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De 4 belangrijkste leerervaringen van dit project

1 Dirccticvocrinf,t en toezicht

Het project werd fysiek gescheiden door het Noordzeekanaal. Deze scheiding is zowel hij
de projectorganisatie als bij de aannemer gehanteerd als organisatorische opdeling van het
project. Vanuit de noordzijde heeft de directie het project aangestuurd. Aan die zijde
liepen toezichthouders rond van de BD, terwijl aan de zuidzijde het toezicht is uitbesteed.
Hierop is onvoldoende controle uitgeoefend door de directie. Tevens zijn in het contract de
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden onvoldoende vastgelegd. Dit heeft enerzijds
tot problemen geleid met de directie UAV, maar anderzijds met de aannemer. Deze
hanteerde dezelfde opsplitsing. De hoofdaannemer was gevestigd aan de noordzijde, terwijl
aan de zuidzijde het project in onderaannemeing was uitbesteed, waarhij de hoofdaannemer
zijn coördinerende rol verwaarloosde (geen bevoegd aanspreekpunt aanwezig). De project-
leiding heeft hier onvoldoende op gereageerd.
Bij een volgend project waarbij het toezicht of directie en toezicht wordt uitbesteed,
zouden de rolverdeling en de rolinvulling tussen projectleiding, directie UAV en toezicht
beter uitgesproken en vastgelegd kunnen worden.

2 Onderaannenling

De hoofdaannemer heeft ca. 50% van het werk uitbesteed aan onderaannemers. Vooraf is
geen lijst van goedgekeurde onderaannemers overeengekomen met de hoofdaannemer. Dit
heeft geleid tot onevenredig 'shoppen' van de hoofdaannemer.
Achteraf bezien is de kwaliteit van het werk van de onderaannemers dermate slecht
geweest dat een evaluatie van de aanbestedingsprocedure zou kunnen leiden tot het niet
selecteren van de hoofdaannemer met zijn onderaannemers.
Ervaringen achteraf leren dat in de aanbesteding organisatorische aspecten beter vastgelegd
dienen te worden. De volgende aspecten kunnen hierbij genoemd worden:

het vooraf laten benoemen van alle belangrijke onderaannemers,
tijdens de inschrijving gedetailleerde organisatorische elementen (structuur,
onderaannemers, CV's) laten opnemen als onderdeel van de aanhieding en dit
laten meewegen. Dit dient vooraf als belangrijk selectiecriterium kenhaar te
worden gemaakt.

J. Kwaliteitsborging

De Elementaire werkwijze werd in de loop van het deelproject geïntroduceerd. Een aantal
aspecten van werken onder kwaliteitsborging zijn gehanteerd, voor het overige is gewerkt
als voorheen.
Echter, er is door de projectleiding onvoldoende gedaan om de te geringe kwaliteit van het
geleverde produkt te verhogen. De aannemer werkte volgens een kwaliteitssysteem en kon
daar dus ook op worden aangesproken. Audits zijn niet uitgevoerd en de aannemer is niet
gesanctioneerd bij het niet naleven van kwaliteits- en werkplannen.
Bij een volgend project zouden vooraf duidelijke spelregels ten aanzien van kwaliteitsbor-
ging moeten worden vastgelegd. Dit houdt in:

besteksmatig vastleggen waaraan kwaliteits- en werkplannen moeten voldoen,
besteksmatig de sancties vastleggen bij het niet naleven van het gestelde in de
kwaliteits-en werkplannen,
controles, toetsen, steekproeven en audits door directie en toezicht goed vastleg-
gen,

QMT/96025-07/HvV
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1 Produktgericht bestek

Het werken met een produktgericht bestek heeft voordelen. Doordat de belaalposten
afnemen ten opzichte van een 'conventioneel' bestek zijn de financiële controlehandelingen
dientengevolge ook afgenomen. Bij de produktdefinities dient met name gelet te worden op
het betaalbaar stellen van dit produkt in de tijd gezien. Het tijdstip van het nagenoeg
gereed zijn van een produkt en het tijdstip van het betaalbaar stellen van dat produkt mag
niet te ver uiteen liggen.
Thans is het werken met produktgerichte bestekken gemeengoed binnen BD.
In dit kader wordt tevens verwezen naar het evaluatierapport produktgerichte bestekken
BDD 378.

QMT/96025-07/HvV 2
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2 Inleiding

Eén van de deelprojecten van het Wijkcrtunnelproject is het deelproject kunstwerken Wijkortunnel.
Dit project is geheel afgerond. Binnen de Bouwdienst wordt de elementaire werkwijze gehanteerd.
Onderdeel hiervan is het evalueren van de projecten als onderdeel van de afronding. Daartoe heeft
de Bouwdienst aan QM Quality Management opdracht verleend.

De evaluatie heeft met name betrekking op de ontwerp- , aanbestedings en uitvoeringsfase van het
deelproject Door de leden van de voormalige projectgroep kunstwerken Wijkertunnel is reeds
aandacht besteed aan de evaluatie. Dit heeft geresulteerd in een lijst van aandachtspunten. Deze lijst
is als leidraad voor de verdere evaluatie gebruikt.

De evaluateie beoogt om de ervaringen en bevindingen, opgedaan tijdens het deelproject, vast tc4
leggen en afwijkingen in de feitelijk gevolgde werkwijze ten opzichte van de geplande werkwijze
inzichtelijk te maken. Hiermee kan worden voorkomen dat ongewenste afwijkingen zich in de
toekomst herhalen. Bovendien kan het evaluatierapport dienen als brondocument bij het vaststellen
van de gewenste werkwijze bij andere vergelijkbare projecten van de Bouwdienst.

De resultaten van de evaluatie zijn bestemd voor de Bouwdienst, primair het projectteam kunstwer-
ken Wijkertunnel. Opdrachtgever is de projectleider van dit deelproject (de heer C. Heiden).

De evaluatie is uitgevoerd door bestudering van relevante documentatie en het houden van een
aantal interviews met de projectteamleden (R. Sikkens, M. Arends, A.H. Klok, C. Heiden). Als
leidraad bij de interviews zijn de bekende beheersaspecten van projectmatig werken gehanteerd
(tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie) waarlangs de gang van zaken in de ontwerp-,
bestek-, aanbestedings- en uitvoeringsfase werden geëvalueerd.

In hoofdstuk 1 worden de drie belangrijkste leerervaringen van dit project gegeven. In hoofdstuk 3
wordt een historisch overzicht gegeven van de gang van zaken tijdens het project. In hoofdstuk 4
worden de ervaringen van de projectteamleden besproken langs de beheersaspecten van projectmatig
werken. In hoofdstuk 5 worden de conclusies en aanbevelingen uit de interviews genoteerd. In de
bijlage wordt een weergave gegeven van de gehouden interviews.

Dit rapport is een presentatie van de resultaten van de evaluatie. In deel 2 worden als aparte bijlage
de 5 interviews gepresenteerd.

QMT/96025-07/HvV
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3 Historisch overzicht van het project

3.1 Bcsteksvoorbereiding

Uit deelprojectplan van 21 mei 1990:
a) In het struktuurschema Verkeer en Vervoer is de aanleg van de Rijkswegen 22 en 9, het

gedeelte Santpoort - Uitgeest, met de in Rijksweg 22 geprojecteerde tunnel onder het
Noordzeekanaal (Wijkertunncl) en een 20-tal kunstwerken gepland in de periode 19889 -
1993. Ten behoeve van de realisatie van de tunnel en de aansluitende wegen en kunstwer-
ken is een projectorganisatie ingesteld, waarin de direct betrokken diensten, de Directie
Noord-Holland en de Bouwdienst (voormalige directie Bruggen en directie Sluizen en
Stuwen) zijn vertegenwoordigd. De leiding van de projectorganisatie berust bij de
Hoofdafdeling Nieuwe Werken (TZ) van de directie Noord-Holland. Het tijdstip waarop
de werkgroep kunstwerken is ingesteld, is formeel 2 januari 1989. Vanaf dit tijdstip zijn
de projectteam vergaderingen Wijkertunnel gestart en is concreet inhoud gegeven aan het
opstellen van het deelprojectplan werkgroep kunstwerken.
Vóór de datum 01-01-89 is vanaf 1986 tJm 1989 door Directie Bruggen deelgenomen aan
het beoogde project, waarbij voorontwerpen en alternatieven inclusief kostenramingen zijn
opgesteld op verzoek van Directie Noord-Holland.

b) De financiering en exploitatie van het aan te leggen weggedeelte inclusief kunstwerken
komt in partikuliere handen.

c) De bestekken voor de bouw van de kunstwerken worden opgezet als Directie Bruggen
bestekken.
Directievoering:
De taken van de projectleiding uitvoering ten aanzien van de uitvoe..eringsaspeoten was bij
de Directie Bruggen:

verantwoordelijk voor directievoering over de in uitvoering zijnde bestekken;
verantwoordelijk voor de personeelsinzet met betrekking tot het benodigde
toezicht, alsmede voor het zonodig uitbesteden van dit toezicht.

d) Het totale kunstwerken project is verdeeld in bestekken (bestekken I, TI, III en IV).
e) Het tijdschema voor de bestekken was als volgt:

bestek I van 1-7-1989 tot 1-2-1990 (kw 15 - 18)
bestek 11 van 25-1-1990 tot 25-7-1991
bestek III van 31-7-1990 tot 4-8-1992
bestek IV van 5-8-1991 tot tot )-3-1993 (kw 11, 12 en 13)
Het verhardingen bestek start bij beëindiging van bestek 11.

Private financiën geregeld op 1-2-1990.

f) Raming kosten d.d. 1-1 1989 voor de realisatie van de houw is:
bestek 1 J 2,800,000
bestek Il I 16,200,000
bestek III I 11,200,000
bestek IV I 8,200,000

uitbesteding ontwerpwerkzaamheden I 980,000
uitbesteding uitvoering I 1,200,000

g) Aanbestedingsprocedure:
Elk bestek wordt openbaar aanbesteed. Er zijn geen dwingende redenen om selectief aan te
besteden. Gelet op de grootte van de geraamde aannemingssommen van de bestekken ll , III
en IV ligt het voor de hand dat gekwalificeerde aannemers voldoen aan de gunningscritcria
van de voormalige Directie Bruggen.

QMT/9602S-07/HvV 4
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h) Opgetreden wijzigingen vanaf 1989:

Medio juli 1989 is bestek IV vervat in bestek UI, daar twee van de drie in dit bestek
behorende kunstwerken (kw 11 en kw 12) te kritisch in tijdschema lagen t.a.v. fasering
van het verhardingsbestek. Verkorting van bouwtijd was niet haalbaar, waardoor de
uitvoeringsfase van de kunstwerken eerder diende te starten.

i) Gedurende bovenvermelde periode is wegens het ontbreken van een private financier
herhaaldelijk het oorspronkelijke tijdschema opgeschoven.

j) Bestek 11 (BR 2223) is 5 april 1990 naar de HW gezonden en mei 1990 teruggekomen.
Toen is vastgesteld dat indien private gelden werden gevonden de aanbesteding en
aankondiging kon plaatsvinden.

k) Voorbereidingsproces:
Bestek I (BR 1909) is geheel voorbereid bij Directie Bruggen.
Bestek II (BR 2223) is geschreven door de besteksafde1ing van Directie Bruggen. De
bestekstekeningen zijn hoofdzakelijk uitbesteed (contract BR 2196a).
Het schrijven van bestek m is uitbesteed (contract 2196b) en het maken van de besteks-
tekeningen is uitbesteed (BR 2196a). Het werk werd opgedragen nadat de private financiën
waren geregeld.
Het maken van, voor de uitvoeringsplanning maatgevende detailtekeningen voor bestek Il,
zijn uitbesteed (BR 2196a) en alle overige detailtekeningen voor bestek II en m zijn tevens
uitbesteed (BR 2196b).
De genoemde overeenkomsten zijn afgesloten met BVN (BR 2196a is f 413,000 en BR
2196b isf 650,(00). BR 2196a is 15 mei 1991 opgeleverd.

I) Opgetreden wijzigingen vanaf mei 1991:
De verwachte datum van rondkomen private financiering was 1 juni 1991. Dit betekende
dat bestek II 3 maanden na 1 juni in uitvoering kon worden genomen. Start uitvoering
bestek III was gepland op 1 november 1991. Het bleek dus noodzakelijk om de bestekken
rr en m zo spoedig mogelijk klaar te hebben.
Bestek II moet worden aangepast in verband met nieuw suppletiebestand. UCA etc. en in
verband met een aanpassing aan o.a. kw 5.
Op 29 mei 1991 wordt besloten om de bestekken II en m als één bestek op de markt te
brengen. Met als voordeel één administratieve afhandeling en één verantwoordelijke
aannemer.
Nadat dit gecombineerde bestek nagenoeg gereed was is besloten om dit samengestelde
bestek te wijzigen tot een produktgericht bestek. Het grote voordeel hiervan is dat de ca.
2000 besteksposten teruggebracht werden tot ca. 200 besteksposten. Dit type bestek was
het eerste op zijn gebied binnen BD.
De aanbestedingsprocedure werd gehouden met voorselectie. Het aantal uitnodigingen voor
inschrijving bedroeg 9. Reden voor voorselectie was het werken met een goed gekwalifi-
ceerde aannemer, waarbij met name aan oplevering binnen de planning grote waarde werd
gehecht. Dit in verband met de openstelling van het wegvak in relatie tot de inkomsten-
bron van de private financier.

3.2 Selectieprocedure

De selectieprocedure heeft plaatsgevonden van 7 tfm 10 juli 1992. Het resultaat was dat 17 van de
18 kandidaten geschikt werden geacht. Uitgangspunt vooraf was dat maximaal 9 aannemers in
aanmerking zouden komen voor een uitnodiging voor aanbesteding.
Volgens publikatie zouden de geselecteerde aannemers op 1 september 1992 het bestek ontvangen
t.b. v. de aanbesteding. Doordat de politiek voor die datum geen akkoord bereikte over de private
financiering is de aanbesteding uiteindelijk vertraagd tot 30 oktober van dat jaar.
Op 28 augustus komt het verzoek van H.I.D. van BD om alle geschikte kandidaten uit te nodigen,
conform de procedure van het tunnelbestek.

QMT/96025-07/HvY
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4 De beheersaspecten

4.1 Tijd

4.1.1 Inleiding
De politieke keuze om het project privaat te financieren heeft de besluitvorming aanzienlijk
vertraagd. De aanhestedingsdatum is meerdere malen opgeschoven, terwijl de opleveringsdatum niet
evenredig meeschoof. Dit heeft de planning voor zowel ontwerp als uitvoering onder druk gezet.
ln eerste instantie is het oorspronkelijk aantal van drie bestekken, door uitvoeringstechnische
redenen, teruggebracht tot twee bestekken (kunstwerken noordzijde en kunstwerken zuidzijde
Noordzeekanaal ).
In verband met het BD-beleid om grotere bestekken op de markt te brengen en om een bijbehoren-
de eenvoudige contractvorming te bewaken, is gekozen voor één bestek. Daar dit bestek ca. 2000
besteksposten bevatte is vervolgens overgegaan tot een produktgerichte besteksindeling (ca. 200
besteksposten), Dit produktgerichte bestek gaf een hetere beheersing cg. toetsing op financiële
aspecten (betaalbaar stellingen). Op de technische toetsing van onderliggende activiteiten had dit
geen invloed. De produkten moeten wel technisch kwalitatief beoordeeld worden, ongeacht de
hoeveelheid besteksposten.

4.1.2 Ontwerp en bestek
Het opstellen van het bestek werd uitgevoerd door een ingenieursbureau. Toetsing van het
geleverde werk gebeurde door de Bouwdienst en heeft onder tijdsdruk gestaan. Door dit uitbesteden
ontstond een zekere mate van onafhankelijkheid ten aanzien van capaciteit en daardoor van het
heheersaspect tijd. De geleidelijke bundeling van de bestekken heeft daardoor weinig invloed gehad
op de planning.

4.1.3 Aanbestedingsprocedure
De aanbestedingsprocedure werd door de samenvoeging van bestekken aanzienlijk vereenvoudigd.
Het hele werk kon in één keer op de markt worden gebracht.

4.1.4 Uitvoering
De voor de uitvoering van het project benodigde wegafzettingen en andere verkeersmaatregelen zijn
in vroeg stadium vastgelegd, zodanig dat de overlast voor weggebruikers tot een minimum beperkt
zou blijven. De in het bestek genoemde data zijn door de aannemer nageleefd.
De beschikbare capaciteit voor directievoering en toezicht was onvoldoende. Het beleid van de
overheid is erop gericht om meer werk uit te besteden aan de markt. In het verlengde van die
gedachte wil Rijkswaterstaat directievoering en toezicht in de toekomst meer gaan uithestcden.
Zwaartepunt van directievoering en toezicht door de Bouwdienst zal in de toekomst meer gaan
liggen in het voor- en natraject, uitvoering krijgt een ondergeschikte rol. Voor dit project is het
voornemen tot totale uitbesteding gedeeltelijk teruggedraaid. Na onderhandelen is de capaciteit
enigszins opgevoerd. Een deel van het extra personeel was ingehuurd, een deel van het werk was
uithestced.

Van een aantal kunstwerken stond in het bestek een datum van gereedzijn genoemd. Deze in het
bestek genoemde data zijn over het algemeen gehaald, slechts de uitvoering van KW 6 stond als
gevolg van uitvoeringstechnische problemen onder druk, maar KW 6 is toch tijdig in gebruik
genomen.

Het totale project kunstwerken Wijkertunneltracé is een half jaar eerder opgeleverd.

QMT/96025-07/HvV 6
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4.2.1 Inleiding
Twee factoren spelen een belangrijke rol hij de financiële afhandeling van het project: de private
financiering en het werken met ccn produktgericht bestek.

4.2.2 Ontwerp
De uitbestede engineeringswerkzaarnheden zijn binnen de gestelde hudgetten verlopen. De
geleidelijke clustering van de oorspronkelijke drie naar uiteindelijk één bestek bood schaalvoordelen
en daarmee lagere engineeringakosten. De vertaalslag in het bestek van traditioneel naar produkt-
gericht heeft kostenverhogend gewerkt.

Bij het ontwerp van KW 8 is waar het de voorspanning betreft een hoeveelhedenfout in het bestek
gemaakt door het ingenieurshureau. Dit leidde tot een kostenverhoging.

4.2.3 Aanbestedingsprocedure
De marktsituatie ten tijde van de aanbesteding leidde tot uiterst concurrerende inschrijfbedragen.

4.2.4 Uitvoering
De aannemer heeft wellicht onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van het werken met
een produktgericht bestek met betrekking tot de termijnen van betaling. Hoewel dit geen werkelijk
punt van discussie was (in het bestek stond de betalingsprocedure juist omschreven), heeft dit wel
geleid tot ongewenste fricties tussen aannemer en directie. De betalingsprocedure zelf verliep over
veel schijven als gevolg van de private financiering. Daardoor werd de gestelde betalingstermijn
van 28 dagen niet altijd gehaald. De aannemer heeft vier keer een renteclaim ingediend, als gevolg
van te late betaling. De in het vervolg hiervan opgestelde versnelde procedure verliep wel naar
wens. In theorie waren de zaken goed geregeld maar de onervarenheid met deze procedure maakte
een gewenningsperiode noodzakelijk.

Bij de uitvoering van het gewijzigde KW 1 in de gemeente Velsen is zonder bouwvergunning ge-
bouwd. Het bestek voorzag in een eenvoudige onderdoorgang.' De gemeente Velsen vatte echter het
plan op om de onderdoorgang op te waarderen naar een tunnel voor voetgangers en fietsers.
Daarbij zouden de meerkosten worden gedragen door de gemeente of het Recreatieschap. Er werd
gewerkt met instemming van het projectmanagement.

En het projectmanagement had intensief contact met de gemeentelijke instanties waarbij uitgangs-
punt was dat het werk volgens het alternatief zou worden uitgevoerd. Het projectmanagement kwam
daarvoor bij de Bouwdienst met een scope-wijziging, een aanvullende opdracht die met de
aannemer als meerwerk werd afgehandeld. Door de gemeenteraadsverkiezingen en de daaruit
voortvloeiende politieke verschuiving in de gemeenteraad werd uiteindelijk de bouwvergunning niet
afgegeven.

KW 12 west was te laag gebudgetteerd, gezien de aanzienlijke post renovatiewerkzaamheden van
het bestaande kunstwerk. De tijd verstreken tussen bestek en start uitvoering was dermate groot, dat
de schade was verergerd en de milieu-eisen fors waren aangescherpt. Tevens werd door de
principaal een scope-wijziging geïnitieerd in de vorm van aanvullende werkzaamheden aan het
viaduct. Door deze drie factoren ontstond een aanzienlijke kostenverhoging.
De extra uit te voeren werkzaamheden werden niet als meerwerk maar als aanvullende opdracht in
de vorm van een scope-wijziging vastgelegd. De werkzaamheden aan KW 12 waren voor J 30.000
gebudgetteerd en hedroegen uiteindelijk ca J 900.000, =

Met uitzondering van de meerwerkpost bij KW 12 west en KW 1, was de hoeveelheid meer- en

QMT/96025-07/H v V 7
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minderwerk niet sterk afwijkend van wat normaal wordt geacht binnen de Bouwdienst hij de
uitvoering van projecten van een dergelijke omvang.

Het werken met een produktgericht bestek betekende op papier een voordeel, omdat niet langer alle
hoeveelheden verrekend hoefden te worden. Bij uitvoering volgens een traditioneel bestek dient dit
wel te gebeuren, vaak tot zeer gedetailleerde produkten. De betaling bij uitvoering volgens een
traditioneel bestek geschiedt per termijn. Bij een produktgericht bestek geldt dat louter de gerea-
liseerde produktbetaalposten moeten worden betaald, waardoor uitgebreid en langdurig uittrekken
van de onderliggende hoeveelheden overbodig wordt. De betaling geschiedt op hasis van het aantal
volledig gerealiseerde betaalposten.
Toch bleek dit voordeel in de praktijk minder groot, omdat enerzijds ook bij het werken met een
traditioneel bestek over het algemeen in hele produkten werd afgerekend en anderzijds bij het
werken met de produktgerichte aanpak detaillering van de betaalposten onontbeerlijk is.

4.3 Kwaliteit

4.3.1 Ontwerp
De "Elementaire werkwijze" was aan het begin van het project nog niet geïntroduceerd en heeft
daardoor weinig invloed gehad op de ontwerpwerkzaamheden. Er is weliswaar gewerkt met een
projectkwaliteitsplan. maar van kwaliteitsborging was nog nauwelijks sprake. De engineering werd
grotendeels uitbesteed aan een ingenieursbureau dat voor de werkzaamheden een kwaliteitsplan had
opgesteld. In dit kwaliteitsplan stond verwoord op welke wijze het bureau tot welke kwaliteit voor
het teken- en rekenwerk dacht te komen. Dat systeem werd door de Bouwdienst getoetst. Over de
te hanteren normen en eisen bestond geen onduidelijkheid.
Vorm en inhoud van de contracten was t.a.v. kwaliteitseisen en -borging helder. Het contract werd
afgesloten niet op basis van het ter beschikking stellen van ontwerpcapaciteit, maar op basis van het
produkt: het berekenen en tekenen van een aantal kunstwerken. Vorm van de contracten met inge-
nieursbureaus is hinnen de Rouwdienst uniform. Voor kleinere projecten bestaan raamcontracten
met een aantal ingenieursbureaus, gebaseerd op de R.V.O.1. Grotere projecten worden meestal los
van deze contracten aanbesteed, waarbij ook andere ingenieursbureaus gegadigden zijn.
De kwaliteit van het aangeleverde ontwerpwerk was goed, met uitzondering van de ontwerpfout bij
KW 8.

4.3.2 Voorselectie en aanbesteding
Het project is op de markt gebracht in de vorm van een openbare aanbesteding met voorafgaande
selectie. Alle 18 aanmeldingen zijn beoordeeld op geschiktheid, op basis van de selectiecriteria.
Van deze aanmeldingen hleken er 17 geschikt, waarvan er 9 geselecteerd zouden worden naar
ranking. De opdrachtgever besloot echter om met alle geschikte kandidaten de aanbestedingsproce-
dure te doorlopen.

4.3.3 Uitvoering
In de loop van het project is "de Elementaire werkwijze" ingevoerd. Dit had tot gevolg dat wel een
aantal aspecten van de Elementaire werkwijze zijn geïntroduceerd, maar slechts voor zover deze de
lopende procedures niet verstoorden. De werkwijze veranderde daardoor niet wezenlijk.
De hoofdaannemer werkte wel van aanvang af met een eigen kwaliteitssysteem. BD heeft geen
audits of toetsen uitgevoerd. Wel heeft de directie UAV gemerkt dat het systeem van de aannemer
onvoldoende werkte, met name de interne toetsing naar de onderaannemers.

Circa 50% van de werkzaamheden zijn door de hoofdaannemer in onderaanneming uitbesteed. De
produktkwaliteit was, na veel inspanning door directie UAV, goed. Echter het organisatievermogen
van de hoofdaannemer naar de onderdannemers was slecht. Daar de projectleiding had verzuimd bij
aanvang van het project een lijst van onderaannemers goed te keuren, had de directie geen instru-
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ment in handen om de aannemer te corrigeren in het "shoppen" bij onderaannemers. Tevens
ontbrak aan de noordzijde een aanspreekpunt van de hoofdaannemer, omdat aan die zijde alle werk
door haar was uitbesteed. Dit heeft geleid tot communicatieproblemen tussen directie UAV en
aannemer.

4.4 Informatie

4.4.1 Interne informatie
Het projectteam (kunstwerken Wijkertunneltracej binnen de Rouwdienst was klein (het ontwerp is
grotendeels uitbesteed). Een vertegenwoordiger van het ingenieursbureau, de disciplineleider
ontwerp en de projectleider hadden een tweemaandelijks voortgangsoverleg. De prestatieverklaring
voor de engineering werd hieraan gekoppeld.
De informatievoorziening tijdens de uitvoering, van de directie UAV naar de projectleider vice
versa verliep goed. De projectleider werd van alle relevante zaken op de hoogte gehouden. Rij
bouwvergaderingen was hij neutraal toehoorder. Via kwartaal rapportages werd hij geïnformeerd
over tijd, geld en kwaliteit.

De informatieverstrekking van de projectleider naar de opdrachtgever werd gedaan door middel van
voortgangsrapportages. deze werden opgesteld door de disciplineleider ontwerp.

Ervaringen met acceptatie- goedkeuringsprocedures
Door ingenieursbureaus aangeleverde documenten werden door BD getoetst. De bestekstekerringen
werden voor de aanbesteding, ter commentaar, naar de projectgroep aardebaan/verhardingen
gestuurd om mogelijke conflictpunten/raakvlakken aan het licht te brengen.

Documentdistri butiesysteem
Verspreiding van alle documenten verliep hoofdzakelijk via de disciplineleider ontwerp. In het
projectplan stond verder aangegeven wie welke documenten moest opstellen, wie ze accordeert en
aan wie ze moeten worden toegestuurd. Documentdistributie volgens het projectplan heeft voldaan.
Ook de documentvoorziening voor de uitvoering (bestekken en tekeningen) waren toereikend en
voldoende van kwaliteit geweest. As-built tekeningen moeten nog worden gemaakt.

Voortgangsrapportages
Voortgangsrapportages werden tijdens het gehele project door de disciplineleider ontwerp verzorgd.
Informatie van de uitvoering haalde hij uit de bouwverslagen.

4.4.2 Externe informatie
Naast de projectgroep kunstwerken van de Bouwdienst waren er de projectgroepen Milieu/Land-
schap, Vergunningen en Wegaanlegaardehaan/verhardingen van de Directie Noord-Holland. Deze
kwamen maandelijks bij elkaar onder voorzitterschap van de Rouwdienst. Daarin werden de
raakvlakken tussen de verschillende bestekken (aardebaan/verharding en kunstwerken) besproken.
Aanwezig waren daarbij namens de Rouwdienst de projectleider, in de heginfase de disciplineleider
ontwerp en later tijdens de uitvoering directielid U.A.V.
Daarnaast vond er tweewekelijks een coördinatievergadering plaats met de directie, aannemers en de
wegbeheerder.
Informatiestromen met projectgroepen was goed, informatiestromen met gemeenten, waterschappen,
aannemers e.d. vcrliep goed met uitzondering van de communicatie met de N .S.

4.5 Organisatie

4.5.1 Intern projectteam
Opdrachtgever was de hoofdingenieurdirecteur (HID) van de directie Noord Holland. Binnen de
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Bouwdienst was de heer de Graaf Gedelegeerd Bevoegd Gezag, die een projectteam 'kunstwerken
Wijkcrtunncl' heeft ingesteld met als direct verantwoordelijke de projectleider. Gedelegeerd Be-
voegd Gezag stond zelf buiten het projectteam en werd geïnformeerd door middel van voortgangs-
rapportages en beslisdocumenten. De projectorganisatie bestond uit 4 man: dc projectleider, de
disciplineleider ontwerp en twee directie-U .A. V.-Ieden.

4.5.2 Organisatie van het ontwerp.
De disciplineleider ontwerp was verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) het tekenwerk. Het
rekenwerk viel onder de verantwoording van de constructeur-staticus. De constructeur-staticus en de
ontwerper toetsten het aangeleverde werk en informeerden de projectleider. Overleg met het
ingenieursbureau werd gevoerd door de projectleider en de disciplineleider ontwerp. De construc-
teur-staticus werd slechts in geval van problemen bij het overleg betrokken.

4.5.3 Organisatie van directievoering en toezicht.
Op dit project is de directievoering door BD zelf gedaan, terwijl het toezicht gedeeltelijk werd
uitbesteed. Het uitbesteden van het toezicht heeft met name op het gebied van de taken en
bevoegdheden geleid tot fricties tussen directie en toezicht. Deze zijn contractueel niet eenduidig
omschreven. Daarbij kwam dat het uitbestede toezicht zich aan de zuidzijde van het Noordzee
kanaal bevond, terwijl de directie bij de hoofdaannemer aan de zuidzijde was gevestigd. Tevens had
de hoofdaannemer het werk aan de zuidzijde volledig uitbesteed aan onderaannemers, waardoor een
centraal aanspreekpunt van de hoofdaannemer aan deze zijde ontbrak.
De directie heeft in deze niet adequaat opgetreden. Later is aan de zuidzijde een centraal aanspreek-
punt van de aannemer toegevoegd aan de organisatie.

4.5.4 Externe organisatie
De onderlinge afstemming tussen de verschillende deelprojecten verliep goed. Met name was er
structureel overleg met de deelprojecten Wegaanleg en Vergunningen. Met het deelproject Wijker-
tunnel hebben zich een aantal incidenten voorgedaan. Als voorbeeld kan genoemd worden het
aanbrengen van teveel zand bij een viaduct (KW 4) ewn het afsluiten van een belangrijke werkweg.
De contacten met de publiekrechtelijke organen, zoals de Gasunie, het Hoogheemraadschap
Rijnland, het Hoogheemraadschap Uitwateringssluizen West-Friesland, de Gemeenten en de
Nederlandse Spoorwegen. Over het algemeen verliepen de contacten voorspoedig. Met de gemeente
Beverwijk liepen de contacten stroef. Bij de Nederlandse Spoorwegen werden gemaakte afspraken
over buitendienststellingen niet nagekomen. Het naleven van wat contractueel was vastgelegd,
verliep moeizaam, wat was te wijten aan grootscheepse reorganisaties binnen N .S.

4.6 Overige punten

Stelposten
Voor de pompinstallaties van de kunstwerken 6 en 7 werd een stelpost opgenomen in het bestek
omdat ten tijde van het opstellen van het bestek de beheerder, en daardoor een exacte specificatie
ontbrak. Dit leidde in de uitvoeringsfase uiteindelijk tot veel wensen van lagere overheden.

Externe raakvlakken
KW 2 en KW 4 liggen in dc invloedssfeer van de Wijkertunnel. Bij de uitvoering van de Wijker-
tunnel zijn zaken voorgevallen, afwijkend van wat was afgesproken. Er werd door het project
Wijkertunnel veel meer water aan de bodem onttrokken dan was voorzien. Dat heeft geleid tot
verhoogde grondspanningen. Ook de aanleg van een grondepot in de invloedszone van een
kunstwerk gaf extra belasting op de fundering van de landhoofden. De informatieuitwisseling tussen
beide projecten was hier ontoereikend.
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5 Conclusies I aanbevelingen

Het werk is conform planning verlopen, ondanks de politieke strubbelingen aan het begin van het
project. Ook tussenliggende mijlpalen zijn over het algemeen gehaald.

Project binnen vooraf gesteld budget gerealiseerd.

8etalingsathandeling verliep over veel schijven (invloed private financier), daardoor werd de
gestelde betalingstermijn van 28 dagen niet altijd gehaald. De later opgestelde versnelde procedure
verliep naar wens.

De onervarenheid met een produktgericht bestek heeft bij de aannemer tot problemen l.a. v. het
kasritme geleid. Bij een volgend bestek meer duidelijkheid geven over de definitie van een produkt
en het moment van betaalbaar stellen. Tevens dienen de besteksposten zo ingedeeld te worden dat
het afronden van (het grootste deel van) een produkt en het betaalbaar stellen binnen een redelijke
periode op elkaar volgt.

Kwaliteit:

'Elementair' is in de loop van het project ingevoerd. Men heeft naar eigen inzichten aan kwaliteits-
borging gedaan.

De hoofdaannemer werkte volgens een eigen kwaliteitssysteem, maar doordat zij ca. 50% van het
werk uitbesteedde aan onderaannemers heeft dit systeem slecht gefunctioneerd. De directie UA V
heeft niet corrigerend opgetreden.

Er zijn door BD geen audits hij de aannemer uitgevoerd.

De directie had geen instrument om de aannemer te corrigeren in het "shoppen" bij onderaan-
nemers. Tevens was er vooraf geen goedgekeurde lijst van onderaannemers. Daarhij kwam dat de
kwaliteit van de onderdannemers slecht was.

De kwaliteit van het uitbestede toezicht was onvoldoende.

Infonnatie:

De informatieuitwisseling. zowel intern als extern, heeft naar behoren gefunctioneerd. De resultaten
van de zgn. Korf waren ten tijde van deze evaluatie nog niet voor handen.

Organisatie:

De projcctorganisatiestructuur, zoals beschreven in het projecthandboek was duidelijk.

De verdeling taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen directie UAV en toezicht was
contractueel vaag omschreven. Dit heeft tot fricties geleid tussen directie en uitbesteed toezicht.

De hoofdaannemer verwaarloosde zijn coördinerende taken (veel werk in onderaanneming). Aan de
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zuidzijde is te lang zonder bevoegd aanspreekpunt gewerkt. Hier IS door de projectleiding niet
adequaat op gereageerd.

Bij het toezicht namen, ondanks het produktgerichte bestek, het aantal controle-taken op het werk
niet af. De technische toetsen van alle onderliggende besteksposten zullen altijd gedaan moeten
worden. Het aantal administratieve handelingen is minder geworden.
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Bijlage 1: interview mct de heer Sikkens (Bouwdienst Rijkswatcrstaat)

Datum:
Interviewers:

11 oktober 1996
De heren H. van Veen, J.W. Sluyters

Introductie
De Bouwdienst van Rijkswaterstaat heeft het initiatief genomen tot een evaluatie van project
kunstwerken Wijkertunneltracé. Daarbij wordt van de diensten van QM Quality Management ge-
bruik gemaakt. Doel van de evaluatie is te komen tot inzichten inzake de gehanteerde aanpak en
waar mogelijk tot aanbeveling voor toekomstige projecten.
Voor de evaluatie zijn gesprekken met drie functionarissen van de Bouwdienst gearrangeerd. Het
betreft de heren Sikkens (disciplineleider ontwerp), Arends (directielid U.A.V.) en Klok (directielid
U.A.V.). Als leidraad voor de gesprekken worden de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit,
informatie en organisatie behandeld voor de projectfasen ontwerp bestek, voorselectie, aanbesteding
en uitvoering. Voorts worden nog een aantal losse en mogelijk relevante onderwerpen aan de orde
gesteld en wordt de blik gericht op mogelijke leerervaringen. Ieder interview wordt daarmee
onderverdeeld in 9 blokken. Aan de hand van de interviews wordt getracht via de verschillende
invalshoeken te komen tot een totaalbeeld van het gerealiseerde project.

1.1 Inleiding
De heer van Veen (projectleider QM) geeft een korte inleiding op het gesprek, het initiatief van de
Bouwdienst van Rijkswaterstaat voor deze evaluatie en iets over de werkzaamheden van adviesbu-
reau QM. Hij licht toe wat het beoogde resultaat van dit gesprek is. De heer Sluyters (projectsecre-
taris QM) is tevens interviewer. Hij zal de interviews uitwerken.
De heer Sikkens vertelt dat hij in het project de functie van disciplineleider ontwerp had, hetgeen
bij de Bouwdienst (BD) van Rijkswaterstaat inhoudt het dragen van de verantwoordelijkheid voor
het ontwerp. De disciplineleider ontwerp is tussenpersoon tussen tekenaars, constructeurs enerzijds
en de projectleider anderzijds. De ontwerpwerkzaamheden van het project bestond uit twintig kunst-
werken. Het overgrote deel van deze kunstwerken bestaat uit viaducten en verder een aantal
overkluizingen en tunneltjes.

1.2. De beheersaspecten: tijd
Is het werk verlopen conform planning .,
Wat ontwerp en bestek betreft is het totale project in eerste instantie in 4 bestekken ondergebracht.
Het eerste bestek behelsde een aantal overkluizingen en is conform planning uitgevoerd. De overige
drie bestekken zijn samengevoegd. Deze samenvoeging kent de volgende ontstaansgeschiedenis. In
eerste instantie werd onder invloed van politieke factoren besloten tot private financiering van de
kunstwerken. "De HID heeft toen mede besloten om een zo groot mogelijk contract te maken, door
de twee bestekken bij elkaar te voegen. Dat had te maken met de private financiering". De
aanbestedingsprocedure werd hierdoor weliswaar eenvoudiger, maar de samenvoeging leidde wel tot
een zeer omvangrijk en nauwelijks te hanteren bestek. Voor de mensen van de uitvoering was dat
aanleiding om met het voorstel te komen voor het werken met een produktgericht bestek. Bij wijze
van proef is hiertoe destijds besloten. Dit leidde tot een grote hoeveelheid extra werk in de
bestcksfase, waardoor de planning voor die fase meerdere malen bijgesteld moest worden. Daarbij
komt dat de aanbestedingsdatum om politieke redenen een aantal keren opgeschoven is. De
uiteindelijke aanbestedingsdatum werd wel gehaald, zij het onder de nodige druk. De vertraging
was volgens de heer Sikkens het gevolg van externe factoren. "Maar ik durf niet te zeggen of de
vertraging van het werk het gevolg is van het aanpassen van de bestekken of dat de vertraging is
ontstaan door politieke redenen. "
Was de capaciteit in voldoende mate aanwezig '!
Omdat het vervaardigen van bestek en bestekstekerringen is uitbesteed aan een ingenieursbureau, is
de capaciteit geen probleem geweest. Maar de toetsing van het aangeleverde werk heeft wel weer
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onder tijdsdruk gestaan. "Het was dus eigenlijk meer de tijdsdruk dan de capaciteit, waar we
rekening mee moesten houden."

1.3 De beheersaspecten: financiële afwikkeling
Zijn er ontwerpwijzigingen geweest 'l
De enige essentiële ontwerpwijziging deed zich voor hij KW 1. In het bestek werd hier nog
voorzien in een eenvoudig duikertje. De gemeente Beverwijk echter nam de gelegenheid te baat om
de duiker op te waarderen naar een tunnel voor voetgangers en fietsers. Daarhij zouden de
meerkosten worden gedragen door de gemeente of het Recreatieschap. Na goedkeuring door een
functionaris van de gemeente konden de extra ontwerpactiviteiten worden uitgevoerd. Toen echter
de bouwvergunning moest worden afgegeven en daarmee de formele goedkeuring, zag de gemeente-
raad af van de plannen. Op dat moment was de tunnel al voor een belangrijk gedeelte gereed. De
meerkosten zijn uiteindelijk voor een gedeelte gedragen door de gemeente.
KW 12, een bestaand viaduct, zou volgens het bestek alleen moeten worden opgeknapt. Maar door
aanhechting van uitlaatgassen op een tijdens de opknapbeurt te verwijderen verflaag, ontstond
chemisch afval dat kostenverhogend werkte.
Is het uitbestedingstraject verlopen binnen de gestelde budgetten '/
De uitbesteding van ontwerpgedeelten (tekeningen en bestekken) is goed verlopen en binnen het
gestelde budget gebleven.

1.4 De beheersaspecten: kwaliteitsborging
Hoe is de omgang geweest met de introductie van kwaliteitsborging voor het ontwerpwerk'!
Het project startte in 1987. Destijds had "Elementair" zijn intrede nog niet gedaan. Bij aanvang
werd gewerkt met een projectkwaliteitsplan. Van kwaliteitsborging was echter toen nog nauwelijks
sprake en dat was ook niet nodig. De engineering werd namelijk grotendeels uitbesteed aan inge-
nieursbureaus die voor de werkzaamheden een kwaliteitsplan hadden opgesteld. In die kwaliteits- .
plannen stond verwoord op welke wijze het bureau tot welke kwaliteit voor het teken- en reken-
werk dacht te komen. Dat systeem werd door de bouwdienst getoetst. "Wat betreft het uitvoeren
van het tekenwerk heeft Elementair bijna geen invloed gehad. Want toen het detailtekenwerk van de
kunstwerken gereed was, stond Elementair nog in de kinderschoenen." Er werd wel "in de aard"
van Elementair gewerkt. Elementair heeft wel invloed gehad op de uitvoering. Over de te hanteren
normen en eisen bestond geen onduidelijkheid.
Was de inhoud van de contracten voldoende helder voor opdrachtgevende en opdracht-
nemende partijen 'l
Ja, vorm en inhoud van de contracten was t.a.v. kwaliteitseisen en -borging helder, er bestond geen
discussie over. Het contract was produktgericht. dus niet op basis van het ter beschikking stellen
van ontwerpcapaciteit. maar op basis van het produkt: het berekenen en tekenen van een aantal
kunstwerken. Vorm van de contracten met ingenieursbureaus is binnen de BD uniform. De BD
heeft voor de kleinere projecten raamcontracten gebaseerd op de RVOI met een aantal ingenieursbu-
reaus, maar grotere projecten kunnen ook door andere ingenieursbureaus worden uitgevoerd.
Hoe was de kwaliteit van de door ingenieursbureaus geleverde output 'l
Alle tekeningen en berekeningen van ingenieursbureaus zijn door de BD getoetst. De heer Sikkeus
was over de kwaliteit van het aangeleverde werk heel tevreden.
Wat was de kwaliteit van de aanbesteding '/
Er is Europees aanbesteed met voorselectie, die helemaal los stond van het tunnel project. De heer
Sikkens was mede betrokken bij de opstelling van de selectiecriteria. De gegadigde aannemers zijn
getoetst op hun geschiktheid. Oorspronkelijk zouden 9 aannemers worden geselecteerd, uiteindelijk
zijn toch alle geprekwalificeerde 18 aannemers uitgenodigd. De keuze voor het aantal uit te nodigen
aannemers is arbitrair en bepaald door de HID. "Er zijn ontwikkelingen geweest binnen de
Bouwdienst r ... ) waarop de HID heeft besloten om alle 18 aannemers uit te nodigen n •
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i.s De beheersaspecten: informatievoorziening/-stromen

Hoe verliepen de informatiestromen binnen het projectteam (interne informatievoorzie-
ning)
Het projectteam (kunstwerken Wijkertunneltracé) binnen de Bouwdienst was klein omdat het ont-
wcrp grotendeels was uitbesteed. Een vertegenwoordiger van het ingenieursbureau, de ontwerper en
de projectleider kwamen tweemaandelijks bij elkaar en maakten ook eens in de twee maanden een
voortgangsrapportage. Deze voortgangsrapportages voldeden. Ook de prestatieverklaring werd
hieraan gekoppeld. De informatievoorziening werkte naar tevredenheid.
Externe informatie
Er was een projectgroep kunstwerken van de Rouwdienst en de projectgroep aardebaan/verhardin-
gen van de directie Noord-Holland. Die kwamen maandelijks bij elkaar onder voorzitterschap van
de Bouwdienst. Daarin werden de raakvlakken tussen de verschillende bestekken (aardebaan/verhar-
ding en kunstwerken) besproken. Aanwezig waren daarbij namens de BD de projectleider (Heiden),
in de beginfase de disciplineleider ontwerp (Sikkens) en later tijdens de uitvoering directielid
U.A.V. (Klok). In later stadium toen ontwerp grotendeels gereed was zijn ook andere projectgroe-
pen (o.a. tunnel) samengevoegd. Informatie-uitwisseling tussen partijen is heel soepel verlopen.
Ervaringen met acceptatie- goedkeuringsprocedures
Aangeleverde documenten door ingenieursbureaus werden ter inzage aangeboden, waarna het
getoetst / gecontroleerd werd. De bestekstekeningen werden voor aanbesteding door de projectgroep
kunstwerken naar de projectgroep aardebaan/verhardingen gestuurd ter informatie en ter commen-
taar om mogelijke conflictpunten/raakvlakken aan het licht te hrengen.
Documentdistributiesysteem
Verspreiding van alle documenten verliep via de diseiplineleider ontwerp. In het door de BO
opgestelde projectplan stond aangegeven wie welke documenten moest opstellen, wie ze accordeert
en aan wie ze moeten worden toegestuurd. Oocumentdistributie volgens het projectplan heeft
voldaan. Ook de documentvoorziening voor de uitvoering (bestekken en tekeningen) waren
toereikend en voldoende van kwaliteit geweest. "Over het algemeen heeft het projectplan aardig
voldaan." As-huilt-tekeningen moeten nog worden gemaakt.

t.6 De beheersaspecten: organisatie
Intern projectteam
Opdrachtgever was de hoofdingenieurdirecteur (HID) van de directie Noord Holland. Binnen de
Bouwdienst was het de functionaris Gedelegeerd Bevoegd Gezag (de Graaf) die intern een
projectteam heeft ingesteld met aan het hoofd de projectleider. De projectleider heeft het project-
plan opgesteld. Het Gedelegeerd Bevoegd Gezag stond zelf verder buiten de projectorganisatie en
werd op de hoogte gehouden door middel van voortgangsrapportages en beslisdocumenten van de
projectleider. Tussen de projectleider en de opdrachtgever bestond een directe informatiestroom.
Organisatie grondwerk/aardehaan en kunstwerken is al beschreven onder het kopje informatie.
Relatie met deelproject tunnel houw was er nauwelijks.
De organisatie van het hele project is terug te vinden in het projecthandhoek en was voor iedere
betrokkene duidelijk.
Organisatie van het ontwerp.
De disciplineleider ontwerp was verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) het tekenwerk. Het
rekenwerk viel onder de verantwoording van de constructeur-staticus. De constructeur-staticus en de
ontwerper toetsen het aangeleverde werk en de projectleider bewaakt het toetsen. De projectleider
benadert de disciplineleider ontwerp en de constructeur-staticus met de vraag of de geleverde
produkten (tekenwerk resp. rekenwerk) aan de gestelde eisen voldoen. Op grond daarvan neemt de
projectleider de beslissing of het ingenieursbureau wel of niet aan zijn opdracht heeft voldaan. Bij
het overleg met het ingenieursbureau waren de projectleider en de disciplineleider ontwerp
aanwezig die de informatie met het ingenieursbureau uitwisselde, de constructeur-staticus was
slechts in geval van problemen aanwezig.
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I .1 Overige onderwerpen
Het aanvragen van vergunningen verliep via de directie Noord-Holland. Dit verliep over het
algemeen soepel, slechts in het geval van Kunstwerk I in de Gemeente Beverwijk traden ongewens-
te ontwikkelingen op; daar werd de bouwvergunning niet op lijd afgegeven.

1.8 Lessen voor de toekomst
Het werken met een produktgerichte bestek is door een evaluatieteam begeleid. Het werken met een
produktgericht bestek heeft voordelen zoals de vereenvoudiging van het afrekenen (nl. per
gerealiseerde a-post). Maar ook nadelen zoals de onderbouwing van a-posten en vooral het optre-
den van afwijkingen daarin. De aannemer wordt nu verplicht om binnen enkele dagen na de
gunning een onderbouwing te geven van de door hem vastgestelde hoeveelheden onder iedere 0-
post.
De moeilijkheden rond de uitvoering van kunstwerk 1 onderstrepen het belang van een definitief
ontwerp en geven aan dat start van de werkzaamheden zonder bouwvergunning uiterst riskant is.
De samenvoeging van 3 bestekken naar I bestek is een goede beslissing geweest, want heeft
schaalvoordelen opgeleverd. Het werken met slechts 1 ingenieursbureau en slechts 1 aannemer
houdt een versoepeling in van de diverse informatiestromen en vergroot de overzichtelijkheid van
de organisatie voor alle betrokkenen.

QMT/96025-07/HvV 4



QM
QUALITY MANAGEMENT B.V.

"'"
Bijlage 2: interview met de heer Arends (Bouwdienst Rijkswaterstaat)

Datum:
Interviewers:

22 oktober I 996
De heren H. van Veen, J.W. Sluyters

Introductie
De Bouwdienst van Rijkswaterstaat heeft het initiatief genomen tot een evaluatie van project
kunstwerken Wijkertunneltracé. Daarbij wordt van de diensten van QM Quality Management ge-
bruik gemaakt. Doel van de evaluatie is te komen tot inzichten inzake de gehanteerde aanpak en
waar mogelijk tot aanbeveling voor toekomstige projecten.
Voor de evaluatie zijn gesprekken met drie functionarissen van de Rouwdienst gearrangeerd. Het
betreft de heren Sikkens (disciplineleider ontwerp), Arends (directielid U.A.V.) en Klok (directielid
U.A.V.). Als leidraad voor de gesprekken worden de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit,
informatie en organisatie behandeld voor de projectfasen ontwerp bestek, voorselectie. aanbesteding
en uitvoering. Voorts worden nog een aantal losse en mogelijk relevante onderwerpen aan de orde
gesteld en wordt de blik gericht op mogelijke leerervaringen. Ieder interview wordt daarmee
onderverdeeld in 9 blokken. Aan de hand van de interviews wordt getracht via de verschillende
invalshoeken te komen tot een totaalbeeld van het gerealiseerde project.

2. Interview met de heer Arends d.d, 22 oktober.

2. 1 Inleiding
De heer van Veen (projectmanager QM) geeft een korte inleiding op het gesprek, het initiatief van
de Rouwdienst van Rijkswaterstaat voor deze evaluatie. Er is een voorgesprek met projectleider
Kees Heiden, die een lijst heeft opgesteld met aandachtspunten die mogelijk bijdragen aan de
project-evaluatie. QM is een organisatie-advies en interim-managementbureau en eveneens
betrokken bij de evaluatie van het projectmanagement van het gehele project en betrokken bij het
deelproject tunnelbouw. Van Veen is projectmanager van infrastructurele projecten en projectleider
voor deze evaluatie. Sluyters is projectsecretaris bij QM en zal het interview uitwerken.

De heer Arends raakte na de fusie van de directies Bruggen en Sluizen/Stuwen betrokken bij de
voorbereiding van het Wijkertunneltracé in 1990. Zijn functie was, net als de heer Klok, directie
U.A.V.-lid. "De heer Klok gaf de dagelijkse leiding. maar als het erg spannend werd, werd ik uit
de kast getrokken." Arends zat niet full-time op het project, maar voor zo'n 12 à 16 uur per week.
De heer Arends had een toetsende rol op de heer Klok met "een bepaald ongeschreven mandaat van
projectleider." Voor start van de uitvoering was de heer Arends geen directie U.A.V.-lid maar lid
van het projectteam. Ook na 1993 was er een toetsende rol, technisch en financieel. Bijvoorbeeld
bij de beoordeling van berekeningen van ingewikkelde ondersteuningsconstructies van de aannemer.
Over het ontwerp bestond alleen contact met de disciplineleider ontwerp.

2.2. De beheersaspecten: tijd
Is het werk van de uitvoeringsfase verlopen conform planning?
Ja. zelfs hier en daar iets eerder. Het verkeer op de A9 mocht nauwelijks hinder ondervinden van
de werkzaamheden. Er is daarom zeer gefaseerd gewerkt volgens heel strak geplande verkeersafzct-
tingen en wegomleggingen. "De tunnel zat in de luwte, maar wij zaten echt in Rijksweg 9 te
knutselen." Er is met enig gepuzzel en in het besef dat niemand afzettingen wil, een schema
opgesteld dat heeft geresulteerd in reële en haalbare data in het bestek. En die zijn keurig gehaald.
Alleen KW 12-west heeft onder spanning gestaan vanwege de strenge winter. Terug naar het begin
was de aanbesteding een aantal keren opgeschoven onder invloed van politieke ontwikkelingen:
"doen we het wel privaat of doen we het niet privaat?" Toen uiteindelijk werd aanbesteed was de
speelruimte aanzienlijk krapper geworden. Toch is al met al ongeveer een half jaar eerder
opgeleverd dan vermeld in het bestek.
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Was de capaciteit tijdens de uitvoering in voldoende mate aanwezig '!
Nee. De aannemer werkte zonder al te veel problemen en binnen de eisen van het bestek aan 8
kunstwerken tegelijk. Politiek beslaat het streven om het aantal ambtenaren terug te dringen. Ons
werk zou daardoor meer moeten gaan liggen in het voortraject en natraject, uitvoering krijgt een
ondergeschikte rol. De beschikbaarheid van twee mensen (Klok en Arends) waarvan één slechts
part-time, was naar de mening van de heer Arends onvoldoende. Het document "het bouwcontract
aanvaarden als norm" heeft Arends dan ook in eerste instantie niet getekend omdat er geen
menskracht (capaciteit) werd toegezegd. "We hebben er na veel onderhandelen wat mensen
bijgekregen, één Bouwdienstmedewerker inhuur en werk uitbesteed, een mengvorm". Over de
kwaliteit van de ingehuurde mensen was Arends niet enthousiast.
Was het misschien beter geweest de hele directievoering uit te besteden '/
" Dan had Klok. of ik de functie van projectleider gehad en ik denk dat we dan helemaal het
maagzuur hadden gekregen, als we het met dezelfde mensen hadden moeten doen. De overheid
brengt zoveel werk op de markt en tegelijkertijd worden zoveel ervaren mensen afgestoten, dat er te
weinig kwaliteit in de markt is." Arends heeft duidelijk vraagtekens bij deze ontwikkeling; De
mogelijkheden van de directie zijn beperkt, niet de taken.

2.3 De beheersaspecten: financiële afwikkeling
Hoe was de organisatie van de financiële afwikkeling '/
De aannemer denkt dat hij een produkt heeft gerealiseerd. Dan meldt hij dat aan de directie met een
briefje. De toezichthouder toetst onafhankelijk daarvan of het produkt gerealiseerd is en of dat
conform de eisen van het bestek is. Er komen bij de directie dus twee gegevensstromen binnen.
Indien deze niet conflicteren wordt een prestatieverklaring door de directie opgesteld. Die wordt
naar de projectleider gestuurd, die deze naar de directie Noord-Holland stuurt en die geeft de bank
opdracht tot betaling. De betaling duurde overigens vanwege dit grote aantal schijven nogal eens
lang, langer dan de in de U.A. V. genoemde 28 dagen. De aannemer kan in zo'n geval een .
renteclaim indienen, hetgeen vier keer is gebeurd. En dat heeft weer geleid tot een verbetering in
de vorm van een versnelde procedure.
Er zijn wel eens conflicten geweest tussen de gegevens van de toezichthouder en die van de
aannemer, dan moet de directie een knoop doorhakken. Maar dat was slechts incidenteel.
Voor het overige is de financiële afhandeling gladjes verlopen.
Dat ging nu anders doordat met een produktgericht bestek werd gewerkt '/ Je betaalt dan
toch niet per maand maar per produkt '/
"Neen. Dat werd vroeger ook gedaan, toen heette dat gewoon verrekenbare hoeveelheden". Bij een
traditioneel bestek heb je in verhouding met een produktgericht bestek veel meer gedefinieerde,
kleinere produkten. Er werden toen en nu altijd complete deelprodukten, geen halve onderdelen
afgerekend. Produktgerichte aanpak scheelt in de praktijk weinig met de aanpak bij een traditioneel
bestek. Feitelijk werkte de heer Arends altijd al in de geest van een produktgerichte aanpak.
Volgens Arends blijft altijd de kwaliteit en daarmee de technische toetsing ervan een hoofdtaak van
toezichthouders (1)
Is het meer- en minderwerk ook zo soepel verlopen '!
"Er was een spanningsveld bij de aannemer ten aanzien van de prijsvorming van het bestek" m.a.w.
het werk was voor een scherpe prijs aangenomen. Voor de aannemer was dit het eerste bestek van
deze omvang waarin produktgericht gewerkt werd. De aannemer had daardoor direct te maken met
een enorm renteverlies. Want het moment van betaling lag vaak verder (nI pas na gereed komen
van een heel produkt) dan het ritme waar de aannemer mee had gerekend. Dit moment van betalen
en het kasritme is een discussiepunt geweest tussen o.a. de accountantsdienst van het ministerie,
onze eigen financiële mensen, directie U.A.V., de C.R.O. W. Daarin zijn alle knelpunten besproken
en juridisch tegen het licht gehouden. Het heeft geleerd dat in een bestek anders moet worden
gerangschikt, de produkten moeten logischer worden benoemd: Het produkt moet beter gedefinieerd
worden.
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Hoeveel meer- minderwerk kende het project '!
Niet afwijkend van het gemiddelde. Er was slechts één uitschieter hij KW 12, de renovatie van een
bestaand viaduct. De tijd tussen bestek en uitvoering was dermate groot, dat de schade aanzienlijk
verergerd was en de milieu-eisen fors waren aangescherpt.
Door deze twee factoren ontstond een aanzienlijke post meerwerk. Arends is van mening dat
renovatiewerkzaamheden niet in een nieuwhouwbestek moeten worden opgenomen. "Onderhouds-
werkzaamheden moeten uit beheer en onderhoud worden betaald en niet ten laste van het Infrafonds
komen."
Een andere uitzondering was een misser van het ingenieursbureau. Tijdens de detaillering van KW
8 hleek dat de wapening en de voorspanning volstrekt verkeerd waren berekend. Ook een forse
meerwerkpost. Want de O.N.R.I. schrijft voor dat het ingenieursbureau slechts aansprakelijk is
voor maximaal f 50.000, = .

2.4 De beheersaspecten: kwaliteitsborging
"Nooit van gehoord hij dit bestek. "
Tijdens de start was er nog geen Elementair. Vroeger had je intensief toezicht voor
borging van de kwaliteit. na de introductie van kwaliteitsborging ligt dat veel meer hij de
aannemer. Heeft u daar nog mee te maken gehad '!
Er waren bij de Bouwdienst te weinig mensen beschikbaar. De aannemer werkte volgens een eigen
kwaliteitssysteem dat enigszins lijkt op ISO 9000. De aannemer heeft zich redelijk gehouden aan de
intenties die bij een kwaliteitssysteem horen. Maar door de grote hoeveelheid onderaannemers was
kwaliteitsborging moeilijk te garanderen. De lage prijs waarvoor het werk gegund is, heeft geleid
tot het "shoppen" van de aannemer, waarbij met zo goedkoop mogelijke onderaannemers werd
gewerkt. Je hebt als directie weinig middelen om dit tegen te gaan, slechts de beoordeling van
prekwalificatie. Zolang gedaan wordt wat contractueel is vastgelegd, is weinig tegen de werkwijze
van de aannemer in te brengen. Al met al had het volgens Arends beter gekund.
De wijze van afwikkelen van afwijkingen'!
"Als er geld in het spel was ging de afwikkeling razend snel." Bij geringe afwijkingen, die niet
direct de kwaliteit beïnvloedden, moest de aannemer nog wel eens op zijn kwaliteitsverantwoorde-
lijkheden worden gewezen. Er moesten zaken vastgelegd worden en dat gebeurde niet altijd direct.
Probleem daarbij was dat de aannemer een belangrijk gedeelte van het werk. bij de onderaannemers
gelegd had en zelf met te weinig mankracht voor werkzaamheden in het kader van kwaliteitsborging
het werk uitvoerde.
Wat was de kwaliteit van het bestek '!
Is erg goed geweest "en dat mag ook wel als je er vier jaar aan sleutelt." Maar het is volgens
Arends een schoolvoorbeeld van een integratiebestek.

2.5 De beheersaspecten: informatievoorziening/-stromen
Er was een informatiestroom met de aannemer en een met de projectleider. Er was geen direct
contact met de opdrachtgever. Met de projectgroepen milieu & landschap, vergunningen en
wegaanleg bestond veel contact, want de werkzaamheden grepen nadrukkelijk in elkaar ("het was
net een uurwerk"). Dat overleg op projectgroepniveau vond zeswekelijks plaats, waarbij ook de
wegbeheerder aanwezig was. Daarnaast was er eens in de twee weken een overleg van directie met
aannemer en wegbeheerder. "De emoties van een directievoerende partij en een aannemer liggen
soms wat anders."

2.6 De beheersaspecten: organisatie
Intern
De projectgroeporganisatie was heel klein: Heiden, Sikkens, Arends en Klok. Onderling bestond
veel telefonisch contact of de projectleider kwam zelf langs om knelpunten te bespreken. De
projectleider werd niet met ieder detail belast, maar wat de grote lijnen betreft via kwartaalrappor-
tages op de hoogte· gehouden. Daarnaast werd hij geïnformeerd over technische problemen en

QMT/9602S417/HvV 7



QM
QUALITY MANAGEMENT B.V.

"'
financiële afwijkingen. In feite werd de projectleider van alle onderwerpen waarbij kwaliteit, tijd en
geld in het geding waren, op de hoogte gehouden.
Extern
Er zijn naast de projectgroepen allerlei publiekrechtelijke organen waarmee min of meer intensieve
contacten bestonden: de Gasunie, Hoogheemraadschap Rijnland, Hoogheemraadschap Uitwaterings-
sluizen West-Friesland, Gemeenten, Nederlandse Spoorwegen.
Deze contacten verliepen overwegend via de heer Klok. Over het algemeen waren dit goede
contacten, slechts met de gemeente Beverwijk liep het wat stroever. Met de Nederlandse Spoorwe-
gen bestonden contacten over buitendienststellingen. En de communicatie met NS was een probleem
en dat heeft heel veel inspanningen gekost. Het naleven van wat contractueel was afgesproken,
verliep erg moeizaam. Dit was te wijten aan een reorganisatie van afdelingen binnen de NS.

2.7 Overige onderwerpen
Oplevering.
Het hele werk werd weliswaar maar een keer opgeleverd, maar door de gefaseerde uitvoering
werden de meeste kunstwerken al eerder in gebruik genomen. Voor de oplevering vond slechts de
opname plaats van twee kunstwerken. De oplevering moet in een keer plaatsvinden omdat je anders
onduidelijkheden krijgt met de onderhoudstermijn.
Stelposten
Voor de pompinstallaties was een stelpost in het bestek opgenomen in kunstwerk 6 en kunstwerk 7.
Dat was een contract In een contract met veel te veel onduidelijkheden, de beheerder was namelijk
nog niet bekend. En dat leidde tot veel verzoeken en wensen van lagere overheden en in het
verlengde daarvan veel discussie. Dat had beter gekund. Een goede technische specificatie in het
contract ontbrak.
Over een adviseur
KW 2 en KW 4 liggen in de invloedssfeer van de Wijkertunnei. Bij de uitvoering van de Wijker-.
tunnel zijn dingen gebeurd die afwijkend waren van wat afgesproken was. Er werd veel meer water
aan de bodem onttrokken dan was afgesproken. Dat heeft geleid tot allerlei vreemde grondspannin-
gen. Ook het aanleggen van een grondepot vlakbij het landhoofd van een kunstwerk gaf extra
belasting op de fundering van de landhoofden. "De adviseur kwam met berekeningen die ik in twee
minuten afschoot", terwijl de adviseur vantevoren had moeten bekijken wat wel en niet mogelijk
was.
Hydrologische situatie KW 16
"Ik heb altijd twijfels gehad over de hydrologische situatie rond KW 16, waarbij i.V.m. een
vuilnisbelt gekozen is voor een diepwandsysteem dat achterblijft. Een polder in een polder en ik
denk: dat tot problemen kan leiden."

2.8 Lessen voor de toekomst
De produktdefinities zouden beter moeten.
Het vage gebied van toezicht: inhuren I uitbesteden moet duidelijker voor iedereen. Ook
moeten deze mensen meer bevoegdheden krijgen. Als je niets mag kun je ook niet
optreden. Maar bij bevoegdheden hoort een prijs, daarom had dat voor contractfase al
bekend moeten zijn.
"Niemand vertrouwen op zijn blauwe ogen" De uitvoering van KW 1 in de gemeente
Velsen heeft dat geleerd. Een op aangeven van de gemeente aangepast ontwerp waarvoor
tijdens de uitvoering door de gemeenteraad geen bouwvergunning wordt afgegeven.
M.a. w. er moet niet zonder formele goedkeuring worden gehandeld.
Bij een project met zo'n lange voorbereiding moet je toch met enige regelmaat gaan kijken
of de wereld buiten (de staat waarin constructies verkeren, de bereikbaarheid van werk-
plekken en de wetten en regels) inmiddels niet veranderd is.
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Bijlage 3: interview met de heer Klok (Bouwdienst Rijkswaterstaat)

Datum:
Interviewers:

22 oktober 1996
De heren H. van Veen, J.W. Sluyters

Introductie
De Bouwdienst van Rijkswaterstaat heeft het initiatief genomen tot een evaluatie van project
kunstwerken Wijkertunneltracé. Daarbij wordt van de diensten van QM Quality Management ge-
bruik gemaakt. Doel van de evaluatie is te komen tot inzichten inzake de gehanteerde aanpak en
waar mogelijk tot aanbeveling voor toekomstige projecten.
Voor de evaluatie zijn gesprekken met drie functionarissen van de Bouwdienst gearrangeerd. Het
betreft de heren Sikkens (disciplineleider ontwerp), Arends (directielid U.A.V.) en Klok (directielid
U.A.V.). Als leidraad voor de gesprekken worden de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit,
informatie en organisatie behandeld voor de projectfasen ontwerp bestek, voorselectie, aanbesteding
en uitvoering. Voorts worden nog een aantal losse en mogelijk relevante onderwerpen aan de orde
gesteld en wordt de blik gericht op mogelijke leerervaringen. Ieder interview wordt daarmee
onderverdeeld in 9 blokken. Aan de hand van de interviews wordt getracht via de verschillende
invalshoeken te komen tot een totaalbeeld van het gerealiseerde project.

3. Interview met de heer Klok d.d. 22 oktober.

3.1 Inleiding
De heer van Veen (projectmanager QM) geeft een korte inleiding op het gesprek, het initiatief van
de Bouwdienst van Rijkswaterstaat voor deze evaluatie. Er is een voorgesprek geweest met
projectleider Kees Heiden, die een lijst heeft opgesteld met aandachtspunten die mogelijk bijdragen
aan de project-evaluatie. QM is een organisatie-advies en interim-managementbureau en eveneens
betrokken bij de evaluatie van het projectmanagement van het gehele project en betrokken bij het
deelproject tunnelbouw. Van Veen is projectmanager van infrastructurele projecten en projectleider
voor deze evaluatie. Sluyters is projectsecretaris voor QM en zal het interview uitwerken.

De heer Klok is vanaf het begin (van de uitvoering) tot het eind bij het project Wijkertunneltracé
betrokken geweest. Zijn functie op dit project was uitvoeringbegeleider / directie U .A. V .-lid,
samen met de heer Arends. De heer Van Veen merkt op dat de mogelijkheid bestaat dat onderwer-
pen die in het gesprek met de heer Arends (dat op dezelfde dag plaatsvond) al zijn besproken hier
ook weer ter sprake komen. In verband met de tijd en het nut zal getracht worden daar dan niet
opnieuw al te lang bij stil te staan.

3.2. De beheersaspecten: tijd
Is het werk van de uitvoeringsfase verlopen conform planning 'l
Alle in het bestek gestelde data zijn gehaald. Dat wil zeggen niet alleen de opleveringsdatum, maar
ook de data die voor het tussentijds gereedkomen van diverse kunstwerken in het bestek stonden,
zijn gehaald. De uiteindelijke oplevering vond twee maanden eerder plaats dan in het bestek
genoemd.
Zijn er knelpunten geweest in de planning 'l
KW 6 (onderdoorgang bij Sint Aagtendijk) was uitvoeringstechnisch een probleem. De datum van
ingebruikname is weliswaar gehaald, maar de aannemer moest toeh een extra inspanning leveren om
aan zijn verplichting te kunnen voldoen. Het ging om veel werkzaamheden die in korte tijd moesten
worden uitgevoerd.
In welke mate werd het proces door externe factoren beïnvloed 'l
De politieke schermutselingen vonden plaats in het voortraject en hadden derhalve geen invloed op
de uitvoering. De aanhcstcdingsdatum is wel opgeschoven maar de opleveringsdatum bleef
haalbaar.
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Was de capaciteit tijdens de uitvoering in voldoende mate aanwezig '!
Er was te weinig capaciteit. In eerste instantie was het beleid van Rijkswaterstaat erop gericht de
hele directievoering uit te besteden. Dat is toen gedeeltelijk tegengehouden. De directievoering van
de Wijkertunncl was al uitbesteed, hier wilde de Bouwdienst daarom de directievoering zelf doen.
Voor hel gedeelte uitbesteed toezicht waren 3 mensen beschikbaar voor de uitvoering van 8
kunstwerken. Voor de overige 12 kunstwerken was één eigen toezichthouder beschikbaar. De heer
Klok is in verband met het vele papierwerk zelf heel weinig buiten geweest. Als directie-U. A. V.-
lid had hij de leiding over directievoering en toezicht.
Was de verdeling in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor iedereen
duidelijk?
Neen. Vooraf bestond daarover te weinig duidelijkheid. De taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de directie staan precies omschreven in de U.A.V., maar bij het uitbesteden van
toezicht is dat niet het geval. AIs gevolg daarvan waren er fricties tussen directie-U.A.V. en de
toezichthouders buiten.

3.3 De beheersaspecten: financiële afwikkeling
Hoe verliep de afwikkeling van de financiële afwikkeling ?
De toezichthouder en de aannemer schrijven beide, onafhankelijk van elkaar, een bewijs van gereed
zijn van een bepaald stuk werk. Als die overeenkomen wordt één prestatieverk1aring opgesteld door
de directie. Groot voordeel hierbij was dat wij te maken hadden met een produktgericht bestek. Dat
bood grote voordelen op administratief gebied. Het was niet langer nodig om alle hoeveelheden zelf
uit te trekken. AIs een betalingspost gereed is, houdt dat in dat alle onderliggende posten uitge-
voerd zijn en kan de O-post betaalbaar worden gesteld.
Is er veel meerwerk geweest .,
Iets meer dan gemiddeld. En gemiddeld is hier zo'n 5 a 10 %. Onder meer de renovatie van KW
]2 leidde vanwege o.a. verscherpte milieu-eisen en voortschrijdende schade tot een aanzienlijke
meerwerkpost. Ook bij KW ] was er een forse post meerwerk. Voor het overige waren er geen
uitschieters in het meerwerk.
Betaling, facturering, garantiestelling: heeft het feit dat er sprake was van private
financiering nog geleid tot bijzonderheden in de financiële afwikkeling ?
De betaling verliep traag als gevolg van het grote aantal schijven. Dat is later bijgesteld.

3.4 De beheersaspecten: kwaliteitsborging
Hoewel Elementair nog niet was geïntroduceerd, werkte de aannemer al wel met een
kwaliteitssysteem. Heeft u daar de directievoering op aangepast '!
Nee, de taken van de directie zijn daar niet op aangepast. "Ik vond het prima dat de aannemer
onder kwaliteitsborging wilde werken. De kwaliteit van de aangeleverde documentatie was correct.
Buiten, op de bouwplaats merkten we er niets van." Er is verder geen invloed geweest van
kwaliteitsborging op de directievoering. De aannemer leefde zijn eigen plannen goed na.
Zijn er nog afwijkingen geeonstateerd tijdens de bouw?
Toen Elementair tijdens de uitvoering van het project geleidelijk aan geïntroduceerd werd, is het
besluit genomen om afwijkingsformulieren in te voeren, hetgeen in het begin wat problemen
opleverde. "Maar we hoefden niet onder de vlag van Elementair te werken."
Wat was de kwaliteit van het ontwerp, bestek en tekeningen?
Over het algemeen goed, op een klein detail na. Dit was het eerste produktgerichte bestek waar mee
gewerkt werd. "Het werken met produktgericht bestek is een goede zaak. Hoewel er in de
voorbereiding dieper moet worden ingegaan op de samenstelling van de betalingsposten. de
betalingsposten moeten niet te groot worden gemaakt. "
Hoe was de relatie tussen produktgericht werken en meer-I minderwerk '!
"Het is het spel wat je speelt met de aannemer." In een produktgericht bestek wordt gewerkt met
geaccordeerde hoeveelheden. In geval van ontwerpwijzigingen ligt de zaak nog weer anders.
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Hoe was de kwaliteit van de aannemer .,
De kwaliteit van de hoofdaannemer was over het algemeen goed. Maar er is veel werk uitbesteed
aan onderaannemers. Tijdens de uitvoering bleek dat de hoofdaannemer een groot stuk van de
werkzaamheden uitbesteedde, meer dan 50 %. Aangezien de Rouwdienst zijn twijfels had over de
kwaliteit van het uit te voeren werk is gepoogd dit percentage niet nog verder op te laten lopen.
Bestonden er geen afspraken over geschiktheid van onderaannemers en hoeveelheid uit-
besteed werk .,
Neen. Er ontbrak een vooraf opgestelde lijst van onderaannemers. Voor in te schakelen onderaan-
nemers moet de hoofdaannemer goedkeuring krijgen van de directie. In de praktijk is het moeilijk
om de kwaliteit van een onderaannemer te toetsen, waardoor het lastig is een onderaannemer bij
voorbaat te weigeren. Voor hoofdaannemers staan allerlei selectiecriteria op papier, dat is voor
onderaannemers niet het geval.
Hoe ondervangen we dit probleem met onderaannemers . .,
De hoofdaannemer blijft verantwoordelijk voor het totale werk. Maar het probleem zat in de
aansturing. Wij maken geen afspraken met onderaannemers. Er moet daarom altijd een bevoegd
afgevaardigde van de hoofdaannemer op het werk zijn en dat was met name voor de kunstwerken
ten zuiden van het Noordzeekanaal niet het geval. Gezien het grote aantal kunstwerken op
verschillende lokaties had dit probleem eerder moeten worden voorzien en had dit beter moeten
worden vastgelegd. Op iedere werkplek met onderhanden werk hoort een bevoegd aanspreekpunt
voor de directie aanwezig te zijn.

3.5 De beheersaspecten: informatievoorziening/-stromen
Interne informatiestromen: u verzorgde de voortgangsrapportages naar de projectleider?
Neen, de voortgangsrapportages werden door de disciplineleider ontwerp verzorgd. Sikkeus nam
ook een gedeelte uitvoering in zijn voortgangsrapportage mee, dat informatie daarvoor haalde hij
uit de verslagen van de bouwvergaderingen. De projectleider was bij de meeste bouwvergaderingen
aanwezig en anders was er telefonisch contact. Naar mijn gevoel was de informatievoorziening
intern in het projectteam goed.
Externe informatiestromen
De informatiestromen met andere projectgroepen was goed. De uitwisseling van informatie met
gemeenten, aannemers en dergelijke verliep ook naar wens.

3.6 De beheersaspecten: organisatie
Extern
Er waren allerlei publiekrechtelijke organen waarmee contacten bestonden: de Gasunie, Hoogheem-
raadschap Rijnland, Hoogheemraadschap Uitwateringssluizen West-Friesland, Gemeenten, Neder-
landse Spoorwegen. De contacten verliepen op wat kleine dingen na allemaal goed, behoudens de
contacten met NS. Die verliepen in eerste instantie ook goed tot reorganisaties binnen NS
plaatsvonden, daarna was de Rouwdienst het spoor bijster. Het werk startte met één aanspreekpunt
en dat werkte prima. Na de reorganisatie kregen we te maken met een veelheid aan disciplines
binnen NS en was het moeilijk tot afspraken te komen. Dit speelde op het laatste traject van het
project.
De onderlinge afstemming van de verschillende deelprojecten verliep goed. Met name was er
structureel overleg met de deelprojecten wegaanleg en vergunningen. Met het deelproject Wijker-
tunnel hebben zich een aantal incidenten voorgedaan. Als voorbeeld kan genoemd worden het
aanbrengen van teveel zand op een viaduct (KW 4) of het afsluiten van een voor ons belangrijke
werkweg.
Projectteam: waren de taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden voldoende duidelijk'!
"Ja. Als we het over hadden moeten doen, hadden we het weer zo gedaan. "
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3.7 Overige onderwerpen

Oplevering.
Het hele werk werd weliswaar in één keer opgeleverd, maar door de gefaseerde uitvoering werden
de meeste kunstwerken al eerder in gebruik genomen. Kort na de oplevering is de heer Klok
vertrokken naar een volgende project.
Het aanvragen en verstrekken van vergunningen
Het verstrekken van vergunningen is allemaal op tijd gegaan. Slechts de aanvraag van de bouwver-
gunning voor KW 7 duurde erg lang om onduidelijke redenen.
Over de toename van de hoeveelheid papierwerk: er is vandaag de dag veel te veel papierwerk,
dat zie je op nieuwe werken ook weer. "We worden onderhand administratief medewerker. Een
opzichter hoort buiten te lopen, om toe te zien dat het werk volgens contract wordt uitgevoerd.
Tegenwoordig gaat het er meer en meer om dat de papieren kloppen. "
Over kwaliteitsborging: "een aannemer die de kwaliteit van zijn eigen werk moet controleren, dat
klinkt onlogisch. De aannemer heeft heel andere belangen. Een kwaliteitssysteem bij een bedrij f als
Fokker werkt goed, maar in de bouw ligt dat heel anders. De heer Klok heeft zijn twijfels over
kwaliteitsborging bij de aannemer. Een aannemer heeft een dwingend oog nodig."

3.8 Lessen voor de toekomst
Omgaan met produktgericht bestek is een positieve ervaring geweest.
De ervaring met het uitbestede toezicht: dat was niet goed geregeld, de taken bevoegdhe-
den en verantwoordelijkheden waren veel te vaag omschreven.
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Bijlage 4: externe notitie aan Hr. Heiden met voorlopige resultaten uit de interviews.

H. van Veen en J.W. Sluyters
C. Heiden
27 november 1996
QM96025.05!jws
Voorlopige resultaten van de interviews met Sikkens, Arends en Klok
(aangepaste versie waarin opmerkingen C. Heiden verwerkt)

Hr. Sikkens (A) = Hr. Arends (K) = Hr. Klok

Van:

Aan:

Datum:

Kenmerk:

Betreft:

(S) =

1. Resultaten uit interviews

1.1. Planning
(S)

(A)

(K)

De aanbesteding is enige malen opgeschoven onder invloed van politieke ontwik-
kelingen (private! niet private fmanciering);
Vanwege private financiering is ter vereenvoudiging getracht voor het hele project
met een aannemer te werken. Als gevolg daarvan zij drie bestekken samengevoegd
hetgeen heeft geleid tot een langere voorbereiding.
De keuze om te werken met een produktgericht bestek vergde eveneens een
langere voorbereiding.
Ontwerpcapaciteit vormde geen probleem, de engineering was grotendeels
uitbesteed.
De aanbesteding is enige malen opgeschoven onder invloed van politieke ontwik-
kelingen (private! niet private financiering);
Er is een schema opgesteld voor de vele wegafzettingen, deze zijn strak gepland in
bestek: de in het bestek genoemde data zijn keurig gehaald;
Werk is een half jaar eerder opgeleverd.
Capaciteit voor directievoering en toezicht was onvoldoende: probleem door
politieke voornemen hoeveelheid ambtenaren terug te dringen
De aanbesteding is enige malen opgeschoven onder invloed van politieke ontwik-
kelingen (private! niet private financiering);
KW 6 was uitvoeringstechnisch een probleem, maar door extra capaciteit in te
zetten is de datum voor ingebruikname gehaald.
Alle besteksdata zijn gehaald: opleverdata en gereedzijndata, oplevering uiteinde-
lijk 2 maand eerder.
Er was te weinig capaciteit voor directievoering en toezicht. RWS wilde hele
directievoering en toezicht uitbesteden, dit voornemen is gedeeltelijk terug-
gedraaid.

1.2. Financiële afwikkeling
(S) KW I: Beverwijk uitgevoerd zonder bouwvergunning. Gemaakte afspraken met de

gemeente over de verdeling van kosten niet geformaliseerd.
KW 12 was te laag gebudgetteerd.
Uitbesteding engineeringswerkzaamheden is goed verlopen, binnen gestelde
budgetten.

(A) Door private financiering verliep de betaling over te veel schijven en duurde
daardoor langer dan termijn genoemd in U.A.V.
Aannemer heeft vier keer renteclaim ingediend hetgeen geleid heeft tot verbetering
procedure.
De financiële afhandeling met aannemer is gladjes verlopen.
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(K)

Aannemer had het werk voor een laag bedrag aangenomen, o.a. was geen
rekening gehouden met moment van betaling door produktgericht bestek.
Moment van betaling en kasritme is discussiepunt geweest: conclusie was dat
produkten in bestek moeten beter worden gedefinieerd.
Meer-/minderwerk: niet afwijkend van het gemiddelde, uitgezonderd KW 12
(900.000 i. p.v. 30.000). Renovatiewerkzaamheden niet als meer-/minderwerk,
maar in de vorm van een scope-wijziging.
Bij de detaillering van KW 8 is door ingenieursbureau een ontwerpfout gemaakt,
hetgeen kostenverhogend werkte.
Produktgericht bestek betekende groot voordeel, omdat niet alle hoeveelheden
uitgetrokken hoefden te worden.
Meerwerk iets meer dan gemiddeld: ca 12 %.
Betaling verliep traag a.g. v. groot aantal schijven, dat is later bijgesteld.

1.3 Kwaliteitsborging
(S) Elementair was nog niet geïntroduceerd en heeft daardoor bijna geen invloed

gehad op de ontwerpwerkzaamheden.
Vorm en inhoud van de contracten was voor betrokkenen voldoende helder.
Kwaliteit van het uitbestede ontwerpwerk was goed.
Evaluatie van de aanbesteding is niet goed mogelijk, de uiteindelijke 'ranking' IS

niet toegepast.
(A) Kwaliteit van ingehuurde mensen was slecht.

Directievoerende partij deed niet aan kwaliteitsborging en legde de aannemer ook
geen kwaliteitssysteem op.
Werk is niet onder kwaliteitsborging uitgevoerd. De hoofdaannemer werkte
volgens een eigen kwaliteitssysteem. Door de grote hoeveelheid onderaannemers
werkte dat systeem niet. Kwaliteitsborging was daardoor moeilijk. Directie had
geen wapens om hier iets aan te doen.
Kwaliteit van het bestek was goed.
Produkten in bestekken moet beter worden gedefinieerd.

(K) Selectie onderaannemers niet mogelijk. Slechts goed- of afkeuren, maar voor de
directie is afkeuring van een onderaannemer moeilijk. Er ontbrak een vooraf
opgestelde lijst van onderaannemers.
Meer dan 50 % van het werk uitbesteed aan onderaannemers.

I .4 Informatievoorziening
(S) Intern: projectteam was klein waardoor de informatiestromen overzichtelijk was.

De tweemaandelijkse voortgangsrapportages voldeden.
Extern: Informatieuitwisseling met andere projectgroepen was structureel opgezet
en voldeed. Informatie geleverd door ingenieurshureaus werd ook getoetst door
andere projectgroepen op conflictpunten/raakvlakken. Documentdistrihutiesysteem
werkte volgens projectplan.

(A) Externe informatieuitwisseling vond op twee niveaus plaats. Eén: via de project-
groepen Milieu/Landschap, Vergunningen en Wegaanleg. Twee: door middel van
een coördinatievergadering met de directie, aannemers en de wegbeheerder.

(K) Informatiestromen met projectgroepen was goed, informatiestromen met gemeen-
ten, waterschappen, aannemers e.d. verliep goed met uitzondering van de informa-
tieuitwisseling met de Nederlandse Spoorwegen.
Voortgangsrapportages werden door de disciplineleider ontwerp verzorgd.
Informatie van de uitvoering haalde hij uit de bouwverslagen.
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1.5 Organisatie

(S)

(A)

Projectorganisatie was terug te vinden in het projecthandboek en was voor
iedereen duidelijk.
Disciplineleider ontwerp was verantwoordelijk voor de kwaliteit van het teken-
werk, de constructeur-staticus voor het rekenwerk. Beiden informeerden de
projectleider.
Naast telefonisch contact werd de projectleider op hoofdpunten geïnformeerd Vla
kwartaal rapportages.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van directievoering en toezicht
waren onvoldoende duidelijk doordat dit was uitbesteed. Er traden fricties op
tussen directie U.A.V. en toezicht.
Problemen met aansturing (hoofd)aannemer. Aan de zuidzijde was geen bevoegd
aanspreekpunt namens de aannemer beschikbaar voor de directie.

(K)

1.6 Overige onderwerpen
(S) Aanvragen van vergunningen door directie Noord-Holland verliep soepel, met

uitzondering van KW 1.
(A) Door gefaseerde uitvoering werden de meeste kunstwerken reeds voor de officiële

oplevering in gebruik genomen.
Voor de pompinstallatie van KW6 en KW 7 was een stelpost in het bestek
opgenomen. Dat was een contract in een contract met veel te veel onduidelijkhe-
den. Voortaan goede technische specificatie opnemen in contract.
Raakvlak met Wijkertunnelproject heeft tweemaal geleid tot conflict. Veel meer
water aan bodem onttrokken dan afgesproken, wat onvoordelig was voor onze
constructie. Het aanleggen van een gronddepot vlak bij het landhoofd van één van
onze kunstwerken gaf problemen.
De hydrologische situatie rond KW 6 (een polder in een polder) is onderschat.

(K) Aanvraag van de vergunning voor KW 7 duurde erg lang om onduidelijke
redenen.
Een opzichter hoort buiten te lopen. Administratieve taken overheersen tegen-
woordig.
Kwaliteitsborging bij een aannemer werkt niet door tegenstrijdige belangen.
Toezicht van opdrachtgeverszijde blijft noodzakelijk.

I .7 Lessen voor de toekomst
(S) Het werken met een produktgericht bestek biedt vele voordelen. Maar ook

nadelen, zoals de onderbouwing van de Ovposten, met name bij afwijkingen.
De moeilijkheden rond KW 1 onderstrepen het belang van een definitief ontwerp.
Gunnen zonder bouwvergunning riskant.
Het samenvoegen van 3 bestekken naar I bestek was een goede beslissing.
(Schaalvoordelen, bundeling informatiestromen, één aannemer en één ingenieurs-
bureau.)

(A) Produktdefinities in bestek moeten beter.
Organisatie (taken en bevoegdheden) beter vastleggen bij uitbesteden toezicht.
Niet handelen zonder bouwvergunning.
Bij een project als dit met een dergelijk lange voorbereidingsperiode contracten
screenen op verandering van eisen, randvoorwaarden en uitgangspunten.

(K) Omgaan met produktgericht bestek is een positieve ervaring.
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij directievoering en toezicht
veel duidelijker omschrijven (bij uitbesteden van toezicht).
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2. Voorlopige conclusies

Tijd/capaciteit:

Werk is conform planning verlopen, ondanks de politieke strubbelingen aan het begin van het
project. Ook tussenliggende mijlpalen zijn over het algemeen gehaald.

Er heeft zich een capaciteitsprobleem voorgedaan bij de directievoering U .A. V. en het toezicht. De
uitbesteding van het toezicht verliep niet naar wens.

Project binnen vooraf gesteld budget gerealiseerd.

Betalingsafhandeling verliep over veel schijven (invloed private financier), daardoor werd de
gestelde betalingstermijn van 28 dagen niet altijd gehaald. De later opgestelde versnelde procedure
verliep naar wens.

De onervarenheid met een produktgericht bestek heeft bij de aannemer tot problemen t.a. v. het
kasritme geleid. Bij een volgend bestek meer duidelijkheid geven over de definitie van een produkt
en het moment van betaalbaar stellen.

Kwaliteit:

'Elementair' is in de loop van het project ingevoerd. Men heeft naar eigen inzichten aan kwaliteits-
borging gedaan.

De hoofdaannemer werkte volgens een eigen kwaliteitssysteem, maar doordat hij ca. 50% van het
werk uitbesteedde aan onderaannemers werkte dit systeem niet. De directie nam het kwaliteitssys-
teem voor kennisgeving aan (werkte zelf niet volgens een kwaliteitssysteem) en heeft niet
corrigerend opgetreden.

De directie had geen instrument om de aannemer te corrigeren in het "shoppen" bij onderaan-
nemers. Tevens was er vooraf geen goedgekeurde lijst van onderaannemers. Kwaliteit van de
onderaannemers was slecht.

De preselectieprocedure is overruled, waardoor alleen op prijs is geselecteerd. Dit heeft gevolgen
gehad voor de kwaliteit van het geleverde produkt.

De kwaliteit van het ingehuurde personeel toezicht was onvoldoende.

Informatie:

De informatieuitwisseling. zowel intern als extern, heeft naar behoren gefunctioneerd.

Organisatie:

De projectorganisatiestructuur. zoals beschreven in het projecthandboek was duidelijk.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen directievoering en toezicht was vaag
omschreven. Dit heeft tot problemen geleid rn.b.t. afbakening tussen directie en toezicht.
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De hoofdaannemer verwaarloosde zijn coördinerende taken (veel werk in onderaanneming). Aan de
zuidzijde is te lang zonder bevoegd aanspreekpunt gewerkt.

Bij het toezicht werden de controle-taken op het werk overheerst door de veelheid aan administra-
tieve handelingen. In het vervolg deze taken scheiden.

3. Vragen aan c. Heiden

Betaling, financiering, garantiestelling en de invloed van private financiering hierop. En over de
meer-minderwerkprocedure.

Is de financiële afwikkeling bij het werken met een produktgericht bestek administratief voordeli-
ger'!

Kwaliteit van het bestek wordt goed gevonden, maar de produktdefinities laten bij de financiële
afwikkeling te wensen over. Ook de volgorde is door de samenvoeging niet overal logisch. Hoe is
dit te rijmen?

Er ontbrak een lijst met onderaannemers. Hing dit samen met het terzijde schuiven van de
voorselectie'!

Hoe gaan we in een volgende project om met de selectie van onderaannemers en het percentage
uitbesteed werk aan onderaannemers'!

Hoe verliep de informatievoorziening van de directievoerende partij naar de projectleider? En hoe
verliep de informatievoorziening van de projectleider naar de opdrachtgever'!

Waren de taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de twee directieleden duidelijk
omschreven en is daar naar gehandeld?
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Bijlage 5: interview met de heer Heiden (Bouwdienst Rijkswaterstaat)

Datum:
Interviewers:

12 november 1996
De heren H. van Veen, J.W. Sluyters

Introductie
De Bouwdienst van Rijkswaterstaat heeft het initiatief genomen tot een evaluatie van project
kunstwerken Wijkertunneltracé. Daarbij wordt van de diensten van QM Quality Management ge-
bruik gemaakt.
QM Qualily Management is een organisatie-advies en interim-managementbureau en eveneens
hetrokken hij de evaluatie van het projectmanagement van het gehele project en deelproject
tunnelbouw.
Van Veen is projectmanager van infrastructurele projecten en projectleider voor deze evaluatie.
Sluyters is projectsecretaris voor QM.
Doel van de evaluatie is te komen tot inzichten inzake de gehanteerde aanpak en waar mogelijk tot
aanbeveling voor toekomstige projecten.

Voor de evaluatie zijn gesprekken met drie functionarissen van de Rouwdienst gearrangeerd. Het
betreft de heren Sikkens (disciplineleider ontwerp), Arends (directielid U.A.V.) en Klok (directielid
U.A.V.). Als leidraad voor de gesprekken worden de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit,
informatie en organisatie behandeld voor de projectfasen ontwerp bestek, voorselectie, aanbesteding
en uitvoering. Voorts worden nog een aantal losse en mogelijk relevante onderwerpen aan de orde
gesteld en wordt de blik gericht op mogelijke leerervaringen. Ieder interview wordt daarmee
onderverdeeld in 9 blokken. Aan de hand van de interviews wordt getracht via de verschillende
invalshoeken te komen tot een totaalbeeld van het gerealiseerde project.
Na de interviews met de heren Sikkens, Arends en Klok is voor dil gesprek een lijst met voorlopige
resultaten en aanvullende vragen opgesteld. Deze lijst dient als leidraad voor het afsluitende gesprek
met de projectleider, de heer Heiden. De lijst waarin verwerkt de correcties van de heer Heiden is
als bijlage toegevoegd.

1. Resultaten uit interviews

l.l Tijd
De heer Heiden is het eens met de resultaten en heeft geen aanvullingen.

1.2. Geld
In grote lijnen akkoord met de resultaten. De heer Heiden licht de grote post meerwerk voor de
renovatiewerkzaamheden aan KW 1 toe. Het meerwerk was niet het gevolg van een omissie in het
bestek, maar van een scope-wijziging door de opdrachtgever. Een scope-wijziging kan geïnterpre-
teerd worden als een aanvullende opdracht, maar wordt met de aannemer op dezelfde wijze
afgehandeld als meerwerk. Scope-wijzigingen komen van de opdrachtgever, meer- en minderwerk
komt vanuit het project.

1.3 Kwaliteitsborging
In grote lijnen akkoord met de resultaten. De heer Heiden nuanceert de gang van zaken hij de
voorselectie. De voorselectie is niet terzijde geschoven. Alle aanmeldingen zijn beoordeeld op
geschiktheid op basis van de selectiecriteria. Van de 18 aanmeldingen bleken er 17 geschikt.
Vervolgens zouden van deze 17 kandidaten de beste 9 uitgenodigd worden. De 17 kandidaten zijn
in volgorde van geschiktheid gerangschikt, maar het selecteren van de beste 9 is uiteindelijk niet
nodig geweest. Dat was het gevolg van een koerswijziging van de Rouwdienst als gevolg van de
ervaringen bij de aanbesteding van een ander RWS-project dat in dezelfde periode speelde. Bij die
aanbesteding twijfelde de Bouwdienst aan de mate van concurrentie tussen de gegadigden voor die
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besteding.
Om een zo goed mogelijke prijs te krijgen en met één gezicht naar buiten te treden (aanpassing van
het aanbestedingsbeleid aan het voornoemde andere RWS-project) is voor dit project dan ook
besloten om niet met 9 maar met de oorspronkelijke 17 kandidaten de besteding in te gaan. De
voorselectie heeft dus wel plaatsgevonden. waarbij de kandidaten geschikt werden geacht. maar de
uiteindelijke "ranking" van de beste 9 bleef achterwege. De aanbesteding geschiedde dus zeker niet
uitsluitend op basis van de prijs.

1.4 Informatievoorziening
Geen opmerkingen. akkoord met de resultaten.

1.5 Oq~anisatie
Geen opmerkingen. akkoord met de resultaten.

1.6 Overige onderwerpen
In grote lijnen akkoord. Over de onderschatting van de hydrologische situatie rond KW 16 meldt de
heer Heiden dat waarschijnlijk KW §. is bedoeld.

)
Over de toename van administratief werk voor directie en toezicht
De heer Klok heeft de mening geventileerd dat een opzichter buiten hoort buiten te lopen. De heer
Heiden vindt dat een belangrijk signaal. Klok heeft gepoogd duidelijk te maken dat ondanks alle
positieve aspecten van kwaliteitsborging de opzichter vanuit zijn vakkennis buiten op het werk
bepaalt of de zaken goed verlopen. De administratieve taken zijn daarvoor een ondersteuning.
Kwaliteitsborging is slechts een randvoorwaarde voor goed werk. het is geen garantie voor goed
werk. De overheid wil een verschuiving van directievoering en toezicht, waarbij de uitvoerende
taken meer op de markt worden gebracht en de toetsing daarvan door de Rouwdienst wordt gedaan.
De vraag is of dat per definitie een gunstige ontwikkeling is voor de kwaliteit van het eindprodukt.

Over de essentie van kwaliteitsborging door de aannemer en de taken van toezicht en
directie
De kennis en ervaring van de toezichthouder wordt bij het werken onder kwaliteitsborging
misschien niet optimaal benut. Wanneer tijdens de uitvoering door de toezichthouder geconstateerd
wordt dat niet aan de bestekseisen wordt voldaan bestond voor de intrede van kwaliteitsborging de
mogelijkheid te overleggen met de aannemer en expertise in te brengen. Je kon dus bepaalde zaken
zien aankomen en in vroeg stadium bijsturen. Nu zijn er slechts enige geformaliseerde momenten
(witness-point, hold-point) waarop de toezichthouder aanwezig dient te zijn. De ruimte om bij te
sturen is daardoor grotendeels weggevallen. Daarbij komt dat er steeds een spanningsveld bestaat
tussen de tijd voor benodigde aanpassingen en de opleverdatum. Je kunt niet vanuit een kantoor een
werk besturen. Cruciale vraag is of een aannemer in staat is om met zijn kwaliteitssysteem en met
zijn organisatie zodanig te toetsen dat de beslissing wordt genomen om bijvoorbeeld een stort uit te
stellen. Zo zou het moeten zijn. maar de heer Heiden heeft zijn twijfels over de praktisch invulling.
De heer Heiden ziet als mogelijk oplossing dat door de opdrachtgever voorlopig wat meer capaciteit
ter beschikking wordt gesteld tot op het moment dat het werken onder kwaliteitsborging optimaal
functioneert. Bij wijze van gewenningsperiode. Bij standaardprodukten kan kwaliteitsborging sneller
optimaal functioneren.

J .7 Lessen voor de toekomst
In grote lijnen akkoord met het gestelde. Slechts licht de heer Heiden de gang van zaken rond de
niet afgegeven bouwvergunning voor KW 1 toe. Er werd wel gewerkt met instemming van het
projectmanagement. En het projectmanagement had intensief contact met de gemeentelijke instanties
waarbij uitgangspunt was dat het werk volgens het alternatief zou worden uitgevoerd. Het
projectmanagement kwam daarvoor bij de Rouwdienst met een scope-wijziging. Door de gemeente-
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raadsverkiezingen en de daaruit voortvloeiden politieke verschuiving In de gemeenteraad werd
uiteindelijk de houwvergunning niet afgegeven.

2. Voorlopige conclusies

2.1 Tijd/capaciteit:

Over het capaciteitsprobleem bij directievoering en toezicht.
Voor de introductie van kwaliteitssystemen werd directievoering altijd door de Rouwdienst gedaan,
waarhij toezicht vaak werd ingehuurd. In de toekomst wordt alles uitbesteed, zowel directievoering
als toezicht. De Bouwdienst krijgt dan een louter toetsende rol. Voor dit project is voor een
mengvorm gekozen. Het hele project werd fysiek opgedeeld door het Noordzeekanaal. Aan de
noordzijde was het toezicht in handen van ervaren mensen van de Bouwdienst, aan de zuidzijde was
het toezicht uitbesteed aan mensen met minder ervaring. De directievoering van het hele project
was in handen van de Bouwdienst. Beter was het geweest te kiezen tussen Of alles uitbesteden Of
alles inhuren. Uithcsteden van alleen toezicht is contractueel lastig. Want er bestaat een spannings-
veld tussen wat contractueel omschreven is over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
het uitbestede toezicht enerzijds en de zeggenschap van de directie over het toezicht. Als bepaalde
zaken dan niet heel helder op papier staan, leidt dat al gauw tot fricties.

2.2 Geld:

Betalingsprocedure.
De directie stelt een prestatieverklaring op, terwijl de aannemer een rekening opstelt. Beide worden
naar het hureau Bcdrijfszaken gestuurd. Daar wordt het getoetst; kloppen ze met elkaar. Zo niet
dan wordt het laagste bedrag betaald. Maar meestal volgt in geval van verschillen overleg. Na·.
ondertekening/goedkeuring door Bcdrijfszaken van de rekening wordt de rekening verstuurd aan de
private financier die vervolgens de aannemer betaalt.

Betalingsafhandeling
Deze verliep over veel schijven (invloed private financier), daardoor werd de gestelde betalingster-
mijn van 28 dagen niet altijd gehaald. De later opgestelde versnelde procedure verliep naar wens.
In theorie waren de zaken goed geregeld maar de onervarenheid met deze procedure maakt een
gewenningspcriode noodzakelijk. Voor de eigen mensen van de afdeling Bcdrijfszaken was dit
project een van de vele projecten, maar wel het enige project dat op deze manier gefinancierd werd.
Er werd niet altijd voldoende rekening gehouden met het feit dat ook de private financier zijn tijd
nodig had om de betaling aan de aannemer af te handelen. Daardoor is een aantal keren later dan
binnen de termijn van 28 dagen betaald.

Meer- en minderwerkprocedure
De afhandeling van meer- minderwerk kan gezien worden als een afzonderlijk contract. De
aannemer of de directie constateert een tekortkoming in het bestek en maakt een beschrijving, de
Bouwdienst maakt projectbeschrijving en een kostenraming. Er wordt een offerte gevraagd aan de
aannemer en tenslotte wordt er een contract opgemaakt. Formeel start dan pas de uitvoering van het
(meer)werk. Daarbij wordt in de praktijk rekening gehouden met de voortgang van het totale werk.
Het uitgevoerde werk wordt betaald nadat de prestatic is geleverd. Minderwerk wordt pas betaald
hij de oplevering en wordt afgetrokken van de laatste termijn.

Ervaringen met produktgericht bestek
Vanwege de omvangrijke betaal posten is het niet altijd direct te achterhalen wat de samenstellende
delen financieel vertegenwoordigen. Wanneer bijvoorbeeld een compleet landhoofd als betaalpost in
ccn bestek wordt opgenomen en op zeker moment blijkt dat 4 extra funderingspalen nodig zijn, wat
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kosten dan die extra palen 'l De aannemer zal hierop een heel ander bedrag noemen dan de directie.
Om dit in de toekomst te voorkomen is een scherp gedefinieerde uitsplitsing van de betaalposten
wenselijk, waarbij van de samenst.cllende delen vermeld staat wat ze afzonderlijk kosten. Bij
afwijkingen in de hoeveelheden genoemd onder betaalposten is dan verrekening eenvoudiger. Bij
echt grote veranderingen in de betaalposten raken de zaken uit verhouding en zal opnieuw moeten
worden onderhandeld.
Over het moment van betaalbaar stellen bestond bij de aannemer onduidelijkheid, mogelijk gevolg
van het werken met een produktgericht bestek. Volgens de heer Heiden staat dit correct verwoord
in het bestek en is de onduidelijkheid onterecht. Als bij een brugdek vermeld staat dat ook het
verwijderen van de ondersteuningsconstructie deel uit maakt van de betaalpost dan behoort de
aannemer te weten dat pas betaald wordt nadat de hele ondersteuningsconstructie is verwijderd. Het
bestek was hierin heel duidelijk. Je kunt je afvragen of het in de toekomst niet zinvoller is om de
bestekspost in dit voorbeeld anders in te richten. De ondersteuningsconstructie in een andere
betaalpost dan het brugdek, waardoor de aannemer eerder en op een redelijker moment betaald
wordt.

2.3 Kwaliteit:

Elementair is eigenlijk "de Elementaire werkwijze" en is in de loop van het project ingevoerd. Men
heeft naar "eigen inzichten" aan kwaliteitsborging gedaan. Heiden nuanceert deze uitspraak. Vanaf
het moment van introductie van Elementair is dit ook op dit project ingevoerd waar dat nog
mogelijk was en voor zover dit geen problemen opleverde. De werkwijze veranderde niet
wezenlijk.
De hoofdaannemer werkte volgens een eigen kwaliteitssysteem. Heiden voegt toe dat de aannemer
niet getoetst is op zijn kwaliteitssysteem.

Kwaliteit van onderaannemers
De directie had geen instrument om de aannemer te corrigeren in het "shoppen" bij onderaan-
nemers. Tevens was er voor de prekwalificatie geen goedgekeurde lijst van onderaannemers.
Kwaliteit van de onderaannemers liet te wensen over. De heer Heiden licht toe: de hoofdaannemer
is steeds aangesproken wanneer dat volgens de directie nodig was. De directie communiceerde niet
met de onderaannemers. Aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal was lange tijd geen bevoegd
aanspreekpunt aanwezig namens de hoofdaannemer. Pas later is daar wat aan gedaan. Heiden stelt
dat de hoofdaannemer aansprakelijk is en blijft en tijdens het project had men de verwachting dat
mits de hoofdaannemer maar voldoende werd aangesproken het door de onderaannemers uitgevoer-
de werk goed zou worden opgeleverd.

Wat is er te doen aan het vele uitbesteden van werk aan onderaannemers ?
De heer Heiden begint met de stellen dat het een uiterst lastige taak is om vast te stellen wat nou
eigenlijk 30 % of 60 % van het werk is, vooral als voor één produkt al met vier verschillende
onderaannemers gewerkt wordt. Je kunt wel bij het selecteren rekening houden met bepaalde
specialismen van de hoofdaannemer en op het organisatievermogen van de hoofdaannemer. Deze
zaken moeten dan ook bindend worden verklaard. Je kunt niet al te veel zaken bindend verklaren,
want "voorschrijven blijft betuttelen en dat willen we nou juist niet."

De preselectie is niet overruled.

De kwaliteit van het ingehuurde personeel was onvoldoende.
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2.4 Infonnatie:

Akkoord met het gestelde.

2.5 Organisatie:

De projectorganisatiestructuur was duidelijk.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van directievoering en uitbesteding toezicht
waren vaag omschreven. Dit heeft tot problemen geleid m.b.t. afbakening tussen directie en
toezicht. Heiden licht toe: vooral de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen directie
en uitbesteding toezicht waren niet altijd duidelijk. Dit hing samen met het deels uitbesteden van
toezicht en het deels zelf houden van toezicht.

3. Overige nog niet gestelde vragen

3.1 Hoe verliep de informatievoorziening van de directievoerende partij naar de projectleider'!
En hoe verliep de informatievoorziening van de projectleider naar de opdrachtgever'!
"Ik. was van alle zaken op de hoogte. Van ad hoc zaken werd ik telefonisch op de hoogte gehouden,
bij bouwvergaderingen was ik neutraal toehoorder." De problemen werden snel aangepakt om de
voortgang van het werk veilig te stellen. Er zijn geen voortgangsrapportages gemaakt van directie
voor de projectieiding gemaakt. Wel zijn voortgangsrapportages gemaakt van de projectieiding naar
de projectmanager (Van Ieperen), deze werden opgesteld door Sikkens.

3.2 Waren de taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de twee directieleden
duidelijk omschreven en is daar naar gehandeld'!
Bij het toezicht werden de controle-taken op het werk overheerst door de veelheid aan administra-
tieve handelingen. In het vervolg deze taken scheiden. Heiden vult aan: "Op het werk had meer
capaciteit moeten komen. Op het werk zelf moet dan maar uitgezocht worden hoe die capaciteit
wordt ingevuld, meer een technische of administratieve invulling. Afhankelijk van de wens van de
directie meer een toetsende functie of meer een technische functie."

3.3 Waarom twee directieleden U.A.V. 'I
"De Bouwdienst werkt altijd met dit "vier ogensysteem" , het is een belangrijk controlemechanisme.
Beiden hadden dezelfde bevoegdheden. Klok was voor de directe contacten met de aannemer en de
dagelijkse gang van zaken. Arends was voorzitter van bouwvergaderingen en niet dagelijks op het
werk. Op papier waren deze zaken goed geregeld."
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