-15

Begeleiding UT

Pas op voor SE-focus die schrikt mogelijk af. Dit is een
goede manier om bewustwording te creëren net zoals het
SCB spel er komen altijd wel goede dingen naar boven.
Zie toolbox als ‘gimmick’. Noem de toolkist de SETeamToolbox . Toolbox productie/bouwtips
Voeg de Leidraad SE toe Aan de toolbox. Dit kan door hem
als hard copy toe te voegen of als kaartje met QR-code.
Positioneer toolbox bij SE-adviseur Project Organisatie
Toolbox. Ook waren er enkele productie en bouwtips.
Implementatie adviezen (positionering, beheer), zie SEadviseurs (SO&S + PO) voor een aantal interventies als
uitvoerders.
-Zorg dat de boodschap helder is, aan een duidelijke
doelgroep.
-Appeleer op herkenbare dilemma’s voor gebruikers en hoe
de toolbox daar in helpt
Wie gaat de interventies doen, wat zijn indicatoren om een
interventie toe te passen, wanneer welke interventie?
Gesproken met diverse IPM-rolhouders, afdelingshoofden,
adviseurs en directeuren over de bevindingen en
resultaten.
De toolbox kan worden gericht op verschillende
doelgroepen: 1) Projectmanagers, 2) SE-adviseurs en 3)
IPM-rolhouders

20-1-15
5-2-15

12-2-15
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Veranderen naam van SE-toolkist naar
SE-TeamToolbox
Uitzoeken link toolbox met leidraad SE
Contact zoeken met het werkveld SO&S
en WKI voor borging.
Verder door ontwikkelen interventies en
hulpmiddelen met SE-adviseurs.
In schakelen communicatie deskundige

Herbezinning tav. communicatie en
borging
Diverse aandachtspunten voor het
ontwerp
Maak de boodschap van de toolbox
geschikt voor verschillende doelgroepen.

2-4-15

IPM-team +
adviseurs case E

De toolbox hoort bij de projectmanager gepositioneerd te
worden.

15-4-15

Eindredacteur en
grafische
vormgever
Kenniskring SE
zuid
Opdrachtgever en
SE-coordinator

Gesprek professionalisering SE-TeamToolbox, tbv
vormgeving, tekst redactie en productie dozen

20-4-15
28-4-15

Gesprek met een technischmanager en een SE-adviseur van
Rijkswaterstaat
Gesprek tbv. borging van SE-TeamToolbox binnen
Rijkswaterstaat

Focus de boodschap op de
projectmanager, en borg bij
projectmanagement de toolbox.
Diverse aandachtspunten voor de
verdere ontwikkeling van de toolbox
Zorg voor een goede borging
Positionering en boring van de Toolbox

13.2 Conclusie
De Toolbox voorziet in een behoefte van IPM-teams en SE adviseurs zie tabel 13.1 De Toolbox kan
worden gezien als een explicietere handreiking aan IPM-teams die aangeeft wat ze kunnen doen als
ze SE beter willen toepassen. Wel zijn er nog enkele belangrijke aandachtspunten genoemd door de
expert van de TUDelft en tijdens Technisch Management in gesprek. Deze punten worden in het
implementatieplan besproken. Dat er binnen Rijkswaterstaat vertrouwen is in de TeamToolbox blijkt
uit de ontwikkeling en de bestelling van vijfentwintig toolboxen, waarbij een professionele hulp is
ingeschakeld.
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Deel IV: Monitoring & Conclusie
In dit deel wordt de monitoring van het PDEng-traject toegelicht en wordt de conclusie gegeven.
Hierbij worden de voorgaande delen van het ontwerprapport als input gebruikt. Het onderdeel
monitoring wordt niet uitgebreid uitgewerkt, omdat dit deels wordt geborgd met de ‘in-process
evaluaties’ met experts en mogelijke eindgebruikers van Rijkswaterstaat. Deze evaluaties zijn op
verschillende momenten georganiseerd: in paragraaf 10.4 (ontwikkeling interventies), hoofdstuk 8
(datafeedback)en hoofdstuk 13 (evaluatie). Eenzelfde proces heeft plaatsgevonden voor
TeamToolbox, dit wordt beschreven in het implementatievoorstel. Uit al deze evaluatie momenten is
de feedback meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. Bovendien is de voortgang van het PDEngtraject ook gemonitord door de begeleiding, hiervan is een beschrijving te vinden in het
procesrapport. Het onderdeel conclusies bevat de discussie en een conclusie met aanbevelingen voor
Rijkswaterstaat.

Monitoring heeft plaats gevonden gedurende alle stappen en gedurende het hele PDEng-traject. De
monitoring is uitgevoerd door zowel begeleiders van de universiteit als die van Rijkswaterstaat. Maar
ook door feedback aan IPM-teams en andere betrokkenen binnen en buiten Rijkswaterstaat heeft er
monitoring plaatsgevonden. De volgende activiteiten zijn ondernomen om de resultaten maar ook
het proces te monitoren.





Gezamenlijke Voortgangsgesprekken RWS en UTwente
Individuele besprekingen met begeleiders
Presenteren bevindingen CoP SE (Community of Practice)
Feedback en toelichting aan IPM-teams en afdelingen
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(3x per jaar)
(1x per 2 of 3 weken)
(1x per jaar)
(>7x in jaar 2)

14. Discussie
Dit hoofdstuk bediscussieert de belangrijkste bevindingen en reflecteert op de gebruikte
instrumenten met betrekking tot de dataverzameling. Een ander punt waarop wordt gereflecteerd is
de evaluatie van de interventies.
De link tussen teamproces en productkwaliteit is niet in alle casestudies gevonden, zoals is gebleken
uit de resultaten van de casestudies. Kennelijk spelen er meer factoren die invloed hebben of de
productkwaliteit en het KAd95-SE-oordeel. Te denken valt aan bijvoorbeeld de beschikbaarheid van
een goede specificeerder. Het teamproces kan wel worden gezien als een voorwaarde voor een
groene KAd. Dit omdat de teams die groen scoren in de KAd (niet alleen voor SE) ook goed scoren op
het teamproces. Echter hebben verbeteringen aangaande het teamproces waarschijnlijk een beperkt
effect, omdat IPM-teams in het algemeen goed op het teamproces scoren. De ontwikkelde
interventies kunnen de teamscores wel naar een hoger niveau brengen en daarmee dus
waarschijnlijk indirect dus ook de KAd95-SE-resultaten.
De betrouwbaarheid van de KAd resultaten wordt vaak als punt van discussie door projectteams
aangehaald. Dit is ook een punt van aandacht in deze discussie. De geanalyseerde KAd-SE-resultaten
zijn momenteel nog beoordeeld aan de hand van verschillende formats en niet altijd wordt er een
duidelijk oordeel uitgesproken (rood, oranje of groen). De verschillende formats en onduidelijke
oordelen maken het vergelijken van onderdelen en projecten lastig, om dit te ondervangen is aan
een expert van het KAd-loket gevraagd de resultaten te helpen interpreteren. Anderzijds zijn de KAdbeoordelaars intern gecertificeerd wat de kwaliteit van KAd-resultaten voldoende dient te borgen.
Een punt dat vaak wordt aangehaald door projectteams is de beoordeling van maatwerk in projecten
door de KAd-beoordelaars.
De TDS is op zichzelf een wetenschappelijk gevalideerd instrument, maar het instrument dient wel op
een professionele wijze gehanteerd en geïnterpreteerd te worden (Wageman, Hackman en Lehman,
2005). Om betrouwbare resultaten te krijgen zijn de aanbevelingen van Wageman, Hackman en
Lehman (2005) gevolgd. Een analyse zoals geadviseerd door Wageman, Hackman en Lehman (2005)
naar intra-klasse correlaties en Crombach’s alfa is echter niet uitgevoerd door een te kleine
onderzoekspopulatie. Hierbij moet worden opgemerkt dat focus van de casestudies vooral
kwalitatief van aard en niet kwantitatief. Zo dienen de resultaten ook geïnterpreteerd te worden.
Voor een diepgaandere discussie waar meer theorie aanbod komt wordt verwezen we naar de
discussie van de publicatie in het onderdeel verspreiding resultaten van het protfolio.
Het evalueren van het effect van de interventies op de KAd95-SE is niet mogelijk gebleken. Dit omdat
de interventies verspreid liggen in de planuitwerkingsfase. Zo is de interventie aandacht voor
competenties geschikt aan het begin van de planuitwerkingsfase terwijl de SE-evaluatie het best tot
zijn rechtkomt na het KAd95-SE oordeel, waar bijvoorbeeld een jaar tussen kan zitten. Deze tijd was
beschikbaar in het PDEng-traject echter hadden de interventies dan niet ontwikkeld kunnen worden.
Daarom is er voor gekozen om enkele interventies ingang te zetten aan het begin van
implementatiecasestudie G en om enkele interventies individueel te evalueren.
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15. Conclusies & Aanbevelingen
Omtrent de oorspronkelijke aanleiding van het onderzoek; de perceptie van de technisch manager
dat de toepassing van Systems Engineering in het Integrale ProjectManagement-team achterblijft,
kwam geen eenduidig antwoord. Verschillende problemen worden wel breed ervaren (door de
geïnterviewde rolhouders) bij de toepassing van SE in IPM-teams. SE kan dus beter toegepast worden
door IPM-rolhouders, wat meetbaar is met de KAd95-SE. De verbeterpunten liggen deels bij
teamproces, de gevonden en uitgewerkte interventies kunnen hier een bijdragen aan leveren.
De interventies zijn op basis van succesvolle projecten tot stand gekomen, waar ze hebben
bijgedragen aan zowel een goed teamproces als aan positieve scores voor SE-producttoetsen. De
interventies zijn gevonden en ontwikkeld met input vanuit een aantal casestudies. In de cases werd
gezocht naar een relatie tussen teamproces en productkwaliteit. Deze relatie is gevonden in de
casestudies, maar de relatie is niet goed te onderbouwen. Er spelen meer factoren een rol bij het
KAd95-SE-oordeel. Het teamproces kan wel worden gezien als een voorwaarde voor een groene KAd.
Dit omdat de teams die goed scoren in de KAd ook goed scoren op het teamproces. Echter hebben
verbeteringen aangaande het teamproces waarschijnlijk beperkt effect, omdat IPM-teams in het
algemeen goed op het teamproces scoren.
De ontwikkelde interventies zijn geschikt om te gebruiken en zijn individueel doorontwikkeld en
geëvalueerd. Een evaluatie van de interventies en het effect op de KAd95-SE heeft niet plaats kunnen
vinden. Echter moeten de interventies wel ontsloten worden naar de eindgebruikers (IPM-teams) op
een voor hun begrijpelijke manier.

Aanbevelingen
De aanbevelingen zijn gericht op de opdrachtgever: het kennisveld technisch management. Allereerst
wordt aangeraden de interventies te valideren voor één of meerdere projecten. Hier is zijn al twee
projecten mee aan de slag gegaan, en een ander had verregaande interesse. De interventies moeten
niet beschouwd worden als een statisch gegeven. De gevonden interventies zijn opgehaald uit zes
projecten, het is dus waarschijnlijk dat er meer geschikte interventies bestaan en toegepast worden.
Daarom is het mogelijk dat er in de tijd interventies afvallen of bij komen die IPM-teams helpen bij
het toepassen van SE. Een verdere borging van de interventies wordt aangeraden, maar daarbij dient
wel rekening te worden gehouden met de aanbevelingen die zijn beschreven in het implementatie
voorstel. Zo wordt aangeraden de TeamToolbox bij een afdelingshoofd te borgen. Een andere
aanbeveling is het zoeken van aansluiting bij de Systems Engineering Academy om nieuwe SEadviseurs met de interventies bekend te maken. Ook wordt aanbevolen om de casestudies langer te
volgen en te kijken naar andere indicatoren die informatie geven over de kwaliteit van een project
bijvoorbeeld het aantal VTW’s, het gebruik van de pot onvoorzien, de inschrijfprijs, etc.
Aanbevelingen die niet specifiek voor het technisch management gelden zijn er ook. In de metingen
naar het teamproces is gebleken dat de stabiliteit van IPM-teams is beïnvloed door de
plaatsingsrondes. Gemeten projecten die relatief laag scoren op stabiliteit, hebben ook een
negatieve beoordeling in de KAd95-SE. Nu zijn slechts en beperkt aantal projecten gemeten dus kan,
maar de indicatie is duidelijk. Het is voor IPM-teams en lijnmanagers aan te bevelen om de IPMteams, stabiel te houden waar dit mogelijk is en geen onnodige wijzigingen door te voeren.
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Reflectie
In dit gedeelte reflecteer ik op het doorlopen PDEng-traject en neem ik de lezer hier in mee in een
aantal ontwikkelingen. De onderstaande punten hebben een belangrijke rol gespeeld binnen dit
traject. Ik beschrijf deze punten vanuit mijn eigen perspectief.
Zoektocht
De probleemcontext (het verbeteren van de toepassing van Systems Engineering binnen IPM-teams)
was in eerste instantie breed en het heeft meer dan een halfjaar geduurd voordat de
probleemcontext scherp was. Interviews en een documentenstudie gaven een goede eerste aanzet,
maar de opdrachtgever heeft een cruciale focus gegeven door concrete ontwerpdoelstelling te
verwoorden; een 100% groene score voor KAd-SE resultaten. Aanvankelijk zijn we gestart met het
beeld de toepassing van SE binnen IPM-teams verbetert dient te worden. Echter gedurende de
exploratie ontstond het beeld dat het glas halfvol was, terwijl dit door anderen wordt/werd gezien
als halfvol. Verbeterpunten aangaande de toepassing van SE binnen IPM-teams werden echter wel
ervaren en daarom werd besloten het team functioneren nader te bekijken. Ook met het team
functioneren lijkt het zo slecht nog niet te gaan, maar verbeterpunten en manieren om dit te
verbeteren zijn wel gevonden. Deze manieren zijn door ontwikkeld tot interventies die de toepassing
van SE binnen IPM-teams verbeteren. Echter zijn dit verbeteringen in de marge, omdat de
interventies de toepassing van SE binnen IPM-teams van een goed niveau naar een beter niveau
brengen. Uiteindelijk geven de interventies en de TeamToolbox (met een omweg) een invulling aan
de oorspronkelijke vraag van het technisch managent. De sturing van de begeleiding naar een
uiteindelijk eindproduct of instrument voor de klant heeft gezorgd voor een duidelijke focus op
resultaat.
Veranderingen binnen Rijkswaterstaat
Gedurende mijn tijd bij Rijkswaterstaat heb ik mijn werk en de organisatie als zeer dynamisch
ervaren. Zo heeft de reorganisatie of het (her)plaatsingsproces zeker zijn weerslag gehad op de
werknemers en mij niet onberoerd gelaten. Het effect van de plaatsingsrondes is ook geconstateerd
in de casestudies, zo waren contactpersonen niet meer beschikbaar en werden teamprocesscores
duidelijk beïnvloed. De ontwikkelingen op SE-gebied hebben ook zeker niet stil gestaan, zo is er een
3de leidraad SE gelanceerd en is Grip een waardevol instrument voor projecten geworden. Zonder de
andere initiatieven van projecten en/of afdelingen te vergeten of te kort te willen doen. Kortom, er
zijn een hoop verbeteringen in gang gezet om de toepassing van SE en andere processen naar een
hoger plan te brengen.
KAd-SE score
De KAd SE score wordt met het advieskader SE gemeten, dit is een waardevol instrument om de
toepassing van SE te meten. Ik heb de indruk dat de reviews voor SE goed en zorgvuldig plaatsvinden.
Dit maak ik op uit de beschikbaar gestelde reviews die ik van negen projecten heb in gezien. De
interne opleiding en certificering van de beoordelaars is hiervoor een goede borging. Uit de
jaaranalyse KAd (2014) blijkt dat SE zijn zaken goed op orde heeft in vergelijking met andere
disciplines. Het is ook goed dat de ‘lat van de KAd-SE score’ langzaam omhoog gaat, echter moet dit
niet te snel gebeuren zodat de projecten dit kunnen behalen.
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Evaluatie interventies
Het is helaas niet mogelijk gebleken om alle interventies te testen op één project en te meten of het
de interventies bijdragen aan een groene KAd-score. Dit traject is wel in gang gezet bij de
implementatie casestudie echter is het project nog niet ver genoeg voor een KAd95-meting. De
interventies zijn daarom bij diverse experts, projecten en afdelingen gepresenteerd, de feedback op
de interventies is vervolgens verwerkt. Er heeft dus meer een ‘in-proces’-evaluatie plaatsgevonden.
Het eerder uitvoeren van de implementatie case is was niet mogelijk geweest omdat anders de
probleem exploratie en de analyse casestudies niet op een grondige wijze waren ontwikkeld.
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Achtergrond ontwerpopdracht
De ontwerpopdracht voor het PDEng-traject is inmiddels drie jaar geleden geïnitieerd waarbij het
kennisveld technisch management de opdracht heeft aangeleverd. In mei 2013 is gestart met de
uitvoering van het PDEng-traject. In een intake gesprek met twee vertegenwoordigers van het
kennisveld technisch management is vrijwel direct besloten om de focus op IPM-teams in de
planuitwerkingsfase te plaatsen. Vervolgens is Michiel gekoppeld aan Robin de Graaf als inhoudelijk
begeleider van de Universiteit Twente en Cees Orij als begeleider en opdrachtgever vanuit
Rijkswaterstaat. De twee vertegenwoordigers van het kennisveld technisch management zijn op de
achtergrond betrokken gebleven bij de uitvoering in een klankbord rol. De oorspronkelijke
ontwerpopdracht en context beschrijving waren als volgt geformuleerd:
“In de laatste decennia heeft in de GWW sector een verschuiving plaats gevonden van rollen, taken
en verantwoordelijkheden. Rijkswaterstaat (RWS) concentreert zich sterker op het formuleren van
eisen waaraan infrastructuur moet voldoen, en marktpartijen zijn verantwoordelijk voor ontwerp,
realisatie en/of onderhoud van de infrastructuur conform de gestelde eisen. Deze verandering vraagt
om een gestructureerde en expliciete werkwijze: Systems Engineering.
Systems Engineering biedt een samenhangende set methodieken om succesvol infrastructuur tot
stand te brengen en te gebruiken. Systems Engineering heeft niet alleen betrekking op technische
systemen maar gaat ook over mensen en procedures. Sinds 2007 wordt Systems Engineering breed in
de GWW sector toegepast. Daarbij zijn diverse successen behaald, maar tevens blijkt het toepassen
van Systems Engineering een leerproces voor zowel RWS als marktpartijen. Bij RWS bestaat het beeld
dat tot heden Systems Engineering nog op een eenvoudig en sporadisch niveau wordt toegepast. Er
wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de kansen die de systematiek biedt voor het inzichtelijk
maken en oplossen van complexe infrastructurele probleemstellingen. In een project van twee jaar
gaat de PDEng kandidaat de knelpunten bij het toepassen van Systems Engineering in de GWW sector
onderzoeken en wegen aantonen die het gebruik van Systems Engineering op een hoger niveau
brengen. Vragen die erbij spelen zijn:
1) Welk niveau bij het toepassen van Systems Engineering is momenteel in de GWW sector bereikt?
2) Welke barrières bestaan voor een hoger toepassingsniveau in de GWW sector ?
3) Hoe kunnen de barrières verholpen worden om het toepassingsniveau te verhogen?”
De bovenstaande beschrijving heeft dus als vertrekpunt gefungeerd voor de start van het ontwerp.

Bijlagen
De bijlagen zijn opvraagbaar.
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