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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
In het audit-jaarplan stond het proces "realisatie aanleg" vermeld als een van de
uit te voeren audits in 1999. In het kader van het vooronderzoek is een eerste
orienterend gesprek gevoerd met drs. A.P. Delpeut (directie Uitvoering) over de
doelstelling, begrenzing en verloop van deze audit. Geconcludeerd werd dat
1999 niet het juiste moment was om de audit "realisatie aanleg" uit te voeren.
Argumentatie: problemen rond de werksoort realisatie waren recent onderzocht
en erkend (o.a. werkgroep Blom). Een audit zou geen nieuwe gezichtspunten
opleveren. De recente onderzoeken hebben geleid tot afspraken en acties, waaronder het project Kostenbeheersing, die inmiddels in gang zijn gezet. Eind 2000
was een geschikter moment om een audit te starten en te onderzoeken of de
gei'mplementeerde afspraken het beoogde effect hebben gehad en welke mechanismen binnen RWS de werking van de acties beinvloed hebben.

1.2 Doelstellingen van de audit
Als doelstellingen voor deze audit golden:
•
inzicht verschaffen in het proces van de realisatie van aanlegprojecten. Het
zwaartepunt ligt daarbij op het onderzoek of de recentelijk gei'mplementeerde afspraken ten aanzien van projectbeschrijvingen (scope, taakstellend
budget, e.d.) het beoogde effect hebben gehad op de uitvoering van natte
of droge projecten. Het onderzoek spitst zich toe op de wijze van besluitvorming rond projecten op verschillende managementniveaus. Hoe wordt
bijvoorbeeld omgegaan met scopewijzigingen en wat zijn de consequenties
hiervan op programma- en regionaal niveau;
•
komen tot haalbare aanbevelingen op basis waarvan de opdrachtgever verbeteracties kan (laten) uitvoeren.

1.3 Opdrachtgever / opdrachtnemer
De opdrachtgever van deze audit is ir. P. Kieft, directeur Uitvoering. Als gedelegeerd opdrachtgever treedt op drs. A.P. Delpeut, hoofd van de afdeling
Investeringen van de directie Uitvoering. Als contactpersoon van het auditteam
treedt op drs. ing. J. Rienstra, programmamanager Aanleg.
Opdrachtnemer is mr. R. van der Poel, hoofd van de stafdienst Audit RWS.
De audit is uitgevoerd door een team bestaande uit:
ir. E.A.G. Bos, stafdienst Audit RWS
ir. M.A. van Breda, HKU (tot 1-9-2001)
ir. H.P. Nugteren, HKU (na 1-9-2001)
•
ir. M.A. o p ' t Hof, directie Oost-Nederland
•
drs. J.T.J. Klaassen, stafdienst Audit RWS
•
drs. A. Schogt, stafdienst Audit RWS
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1.4 Werkwijze
De centrale vraag bij deze audit was: hoe gaat Rijkswaterstaat in de praktijk om
met afspraken die gemaakt zijn over aanlegprojecten in de realisatiefase?
Het team heeft daarbij geworsteld met de vraag welk deel van het aanlegproces
ze in deze audit zou moeten betrekken. Bij aanleg gaat het om het uitbreiden
van de hoofdinfrastructuur door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen,
verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan
een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur. Aanvankelijk ging het
team uit van de strikte opvatting dat het bij realisatie als onderdeel van aanleg
handelt om het feitelijk realiseren van een project op basis van het bestek: aanbesteden, uitvoeren en opleveren (Plan van Aanpak). Dus vanaf beslismoment 5 in
de Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT).
Uit gesprekken met 'mensen uit het veld' trok het team de conclusie dat een
verruiming van de met de audit te bestrijken Mit-fasen wenselijk was. immers
onder de nieuwe tracewet ligt met het tracebesluit praktisch alles vast. Er zijn
duidelijke afspraken over het project (scope, ruimtebeslag, etc.), tijd en geld
(taakstellend budget). Met de contactpersoon is dan ook afgesproken om het
onderzoek te richten op de periode vanaf beslismoment 3.
De audit is uitgevoerd door in de praktijk twee 'natte' en drie 'droge' projecten
te toetsen aan het opgestelde referentiekader.
Nat:

* Naviduct/Krabbersgatsluis Enkhuizen
* 2' Sluis Lith

Droog: * RW15 Europaweg
* A5 Verlengde Westrandweg
* A50 Eindhoven-Oss
De benodigde informatie heeft het team verzameld door het bestuderen van
relevante projectdocumenten en door het houden van gesprekken met mensen,
die bij deze projecten betrokken zijn/waren (RD, BD en HKU).
Met nadruk wordt gesteld dat deze audit qua vraagstelling en opzet niet toestaat
dat er conclusies worden getrokken op projectniveau. De audit richt zich in algemene termen op de wijze waarop Rijkswaterstaat omgaat met de afspraken die
gemaakt zijn ter verbetering van de besluitvorming rond aanlegprojecten. Bovendien beperkt de audit zich tot die zaken die zich afspelen binnen het domein
van Rijkswaterstaat. Het zal duidelijk zijn dat hiermede slechts een deel van de
besluitvorming binnen Verkeer en Waterstaat wordt bestreken. Als zodanig kan
de audit wel een bijdrage leveren aan de inmiddels door HDFEZ gestarte evaluatie van het MIT-spelregelkader.
De bevindingen op projectniveau zijn door het auditteam vertaald in bevindingen, conclusies en aanbevelingen over het proces "realisatie aanleg" op RWSniveau. Het gaat hier om zaken die bij alle projecten kunnen spelen. Daarbij moet
wel bedacht worden dat bepaalde aspecten in het ene project nadrukkelijker
aanwezig zijn dan in andere.
In deze audit lag de focus op de wijze van besluitvorming rond projecten. In de
loop van het onderzoek liep het team echter aan tegen een aantal andere zaken
die spelen zoals de positie van de projectleider. Deze zijn ook in deze rapportage
opgenomen.
Per project zijn tenslotte ook nog enkele specifieke kenmerken en kanttekeningen genoteerd. Het gaat hierbij om zaken, die nog niet in het algemene RWSbrede deel aan de orde gesteld zijn.
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2 Bevindingen

2.1 Algemeen
De afgelopen jaren is er fors gei'nvesteerd in de verbetering van de beheersing
van MIT-projecten. Vorderingen zijn geboekt in het opstellen van scopes en
kostenbeheersing van deze projecten.
De verbeteringsactiviteiten waren met name gericht op het verbeteren van de
structuur waarbinnen goede afspraken gemaakt worden en waarbinnen de uitvoering van deze afspraken gemonitord kan worden.
Voor de beheersing en sturing van projecten zijn instrumenten ontwikkeld. Enkele voorbeelden:
•
De MIT-spelregels zijn uitgebracht met als hoofdlijnen voor de beheersing:
het project in beeld brengen, faseren en bepalen van mijlpalen en bepalen
van welke informatie dan voor besluitvorming binnen het departement nodig
is.
•
Ieder MIT-project kent een scopeformulier. Ieder scopeformulier kan een
taakstellend budget bevatten waarbij de kans op over-/onderschrijding is
aangegeven. Erzijn bovendien MIT-voortgangsrapportages.
•
Er worden PRI-ramingen opgesteld met bepaling van middenwaarde en
trefzekerheden afhankelijk van de fase waarin het project verkeert.
•
In het kader van de planstudie wordt een referentievariant opgesteld, die op
"sobere" wijze voldoet aan alle (wettelijke) vereisten.
•
Er vindt risicomanagement plaats: risico's, inclusief de beheersmaatregelen,
worden benoemd.
•
Er wordt bovendien sinds kort gewerkt met second opinions waarbij systematisch het thans vigerende MIT wordt "gescreend" op projectniveau. Deze
arbeidsintensieve werkwijze is afgesproken in het kader van het project Kostenbeheersing en heeft tot doel resterende problematiek in kaart te brengen
en het systematisch "Ieren" te bevorderen (lerende organisatie).
Deze initiatieven hebben bij tal van projecten al een merkbaar effect gehad. Ook
is de betekenis van informatie eenduidiger geworden. Hierdoor verloopt de
communicatie aanzienlijk helderder. Vroeger kwamen er allerlei vormen van
ramingen voor. De uitkomsten waren door de verschillende manieren van ramen
zeer moeilijk vergelijkbaar. Wanneer er nu gesproken wordt over een raming
gaat het altijd over een PRI-raming, waarvan procedure en inhoud vastliggen.
Ook binnen regionale directies zijn initiatieven ontplooid om te komen tot een
betere beheersing van projecten. Zo is in het project A50 van de directie NoordBrabant een groot verschil te zien tussen "oude" en "nieuwe" deelprojecten in
de mate van aandacht, die in het Plan van Aanpak geschonken wordt aan de
projectbeheersing. Dit is mogelijk mede een effect van de ISO-certificering en de
invoering van een kwaliteitshandboek bij de afdeling IVA.
Er is op het gebied van sturing en beheersing van aanlegprojecten een aantal
duidelijke stappen voorwaarts gezet. Uit de bestudeerde projecten blijkt echter
dat er op dit gebied toch nog wel verdere verbetering mogelijk is.
In de volgende paragraaf zal een aantal elementen van de rode draad, die uit
deze projecten te destilleren valt, de revue passeren.
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MIT-spelregels en documenten
In alle onderzochte projecten is een enorme betrokkenheid zichtbaar van de
projectmanager/projectleider en medewerkers bij hun project. Tegelijkertijd zie je
dat mensen zich wel bewust zijn van de MIT-spelregels maar er niet of onvoldoende bewust naar handelen. Elk project heeft zijn eigen dynamiek. De voortgang van het project staat daarbij voor de projectleider voorop, de rest is secundair en wordt soms ook gezien als een verstarrend bureaucratisch proces. Er is
een spanning tussen de 'doe-cultuur' van de technicus en de administratieve last
bij de overheid. Een projectleider stelde dit als volgt: "Je neemt gewoon beslissingen als het werk dat vraagt (anders ontstaan er misschien vertragingen). Formed regel je het dan wel achteraf met een passende contractvorm of brief. Je
kan toch niet gaan zitten wachten tot de mensen formeel uitgepraat zijn en de
handtekening gezet is". Niet in alle projectdossiers werden dan ook de beslisdocumenten van ajje MITfases aangetroffen: zo ontbrak wel eens een duidelijk als
zodanig benoemd uitvoeringsbesluit.
Hoeveel beslisdocumenten leven nu echt?
Alleen de documenten, die gekoppeld zijn aan een formele wettelijke procedure,
hebben in de ogen van eenieder een duidelijke waarde. Anders gezegd: wanneer
het gaat om documenten waarop de handtekening van de minister moet voorkomen, is het goed geregeld. Gaat het echter om een RWS-beslissing (voorbeeld:
uitvoeringsbesluit), dan wil er wel eens iets ontbreken.
Er is op dit punt overigens een positieve tendens zichtbaar: in '"recente" projecten wordt zichtbaar aandacht besteed aan de documentenstroom.
Wat is de verklaring voor het in beperkte mate handelen volgens de MITspelregels en het ontbreken van formele documenten?
1. Deels komt dit voort uit een gebrekkige implementatie: het 'bijbeltje' werd
de dienst in gegooid. HKU heeft er destijds weinig energie in kunnen steken
als gevolg van de afslanking van HK.
2. Een verdere verklaring luidt als volgt. Een project speelt zich af in een dynamische omgeving. De realiteit is altijd verder dan wat vastgelegd is in documenten. Deze documenten bevatten dan ook slechts in beperkte mate stuurinformatie. Het vastleggen van informatie in deze documenten heeft meer
een functie op het gebied van verantwoorden (vastleggen/verwoorden van
gemaakte beslissingen) dan op het gebied van beheersen: eerder legitimering
dan sturing.
3.

4.

Het MIT-spelregelkader lijkt meer ontworpen voor het transparanter maken
van het besluitvormingsproces voor niet direct betrokkenen dan voor de beheersing van projecten.
In het geval van de vijf onderzochte projecten komt er nog bij dat deze gestart zijn voordat de nieuwe tracewetprocedure in werking trad. Dit betekent
dat bij latere projecten met name het beslismoment 3 nadrukkelijker gedocumenteerd zal zijn.

Conclusies:
•
formele documenten met betrekking tot MIT-beslismomenten ontbreken
nogal eens in de projectdossiers;
•
veel onderlinge communicatie en informatiestromen lijken meer gericht
op legitimering dan op beheersing;
•
spelregels, die met name bedoeld zijn om niet direct betrokkenen inzicht
te bieden, zijn niet zonder meer toepasbaar op de eigen opdracht;
•
de doorlooptijd van een MIT-project bedraagt ten minste een aantal
jaren. De hier onderzochte projecten in de realisatiefase zijn derhalve
(noodgedwongen) allemaal gestart voor de inwerkingtreding van het
Spelregelkader.
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Omgaan met scopewijzigingen
Scopewijzigingen komen nog redelijk frequent voor. Het kan dan gaan om wijzigingen als gevolg van nieuwe regelgeving en eisen. Maar er komen ook wijzigingen voor als gevolg van productmodificatie. Oorzaken:
• natuurlijke logische uitbreidingen;
• tegenvallers tijdens de uitvoering (zoals aantreffen vervuilde grond);
• er wordt een uitvoeringsbesluit genomen voordat alle ins en outs van het
project uitgekristalliseerd zijn, bijv. als gevolg van politieke druk;
• enzovoorts.
Gezien de aard van de wijzigingen gaat dit veelal gepaard met het duurder worden van het (gewijzigde) project.
Samengevat: een scopewijziging lijkt een verzamelnaam voor allerlei verschillende zaken. De beeldvorming rond scopewijzigingen is soms tamelijk ongenuanceerd. Er blijkt een wereld achter te liggen. Als een project duurder wordt of de
uitvoeringsperiode langer is dat niet noodzakelijkerwijs het gevolg van het falen
van het projectmanagement.
De informatiestromen waarmee wijzigingen gepaard horen te gaan, bleken in de
onderzochte projecten behoorlijk te functioneren. Zij het wel dat projectleiders/projectmanagers zich daarbij soms meer door hun ervaring en gevoel laten
leiden, dan door duidelijke formele verantwoordelijkheden en regelingen.
Zo gelden bij het project Naviduct impliciet de spelregels van vorige projecten.
Deze komen er op neer dat beslissingen aan de leiding van de Regionale Directie
worden voorgelegd wanneer de financiele consequenties een bepaalde grens
overschrijden en/of wanneer de consequenties voor de buitenwereld ingrijpend
zijn. Hierover zijn geen echt vaste afspraken.
Er lopen ook meerdere communicatielijnen rond een project. Zo zijn er formele
MIT-documenten, scopeformulieren, MIT-rapportages en rapportages planproces. Deze vragen allemaal op verschillende momenten wat anders maar wel over
hetzelfde project. Omdat de besluitvormingsstructuur en de daarbij behorende
informatielijnen niet voor alle betrokkenen geheel duidelijk zijn, komt het wel
eens voor dat informatie, die via de ene lijn is verstrekt, niet meer via een andere
(en meer geeigende) lijn wordt verstrekt.
Daarbij komt nog dat sommige projectleiders weinig terughoren op hun rapportages. De terugkoppeling "Den Haag •> RD" stokt dan ergens in de lijn. Alleen
wanneer er wat mis is, wordt de projectleider geinformeerd. Deze gaat uit van:
'geen bericht, goed bericht'.
Conclusies:
•
scopewijzigingen op zich zeggen niet alles over de beheersing van een
project. Ze kunnen verschillende oorzaken en achtergronden hebben;
•
informatie rond scopewijzigingen loopt niet altijd via de geeigende kanalen;
•
met name waar het gaat om scopewijzigingen dient de gehanteerde
werkwijze zich nog verder uit te kristalliseren.
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Begripsverwarring
Het proces "realisatie aanleg" wordt gekenmerkt door een enorme begripsverwarring en begripsvervuiling. Voorbeelden van begrippen, die het team in meerdere interpretaties tegenkwam, zijn: contract, projectleider, projectmanager,
opdrachtgever (bevoegd gezag, principaal), Opdrachtgevende Directie (OGD) Opdrachtnemende Directie (OND), protocol, scope, klant, mandaat, uitvoeringsfase. Elke dienst heeft blijkbaar z'n eigen definities opgesteld. Het gevoerde overleg ter bevordering van de uniformiteit tussen diensten heeft nog onvoldoende
effect gehad binnen de diensten. Het blijkt een weerbarstige materie. Deze verwarring maakt zaken diffuus, bemoeilijkt de communicatie over projecten en
draagt er niet toe bij dat verantwoordelijkheden eenduidig vastliggen. Het gevolg
van een en ander is dat de condities voor beheersing en besluitvorming/sturing
nog niet optimaal zijn.
Als RWS naar de markt toe een gezicht wil laten zien, zal RWS intern eenduidig
moeten zijn.
Nemen we als voorbeelden de begrippen projectmanager en projectleider. In de
praktijk lopen deze begrippen nogal eens door elkaar. Wat in de ene directie een
projectmanager genoemd wordt, heet in een andere directie een projectleider.
Behalve de naamsverwarring speelt ook de verschillende invulling van de rol van
de projectleider/projectmanager. Zo wordt de projectmanager opgevat als de
acceptant van de projectopdracht, als de bewaker en bestuurder van het proces
van realisatie, maar ook als de coordinator van allerlei deelprojecten.
De projectleider wordt gezien als de verantwoordelijke voor een deel van het
project. Hij is met name gericht op inhoud/techniek.Hij is disciplineleider en zorgt
voor afstemming/realisatie binnen een discipline.
In het ene project is hij belast met het toezicht op de uitvoering van het werk en
de naleving van het contract. Hij heeft dan eigenlijk de functie van directie UAV.
Kortom, een projectleider mag dan niet zoveel.
In het andere project is hij de feitelijke en derhalve gemandateerde opdrachtgever, die de directie UAV aanwijst. Kortom, een projectleider moet dan gemandateerd kunnen worden.
Conclusie:
•
de beheersing en sturing van projecten wordt gemakkelijker wanneer
een aantal begrippen verduidelijkt zouden worden en door alle diensten
uniform worden gehanteerd.

De positie van de projectleider
In allerlei eerdere onderzoeken werd reeds gewezen op de moeilijke positie van
de projectleiders (audit I BO en het rapport De projectleider in control).
Ook in dit onderzoek bleek dat de positie van projectleiders in de RWSorganisatie nog steeds niet in alle opzichten benijdenswaardig is.
Zij lijken verantwoordelijk voor het behalen van resultaten, maar maken zelf geen
afspraken over inzet en kwaliteit van projectmedewerkers, terwijl ook de verantwoording over het project blijft lopen via hun baas.
De taak is soms niet helder en er is een discrepantie tussen verantwoordelijkheden (veel) en bevoegdheden (weinig). Bovendien moeten zij opereren in een
situatie die gekenmerkt wordt door de natuurlijke spanning tussen lijnorganisatie
en projectorganisatie. In minstens een van de onderzochte projecten bleek de
projectmanager regelmatig gepasseerd te worden. De projectleider neemt hier bij
afwijkingen rechtstreeks contact op met de lijn.
De projectorganisatie is nog steeds onvoldoende ingebed in de hierarchische
organisatie. Bij de instelling van een projectorganisatie wordt nog onvoldoende
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rekening gehouden met randvoorwaarden op het gebied van wetgeving, mandaat, etc. Nieuwe vormen van samenwerken zouden vooraf beter geregeld kunnen worden zodat duidelijk is wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken partijen zijn. Belangrijk is dan vervolgens dat partijen
zich er ook naar gedragen.

Conclusie:
•
de rol, positie en mogelijkheden van projectleiders, in relatie tot de lijn,
zijn niet helder vastgelegd en verschillen (te) sterk per dienstonderdeel.

Relaties Regionale Directie - Bouwdienst
In alle bestudeerde projecten werd een deel van de projectwerkzaamheden verricht door de Bouwdienst (BD). De afspraken (in pu's en duu's geformuleerd) van
de Regionale Directie (RD) met de BD zijn geregeld in protocollen. In de praktijk
blijkt er bij RD's de nodige onvrede te bestaan over de wijze waarop de BD omgaat met afspraken in protocollen: de BD laat zich moeilijk aansturen; de duu's
van de BD vallen hoger uit dan geraamd.
Daarnaast werd gemeld dat de BD vasthoudt aan haar eigen regels, structuur en
kwaliteitssysteem en zich niet opstelt als een opdrachtnemer. De BD heeft een
'bouwbril' op en heeft weinig gevoel voor 'niet-technische zaken'. Zij willen
doorgaan en gaan ook soms door zonder dat de RD dit weet en/of wensen
geen inmenging door de RD. In het bestuurlijke krachtenspel is dit erg lastig
voor de RD.
Kenmerken van de relatie met de BD zijn:
• de beperkte zakelijkheid: "het zijn onze collega's";
• de onduidelijkheid over de rol van de BD in het project. Hoe helder zijn de
protocollen hierover? Hoe rolvast zijn de betrokken spelers?
Soms wordt de BD als O N D feitelijk opdrachtgever; soms is de BD ingehuurd
om bepaalde expertise te leveren.
In onderstaande schema's zijn deze twee vormen van de inschakeling weergegeven.
Model A opdrachtgevende en opdrachtnemende directie

DG
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•

•

•
•

de Bouwdienst (OND) wordt feitelijk opdrachtgever naar de markt en is verantwoordelijk voor 'BRIL' (toezicht op de uitvoering van het werk en de naleving van het contract: de directie UAV);
de Regionale Directie (OGD) dient het protocol (pu's, duu's BD, uren/tarief)
wel te bewaken: moet een eigen (maar weer ander) 'brilletje' belasten met
het toezicht op het protocol;
het protocol gaat over prestatie, contract, contraprestatie + de inspanningen
van de Bouwdienst en de 'BRIL';
de BD regelt de contraprestatie (betaling).

Model B opdrachtgevende en opdrachtnemende directie

•

•

•
•

de Regionale Directie (OGD) is en blijft feitelijk opdrachtgever naar de markt
en "huurt" bij de Bouwdienst (OND) met protocol een 'BRIL' (toezicht op de
uitvoering van het werk en de naleving van het contract) in;
de Regionale Directie (OGD) dient het protocol (alleen duu's) wel te bewaken: moet een eigen (maar ander) 'brilletje' belasten met het toezicht op het
protocol;
het protocol betreft de 'BRIL';
de Regionale Directie (OGD) regelt de contraprestatie (betaling).

In de praktijk doen zich allerlei mengvormen en combinaties van rollen binnen
een project voor.
De RD's moeten voortdurend verantwoording afleggen over de voortgang van
hun projecten en ervaren hierop ook sturing door HKW.
Regelmatig doemde de vraag op hoe de BD wordt aangestuurd door de HKW.
Ook medewerkers van de BD ervaren hun positie soms als moeilijk: de BD zit
klem tussen HK (kwaliteitszorg = speerpunt van beleid) en RD (UCA).
Daarnaast vinden zij dat de BD (en haar uitvoeringsexpertise) vaak te weinig
betrokken wordt bij het project in een eerdere fase. Hierdoor blijven er kansen
liggen.
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Conclusies:
•
het protocol in model A heeft een andere inhoud dan in model B. Zeker
in de gevallen dat in een project beide modellen tegelijk voorkomen,
vraagt dit van beide partijen een hele sterke 'rolvastheid';
•
het hanteren van de protocollen kan zakelijker;
•
de aansturing van de BD door RD is niet gemakkelijk door de horizontale
relatie. De relatie tussen HKW en BD is onduidelijk waar het gaat om
projecten.

2.2 Kanttekeningen projecten specifiek
Naviduct
•

•

•

•

•
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de aanbesteding viel aanzienlijk hoger uit dan de raming. Een verklaring
hiervoor is gelegen in het productgerichte bestek waarin veel risico's naar de
aannemer werden geschoven. Daarnaast speelde het alsnog moeten uitvoeren van een MER-studie waardoor de aanbesteding later was dan gepland.
Door deze vertraging kwam de aanbesteding in een periode met een oververhitte markt;
de kosten zijn ook gestegen omdat de projectbegeleiding door de BD duurder uitviel a.g.v. extra activiteiten en het op indicatie van HKW aantrekken
van een extra kwaliteitsborger (fl. 600.000);
de bedrijfseconomische raming werd (zoals in alle RWS-ramingen) gemaakt
zonder rekening te houden met de markt. Hoewel er is in een vroeg stadium
vormen van risicomanagement zijn toegepast., werd RDIJ verrast door de extreme aanbesteding (op moment van aanbesteding liepen ook HSL en Betuwelijn);
de scopewijzigingen in de vorm van versoberingen, die uit de onderhandelingen met de aannemer resulteerden, werden schriftelijk vastgelegd en na
besluitvorming in het DT van RDIJ gestuurd naar HKU. De afgesproken bezuinigingen hebben deels het karakter van uitstel van investeringen. Doorde
doorgevoerde versoberingen zijn wellicht kansen (kwaliteit, spin off) blijven
liggen en is de speelruimte van de PL beperkt (woekeren met budget ->
spanningen met aannemer);
Conclusies
o
de orientatie op de te doorlopen formele procedures (MER) was niet
grondig genoeg. Mede hierdoor ontstonden vertraging en kostenstijging;
o
er zijn vormen van risicomanagement gehanteerd. Wellicht had dit
grondiger gekund. Er is weinig rekening gehouden met de oververhitte markt.
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2' Sluis Lith
•
het project is redelijk binnen het budget gerealiseerd.
Tegenvallers, zoals het tegenkomen van vervuilde grond, zijn opgevangen
door scope-wijzigingen;
•
het project heeft twee jaar vertraging opgelopen als gevolg van het faillissement van de onderaannemer van de installatietechniek bediening en besturing. Het hiervoor aangeleverde Programma van Eisen was reeel. Op basis
hiervan heeft de aannemer zelf het ontwerp gemaakt.
Oorspronkelijk was het toe te passen pakket voor computergestuurde bediening door de directie Limburg, die wilde gaan standaardiseren, voorgeschreven in de stelpost. Uiteindelijk is het werk opgedragen met een vrije keuze
voor het softwarepakket.
•
Conclusie: geen duidelijke leerpunten te trekken op projectniveau.
NB: de overgang naar complexe computergestuurde bediening is een
proces dat RWS nog niet geheel onder de knie heeft en verdient nog de
nodige aandacht.

RW15 Europaweg/deelproject Calandtunnel
•
het project is bestuurlijk niet complex; de omgeving wil het project. Bovendien is er in dit project alles aan gedaan om de omgeving zo goed mogelijk
te informeren en tevreden te houden. Alles ligt vast en de scope is te beheersen. Het project blijft binnen de financiele randvoorwaarde. Dit project was
redelijk ruim geraamd. Daarnaast viel de aanbesteding gunstig uit (is gemeld
in een voortgangsrapportage). De voordelen hiervan zijn doorgesluisd naar
de post "onvoorzien";
•
opvallend is de overhaaste start van de uitvoering. De MER-studie werd
afgerond in 1996/1997, het uitvoeringsbesluit werd genomen in april 1997
en de daadwerkelijke start van de uitvoering was in 1998. De haast was het
gevolg van politieke/bestuurlijke druk. Door deze haast holde men in het
project steeds achter de feiten aan en bevonden de projectstappen zich vaak
onnodig op het kritieke pad. Het project is desondanks redelijk beheerst verlopen;
•
het uitvoeringsbesluit was prematuur: het werd afgegeven op het moment
dat het eerste deelproject er rijp voor was. Op dat moment waren echter nog
niet alle bezwaren op het tracebesluit afgehandeld. Bezwaren werden in bestuurlijk overleg in der minne geschikt;
•
scopewijzigingen waren er als gevolg van de afhandeling van de bezwaren
op het tracebesluit (aansluitingen). Ook het hergebruik van viaducten (Stenenbaakplein) betrof een scopewijziging. Dit is ondershands geregeld. HKU
is later akkoord gegaan onder voorwaarde dat het gerealiseerd zou worden
binnen het taakstellend budget. Het projectteam heeft de post "onvoorzien"
gebruikt voor de bekostiging van het 'Stenenbaakplein'.
•
Conclusies
o er is te weinig terughoudendheid betracht bij het nemen van een
uitvoeringsbesluit voor het totale project op het moment dat het
eerste deelproject daaraan toe was;
o hoewel een cultuur van zakelijke afspraken verondersteld wordt,
blijkt een (klein) onderdeel in aanvang toch ondershands geregeld te
zijn.
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A5 Verlengde Westrandweg
•
in dit project zijn ontwerp en uitvoering ondergebracht in de pilot
„Bouwteam". Hierbij is er sprake van een gezamenlijk contract, waarin een
ingenieursbureau, een aannemerscombinatie en RWS (DNH en BD) de partijen zijn;
•
er zijn evaluaties gepland en deels al gestart. Volgens sommigen zijn deze te
eenzijdig opgezet; er wordt teveel vanuit een (Haagse) bril gekeken;
•
het grote voordeel van het werken met een bouwteam is de slagvaardigheid.
Als er b.v. op een deel van het traject vertragingen zijn, kan snel op een ander stuk doorgewerkt worden. De communicatie en afstemming bij het werkelijk uitvoeren is beter dan bij de traditionele manier van werken. De Bouwteam-medewerkers van de drie partijen zitten bij elkaar in hetzelfde gebouw;
daar vindt ook de voorbereiding en het ontwerp plaats. Het ziet er naar uit
dat het project op de afgesproken tijd gereed is;
•
volgens velen is in deze pilot in het contract de verantwoordelijkheid van de
partijen voor een optimale prijs-/kwaliteitverhouding onvoldoende geregeld.
Het ingenieursbureau is geen drijvende kracht in de totale beheersing van
het project en zegt te gemakkelijk dat het duurder wordt.
Anderen zeggen dat een bouwteam op het punt van zorg voor de prijs/kwaliteitverhouding weinig verschilt van een regulier project, maar wordt
het ontbreken van harde afspraken over de procesbeheersing (tijd en geld) in
deze pilot wat harder uitgespeeld;
•
het functioneren van de RWS in deze constructie is niet optimaal. De RWS
is bijv. verantwoordelijk voor grondverwerving, kabels en leidingen en vergunningen. Het lukt RWS niet om dat stuk van het werk volgens bepaalde
afspraken en in de afgesproken tijd te doen. Door de flexibele manier van
werken in het bouwteam kan dat tot nu toe worden opgevangen;
•
de "dagelijks voorzitter" van het bouwteam functioneert soms als "opdrachtgever", soms als directie UAV, soms als coordinator bouwteam, soms
als vertegenwoordiger RWS en soms als lijnmanager bij TZ.
Ook hoofd TZ vervult meerdere rollen in dit project. In het organogram van
de projectorganisatie/bouwteam-organisatie bezet hij vier verschillende posities;
•
de projectkosten zijn medio 2000 geactualiseerd en door HKU geaccordeerd.
Toch bestaat het gevoel dat HKU wat kritischer naar de A5 kijkt dan naar
andere projecten.
•
Conclusies:
o het betreft hier een pilot. Er zijn de nodige evaluaties gestart en gepland. Het lering trekken uit deze pilot kan nadrukkelijker georganiseerd worden (veelzijdigheid, samenhang);
o de afspraken in het contract zijn op bepaalde punten niet hard genoeg om een optimale prijs-/kwaliteitverhouding te waarborgen.
Het contract is te weinig zakelijk: risico's liggen te eenzijdig bij het
Rijk;
o de wederzijdse eisen/behoeften van Bouwteam en RWS-organisatie
zijn in 1997/1998 niet voldoende uitgewerkt en vastgelegd. Dit
staat een optimaal functioneren van een bouwteam in de weg.

A50 Eindhoven-Oss
•
in 1993 werd het tracebesluit genomen (korte brief van minister) en ging dit
project over van de planstudieafdeling naar de real isatieafdel ing (er is een
overdrachtsdocument). Het tracebesluit was niet veel meer dan een dikke
viltstiftstreep. Aansluitingen e.d. waren niet verder uitgedetailleerd. De raming was zeer grof, onvolledig en niet onderbouwd. Zo was bijv. de grondverwerving onvolledig en volstrekt te laag ingeschat. Nadat deze raming iets
was opgeplust werd deze taakstellend;
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•

•

•

•

•
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na het tracebesluit zijn er geen goede afspraken gemaakt; er ligt geen afgetimmerd uitvoeringsbesluit. Dit heeft te maken met het politieke besluitvormingsproces. Er is een glijdend traject geweest waarin opgeschoven is van
"knelpunten (Son/Veghel) oplossen" naar "hele project uitvoeren";
de discussie over het taakstellend budget waren uiterst moeizaam. Het tot
overeenstemming komen over de kostenraming was lastig. Herzieningen waren in de ogen van HK niet consistent: "wat is het echte verhaal en raming?"
Ook DGP en HK zaten wat taakstellend budget betreft niet op een lijn;
tussen het huidige taakstellende budget en de raming van DNB bestaat nog
steeds een gat. Om dit gat te verkleinen zijn de nodige acties uitgevoerd. Op
verzoek van DNB heeft RSO een second opinion uitgebracht. Intern heeft
DNB op eigen initiatief de nodige versoberingsslagen gemaakt en zijn er op
verzoek van "Den Haag" scenario's "wel/niet uitvoeren" bedacht. Resultaat:
het gat wordt kleiner;
in dit project is de BD vooruitlopend op de overige uitvoering alvast begonnen aan de realisatie van een aantal kunstwerken (o.a. brug bij Son). Gestart
werd met een mondelinge opdracht van DNB, later gevolgd door een document. Intern DNB was er sprake van een "mondelinge opdracht" van de
HID.
Conclusie: bij de uitvoering van dit project is er sprake geweest van een
glijdend traject. Alleen de uitvoeringsvolgorde stond vast: eerst de grote
knelpunten oplossen, daarna (eventueel) de rest. Door de onzekerheid
over de financiering was het steeds onzeker of er een volgende aanbesteding zou volgen.
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3 Aanbevelingen

Uit het onderzoek komt een aantal aandachtspunten naar voren. Het auditteam
heeft deze vertaald in de volgende aanbevelingen:
1. Ga verder met de in gang gezette activiteiten om de beheersing van projecten te verbeteren. Ze hebben een merkbaar positief effect.
Waar de beheersing en besluitvorming nog niet vlekkeloos verlopen kan
verbetering bereikt worden door een aantal zaken nader te verduidelijken
(beslismomenten, wie doet wat op welk moment).
2. Let op de woorden. Zij gaan gemakkelijk een eigen leven leiden. Ontwikkel
en hanteer een uniforme begrippentaal.
3. Neem beslissingen over de uitvoering weloverwogen. Neem een uitvoeringsbesluit voor het totale project pas op het moment dat alle deelprojecten daaraan toe zijn en alle voorbereidingen (kabels, leidingen, grondverwerving, risico's, enz.) voldoende afgerond zijn.
Neem een uitvoeringsbesluit voor een deelproject alleen wanneer de risico's
voor het totale project expliciet benoemd en gewogen zijn en er bovendien
sprake is van afdoende risicobeheersing.
Voer ook beslismoment 6 (de oplevering) expliciet uit. Gebruik dit moment
om terug te kijken op het projectverloop en bezie of er (RWS-breed) lering uit
te trekken valt. (Hiertoe ligt al een voorstel op tafel.)
4. Bouw het kader voor het omgaan met afwijkingen van scopes verder uit.
5. Vertaal besluiten naar de praktijk van alledag. Onder in de hierarchie van
RWS wordt het feitelijke werk gedaan. Organiseer een adequate informatiestroom naar de top van de organisatie om te weten wat er werkelijk speelt.
Als boven in de organisatie besloten wordt tot nieuw (uitvoerings)beleid
waarborg dan een vertaling naar de praktijk. Besluiten door de top genomen
vragen op ieder volgend hierarchisch niveau een eigen vertaling.
6. Maak in de projectorganisatie heel goed helder wie welke rol, taak en bevoegdheid heeft (projectleider, directie UAV, toezichthouders). Maak duidelijk wat taken inhouden.
7. Investeer in projectleiders. Gebleken is dat de besluitvorming over de aanbevelingen en de afgesproken acties uit eerdere onderzoeken (audit IBO, 'De
projectleider in control', enz.) niet helder is en dat de afgesproken acties
daardoor niet opgepakt worden in de organisatie. Breng een en ander nogmaals onder de aandacht ook bij het lijn management. Bekijk daarbij de positie
van de projectleider fundamenteel en in samenhang met andere zaken (POG.
besturingsfilosofie, mandaatregeling, etc.). Probeer daarbij die samenhang te
waarborgen.
8. Erken de positie van de Bouwdienst. Maak de bijzondere positie van de
Bouwdienst helder zodat de Regionale Directie en de Bouwdienst hun onderlinge relatie duidelijker kunnen organiseren.
Erken de spanning, die er is tussen de directe hierarchische lijn DG - HID/BD
en de indirecte lijn tussen deze twee via de OGD-OND-relatie, en ontwikkel
een werkwijze om dit proces in goede banen te leiden.
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4 Actieplan

Het actieplan is door de opdrachtgever opgesteld naar aanleiding van de uitkomsten en aanbevelingen van het rapport Audit Realisatie Aanleg.

Nr
1

2

3

4

5.

Actie
Helderheid verschaffen over de rol, positie en sturing van de
Bouwdienst in de relatie met de Regionale Directie onder wier
verantwoordelijkheid projecten worden uitgevoerd
Aanzet geven hoe de rol en positie van de projectleider kan
worden verduidelijkt.
a. Inhoud: samenhang van bestaande acties zoals o.a. de rapporten "projectleider in control" en "audit IBO"
b. Besluitvorming binnen de organisatie inzetten
Herijken van MIT beslismomenten, te beginnen met 5 (uitvoeringsbesluit) en 6 (overdracht naar b&o). (Er liggen voorstellen
voor beslismomenten 5 & 6)
Implementeren van de acties 1,2,3 en 5 bij SNIP projecten.
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de opgedane ervaringen bij de onderzochte MIT projecten
Ontwikkelen van kaders voor omgaan met afwijkingen scopes

Actiehouder
drs. A.P. Delpeut

Datum gereed
Begin 2003

drs. A.P. Delpeut
a. Najaar 2003

drs. A.P. Delpeut

b. Begin 2003
Najaar 2002

drs. A.P. Delpeut

Najaar 2002

drs. A.P. Delpeut

Najaar 2002

Toelichting per actie:
1. Er wordt geconstateerd dat de verantwoordelijkheid van de BD op D3 niveau
onduidelijk is, waardoor sturing van de opdrachtgevende RD lastig is. Er wordt
een spanning gevoeld tussen afspraken HK -> RD over de uitvoering van de
projecten en HK -> BD over de kwaliteitsaspecten. Een voorbeeld, waarmee een
RD wordt geconfronteerd is, dat de BD zich niet gebonden voelt aan het
taakstellend budget. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om niet eerder een
taakstellend budget vast te stellen dan wanneer de BD zich hierin herkent. Dit
vereist een rol van de BD in de periode voor het Tracebesluit, want Tracebesluit =
Taakstellend Budget.
Voor de relatie HK -> BD zou een verbeterpunt kunnen zijn om Kwaliteitsborging
een onderdeel te laten zijn van de opdrachtverlening.
Een plan van aanpak zal worden opgesteld om actie 1 uit te werken en de relatie
met HAPLAN te borgen.
2. Hier wordt niet bedoeld dat alle projectleiders in de organisatie hetzelfde
naampje krijgen, maar wel dat de rol en positie en daarmee de verantwoordelijkheid van de projectleider zwart-op-wit eenduidig is. Invulling daarvan is om te
onderzoeken wat er binnen "projectleider in control" en andere relevante documenten nog ontbreekt om dit te verwezenlijken.
3. Hierbij aansluiten bij lopende actie van FEZ om het MIT spel regel kader te herijken. Wel onze eigen ideeen/visie verwoorden en inbrengen in "FEZ-project".
4. Een verschilanalyse maken tussen de processen/beslismomenten binnen MIT
en SNIP projecten.
5. Hier is ook een rol weggelegd voor KBI .
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Bijlage: Plan van Aanpak

1

Inleiding

In het audit-jaarplan staat het proces 'realisatie aanleg' vermeld als een van de uit
te voeren audits in 1999. In het kader van het vooronderzoek is een eerste orienterend gesprek gevoerd met drs A.P. Delpeut (directie Uitvoering) over de doelstelling, begrenzing en verloop van deze audit.
De conclusie was dat het nu niet het juiste moment is om de audit 'realisatie
aanleg' uit te voeren. Argumentatie: de problemen rond de werksoort realisatie
zijn recent onderzocht en erkend (o.a. werkgroep Blom). Een audit zal nu geen
nieuwe gezichtspunten opleveren. De recente onderzoeken hebben geleid tot
afspraken en acties - waaronder het project Kosten beheersing - die inmiddels in
gang zijn gezet. Eind 2000 is dan een geschikter moment om een audit te starten
met als doel om te onderzoeken of de gei'mplementeerde afspraken het beoogde
effect hebben gehad en welke mechanismen binnen RWS de werking van de
acties beinvloed hebben.
Op dit moment kan wel al een aantal zaken gei'nventariseerd worden (doelen,
het waarom van de gemaakte keuzes, de in gang gezette acties en de verwachte
resultaten) om straks te kunnen fungeren als basis voor de referentie waarmee
de eind 2000 aangetroffen praktijksituatie wordt vergeleken.
Het voorgaande betekent dat de audit in twee delen wordt geknipt:
1 .a Opstellen van referentie-/toetskader en een advies (gereed april 2000). Het
toetskader komt tot stand door middel van een documentstudie en het voeren van een aantal gesprekken met direct betrokkenen. Het advies is gericht
op de consistentie en compleetheid van de aangetroffen maatregelen van
het toetskader;
1 .b Bijgesteld Plan van Aanpak;
Het voorliggende voorlopige Plan van Aanpak is opgesteld zonder een (uitgebreid) vooronderzoek te verrichten. Bij de opstelling van het toetskader
zal tegelijkertijd nagegaan worden of de doelstelling en/of de begrenzing
van de audit nog nader zijn toe te spitsen;
2.
Uitvoeren van de audit (start maart 2001).
Het voordeel van deze wijze van werken is dat het toetskader niet achteraf gereconstrueerd hoeft te worden. Vooraf is voor de gehele RWS-organisatie helder
waarop getoetst/geaudit gaat worden. Het kan worden gezien als een extra
zekerheid om na te gaan of de neuzen dezelfde kant op staan en een evenwichtige set van maatregelen is getroffen om de gewenste resultaten te realiseren.

2

Doelstellingen van de Audit

a) Inzicht verschaffen in het proces van de realisatie van aanlegprojecten. Het
zwaartepunt ligt daarbij op het onderzoek of de recentelijk gei'mplementeerde
afspraken het beoogde effect hebben gehad op de uitvoering van natte of
droge projecten. Het onderzoek spitst zich toe op de wijze hoe de besluitvorming rond projecten op verschillende managementniveaus verloopt - bijvoorbeeld hoe met scopewijzigingen wordt omgegaan en wat de consequenties
hiervan zijn op programma- en regionaal niveau;
b) Komen tot een helder toetsingskader dat gedurende een jaar zal gelden als
richtsnoer bij de realisatie van aanlegprojecten en de uitvoering van de audit;
c) Komen tot haalbare aanbevelingen op basis waarvan de opdrachtgever verbeteracties kan (laten) uitvoeren.
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3

Definiering van het onderzoeksveld

Bij aanleg gaat het om het uitbreiden van de hoofd infrastructuur door aanleg of
verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen
en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande
infrastructuur (benutting). Bij realisatie als onderdeel van aanleg handelt het om
het feitelijk realiseren van een project op basis van het bestek: aanbesteden,
uitvoeren en opleveren. De audit zal worden uitgevoerd door in de praktijk
maximaal vier (natte/ droge) projecten te toetsen aan het opgestelde referentiekader.

4

Opdrachtgever

De opdrachtgever van deze audit is ir. P. Kieft, directeur Uitvoering. Als gedelegeerd opdrachtgever treedt op drs. A.P. Delpeut, hoofd van de afdeling Investeringen van de directie Uitvoering. Als contactpersoon van het auditteam treedt
op drs ingj. Rienstra.

5

Opdrachtnemer/auditteam

Opdrachtnemer is mr. R van der Poel, hoofd van de stafdienst Audit RWS.
Het eerste deel van de audit zal worden uitgevoerd door een team bestaande uit:
•
ir. drs. R. Kunz, stafdienst Audit RWS;
•
drs. J.T.J. Klaassen, stafdienst Audit RWS.
Voor de uitvoering van het tweede deel zal dit team worden aangevuld met
twee medewerkers van RWS, die op het gebied van aanleg inhoudelijk deskundig
zijn maar ook met een onafhankelijke blik naar de te onderzoeken materie kunnen kijken:

•

6

Fasering

Onderscheiden worden navolgende fasen:
[deel 1]

a. Voorbereidingsfase
In deze fase vindt het formuleren van de opdracht, het samenstellen van het
auditteam en het opstellen van het voorlopige Plan van Aanpak plaats inclusief het benodigde overleg met de opdrachtgever. Het voorlopige Plan van
Aanpak geeft de opdrachtgever inzicht in het doel, de begrenzing en het
voorgenomen verloop van de audit.

b. Uitvoeringsfase
-

Audit Realisatie Aanleg

In kaart brengen van het toetskader
In deze fase vindt er een inventarisatie plaats van wat er in documenten,
verslagen, nota's en projectplannen is vastgelegd t.a.v. de droge realisatie
aanleg.
Het auditteam brengt de vastgelegde doelstellingen, uitgangspunten en
afspraken t.a.v. organisatiestructuur (met taken, verantwoordelijkheden
en bevoegd heden), werkwijze, overlegstructuur en proces van besluitvorming in kaart. Eventueel worden een beperkt aantal aanvullende interviews gehouden.
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-

Bijstellen van voorlopige Plan van Aanpak
Na bestudering van de relevante documenten en het voeren van een beperkt aantal gesprekken is beter na te gaan waar de audit zich op zal richten en welke begrenzing van het onderzoeksveld in het vervolg van de
uitvoeringsfase zal worden aangehouden.

-

Bespreken van het toetskader en het bijgestelde Plan van Aanpak met
de opdrachtgever.
Nagaan of het toetskader juist en volledig is weergegeven. Het goedgekeurde toetskader vormt de basis voor de volgende fasen van de audit.
Het bijgestelde Plan van Aanpak vormt het richtsnoer voor de uitvoering
van de audit ongeveer een jaar later.

[deel 2]
-

Informatieverzamelen over de feitelijke gang van zaken.
Onderzoek van hoe het proces van realisatie in de praktijk verloopt. Dit
gebeurt door middel van (groeps)interviews met een aantal sleutelfiguren,
het bestuderen van .... en andere bronnen (veelal ter onderbouwing van
wat in de gesprekken naar voren is gebracht).
Het resultaat van deze fase is een beeld van hoe het proces van realisatie
in de praktijk verloopt met daarnaast een inventarisatie van hoe die praktijk beoordeeld wordt en wat de wensen/voorstellen voor verbetering zijn.
Wat gaat goed, wat gaat fout en wat kan beter?

-

Confrontatie door het auditteam. Het auditteam vergelijkt de resultaten
van het toetskader met de informatie over de feitelijke gang van zaken.
Het resultaat van deze fase is een analyse van de aangetroffen situatie.
Deze analyse leidt tot:
1 conclusies;
2 aanbevelingen.
Het auditteam stelt een conceptrapportage op van de resultaten tot dan
toe.
De conceptrapportage wordt besproken met de opdrachtgever en meest
direct betrokkenen (....).

c. Opstellen Actieplan
Na accordering van de conceptrapportage door de opdrachtgever stelt - indien nodig - de gedelegeerd opdrachtgever - in overleg met de groep van
meest direct betrokkenen - op basis van de auditresultaten een Actieplan op.
Dit plan bevat de uit te voeren verbeteracties, gewenste effecten, actiehouders en mijlpalen.

d. Opleveringsfase
Het auditteam rapporteert aan de opdrachtgever. Het eindrapport bevat de
resultaten van de audit en het Actieplan.
De stafdienst Audit zorgt voor het drukken en verspreiden van het eindrapport.
Het hoofd van de stafdienst Audit RWS rapporteert aan de Auditcommissie
RWS.

e. Evaluatiefase
Kort na de aanbieding van het eindrapport aan de opdrachtgever evalueert
de stafdienst Audit RWS in samenspraak met de opdrachtgever en het auditteam het verloop van de audit.
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Het resultaat van deze evaluatie wordt gerapporteerd aan het hoofd van de
stafdienst Audit RWS.

f. Nazorgfase
Na een half jaar of een nader met de opdrachtgever te bepalen periode voert
het auditteam een check uit op de uitvoering van het Actieplan en rapporteert hierover aan de opdrachtgever en aan de Auditcommissie RWS.

7

Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en communicatie

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de stafdienst Audit RWS staan
beschreven in het Statuut van de stafdienst Audit RWS (bijgevoegd als bijlage).
Dit statuut is van toepassing op het gehele auditteam.
De (gedelegeerd) opdrachtgever zal alle betrokkenen inlichten over de audit en
hun medewerking daaraan bevorderen.
Er zal minimaal vier keer overleg plaatsvinden tussen opdrachtgever en auditteam: bij de start van deel 1 (Plan van Aanpak), de resultaten van deel 1 (toetskader en bijgesteld Plan van Aanpak), de start van deel 2 (verificatie bijgestelde
Plan van Aanpak vanwege tijdsspanne tussen deel 1 en deel 2) en resultaten deel
2 (conceptrapport/actieplan).
Er worden geen verslagen van individuele interviews terug gemeld.
Het auditteam verzorgt de verdere communicatie richting gei'nterviewden en
andere betrokkenen in het onderzoek. Het hoofd van de stafdienst Audit RWS
draagt zorg voor de communicatie naar de Auditcommissie RWS.
De verspreiding van het eindrapport is gericht op het elders ten nutte kunnen
maken van de door deze
audit gegenereerde kennis.

8

Kritische succesfactoren

Het doel van het benoemen van kritische succesfactoren is dat de opdrachtgever
en het auditteam zicht krijgen op de factoren die van belang zijn voor het welslagen van de audit, hier bewust mee omgaan en hier tijdens de uitvoering van
de audit - desgewenst - op bij kunnen sturen. De volgende kritische factoren en
maatregelen zijn benoemd:
een nauwe betrokkenheid van de opdrachtgever bij de uitvoering van het
onderzoek en bereidheid om op basis van de resultaten van het onderzoek waar nodig - acties te ondernemen om het proces van de aanleg realisatie te
verbeteren. Het auditteam zal de gedelegeerd opdrachtgever periodiek informeren over de voortgang en hem ondersteunen bij het opstellen van het
Actieplan;
de toegang van het auditteam tot alle relevante informatie. De opdrachtgever verzoekt door middel van een brief (ondertekend door directeur U of DC
RWS) de betrokken diensten van Rijkswaterstaat om medewerking aan de
audit te verlenen;
de herkenbaarheid en bruikbaarheid van de resultaten van de audit bij alle
relevante partijen in dit proces: D3, Hoofdkantoor en Beleidsdirecties. Het auditteam zal een concept-rapportage voorleggen aan een representatieve
groep samengesteld uit vertegenwoordigers van deze partijen;

Audit Realisatie Aanleg

22

het halen van de planning waarbij medio juni 2001 de concepteindrapportage gereed is (einde van de uitvoeringsfase). Deze planning is te
realiseren door het beheersbaar houden van de audit door een nadere concretisering van de doelstellingen en begrenzing van de audit. Dit zal worden
vastgelegd in het bijgestelde Plan van Aanpak. Periodiek zal de voortgang
worden gemeld aan de gedelegeerd opdrachtgever;
een onafhankelijke opstelling van het auditteam. Bij de keuze van de auditteamleden zal hier rekening mee gehouden worden en zal er gezocht worden
naar kandidaten die wel kennis hebben van de te onderzoeken materie en
geen belang hebben bij de uitkomsten van het onderzoek;
de opdrachtgever geeft de voorkeur aan een rapport waarin bepaalde
zaken worden uitgediept boven een resultaat dat een globaal en breed
karakter heeft. Dit wordt bewerkstelligd door - in overleg met de opdrachtgever - een nadere concretisering van de doelstellingen van de audit te formuleren.

9

Kosten

De kosten bestaan uit uren en reis- en verblijfkosten van leden van het auditteam
en uren van managers en medewerkers van RWS. Geen van deze kosten worden
in rekening gebracht.

10 Planning (indicatief)
De weergegeven planning is indicatief. Mogelijkerwijs zal de te besteden capaciteit in het bijgestelde Plan van Aanpak hiervan kunnen afwijken.
Startdatum deel 1: januari 2001.
Startdatum deel 2: mei 2001.
Datum concept-rapportage: September 2001.
Na de concept-rapportage is het verdere verloop van de werkzaamheden sterk
afhankelijk van de opdrachtgever (opstellen actieplan).

Fasen

febr.

(doorlooptijd)

2001

Voorbereiding
Toetskader in kaart brengen
Toetskader en bijgesteld
plan van aanpak vaststellen
Informatie inwinnen
Confrontatie
Conceptrapportage
Opstellen Actieplan
Eindrapportage
Procesevaluatie
Toets Actieplan

mei
2001

juni

» * » *

* * * *

juli -

oktober

Capaciteit
auditteam
in dagen

September

# » *
*

* * *

*

*

30

• *
* * « *
» » »
« »
» «

1)
1) 6 mnd na rapportage of nader af te spreken

pm
65

Totaal: max 70
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Wijzigingsdocument bij het Plan van Aanpak van de Audit
Realisatie aanleg.
In maart 2000 hebben de opdrachtgever, ir. P. Kieft, en de opdrachtnemer, mr.
R. van der Poel, het (voorlopige) Plan van Aanpak van de audit Realisatie Aanleg
ondertekend.
Als gevolg van besluitvorming door de Auditcommissie Rijkswaterstaat is echter
het jaarprogramma van de stafdienst Audit RWS drastisch gewijzigd. Zo werd o.a
besloten tot het uitvoeren van de audit I BO. Een audit die veel capaciteit vergde
van de stafdienst.
Voor de audit Realisatie Aanleg hield dit in dat deze audit niet conform het Plan
van Aanpak kon worden uitgevoerd.
Nu wordt deze audit opnieuw opgepakt. In dit document worden de wijzigingen
in het Plan van Aanpak beschreven. Deze wijzigingen hebben op drie zaken
betrekking: de teamsamenstelling, de planning en de keuze van de projecten die
in het onderzoek worden betrokken .

1

De gewijzigde teamsamenstelling

Van de stafdienst Audit zullen de volgende medewerkers deelnemen in het team
dat deze audit gaat uitvoeren:
. ir. E.A.G. Bos;
. drs. J.T.J. Klaassen;
. drs. A. Schogt.

2 De gewijzigde planning
Startdatum feitelijke uitvoering audit: mei 2001.
Datum conceptrapportage: September 2001.
Na de conceptrapportage is het verdere verloop van de werkzaamheden sterk
afhankelijk van de opdrachtgever (opstellen actieplan).

Fasen
(doorlooptijd)

jan
2001

Voorbereiding
Toetskader in kaart
brengen
Toetskader en bijgesteld plan van aanpak
vaststellen
Informatie inwinnen
Confrontatie
Conceptrapportage
Opstellen Actieplan
Eindrapportage
Procesevaluatie
Toets Actieplan

* * *
*
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feb

mei

juni

juli/aug

sept/okt
2001

» »»
*

Capaciteit
auditteam
in dagen
4
6
1

• * • •

« * * *
» *
•

•

*
•

•
* *
» *

1)
1) 6 mnd na rapportage of nader af te spreken

30
8
8
5
2
1
Pm
65

Onvoorzien

7

Maximaal

70
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3

De gekozen projecten

In deze audit zullen de volgende projecten getoetst worden aan het opgestelde
referentiekader:
Nat:

* Naviduct Enkhuizen.

Droog: * RW15 Europaweg;
* A5 Verlengde Westrandweg;
* A50 Eindhoven-Oss.
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Hoofdkantoor van de Waterstaat

Aan

HID's Rijkswaterstaat

Contactpersoon

Doorkiesnummer

ir. H.P. Nugteren

8719

Datum

Bijlage(n)

27 november 2002

1

Ons kenmerk

Uw kenmerk

2 9 NOV. 2002

HKW Ul 2002/9625
Onderwerp

Eindrapport Audit Realisatie Aanleg

Ceachte heer, mevrouw,
Hierbij bied ik u in wjfw&wd het eindrapport aan van de Audit Realisatie Aanleg,
uitgevoerd door een auditteam, getrokken door de stafdienst Audit Rijkswaterstaat. De
opdrachtgever voor de audit was de directie Uitvoering van het Hoofdkantoor.
Als doelstelling van de audit gold om inzicht te verschaffen in het proces van de
realisatie van droge en natte aanlegprojecten en als resultaat om te komen tot haalbare
aanbevelingen op basis waarvan de opdrachtgever verbeteracties kan uitvoeren.
Hiertoe zijn twee natte en drie droge projecten getoetst.
De gei'nterviewden, direct betrokkenen en de leden van de auditcommissie zijn
inmiddels van de resultaten op de hoogte gebracht.
Er zijn conclusies getrokken in algemene zin en over de individuele projecten en er is een
achttal aanbevelingen gedaan.
Zonder alle conclusies en aanbevelingen te willen herhalen, is er in algemene zin een
aantal opvallende cq. prikkelende zaken te benoemen:
• De afgelopen jaren is er fors gei'nvesteerd in de verbetering van de beheersing van
MIT projecten. Vorderingen zijn geboekt in het opstellen van scopes en
kostenbeheersing van deze projecten (pg.5)
• Veel communicatie en informatiestromen lijken meer gericht op legitimering
achteraf dan op beheersing (pg.6). Positief is dat in "recente" projecten zichtbaar
aandacht wordt besteed aan de documentenstroom.
• De rol, positie en mogelijkheden van projectleiders zijn niet altijd helder vastgelegd
en verschillen per dienstonderdeel (pg.9).
• Binnen de organisatie worden besluiten niet altijd voldoende adequaat vertaald naar
de praktijk van alledag (pg. 15). Een aanbeveling is om een adequate
informatiestroom te organiseren topdown en vice versa.

Postadres: Postbus 20906, 2500 EX Den Haag

Telefoon (070) 351 80 80

Bezoekadres: Johan de Wittlaan 3

Telefax 9364
X 400 h.p.nugteren@hkw.rws.minvenw.nl

Bereikbaar met tramlijn 17 (Station CS) of tiamli|n 8 (Station l-IS)

H K W Ul 2 0 0 2 / 9 6 2 5

Er is naar aanleiding van de uitkomsten en aanbevelingen van het rapport door de
opdrachtgever een actieplan opgesteld (Hoofdstuk 4). Ik zal u over de voortgang
hiervan op termijn nader informeren.
Ik hoop dat de uitkomsten een stimulans zullen zijn, om ook in de dagelijkse praktijk, de
realisatie van projecten verder te verbeteren en stroomlijnen.
Hoogachtend,
WND. DIRECTEUR GENERAAL RIJKSWATERSTAAT,

drs. L.H.

tohsiek
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