Rijkswaterstaat

#

#ffi

t

%*%

**"fl
-* ;mq Í

*-I
!

w

-w;
,i

,

ttii
t,!,;;

1.,ïi

Systems Engineering
bij Rijkswaterstaat

Systems Engineering bij
Rijkswaterstaat
'De markt' krijgt steeds meer vrijheid bij de realisatie van projecten.
Voor alle samenwerkende partijen is het belangrijk om goed vast te

leggen waaraan de producten van de markt moeten voldoen. Met behulp
van Systems Engineering (SE) kan dit sneller en efficiënter, met een beter

resultaat.
Bouwend Nederland, het ONRI, ProRail en Rijkswaterstaat hanteren
samen deze nieuwe werkwijze. Om de invoering van

SE

te ondersteunen

hebben zij op 10 april 2OOT de Leidraad Systems Êngineering uitgebracht.

Waarom Systems
Engineering bij RWS?

.

Om goed verantwoording af te kunnen

o l-et

leggen naar de politiek en de maatschappij
is

.

transparantie en expliciet werken nood-

zakelijk. Uitgangspuften, keuzes en
geldende afspraken moeten duidelljk zijn.

.

De introductie van nieuwe contractvormen

ontwerpen van een passende oplossing

In de Community oÍ Practice Systems
Engineering (CoP SE) wo"den de ervaringen

bij de klantvraag;

vanuit de verschillende projecten uit-

het op een gestructureerde wijze

realiseren van deze oplossirg:

gewisseld. Het CoP

SE is er

voor iedereen

het verifiëren en valideren, het aantonen

die met Systems Engineering te maken

dat de oplossing voldoet aan de eisen en

heeÍt.

wensen van de klant;

het onderhouden van de gerealiseerde
oplossing.

en de roep om expliciet en transparant

Advisering bij de
toepassing van SE

van een goede methodiek ter ondersteuning

Vla de afdeling Ontwikkeling Infrastructuur
(RWS Bouwdienst) kunt u advies krijgen bij

hiervan alleen maar groteí Met Systems

het toepassen van Systems Engineering.

Engineerif g geeft Rijkswaterstaat invuiling

Een overzicht van het aanbod:

pro1ecten

te realiseren, maakt de noodzaak

aan deze ontwíkkellngen.

Roadshow Systems Engineering
Wat betekent de toepassing van SE voor
mij of voor mijn afdeling? Hoe kan ik SE

Kernpunt van Systems Engineering is het
expliciet vastleggen van informatie zoals

toepassen in mijn project? En hoe kan ik

ontwerpaÍwegingen en keuzes. Dit proces
werd traditioneel n;et altijd goed gedocu-

hierbij de Leidraad SE gebruiken? Als u
hierover eens van gedachten wilt wisselen

menteerd. Maar nu - met de toenemende
complexiteit van projecten en het feit dat

kurt

u terecht bij een adviseur Systems

Engineering. Na een intakegesprek, waarin
uw wensen in kaart worden gebracht, wordt

steeds meer informatie moet worden

overgedragen tussen partijen tijdens het
bouwproces - Ís het expliciet vastleggen van

het programma op maat samengesteid.

informatie absoluut noodzakelijk om fouten
en daarmee meerkosten te voorkomen.

Systems Engineering
in de praktiik

Wat is Systems

Inmiddels wordt er bij veel projecten
gewerkt rnet Systems Engineering. Zo zijn
de renovatie van de stuwen en slulzen in de

gevolgen van

Systems EngineerÍng is een set activiteiten

Nedenijn en Lek en de renovatie van de

bijvoorbeeld voor een project start-up.

voor het op een expliciete en gestructureerde
wi.ize beheersen van projecten. De belang-

e

Engineering?

rijkste aspecten zijn:

.

het vroeg in de ontwikkelingsíase
beschrijven van eisen en functies en het
expliciet splitsen in vooraf specificeren en
vervolgens ontwerpen;

Er kunnen bijvoorbeeld presentaties

voor

kleine groepen worden gegeven enlof
een toelichting op de Leidraad SE en de
SE

op de werkprocessen bij

RWS. Het is ook mogelijk een presentatie of
workshop speciaal voor een project te geven,

ektrotecl^rische systemen var de Haring-

vlietsluizen en de VoJkeraks uizen volgens
op de markt gezet. 5E blijkt uit te pakken
als een goed middel om niet alleen de
SE

processen te beheersen, maar ook om de
voortgang te bewaken en de prestaties van
de oodrachtnemer te toetsen.

'Sneller, efficiënter en met een
beter resultaat'

I

Projectbezoek
De'Vliegende Brigade SE'is een groep
SE-specialisten, die voor advies bij projecten

kunnen worden ingeschakeld. Op verzoek
kan één van deze adviseurs uw project
bezoeken. Met een frisse blik en een goed
advies kunt u weer een slag verder komen

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat

in uw prolect.

die zorgt dat verkeer en water op de nationale netwerken kunnen stromen en die werkt
aan drose voeten en voldoende en schoon water. www.

Toetsen van vraagspecif icaties
Het opstellen van vraagspecificaties

is

vakwerk. U kunt uw projecten aanmetden
vooT een toets van de vraagspecificatie.

Deze toets heeft geen íormeel karakter maar

bedoeld als een advies vanuit de praktÍjk,
dat veel nieuwe inzichten kan opleveren. Op
drie momenten - aan het begin, halverwege
is

- kunt u de
vraagspecificatie laten toetsen. Coede
leermomenten voor het projectteam en een
en aan het eind van een project

hogere kwaliteit van uw speciÍicatie zijn het
resultaat.

Opleidingen
Rijkswaterstaat biedt verschillende opleidingen aan. Het CoP SE verzorgt een introductie

op Systems Engineering. Voor het Leerwerktraject voor prolectleiders en píojectmanagers worden verdÍepln95ra6du les Systems
Engineering en Functioneel Specificeren (FS)

ontwikkeld. Voor adviseurs en specialisten
wordt de algemene basiscursus "FS in de
praktijk" gegeven. Meer informatie over
cuÍsussen is te vinden op het intranet,

ri

ikswaterstaat.
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