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Hoofdstuk 1 - Inleiding

1 Inleiding 1

1.1 Aanleiding
Binnen het tunnelprogramma is de ontwikkellijn digitalisering opgezet. Binnen deze ontwikkellijn 
worden verschillende kanten van digitalisering bekeken en uitgewerkt. omdat digitale middelen niet 
als doel op zichzelf staan, maar kunnen bijdragen aan verbetering van specifieke processen wordt 
onder meer gekeken naar verificatie en validatie (V&V). Het gaat dan om de beheersing van het V&V-
proces binnen infrastructurele projecten en hoe dit verbeterd zou kunnen worden.

uit eerder onderzoek  is het advies gekomen om naar het inzetten van volwassenheidsmodellen te 
kijken; kan daar wellicht een positieve invloed van uitgaan? Binnen de tunnelsector is de volwassenheid 
voor V&V nog niet op het gewenste niveau. Inzet van V&V is nog vaak gericht op een korte termijn, ook 
binnen een specifiek tunnelproject, waardoor situaties ontstaan die op de langere termijn de kosten 
verhogen voor organisaties, projecten en de instandhouding van objecten. Het verloop van V&V is 
vaak grillig en de voorspelbaarheid is laag. daarnaast wordt het potentieel van V&V niet gezien en 
onvoldoende gebruikt.

Voorspelbaarheid in kwaliteit, planning en kosten kan gerealiseerd worden door het bereiken van 
een zeker volwassenheidsniveau. door het organisatiebreed (opdrachtnemers en opdrachtgevers) 
verhogen van de kwaliteit van de producten, processen en beheersing van producten zijn onnodige 
herstelwerkzaamheden niet meer nodig (volwassenheid). om dit te bereiken, zijn er een aantal zaken 
waarover nagedacht moet worden, zoals:

• Vaststellen van het huidige volwassenheidsniveau door een nulmeting.

• Welke volwassenheidsmodellen bestaan er en zijn deze bruikbaar binnen de infra?

• Welke voorbeelden/voordelen of besparingen levert een volwassenere branche op?

• Welke voorbeelden uit andere branches zijn toepasbaar binnen de infra?

1.2 Achtergrond
de oorsprong van volwassenheidsmodellen is te vinden in het steeds meer op afstand van de klant 
ontwikkelen van systemen. In de bankenwereld ontstond steeds meer de behoefte aan kwaliteits-
monitoring naarmate er meer geoutsourcet werd naar het buitenland. Er is hierin een parallel te 
trekken met het ‘Markt, tenzij’-principe van Rijkswaterstaat waardoor ontwikkeling en realisatie 
primair bij andere partijen ligt dan bij de gebruikers zelf. Het is hierdoor niet meer mogelijk om alles 
zelf te controleren. Natuurlijk zijn er al verschillende methodieken ingezet om tot een meer beheerst 
proces te komen; deze zijn ook al onderdeel van de normale manier van werken binnen de sector, denk 
hierbij aan systems engineering (sE) en systeemgerichte contractbeheersing (sCB). Maar hoe goed 
is het voortbrengingsproces nu eigenlijk onder controle en wanneer is het goed genoeg? Inzicht in 
volwassenheid en het inrichten van quality assurance (monitoren) kan daarbij wellicht helpen.

Als we in dit rapport praten over volwassenheid dan praten we over de mate waarin procesmatig 
werken wordt gevolgd (beheerst) en de processen zelf. Het niveau van beheersing is afhankelijk van 
je strategie en de risico’s die je bereid bent te lopen in je project. Hoe complexer het project, hoe 
groter de organisatie, hoe meer behoefte aan beheersing (middels processen) en hoe belangrijker 
de beheersing en monitoring van de samenhang van de processen. daarmee stijgt de behoefte om 
volwassener te worden. Volwassenheid is dus niet: meer processen, maar de juiste processen selecteren, 
beheersen en op maat maken voor het project.

door toepassing van een verbetertraject op basis van een volwassenheidsmodel wordt de beheers-
baarheid van het V&V-proces in zowel de project- als exploitatiefase verhoogd. Hierbij komt er meer 
nadruk te liggen op de ontwikkeling en controle van de kwaliteit.
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1.3 Doelstelling
de werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de volgende vraag:

Hoe kan een volwassenheidsmodel bijdragen aan een meer beheerst V&V-proces? 

Het doel van het inzetten van een volwassenheidsmodel, of het in de tunnelsector implementeren 
van onderdelen uit reeds beproefde volwassenheidsmodellen als CMMI, ItIL en tPI, is een betere 
beheersing van projecten, met hierbij een focus op verificatie en validatie om zodoende tijd en kosten 
te besparen.

1.4 Toetsvragen
Als basis voor het advies in dit rapport hebben we enkele toetsvragen geformuleerd. om te bepalen 
hoe een volwassenheidsmodel kan bijdragen aan een meer beheerst V&V-proces stellen wij onszelf de 
volgende vragen:

• Kunnen volwassenheidsmodellen bijdragen aan de voorspelbaarheid van projecten en organisaties?
In allerlei branches worden volwassenheidsmodellen ingezet om de kwaliteit van producten en 
processen te verbeteren, het is niet nieuw en ook binnen onze sector worden ze al her en der 
ingezet. Er zijn voldoende voorbeelden dat het verhogen van de volwassenheid iets is van de lange 
adem en zeker niet vanzelf gaat. Maar er worden ook goede successen mee geboekt. ook zijn er 
nieuwe ontwikkelingen en adaptieve methodieken als scrum en agile in opkomst binnen onze 
branche; hoe verhouden deze zich tot volwassenheidsmodellen?

• Wat betekent dit dan voor het verificatie- en validatieproces?
Wetende dat volwassenheidsmodellen niet kijken naar één procesonderdeel, maar juist naar 
het totale proces en de gehele volwassenheid van organisaties, hoe toepasbaar zijn ze dan voor 
het verificatie- en validatieproces? Wat zijn de randvoorwaarden om juist verificatie en validatie 
volwassener te maken? En wat betekent dat dan door organisaties en processen heen?

• Hoe borgen we een volwassenere beheersing van het verificatie- en validatieproces?
Het succes van kwaliteitsverbetering, een volwassenere branche op het gebied van verificatie en 
validatie, valt of staat met de implementatie en instandhouding ervan. Hoe compact onze branche 
soms ook lijkt, er zijn veel verschillende bedrijven en organisaties erbij betrokken. Volwassenheid 
van verificatie en validatie is iets van ons allemaal en ook hier is de kwaliteit afhankelijk van de 
zwakste schakel in de keten. 

• Waarom lijkt het zo moeilijk voor het bedrijven om processen en V&V te verbeteren?
Zoals al aangegeven bij een vorige toetsvraag zijn volwassenheidsmodellen niet nieuw, en 
verificatie en validatie is een van de prominente processen binnen de projecten van ondergronds 
bouwen. Al regelmatig zijn er initiatieven geweest om de volwassenheid binnen projecten of in 
organisaties te verbeteren, met daarbij uiteenlopende resultaten. Wat zijn faal- en succesfactoren?

1.5 Opbouw van dit rapport
In HOOFDSTUK 2 kijken we allereerst naar de huidige situatie van verificatie en validatie binnen de 
tunnelsector. ook is de input van de CoB-opdrachtgeversdag op 30 juni 2021 toegevoegd, vooral 
omdat het inzicht geeft in de manier waarop er nu binnen de sector gekeken wordt naar verificatie en 
validatie. Verificatie en validatie wordt nu vaak als een sluitpost/kostenpost gezien, terwijl het goed 
toepassen van verificatie en validatie juist tijd en geld gaat besparen. 

tijdens onze analyse naar het kunnen inzetten van volwassenheidsmodellen om tot een meer 
beheerst verificatie- en validatieproces te komen, hebben we verschillende volwassenheidsmodellen 
bekeken. onder andere over CMMI, ItIL, tPI en volwassenheidsmodellen in het algemeen hebben we 
onszelf laten informeren. onze analyse van deze modellen en de toepasbaarheid hiervan op verificatie 
en validatie is te vinden in HOOFDSTUK 3.



Pagina 6 van 26

Hoofdstuk 1 - Inleiding

In HOOFDSTUK 4 geven we antwoord op de toetsvragen en trekken we een algemene conclusie of het 
inzetten van volwassenheidsmodellen kan leiden tot een meer beheerst verificatie- en validatieproces 
met positieve invloed op kwaliteit, tijd en geld.

Vanuit ons adviestraject en de conclusie hebben we bepaald dat een meer beheerst en meer volwassen 
verificatie- en validatieproces niet enkel binnen tunnelprojecten te realiseren is. We maken daarom 
onderscheid in de adviezen die we geven voor organisaties en aan projecten. In HOOFDSTUK 5 schetsen we 
de acties die we als werkgroep voor ons zien in 2022 met daarbij een roadmap voor het implementeren 
van de stappen binnen organisaties, programma’s en projecten om tot een volwassen en beheerst 
verificatie- en validatieproces te komen.

In BIJLAGE A worden definities toegelicht die in dit document worden gebruikt en in BIJLAGE B is een 
voorbeelduitwerking opgenomen voor de processen verificatie en validatie.
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2 Huidige situatie 2
In de tunnelsector werken bouwers, we willen dingen maken. Een brug, een weg of een tunnel. We 
weten hoe dat moet, we hebben dit vaker gedaan. We hechten belang aan het eindresultaat en minder 
aan de weg ernaartoe. We worden dan ook niet graag lastiggevallen met managers en procesbegeleiders 
die beginnen over procesmanagement of methodieken zoals lean werken. We zijn techneuten, we weten 
wat er moet gebeuren. Maar meer procesmatig werken kan ons helpen om flexibeler en sneller op de 
markt te opereren en daarmee ons werk efficiënter in te richten. Nu werken we al vaak conform system 
engineering, maar iedere partij heeft dit op haar eigen manier ingericht. In grote projecten waarin 
veel mensen en partijen samenwerken, moet je afspraken maken over wie wat en wanneer doet, en je 
moet je aan je opdrachtgever verantwoorden over de kwaliteit van de geleverde producten en diensten. 
We zien ontwikkelingen naar gecontroleerde processen en een groeiende behoefte aan efficiëntie en 
voorspelbaarheid. de renovatie-en-vervangingsopgave vraagt om snelheid en voorspelbaarheid van 
planning en functionaliteit.

Verificatie en validatie is zeker niet nieuw voor marktpartijen, al jaren wordt verificatie en validatie 
als onderdeel van systems engineering uitgevoerd in projecten binnen het domein van ondergronds 
bouwen. Zowel aan opdrachtgeverskant als aan opdrachtnemerskant ligt de nadruk op het aantonen 
van de eisen. de focus ligt meer op het afvinken dan op het proces van kwaliteitsverbetering. 
Verificatieprocessen zijn veelal concreet te koppelen aan eisen; deze processen zijn redelijk ver 
uitgehard en geïmplementeerd in de sector. Als het over validatie gaat, ligt dat wat anders. Validatie 
is niet zo concreet en dat maakt het voor de sector lastiger daar goede processen en afspraken over te 
maken. Wat daarbij opvalt, is dat ook vanuit de opdrachtgeverskant dit als lastig wordt ervaren en men 
het vaak lastig vindt hetgeen de opdrachtnemer voorstelt te beoordelen.

We nemen waar dat systems engineering en ook verificatie en validatie veelal aan het einde van de keten 
zitten, waardoor het proces niet 'echt' wordt doorlopen en het als een soort eindcheck naast het ontwerp-
proces blijft bestaan. Verificatie en validatie wordt vooral gekoppeld aan het ontwerp, en daarmee 
ook meteen aan de ontwerpdiscipline binnen projecten. Verificatie en validatie is daarentegen juist iets 
van het gehele project, voor alle disciplines én in alle projectfases. op de agenda’s van programma- en 
projectmanagement komt V&V veelal niet voor, terwijl in beleid, visie en eigenaarschap de basis gelegd 
moet worden voor volwassen verificatie en validatie. 

Een positieve ontwikkeling die we zien, is dat er in steeds meer projecten en organisaties ‘lokale helden’ 
opduiken die ervoor zorgen dat er al stappen worden gezet in volwassenheid. Wil dat tot succes leiden, 
dan zullen deze projecten en organisaties deze positieve ontwikkeling moeten borgen in de processen. 
de focus ligt nu nog op projectuitvoering en -organisatie en niet op processen. Wel zien we steeds meer 
standaardisatie, zeker op het gebied van verificatie en tooling. Voor een volwassenere sector missen we 
in de huidige situatie de monitoring van verificatie en validatie, ook wel quality assurance genoemd. 
doordat we niet meten, weten we eigenlijk niet of we het goed doen en waarop we moeten bijsturen. 

In de huidige situatie kunnen we wel stellen dat we als sector aan verificatie en validatie doen, maar we 
sluiten daarbij nog niet volledig aan bij de beschrijving van V&V in de normeringen. Wat nu bijvoorbeeld 
wordt gemist, is de herkomst van eisen, wat validatie van de eisen beter mogelijk zou maken. Voor 
opdrachtnemers is de herkomst en rationale veelal niet inzichtelijk. Verificatie en validatie wordt binnen 
de sector onvoldoende gezien als een krachtig middel voor kwaliteitsverbetering, aantoonbaarheid en 
contractbeheersing. Verificatie en validatie wordt eerder gezien als een kostenpost in plaats van dat je er 
tijd en geld mee kunt besparen. 

Verificatie en validatie is geen proces dat je losstaand kunt zien. Er zijn verschillende randvoorwaarden 
om dit proces te kunnen laten slagen. We verifiëren eisen wel met verificatieplannen en -rapporten, 
maar wat is daarvan de waarde als je eisen- en configuratiemanagement niet op orde is? dit zijn 
randvoorwaarden voor goed V&V. Is verificatie door de manier waarop we dit nu hebben ingericht, niet 
veel te veel gekoppeld aan het contract, en verdwijnt de verificatie van hetgeen de opdrachtnemer zelf 
toevoegt niet te veel naar de achtergrond?
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Aandachtspunten vanuit de COB-opdrachtgevers dag op 30 juni 2021
Een aandachtspunt is dat volwassenheidsmodellen vaak veel breder kijken dan alleen V&V: is de scope 
van de werkgroep dan niet te nauw? opdrachtgevers gaven verder mee dat we zo veel mogelijk concreet 
moeten zijn: geef aan welke stappen nuttig zijn om te zetten en op welk moment ze gezet moeten 
worden. ook kwam aan bod dat V&V in projecten op verschillende plekken in de organisatie geplaatst 
wordt, maar zelden tot nooit onder kwaliteitsmanagement, waar het eigenlijk (ook conform systems 
engineering) thuishoort.

opdrachtgevers zijn het eens dat er op het gebied van V&V een stap te zetten is in volwassenheid. 
‘Het potentieel van V&V wordt niet gezien en onvoldoende gebruikt’ was een uitspraak van een van de 
beheerders. Vertrouwen speelt hierbij een belangrijke rol, alsmede de toepassing van/belemmering door 
tooling en de toepasbaarheid van V&V tijdens de exploitatiefase van tunnelprojecten. ook kwam naar 
voren dat binnen ProRail vooral wordt gekeken naar producten en bij Rijkswaterstaat naar processen. 
Hieruit ontstond meteen de vraag: wat is het beste om te doen? Als werkgroep nemen we dit ook mee in 
onze aanpak en adviezen. Hierbij werd geadviseerd om ook naar de Railinfra-catalogus te kijken en het 
principe van de Veiligheidsladder.

opdrachtgevers zien potentieel in een beter beheerst V&V-proces door in te zetten op een volwassenere 
V&V-aanpak en -implementatie. Hoe volwassenheidsmodellen hieraan kunnen bijdragen, wordt 
gezien als interessant, maar ook uitdagend. Resultaten die daarbij graag gezien worden, is een volwas-
senheidscheck op V&V voor alle deelnemers binnen tunnels, maar ook een advies of relationele matrix 
waaruit is vast te stellen aan welke knoppen gedraaid moet worden om verificatie en validatie naar een 
hoger niveau te brengen. Binnen de werkgroep noemen we dat de randvoorwaarden voor goed V&V. 
Een uitdaging die vanuit de opdrachtgevers is meegegeven, is dat men ziet dat de personeelsmarkt 
krimpt en de renovatieopgave daartegenover juist groeit. Zou een volwassenere V&V kunnen helpen 
om dat gat niet te groot te laten worden?
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3 Analyse volwassenheidsmodellen 3
Volwassenheidsmodellen zijn nog geen algemeen goed binnen de infrawereld. Meestal verwijzen we 
naar systems engineering of naar verschillende normen. de normen laten echter veel ruimte voor 
interpretatie voor de invulling. toch kunnen ze ons helpen om beter samen te werken, zowel markt-
partijen als de overheid, en om flexibeler in te spelen op wijzigingen of nieuwe ontwikkelingen.

Volwassenheidsmodellen hebben een basis in procesmatig werken. de processen (de werkzaamheden 
die medewerkers uitvoeren) liggen vast, zijn beschreven, maar kunnen ook geoptimaliseerd worden. 
doordat ze beschreven zijn en er overeenstemming over is, geeft het volgen ervan je vertrouwen. 
de juiste dingen worden op de juiste manier gedaan. de controle zou zich hierbij dan meer kunnen 
toespitsen op het naleven van de afgesproken processen. Voor het onderzoek hebben we verschillende 
volwassenheidsmodellen naast elkaar gelegd en bekeken, zie het kader hieronder.

Figuur 1 / Impressies van het ni

Bekeken volwassenheidsmodellen

De bij de werkgroep meest bekende en gangbare volwassenheidsmodellen zijn door ons bekeken en vergeleken. 

Er bestaan veel meer modellen, maar deze wijken onderling slechts beperkt van elkaar af. We hebben ons 

daarom beperkt tot onderstaande acht modellen.

• De cyclus plan-do-check-act (ontstaan in 1951) is gericht op continue verbetering. Er wordt een verbeterplan 

gemaakt en toegepast, en op basis van de resultaten worden er vervolgacties uitgevoerd. 

• In 1989 verscheen information technology infrastructure library (ITIL): best practices voor het beheren en 

verbeteren van IT-services. De principes zorgen ervoor dat oorzaken van problemen snel gevonden worden. 

• Application services library (ASL), ontwikkeld in 2002, is een leveranciersonafhankelijke bibliotheek voor de 

implementatie van applicatiebeheer. De benodigde processen worden beschreven in het ASL-framework.

• Business information services library (BiSL) is ontwikkeld in 2005. De bibliotheek en het bijbehorende frame-

work zijn gericht op processen voor informatiesystemen vanuit een zakelijk perspectief.

• Capability maturity model integration (CMMI) verscheen in 2002. CMMI helpt organisaties hun prestaties te 

verbeteren door middel van benchmarks en het creëren van een structuur voor productief, efficiënt gedrag.

• Test maturity model integration (TMMi) is in 2010 uitgebracht al aanvulling op CMMI. Het model, waarin 

eveneens volwassenheidsniveaus en -criteria worden beschreven, richt zich op het testen van sofware.

• Test process improvement (TPI), gepubliceerd in 2004, helpt bij het bepalen van de sterke en zwakke punten 

van een testproces en het formuleren van verbeteracties. De opvolger TPI NEXT is verder afgestemd op het 

behalen van de bedrijfsdoelen van een organisatie.

• De standaard ISO/IEC/IEEE 15288 (eerste versie in 2008) presenteert procesbeschrijvingen voor systemen 

die gedurende de levenscyclus van een systeem toegepast kunnen worden voor beheer en uitvoering.

https://asq.org/quality-resources/pdca-cycle
https://www.ibm.com/cloud/learn/it-infrastructure-library
https://www.didfoundation.com/asl/
https://www.didfoundation.com/bisl/
https://cmmiinstitute.com/cmmi/intro
https://www.tmmi.org/tmmi-model/
https://www.uk.sogeti.com/about-us/why-choose-us/methodologies/tpi/
https://www.tmap.net/building-blocks/test-process-improvement-tpi
https://www.iso.org/standard/63711.html
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3.1 Alles of niets
over het algemeen verschillen de volwassenheidsmodellen niet veel van elkaar, maar zijn ze veelal 
gemaakt voor specifieke doeleinden. Alle volwassenheidsmodellen hebben het over een mate van 
compleetheid. Het is dus niet zo dat je één proces – de wens was aanvankelijk om enkel naar het 
V&V-proces te kijken – uit een volwassenheidsmodel kan trekken om dat te optimaliseren. om het 
maar plat te zeggen: het is alles of niets. Het optimaliseren van één proces is een suboptimalisatie 
waarbij we zelfs kunnen stellen dat het V&V-proces hierin nog een van de moeilijkste processen is. In 
onze aanpak geven wij dus adviezen en richting om het proces van verificatie en validatie volwassener 
te maken en daarvoor moeten óók de bijbehorende randvoorwaarden worden geschapen. Een van de 
aandachtspunten is dat je niet tot een volwassenere sector komt als je de focus legt op de projecten.

3.2 Verschillende volwassenheidsniveaus
Volwassenheidsmodellen kennen verschillende volwassenheidsniveaus. Alhoewel ze niet allemaal 
dezelfde definities toepassen, kun je stellen dat ze te vatten zijn in deze vijf niveaus van volwassenheid, 
zie FIGUUR 3.1.

Sturing op incidenten

Sturing op processen

Sturing op standaardisatie

Sturing op continue verbetering

Sturing op kwantitatieve gegevens

Afwezig/niet van toepassing

1

2

3

4

5

0

Figuur 2 / Impressies van het ni
Figuur 3 / sdfasdf

Figuur 3.1 / Samenvatting van volwassenheidsniveaus volgens diverse modellen.

op de volgende pagina wordt elk niveau beschreven aan de hand van de belangrijkste kenmerken.
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Niveau 0 – afwezig/niet van toepassing
de organisatie is zich totaal onbewust van enig probleem. de medewerkers zouden 
niet weten wat ze anders zouden moeten doen, want ze zijn gezegend met onwetend-
heid. Niets maakt iets uit. Het hele bedrijf verkeert continu in een permanente 
chaos en die chaos is standaard geworden. Iedereen rent door elkaar heen alsof het 
de normaalste zaak van de wereld is, en dat is het voor hen ook. Mens, methode en 
machine hebben in dit soort omgevingen zwaar te lijden; leiderschap, volwassen-
heid en weerbaarheid zijn onbekende begrippen.

Niveau 1 – sturing op incidenten, initieel/gedesorganiseerd
Alles is ad hoc en chaotisch. Problemen worden pas aangepakt als ze zich voordoen. Er 
wordt volledig vertrouwd op de ‘lokale helden’ die individuele wonderen verrichten, 
hopend dat ze niet een keer tegen een boom rijden. Er zijn nauwelijks stabiele 
processen, alles is ongecoördineerd. Het heeft hier geen zin nieuwe technologieën 
te introduceren. Er is geen opleidingsprogramma en het verzamelen en analyseren 
van informatie gebeurt willekeurig en ongestructureerd.

Niveau 2 – sturing op processen, herhaalbaar/intuïtief
Er wordt al gebruikgemaakt van kennis die eerder is opgedaan, zij het sporadisch. 
succes is nog steeds sterk afhankelijk van ‘lokale helden’, maar beslissingen worden 
al genomen op basis van ervaring. Informatie wordt echter niet algemeen gedeeld 
om van te leren. Er vindt training plaats, maar niet structureel en nog niet vanuit 
zicht op het grotere geheel. 

de wereld van ondergronds bouwen bevindt zich op het gebied van verificatie en 
validatie bijna op niveau 2. Al is het – zoals gezegd – lastig om volwassenheid aan 
één enkel proces te hangen. 

Niveau 3 – sturing op standaardisatie, gedefinieerd/gestructureerd
de belangrijkste bedrijfsprocessen zijn gestandaardiseerd. de afhankelijkheid van 
‘lokale helden’ is drastisch gereduceerd. Er zijn daadwerkelijk menselijke back-ups. Er 
wordt veel beter samengewerkt en training wordt ontwikkeld door deze te koppelen 
aan functies en rollen. de bedrijfsprocessen en het management ervan zijn veel 
breder geïntegreerd. Procedures zijn gestandaardiseerd, maar nog zonder corrigerend 
vermogen.

Niveau 4 – sturing op kwantitatieve gegevens, gemanaged/gecontroleerd
de kwaliteit van het bedrijfsproces wordt voortdurend gemeten, zodat het 
gestructureerd kan worden bijgestuurd. Er is een sterk besef van teamwork en 
teamplay. deelprocessen en -procedures zijn gedeeltelijk geautomatiseerd en 
worden op alle niveaus begrepen, gecorrigeerd en continu verbeterd. Geïntegreerde 
bedrijfsinformatie wordt gebruikt om het gehele bedrijfsproces kwalitatief en 
kwantitatief te begrijpen. Het opleidingsbeleid is gestandaardiseerd en aangepast 
aan het grotere geheel.

Niveau 5 – sturing op continue verbetering, geoptimaliseerd/geïntegreerd
de organisatie is de ‘beste van de klas’, adaptief, zelfreinigend en verbetert zich 
continu. Alles loopt als een geoliede machine en er is nog slechts hier en daar 
finetuning nodig. Iedereen is betrokken bij procesverbetering en de teamgeest is 
optimaal. Alle bedrijfsprocessen worden continu en systematisch verbeterd. Nieuwe 
technologieën worden proactief opgezocht en probleemloos ingevoerd en het 
opleidingsbeleid is volledig geïntegreerd.

i

i

i

i
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Bronnen OntvangersProces

INPut outPutACtIVItEItEN

Voorafgaande processen
(intern/extern)

Opvolgende processen
(intern/extern)

Materieel, energie, 
informatie

Mogelijke beheersmaatregelen en controlepunten

Figuur 3.2 / Globale weergave van een standaardproces.

Tabel 1 / asdfaasdf
Tabel 2 / asdf
Tabel 3 / asdfsdf

3.3 Randvoorwaarden
Volwassenheidsmodellen leren ons dat als we verificatie en validatie volwassener willen maken, daarvoor 
randvoorwaarden zijn om dat te kunnen laten slagen. Als voorbeeld is in TABEL 3.1 een uitsnede uit 
CMMI opgenomen. daarin is aangegeven dat verificatie en validatie zogeheten level-3-processen zijn. 
Alle processen genoemd op level 2 zijn randvoorwaardelijk om volwassener te kunnen worden. Niet 
alle processen zijn daarbij direct te linken aan verificatie en validatie, maar de relatie met eisenmanage-
ment, configuratiemanagement en ook projectplanning zal voor iedereen duidelijk zijn.

op basis van de genoemde processen in level 2 is ook duidelijk vast te stellen dat als je naar een hoger 
volwassenheidsniveau wilt, er expliciete aandacht moet zijn voor meten en analyseren, monitoring en 
controle en proces- en productkwaliteitsbeheersing.

Tabel 3.1 / Volwassenheidsniveau in CMMI. (Bron: Configuration management maturity in scientific facilities)

Proces Afkorting Categorie Volwassenheidsniveau

Configuration management CM support 2

Measurement and analysis MA support 2

Project monitoring and control PMC Process management 2

Project planning PP Process management 2

Process and product quality assurance PPQA support 2

Requirements management REQM Process management 2

supplier agreement management sAM support 2

decision analysis and resolution dAR support 3

Integrated project management IPM Process management 3

organizational process definition oPd Process management 3

organizational process focus oPf Process management 3

organizational training ot Process management 3

Risk management RskM Process management 3

organizational process performance oPP Process management 4

Quantitative project management QPM Process management 4

Causal analysis and resolution CAR support 5

organizational performance management oPM Process management 5

de processen in een organisatie staan niet los van elkaar. de processen leveren output, die weer input 
zijn voor andere processen, zie FIGUUR 3.2.Hierdoor zal bij het verhogen van het volwassenheidsniveau 
van het verificatie- en validatieproces ook meer gevraagd worden van andere processen die input 
leveren aan het verificatie- en validatieproces. om het doel te bereiken, zijn verbeteringen van deze 
processen nodig. 

https://www.researchgate.net/publication/272778622_Configuration_Management_Maturity_in_Scientific_Facilities
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3.4 Volwassenheidsstappen verificatie en validatie
kijken we naar bijvoorbeeld CMMI, dan kunnen we elke stap verder uitwerken naar deelstappen.1 Voor 
verificatie en validatie gelden de volgende deelstappen om de processen in te richten en uit te voeren:

Verificatie
• sG 1 Bereid je voor op verificatie

 – sP 1.1 selecteer werkproducten voor verificatie

 – sP 1.2 Breng de verificatieomgeving tot stand

 – sP 1.3 stel verificatieprocedures en -criteria vast

• sG 2 Voer peerreviews uit

 – sP 2.1 Bereid je voor op peerreviews

 – sP 2.2 Voer peerreviews uit

 – sP 2.3 Analyseer peerreviewgegevens

• sG 3 Geselecteerde werkproducten verifiëren

 – sP 3.1 Voer verificatie uit

 – sP 3.2 Analyseer verificatieresultaten

Validatie
• sG 1 Bereid je voor op validatie

 – sP 1.1 selecteer producten voor validatie

 – sP 1.2 Breng de validatieomgeving tot stand

 – sP 1.3 stel validatieprocedures en -criteria vast

• sG 2 Product of productcomponenten valideren

 – sP 2.1 Voer validatie uit

 – sP 2.2 Analyseer validatieresultaten

Generieke stappen
Naast de specifieke deelstappen voor verificatie en validatie, zijn er (nog steeds op basis van CMMI als 
voorbeeld) ook generieke deelstappen die voor zowel verificatie als validatie gelden. deze generieke 
stappen worden vaak niet (expliciet) meegenomen;  projecten en organisaties beperken zich tot het 
invullen van de specifieke stappen.

• GG 1 Bereik specifieke doelen 

 – GP 1.1 Voer specifieke praktijken uit

• GG 2 Institutionaliseer een beheerst  proces

 – GP 2.1 stel een organisatiebeleid vast

 – GP 2.2 Plan het proces

 – GP 2.3 stel middelen ter beschikking

 – GP 2.4 Wijs verantwoordelijkheid toe

 – GP 2.5 train mensen

 – GP 2.6 Beheer configuraties

 – GP 2.7 Identificeer en betrek relevante belanghebbenden

 – GP 2.8 Bestuur en bewaak het proces 

 – GP 2.9 Evalueer (objectief) naleving van proces

 – GP 2.10 Review status van het proces met management op hoger niveau

1 Zie www.software-quality-assurance.org/cmmi-verification.html en www.software-quality-assurance.org/cmmi-validation.html.

https://www.software-quality-assurance.org/cmmi-verification.html
https://www.software-quality-assurance.org/cmmi-validation.html
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• GG 3 Institutionaliseer een gedefinieerd proces

 – GP 3.1 Breng een gedefinieerd proces tot stand

 – GP 3.2 Verzamel informatie over verbetering

• GG 4 Institutionaliseer een kwantitatief beheerst  proces

 – GP 4.1 stel kwantitatieve doelstellingen voor het proces vast

 – GP 4.2 stabiliseer subprocesprestaties 

• GG 5 Institutionaliseer een optimalisatieproces

 – GP 5.1 Zorg voor continue procesverbetering

 – GP 5.2 Corrigeer oorzaken van problemen

3.5 Toepasbaarheid voor organisaties en programma’s
Nadat we volwassenheidsmodellen uit andere sectoren hebben bekeken, hebben we met de werkgroep 
gekeken of deze ook binnen de wereld van ondergronds bouwen kunnen worden toegepast. In deze 
paragraaf gaan we per stap in op de toepasbaarheid binnen organisaties. We maken daarbij onderscheid 
in de volgende onderdelen:

1. Beleid, visie en strategie

2. Governance en eigenaarschap

3. Processen benoemen, beschrijven en onderkennen - consensus 

4. Wanneer doe je het goed, het juiste juist?

5. Borgen en bewaken in de organisatie en programma’s

3.5.1 Beleid, visie en strategie
de randvoorwaarde voor het werken met volwassenheidsmodellen is dat het ondersteund en 
uitgedragen wordt door het management. Het opzetten en inrichten van zo’n model kost veel tijd, 
geld en inspanningen; het is veelal een culturele verandering. de baten, die er zeker zijn, komen pas 
later. Binnen de financiële sector, waar men in de jaren negentig begon met het optimaliseren van de 
processen om op die manier beter te kunnen samenwerken met de outsource-partijen, duurde dit 
proces gemiddeld twee jaar.

Zonder visie en strategie vanuit het management van organisaties is het niet mogelijk om relevante 
stappen te zetten in een meer beheerste aanpak van verificatie en validatie. Hier zien we wel 
ontwikkelingen in de sector: door die te bundelen en te verspreiden wordt de sector beter, wat voor 
elke betrokken partij meerwaarde oplevert. op eilandjes de volwassenheid van verificatie en validatie 
ontwikkelen, zal een beperkte meerwaarde opleveren. op managementniveau zal er een coproductie 
moeten ontstaan tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers om verificatie en validatie in de breedte 
volwassener te maken. 

3.5.2 Governance en eigenaarschap
Naast een toegepast beleid op het gebied van verificatie en validatie is het noodzakelijk om dit ook in 
te bedden in organisaties. Het beleid een prominente plek geven binnen organisaties met het daarbij 
behorende mandaat zal een positieve invloed hebben op de beheersing en efficiënt toepassen van 
verificatie en validatie. daardoor ontstaat prominenter en hoger in de organisaties eigenaarschap voor 
deze processen. In combinatie met het onderbrengen van verificatie en validatie binnen kwaliteits-
management ontstaat er een basis voor een meer beheerst verificatie- en validatieproces.

kwaliteitsmanagement omvat de activiteiten die een organisatie realiseert rond de aanpak en 
borging van kwaliteit. de kern van kwaliteitsmanagement is het continu verbeteren van processen en 
producten, het creëren van ruimte voor creativiteit en innovatie, voor groei en ontwikkeling. Naast het 
incorporeren van verificatie en validatie binnen organisaties is het voor een volwassenere aanpak nodig 
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om de processen en de resultaten ervan te monitoren. Implementeren van quality assurance (QA) 
wordt in veel organisatie nog niet gedaan. Quality assurance maakt onderdeel uit van kwaliteitsmanage-
ment. Het is het vakgebied dat zich bezighoudt met het beheersen en verbeteren van processen. Alle 
processen gezamenlijk leiden tot het juiste eindproduct of de juiste dienst, zoals deze is afgesproken 
met de opdrachtgevers en gebruikers. 

om quality assurance te kunnen begrijpen, is het nodig een organisatie te zien als een verzameling 
samenhangende en samenwerkende processen, die allemaal in dienst staan van opdrachtgevers 
en gebruikers. Alle processen (de werkzaamheden die medewerkers uitvoeren) zijn afhankelijk van 
elkaar en leiden alleen via goede samenwerking tot één gemeenschappelijk eindproduct of dienst. 
Vergelijk dit met een ouderwets zakhorloge, waarvan je kunt zien dat alle radertjes in elkaar haken en 
samenwerken om de juiste tijd aan te geven. Hapert één radertje, dan is het eindproduct, in dit geval 
het weergeven van de juiste tijd, niet goed en niet volgens de specificaties van de gebruiker (diegene 
wil bijvoorbeeld weten hoe laat het is om op tijd op een vergadering te verschijnen). QA zorgt ervoor 
dat ieder apart proces goed werk aflevert. Het werk wordt geborgd om de uitkomst te garanderen. 

3.5.3 Processen benoemen, beschrijven en onderkennen - consensus
Nadat visie en strategie, tezamen met organisatie en eigenaarschap, zijn ingericht, kan de focus 
naar het benoemen van de processen rondom verificatie en validatie. Er zijn tenslotte méér rand-
voorwaarden van toepassing voor verificatie en validatie. denk hierbij aan configuratiemanagement, 
eisenmanagement en proces- en productkwaliteitsmanagement. 

3.5.4 Wanneer doe je het goed, het juiste juist?
Een veelvoorkomend fenomeen bij verificatie en validatie is dat er binnen de wereld van ondergronds 
bouwen best wel veel moeite wordt gestoken in een goede aantoonbaarheid, maar dat daarover ook 
net zo veel discussies en onduidelijkheden zijn. dus wanneer doe je het nu goed?  daarover moet 
consensus zijn in de sector om verder te komen. 

3.5.5 Borgen en bewaken in de organisatie en programma’s
Zoals al eerder aangegeven, kun je niet volstaan met het enkel vastleggen van de manier waarop je 
omgaat met verificatie en validatie; een van de meest belangrijke activiteiten om tot meer beheerste 
processen te komen, is het borgen van je primaire processen. In veel organisaties is verificatie en 
validatie nog te beperkt onderdeel van het kwaliteitsmanagement, waardoor kwaliteitsbeheersing op 
deze processen minimaal wordt toegepast. Een van de adviezen vanuit deze werkgroep is dan ook het 
inrichten van kwaliteitsbeheersing (QA) binnen organisaties op onder andere verificatie en validatie. 
Als onderdeel van het borgen van deze procesverbeteringen is ook het bewaken (monitoren) cruciaal.

3.6 Toepasbaarheid binnen tunnelprojecten
Volwassenheid binnen tunnelprojecten begint met het volwassen maken van organisaties en 
programma’s. Hier zijn we in de vorige paragraaf uitgebreid op ingegaan. Maar met alleen volwas-
senere organisaties en programma’s zijn we er nog niet. In ieder project zal je de verificatie- en 
validatieprocessen moeten incorporeren in je project. Elk project vraagt om een passend verificatie- en 
validatieproces bij de opgave. soms moet een proces in de volle breedte ingezet worden en soms 
volstaan er onderdelen; wel altijd passend binnen de kaders vanuit de organisaties en programma’s. 
Bij grote infrastructurele projecten zien we vaak ook samenwerkingsverbanden tussen verschillende 
organisaties. dan moeten de processen op elkaar afgestemd worden. Wij zijn er als werkgroep van 
overtuigd dat als we binnen de sector consensus bereiken op het inzetten van de verificatie- en 
validatieprocessen en daar sectorbreed beleid op wordt gevoerd, dat de verschillen tussen organisaties 
verkleind zullen worden. dit vergemakkelijkt een beheerste samenwerking op dit vlak.

succes binnen projecten is daarnaast sterk afhankelijk van de voorgaande fases op gebied van 
verificatie- en validatie- en randvoorwaardelijke processen. dit ligt in onze sector vooral bij de publieke 
opdrachtgevers en (tunnel)programma’s. Bij deze organisaties zal de basis gelegd moeten worden voor 
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een meer beheerst verificatie- en validatieproces binnen de projecten. In deze paragraaf gaan we in op 
de volgende stappen:

• Quality assurance inrichten binnen je project

• toe te passen processen

• Maatwerk bij het toepassen van processen

• Monitoring

3.6.1 Quality assurance inrichten
Gelijk aan de analyse bij organisaties plaatsen we het verificatie- en 
validatieproces bij kwaliteitsmanagement. door verificatie en 
validatie een onderdeel te laten zijn van kwaliteitsmanagement 
binnen de projecten, haal je het weg bij productgerichte organi-
satieonderdelen zoals technisch management. In veel projecten 
wordt verificatie en validatie als een aparte entiteit neergezet, als 
onderdeel van systeemintegratie of als onderdeel van het vastleggen 
van eisen, maar ook daar zien wij te weinig fundament voor een 
beheerste positionering van het proces. 

Verificatie en validatie gaat in oorsprong over productkwaliteit, het 
richt zich op het product, garandeert een inhoudelijk goed product 
en ziet het product als een white-box. Volwassenheid gaat daarentegen over het proces. Volwassen-
heidsmodellen streven naar een betere inrichting en uitvoering van het verificatie- en validatieproces 
met als resultante een hogere productkwaliteit. 

Naast dat de processen helder moeten zijn, moeten ze ook gemonitord worden. dit wordt bereikt door 
het inrichten van quality assurance binnen projecten, boven op hetgeen al eerder is genoemd binnen 
organisaties. Met het inrichten van quality assurance binnen projecten wordt kwaliteit van het proces 
en daarmee ook het product geborgd vanuit meer volwassen projectorganisaties. 

3.6.2 Toe te passen processen
Net als met elk ander standaardproces moet je het V&V-proces niet klakkeloos overnemen, maar eerst 
bepalen wat je nodig hebt bij het beheerst vervullen van de opgave. komt uit die analyse, of dat project-
plan, naar voren dat het verificatie- en validatieproces noodzakelijk is binnen een project, dan willen wij 
ernaar streven dat er dan gebruikgemaakt wordt van vastgestelde verificatie- en validatieprocessen 
uit een V&V-bibliotheek, zoals die binnen het CoB wordt onderzocht. dit zal niet vanzelf gaan, maar zal 
wat veldwerk vergen. 

3.6.3 Maatwerk bij het toepassen van de processen
Het is onmogelijk om een proces op te zetten dat een-op-een toepasbaar is op alle projectopgaves 
binnen de wereld van ondergronds bouwen. dat geldt voor alle processen en zeker ook voor die van 
verificatie en validatie. Elk proces moet op maat gemaakt worden voor de projectopgave waarbinnen 
het wordt toegepast. Het is echter niet de bedoeling om steeds weer het wiel opnieuw uit te vinden, 
maar om de processen waarover consensus is, zo op maat te maken dat ze passen binnen de organi-
satie- en programmakaders alsook de projectopgave. dit vergt maatwerk. 

3.6.4 Monitoren
Nu de processen zijn ingericht, op maat zijn gemaakt voor het project en quality assurance onderdeel 
is van kwaliteitsbeheersing binnen projecten, rest nog het monitoren van de processen. deze monitoring 
richt zich op het proces, maar ook op het product. deze data geven inzicht in en richting aan de 
procesverbeteringen en de productkwaliteit. Monitoring kan leiden tot de volgende constateringen:

• Niet compatibel; dit is op te lossen binnen het project.

• Metrieken (meten en rapporteren); dit levert input voor zowel projecten, organisaties als programma’s.

• Verbeterpunten; deze kunnen meegenomen worden in de verbeter-loop van de projecten (kwali-
teitsmanagement) en teruggegeven worden aan de organisaties en het algemene proces (als een 
continue verbetering).
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4 Conclusie en advies 4
Het procesmatig werken in organisaties naar een hoger plan brengen, helpt om de uitdagingen in de 
markt aan te gaan. Een hogere volwassenheid van processen zal resulteren in een betere voorspelbaar-
heid van proces- en productkwaliteit. Aanpassing in latere fasen van het project zullen verminderen, 
waardoor het proces als geheel efficiënter wordt. Het eindproduct, bijvoorbeeld een tunnel, zal gelijk 
blijven, maar de processen helpen om het eindproduct efficiënter te realiseren. 

Het verificatie- en validatieproces is een van de processen die een belangrijke bijdrage kan leveren 
aan een efficiënter project. Het verificatie- en validatieproces zal niet het enige proces zijn dat 
verbeterd dient te worden, en het is van vele andere processen afhankelijk, zoals eisenmanagement 
en configuratiemanagement. deze andere processen zullen moeten meegroeien naar een hogere 
volwassenheid om het doel – efficiënter en voorspelbaarder werken – te bereiken.

4.1 Antwoord toetsvragen
• Kunnen volwassenheidsmodellen bijdragen aan de voorspelbaarheid van projecten en organisaties?

Volwassenheid gaat over veel meer dan alleen verificatie en validatie. Het gaat over het ‘beheersen’ 
van je processen, ‘voorspelbaarheid en repeteerbaarheid’, ‘efficiëntie en effectiviteit’ en ‘optima-
liseren’. kan een volwassenheidsmodel op enkel het gebied van verificatie en validatie helpen tot 
een meer beheerst verificatie- en validatieproces? Nee. Want dit leidt tot een suboptimalisatie 
en dat is geen optimalisatie. kunnen we elementen vanuit beproefde volwassenheidsmodellen 
gebruiken om als drijvende kracht of voorbeeld te dienen voor organisaties en projecten om tot een 
betere beheersing te komen van verificatie en validatie? Jazeker wel.

• Wat betekent dit dan voor het verificatie- en validatieproces?
We hebben 2021 gebruikt om inzicht te krijgen in wat volwassenheidsmodellen nu inhouden 
en kunnen betekenen voor de wereld van ondergronds bouwen en dan specifiek voor verificatie 
en validatie. Wij zijn ervan overtuigd dat een specifiek volwassenheidsmodel voor V&V niet het 
gewenste effect zal hebben en optimalisaties breder ingezet en doorgevoerd moeten worden. 
Hierbij maken wij onderscheid in wat er binnen organisaties moet gebeuren en wat daarnaast 
binnen de projecten moet gebeuren. onder organisaties zijn ook de verschillende ontwikkelpro-
gramma’s te scharen evenals de opdrachtgevers.

• Hoe borgen we een volwassenere beheersing van het verificatie- en validatieproces?
Nu is verificatie en validatie veelal nog een onderdeel van technisch management binnen lopende 
projecten. Als werkgroep adviseren wij om verificatie en validatie een prominentere plek te geven 
in organisaties en wel als onderdeel van het kwaliteitsmanagement. Al onze vervolgadviezen zijn in 
die lijn opgesteld en verder uitgewerkt in dit rapport. In 2022 gaan wij als werkgroep deze adviezen 
grotendeels samen met de specialisten uit de sector verder uitwerken en implementeren binnen 
de sector. de planning hiervan is terug te vinden in de roadmap.

• Waarom lukt het bedrijven nog niet om verbeteringen betreffende processen en V&V toe te 
passen?
Als werkgroep zien we verschillende ‘lokale helden’ binnen organisaties proberen meer grip te 
krijgen op het verificatie- en validatieproces. op basis van de analyse van volwassenheidsmodellen 
is vast te stellen dat grip enkel mogelijk is met een organisatiebrede aanpak en ook door alle lagen 
van organisaties heen. Een betere beheersing van verificatie en validatie vraagt aanpassingen in 
organisaties (intern), waar projecten van kunnen profiteren.
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4.2 Advies
Wij adviseren op basis van de input uit volwassenheidsmodellen de volgende optimalisaties voor het 
opzetten en inrichten ‘intern’ in organisaties:

• Inrichten specifiek beleid, visie en strategie op het gebied van verificatie en validatie

• Inrichten governance en eigenaarschap, evenals kwaliteitsbeheersing/quality assurance voor 
verificatie en validatie

• Processen benoemen, onderkennen en consensus

• Processen uitwerken en vastleggen

• Bepalen wanneer je het goed doet

• Borgen verificatie en validatie in de organisatie

• Bewaken door eigenaren

• trainen en coachen van medewerkers om conform de afspraken te werken

Als dit binnen organisaties ingericht is, zullen projecten hiervan kunnen profiteren. Binnen projecten 
moeten dan alsnog de volgende optimalisaties uitgevoerd worden:

• uitvoering verificatie en validatie binnen projecten

• kwaliteitsbeheersing/quality assurance inrichten

• Bepalen van toepassing zijnde processen en het op maat maken ervan binnen je project

• Monitoren verificatie en validatie

Voor verificatie en validatie zal dit uiteindelijk leiden tot een goede beschrijving van het verificatie- en 
validatieproces, monitoring en naleving van dit proces en zorgen voor eigenaarschap en commitment.
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Figuur 4 / Impressies van het niasdfasdf
Figuur 5 / asdf

5 Roadmap en acties 2022 5
op basis van het onderzoekstraject komen we tot een aantal hoofdactiviteiten voor het volgende 
jaar. deze zijn hieronder aangegeven. Allereerst gaan we in op activiteiten betreffende organisaties, 
daarna op de activiteiten gericht op programma’s en projecten. tot slot geven we een doorkijk naar 
het opstellen van de roadmap volgend jaar. In de laatste paragraaf volgt een grove planning van de 
activiteiten.

5.1 Organisaties
5.1.1 Advies aan organisaties (beleid, visie, governance, eigenaarschap)

Een van de meest primaire stappen die wij als werkgroep zien, is een andere positionering van 
verificatie en validatie binnen organisaties. Binnen de werkgroep is hierover voldoende kennis (mede 
vanuit volwassenheidsmodellen) aanwezig om te komen tot een advies aan organisaties en tunnel-
programma’s voor deze andere positionering. Hiermee geven we richting aan enerzijds visie, strategie 
en eigenaarschap betreffende verificatie en validatie binnen organisaties en anderzijds de inrichting 
van kwaliteitsbeheersing/quality assurance op het gebied van verificatie en validatie.

door verificatie en validatie een onderdeel te laten zijn van het kwaliteitsmanagement krijgt het proces 
een meer integrale positie binnen organisaties en kan het beter organisatiebreed geborgd en ingebed 
worden. Als werkgroep zullen wij in 2022 een advies opstellen aan management van zowel opdracht-
gevers als opdrachtnemers om hierin stappen te zetten in volwassenheid.

Binnen onze sector zal quality assurance ondersteunen en vertrouwen geven dat het (deel)systeem 
het gewenste kwaliteitsniveau heeft en conform de processen wordt gemaakt. ook de opdrachtgevers 
hebben hierbij een rol, omdat binnen de opdrachtgeversorganisaties vaak de basis wordt gelegd voor 
verificatie- en validatieprocessen binnen projecten. ook hier geldt dat we werken in een keten van 
processen waarin het ene proces afhankelijk is van de output van het andere proces. Als werkgroep 
zullen wij in 2022 een advies opstellen aan management van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers 
om hierin stappen te zetten in volwassenheid.

Actie Beschrijving

01-2022-1 opstellen advies positionering verificatie en validatie

01-2022-2 opstellen presentatie verificatie en validatie

01-2022-3 uitdragen presentatie verificatie en validatie op CoB-event

5.1.2 Opstellen en consensus V&V-processen
Binnen de sector wordt door elke organisatie (opnieuw) bepaald wat verificatie en validatie is, wat 
we daarmee willen bereiken en hoe we ermee omgaan. Voor een meer volwassen sector moeten 
we hierover consensus bereiken om samen in volwassenheid te kunnen stijgen. dit geldt zowel 
voor organisaties en programma’s als binnen projecten. Als werkgroep gaan wij op zoek naar een 
pragmatische grootste gemene deler, zodat we als sector een basis hebben voor het uitvoeren van 
verificatie- en validatieprocessen. Wij gaan in samenwerking met de sector een handreiking opstellen 
waarop alle deelnemers in de sector op kunnen aanhaken. In BIJLAGE B zijn voorbeelden opgenomen 
van een procesuitwerking die we samen met de specialisten binnen de sector verder willen oppakken. 
Zowel het proces als de presentatievorm of werkwijze stemmen we nog af.

BEGIN
Voorbereiden

verificatie/
validatie

Uitvoeren
verificatie/

validatie

Rapporteren
verificatie/

validatie

Rapporteren 
proces

verificatie/
validatie

EINdE

Figuur 5.1 / Globaal proces van verificatie/validatie.
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Nadat we consensus hebben bereikt over de wijze van inrichten van verificatie en validatie, moeten 
we deze processen ook daadwerkelijk uitschrijven en vastleggen in bijvoorbeeld een work breakdown 
structure en/of een dienstencatalogus, waaruit de sector dan weer de informatie kan halen om 
te komen tot een eenduidige en beheerste aanpak van verificatie en validatie. ook dit gaan we als 
werkgroep niet alleen doen; daarbij betrekken we specialisten uit de sector.

In lijn met meer volwassen verificatie en validatie gaan we samen met de specialisten binnen de sector 
breed bepalen wanneer wij nu vinden dat goed, goed genoeg is. We gaan op basis van kennis binnen 
de organisaties verificatie en validatie bepalen (voorgaande paragrafen) en dit optimaliseren op basis 
van pijnpunten vanuit projecten en programma’s.

Nulmeting
om uiteindelijk vooruitgang te kunnen meten, is een analyse nodig van de huidige processen voor 
verificatie en validatie. deze analyse (ook genoemd als verzoek tijdens CoB-opdrachtgeversdag) is 
een nulmeting van de volwassenheid van een organisatie. om deze meting te kunnen uitvoeren, is 
er een meetlat nodig. dat vereist een uitgebreidere analyse van verschillende bestaande volwassen-
heidsmodellen die toepasbaar zijn op het gebied van ondergronds bouwen. Met deze meetlat kunnen 
de huidige niveaus worden vastgelegd en de verbeteringen van de stappen worden gemeten. de 
analyse en de nulmeting vormen het startpunt voor de verbetering van het volwassenheidsniveau 
van het proces. 

Actie Beschrijving

02-2022-1 Workshop met de sector/uit projecten ophalen: processen verificatie en validatie, optimalise-
ren op basis van pijnpunten en daarover consensus verkrijgen (nulmeting)

02-2022-2 opstellen handreiking aan de sector: generieke processen verificatie en validatie inclusief 
beschrijving wat je moet doen en wanneer het goed genoeg is

02-2022-3 uitwerken van processen verificatie en validatie ten behoeve van V&V-bibliotheek

02-2022-4 Presenteren en uitdragen op een CoB-event

5.1.3 Inrichten quality assurance (QA)
Het alleen beter positioneren van verificatie en validatie binnen organisaties volstaat niet voor een 
volwassenere organisatie op dat vlak. Hierop moet ook beheersing ingericht worden. op basis van 
ervaringen binnen de werkgroep zien wij dit niet vanzelf gebeuren. Informatie (generieke processen) 
uit volwassenheidsmodellen kan helpen bij het inrichten. denk hierbij aan vastlegging, training, 
monitoring, HRM, configuratie- en eisenmanagement. Vanuit de werkgroep gaan wij een handreiking 
opstellen waarin we richting geven aan de implementatie van kwaliteitsbeheersing/quality assurance 
binnen onze sector, met focus op een meer beheerste verificatie en validatie. ook op dit aspect is er 
binnen de werkgroep voldoende kennis en ervaring aanwezig om deze handreiking op te stellen.

We geven hiermee als werkgroep richting aan kwaliteitsborging van het verificatie- en validatieproces. 
Wij geven op basis van input uit de verschillende volwassenheidsmodellen richting aan het geheel van 
alle geplande en systematische acties die nodig zijn om in voldoende mate het vertrouwen te geven 
dat een product of dienst voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Hierbij richten we ons allereerst 
op organisaties en later pas op projecten, want met alleen volwassen organisaties kan een project 
volwassener uitgevoerd worden.

Actie Beschrijving

03-2022-1 Handreiking opstellen inrichting kwaliteitsbeheersing/quality assurance binnen organisaties 
(op basis van input volwassenheidsmodellen)

03-2022-2 Presenteren en uitdragen op een CoB-event



Hoofdstuk 5 - Roadmap en acties 2022

Pagina 21 van 26

5.2 Tunnelprojecten
Volwassenere organisaties en (tunnel)programma’s zullen bijdragen aan een meer beheerst 
verificatie- en validatieproces. Projecten moeten hier dan wel bij aansluiten en binnen de kaders van 
deze organisaties en (tunnel)programma’s de processen inrichten. Hoe dat te doen, werken wij als 
werkgroep verder uit in een handreiking aan tunnelprojecten. We willen de input uit een workshop met 
specialisten op het gebied van het generiek inrichten van verificatie- en validatieprocessen gebruiken 
om de handreiking te optimaliseren.

Actie Beschrijving

04-2022-1 Workshop met de sector/uit projecten ophalen: processen verificatie en validatie, maatwerk 
binnen projecten en inrichting van monitoring (verbeterpunten) 

04-2022-2 opstellen handreiking implementatie beheerste verificatie- en validatie in projecten

04-2022-3 uitdragen en presenteren handreiking op CoB-event

5.3 Roadmap
door beheersing van het proces is aantoonbaarheid in algemeenheid beter geborgd. Projecten kunnen 
daardoor kwaliteitsaspecten zoals veiligheid (bijvoorbeeld bij vergunningaanvraag bevoegd gezag) 
expliciet onderbouwen (aantoonbaar geverifieerd en gevalideerd). 

de organisaties binnen de sector zijn verschillend, en daarmee zullen er ook verschillen zijn in de 
processen van de organisaties. dit betekent dat we niet één verbeterd verificatie- en validatieproces 
kunnen beschrijven dat past binnen alle organisaties. Het is wel mogelijk om te kijken welke stappen 
gezet moeten worden om tot een verbetering te komen en welke processen belangrijk om het 
verificatie- en validatieproces naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen. deze stappen en 
afhankelijkheden worden beschreven in een roadmap. Een organisatie kan op basis van de eigen 
processen door het uitvoeren van de stappen in de roadmap het proces naar een hoger volwassen-
heidsniveau brengen. Hierdoor zullen de inpassing in de overige processen en het draagvlak voor de 
processen binnen de organisaties beter zijn.

Actie Beschrijving

05-2022-1 uitwerken roadmap voor verbetering van het verificatie- en validatieproces
05-2022-2 Visualiseren roadmap en beschikbaar stellen
05-2022-2 uitdragen en presenteren roadmap op CoB-event

5.4 Planning 2022
In FIGUUR 5.2 zijn de acties van de werkgroep weergegeven op een tijdlijn.

• Adviesgesprekken 
organisaties 

• Workshop 
V&V-processen 
met marktpartijen

• Adviesrapport 
positionering V&V

uitdragen:
• Adviesrapport 

positionering V&V
• Roadmap

• Handreiking 
projecten en 
programma's

• Handreiking QA

• Handreiking generieke 
V&V-processen

• uitwerking V&V 
en opname in 
V&V-bibliotheek

Q1 
2022

Q2 
2022

Q3 
2022

Q4 
2022

Figuur 5.2 / Overzicht stappen werkgroep in 2022.
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Bijlage A Definities A
Voor het bepalen van deze definities hebben we gekeken naar definities van de Iso, six sigma, CMMI, 
sE en Rijkswaterstaat. de keuze is geweest om de definities kort en krachtig te houden (achter elke 
definitie ligt een hele wereld).

Term Beschrijving

Verificatie Bevestiging dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan.

Validatie Bevestiging dat aan de eisen voor een specifiek beoogd gebruik of -toepassing is 
voldaan.

Bevestiging Expliciete bewijslast, levering objectief bewijs

objectief bewijs onafhankelijk (als een ander toetst, wordt hetzelfde resultaat verkregen)

Gespecificeerde eisen Herleidbaar naar eis uit contract, standaard, norm, etc.

specifiek beoogd gebruik/
toepassing

Zoals het bedoeld is om te gebruiken.

Volwassenheid synoniemen: bedrijfszekerheid, rijpheid, stabiliteit en beheersbaarheid.

Volwassenheidsniveau Bepaling van de effectieve werking van de beheersingsmaatregelen.

Volwassenheidsmodel Model waarbij processen en functies formeel op een lijn worden gebracht met 
bedrijfsdoelen en -strategie, en worden ondersteund door een raamwerk voor 
continue verbetering.

kwaliteit Het voldoen aan het geheel van eigenschappen en kenmerken van producten en 
diensten zoals gesteld binnen standaarden en specificaties.

kwaliteitsmanagement Het continu meten, monitoren en verbeteren van processen en producten, het creëren 
van ruimte voor creativiteit en innovatie, voor groei en ontwikkeling.

kwaliteitsbeheersing / 
quality assurance

Het proces om systematisch aan kwaliteitseisen te voldoen. Bepalen van doelen, 
middelen en een tijdpad om de verwachte waarde te behalen

kwaliteitsborging Het geheel van alle geplande en systematische acties die nodig zijn om in voldoende 
mate het vertrouwen te geven dat een product of dienst voldoet aan de gestelde 
kwaliteitseisen.

kwaliteitscontrole Het vakgebied dat zich bezighoudt met het herleidbaar monitoren en meten van de 
kenmerken van producten en diensten. 

Productkwaliteit kijkt inhoudelijk naar het product. Garandeert wel een inhoudelijk goed product, maar 
niet dat het efficiënt en effectief tot stand gekomen is. 

Proceskwaliteit kijkt naar het proces om tot het product te komen. Garandeert geen productkwaliteit, 
maar verhoogt wel de kans op een hoge productkwaliteit. 
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Bijlage B Voorbeelduitwerking processen A
In deze bijlage is een generiek voorbeeld opgenomen van een procesuitwerking die we samen met 
de specialisten binnen de sector verder willen oppakken. Zowel het proces als de presentatievorm of 
werkwijze stemmen we nog af. Het diagram geldt zowel voor verificatie als voor validatie.

BEGIN Voorbereiden uitvoeren Rapporteren EINdE

Contract
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• Risico's
• stakeholders
• Geleerde lessen
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verbeterplan

Analyse + 
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INPut

ACtIVItEItEN
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Figuur A / Proces van verificatie/validatie.
Figuur B / asdfasdf

Figuur B.1 / Proces van verificatie/validatie.
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Binnen de tunnelsector is de volwassenheid voor verificatie en validatie (V&V) nog 
niet op het gewenste niveau. Uit eerder onderzoek is het advies gekomen om naar het 
inzetten van volwassenheidsmodellen te kijken; kan daar wellicht een positieve invloed 
van uitgaan? Dit rapport geeft antwoord op deze vraag.

In allerlei branches worden volwassenheidsmodellen ingezet om de kwaliteit van 
producten en processen te verbeteren. ook binnen de tunnelsector gebeurt dit al her en der. 
Het CoB-netwerk heeft onderzocht in hoeverre een volwassenheidsmodel ingezet kan 
worden voor een meer beheerst V&V-proces.

dit rapport start met een korte schets van de huidige situatie van verificatie en validatie 
binnen de tunnelsector. daarna volgt het resultaat van een analyse van bestaande 
volwassenheidsmodellen. Er wordt onder meer een beschrijving gegeven van de 
gehanteerde niveaus, de randvoorwaarden voor toepassing op V&V en toepasbaar-
heid op het gebied van ondergronds bouwen, zowel binnen organisaties als binnen 
tunnelprojecten.

In het rapport wordt ook stilgestaan bij de vervolgstappen. Zo wil de werkgroep 
een advies opstellen voor een andere positionering van verificatie en 
validatie binnen organisaties en in samenwerking met de sector komen 
tot consensus over de wijze van inrichten van verificatie en validatie.

Advies volwassenheid 
verificatie en validatie
Hoe kan een volwassenheidsmodel bijdragen aan 
een meer beheerst V&V-proces voor tunnels?
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