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COLOFON

Dit rapport is een gezamenlijke uitgave van de Rijkswaterstaat en het GWWO, het Grond-,
Water- en Wegenbouw Overlegorgaan. Op initiatief van beide organisaties is de
Praktijkwerkgroep Externe Kwaliteitsborging RWS - GWWO samengesteld (een overzicht van
de leden staat in bijlage 1). De Praktijkwerkgroep heeft haar aanbevelingen in dit rapport
vastgelegd als basis voor betere invoering en betere resultaten van externe kwaliteitsborging.
Delft, juni 2000
Rijkswaterstaat
Projectbureau Kwaliteitszorg
Postbus 5044
2600 GA Delft
Telefoon: 015 -2518373
Fax:015 -2518555
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INLEIDING
Kwaliteitszorg is door Rijkswaterstaat naast marktbenutting, kostenbeheersmg en kostenbesef
als een van de strategische
thema's aangewezen. Met name bij andere
uitvoeringscontractvormen dan de contracten op basis van de U A V 1989 (en het Standaard
RAW-Bestek) wordt kwaliteitsborging door Rijkswaterstaat onontbeerlijk gevonden.
In dit kader is door Rijkswaterstaat onder andere het Stappenplan [1] ontwikkeld. Binnen de
Bouwdienst van Rijkswaterstaat is kwaliteitsborging onder andere ingevuld door de introductie
in 1999 van een toetsingsfilosofie voor het uitvoeren van externe kwaliteitsborging op
projecten. In deze toetsingsfilosofie wordt als uitgangspunt gehanteerd dat topdown bij
systeem- en procestoetsen wordt begonnen, waarna wordt gekeken hoeveel sturing aan de
activiteiten nodig is en in hoeverre het product moet worden gekeurd. Met het geheel van
systeem- en procestoetsen en gerichte productkeuringen wordt beoogd een voldoende dekkend
kwaliteitsborgingssysteem te hebben.
In de praktijk is geconstateerd dat het toepassen van externe kwaliteitsborging in projecten tot
veel onduidelijkheden leidt. Hierdoor ondervindt de uitvoering van het project en de hieraan
gekoppelde betalingen vertraging. De wens is geuit om deze situatie te verbeteren.
Om de geconstateerde problemen aan te pakken, is besloten om een werkgroep
(Praktijkwerkgroep Externe Kwaliteitsborging RWS-GWWO) op te richten, waarin met name
vanuit de praktijk werkbare oplossingen worden aangedragen (zie voor samenstelling
bijlage 1). De werkgroep rapporteert in de vorm van een advies aan het overleg RWS-GWWO.
Als opdracht is aan de Praktijkwerkgroep meegegeven:
Het formuleren van een praktische, maar ook dekkende wijze van invulling van externe
kwaliteitsborging - op basis van het RWS Stappenplan [1], de "toetsingsfilosofie Bouwdienst"
[2] en het Samenwerkingsmodel [3] - op GWW-werken. Uitgangspunten zijn hier:
Te beginnen met RAW-bestekken met productgerichte posten (later te richten op
andere contractvormen).
Voldoen aan eisen ten aanzien van contractbeheersing van Rijkswaterstaat.
Voldoen aan eisen ten aanzien van rechtmatigheid (met als referentie de uitgangspunten
van UCA).
Resultaat moet bondig & transparent zijn.
Duidelijkheid in verantwoordelijkheids(her)verdeling (bij opdrachtgever, bij
opdrachtnemer maar met name onderling).
Moet breed toepasbaar zijn op RWS-projecten.
Het resultaat moet een positieve doorwerking hebben op het werk zelf. Te denken is aan
effecten als:
Verbeterde contractvoorbereiding
Verbeterde bouwprocesbeheersing
Terugdringen foutenmarge
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Dit rapport bevat de eindrapportage van de werkzaamheden van de Praktijkwerkgroep.

Leeswijzer
In dit rapport wordt allereerst in hoofdstuk 2 ingegaan op de probleemanalyse zoals door de
Praktijkwerkgroep uitgevoerd. Vervolgens wordt in verschillende hoofdstukken een uitwerking
gegeven aan de door de Praktijkwerkgroep gegeven aanbevelingen om de gesignaleerde
problematiek op te lossen. De aanbevelingen zijn opgesteld naar aanleiding van in de
Praktijkwerkgroep gevoerde discussies.
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PROBLEEMANALYSE
Gesignaleerde problemen
In het overleg RWS-GWWO van 10 november 1999 zijn door het GWWO in hoofdlijnen de
volgende probleempunten aangedragen met betrekking tot de toepassing van externe
kwaliteitsborging in de praktijk:
Te veel wordt borging op details verlangd.
De eis van 100% aantonen is een gezamenlijk ervaren last op de werkvloer.
Deze eis leidt vaak tot achterstanden in de betalingen.
Achterstanden in afwikkeling ontstaan ook doordat de directie U A V geen bevoegdheden
heeft ten aanzien van de financiele goedkeuring van meer werk (bijna alle meer werk is
pas goedgekeurd als het werk al lang is gebeurd).
De door de Bouwdienst geeiste onafhankelijke toetser (intern bij de opdrachtnemer) is
niet nodig.
De beheersing is in elk project weer anders.
Ongelijke concurrentie als het bestek niet duidelijk is over de verlangde borging.
Het kwaliteitsplan moet niet te rigide worden gehanteerd. Op onverwachte dingen op het
werk moet kunnen worden ingespeeld.
1

Bij deze problemen is van de zijde van Rijkswaterstaat herkenning. Rijkswaterstaat ziet zelf
echter ook problemen bij de geleverde kwaliteit van de producten. Bovendien blijkt de
kwaliteitsborging door de opdrachtnemer slecht te verifieren. Een gezamenlijke inspanning
(Rijkswaterstaat en GWWO) is nodig om vanuit de huidige problemen naar een toekomstige
verbeterde situatie te komen. Externe kwaliteitsborging als zodanig dient echter als een
gegeven te worden beschouwd.

Kern-oorzaken
Voor oplossing van de gesignaleerde problemen is het noodzakelijk de achterliggende oorzaak
te achterhalen. Door de Praktijkwerkgroep Externe Kwaliteitsborging RWS-GWWO is als een
van de eerste activiteiten een inventarisatie gemaakt van de gesignaleerde problemen en de
mogelijke oorzaken hierachter. Voor de kern-oorzaken is de volgende rubricering gemaakt:
Onduidelijkheden in de systematiek van exteme kwaliteitsborging:
toepassing van kwaliteitsregistraties;
onafhankelijk toetser;
verrekenbaarheid van kwaliteitsborging;
begrippenkader.
Procedures rondom kwaliteitsplan (planningsproblemen, status).
Administratieve effecten bij wijzigingen (calamiteiten, afwijkingen, e.d.).
Betalingsregelingen (billijk betalingsritme).

1

Overal waar in dit rapport sprake is van meer werk wordt tevens minder werk bedoeld..
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Cultuur:
bureaucratie (papiermassa, terugkerende termijnen bij acceptatieprocedures);
onzekerheid;
mandaat (van opdrachtgever, directie UAV);
gebrek aan "norm"-gevoel.

Met als uitgangspunt de bovenstaande problemen is door de Praktijkwerkgroep in onderling
overleg tijdens verschillende bijeenkomsten gediscussieerd over de mogelijke oplossingen. De
gekozen oplossingen wijken in hun uitwerking soms af van de uitgangspunten in [1], [2] en [3].
De oplossingen liggen echter wat betreft filosofie in lijn met deze uitgangspunten.
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3

TOEPASSING KWALITEITSREGISTRATIES

3.1

Algemeen
In het bouwproces wordt aan de te leveren producten een groot aantal eisen gesteld. Deze eisen
worden uiteindelijk in het bestek verwoord. Het voldoen aan deze eisen kan worden
aangetoond met onder andere keuringsresultaten en documenten. Omdat in praktijk het vrijwel
ondoenlijk en bovendien ongewenst is (vanwege de resulterende papierwinkel) alles aan te
tonen, is door de Praktijkwerkgroep onderscheid gemaakt in de eisen. Onderscheiden worden:
Aan te tonen eisen.
Overige eisen.
Met betrekking tot toepassing van kwaliteitsregistraties in het GWW-bouwproces worden door
de Praktijkwerkgroep de volgende aanbevelingen gedaan:
1. Door de Praktijkwerkgroep wordt onderschreven dat het belangrijk is dat de informatie
(documenten, certificaten, keuringsresultaten e.d.) die tijdens het bouwproces door de
opdrachtnemer aan de opdrachtgever moet worden overgedragen (aan te tonen eisen) helder
en eenduidig vooraf wordt aangegeven. Omdat de hoeveelheid door de opdrachtnemer uit te
voeren controles en aan te leveren informatie een effect heeft op de prijsvorming zal dit
door de opdrachtgever overzichtelijk (dus niet verstopt in verschillende besteksposten)
moeten worden aangegeven in c.q. als bijlage bij het bestek.
2. Voor het vaststellen van de aan te tonen eisen (van over te dragen informatie) zal de RAWsystematiek met als uitgangspunt productgerichte resultaatsverplichtingen ('nul-posten')
worden gehanteerd.
3. Bij de kwaliteitsregistratie van de opdrachtnemer wordt onderscheid gemaakt naar:
keuringen die worden uitgevoerd om het voldoen aan de gestelde eisen aan te tonen;
correcties naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen op de aan te tonen en
overige eisen;
aantonen door opdrachtnemer van werking kwaliteitssysteem.
Gezamenlijk vormen zij de productaantoonbaarheid naar de opdrachtgever.
4. Indien door de opdrachtnemer alle aan te tonen eisen voor een bepaald product zijn
aangetoond en aan alle overige eisen is voldaan, vindt betaalbaarstelling door de
opdrachtgever plaats voor het betreffende product.

3.2

Aan te tonen eisen
1. Het voldoen aan deze eisen moet door de opdrachtnemer worden aangetoond en
bijbehorende documentatie moet aan de opdrachtgever worden overgedragen.
2. De aan te tonen eisen worden door de opdrachtgever vastgesteld op basis van functionele
eisen die van toepassing zijn op het duurzaam functioneren van het bouwwerk, een
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risico-inventarisatie en de vigerende (wettelijke) regelgeving. Het vaststellen van de aan
tonen eisen dient weloverwogen en bewust door de opdrachtgever te worden uitgevoerd.
3. Conform het Samenwerkingsmodel [3] zal de opdrachtnemer op basis van zijn eigen kennis
en ervaring zelf ook een inschatting maken van de risico's. Dit wordt met de opdrachtgever
besproken waarna een aanvulling kan volgen op de aan te tonen eisen, die in het bestek is
opgenomen. De oorspronkelijke aan te tonen eisen vormen samen met de aanvullingen het
geheel van aan te tonen eisen op basis waarvan het werk wordt uitgevoerd. De
overeengekomen aan te tonen eisen dienen te worden opgenomen in het (definitieve)
proj ectkwaliteitsplan.
4. Aanbevolen wordt om een algemene lijst (database) met aan te tonen eisen per
productgerichte resultaatsverplichting (RAW-nulpost) samen te stellen. Dit zal moeten
gebeuren op basis van ervaringen met het toepassen van externe kwaliteitsborging. De lijst
kan door de ontwerper/bestekschrijver als bron worden gebruikt bij de afweging welke eisen
voor zijn specifieke project zijn te stellen. Deze lijst kan op termijn niet alleen leiden tot
standaardeisen voor standaard situaties, maar kan daarnaast een goede rol spelen in het
kader van kennisoverdracht.
Voorbeeld van aan te tonen eisen:
In een werk waarin het heien van een fundering is opgenomen, moet na het heien de
positionering van de paalkoppen overeenkomen met het bestek en tekeningen. In het bestek
wordt opgenomen dat de opdrachtnemer de x-, y- en z-codrdinaten van de paalkoppen na het
heien inmeet en de resultaten van deze metingen schriftelijk vastlegt. De rapportage moet aan
de opdrachtgever worden overgedragen.
,

Overige eisen
1. Het betreft hier alle zaken die niet specifiek zijn vastgesteld als aan te tonen eisen.
Dergelijke eisen zijn bijvoorbeeld opgenomen in NEN-EN-normen e.d. die in deel 3 van het
bestek van toepassing zijn verklaard.
2. Het voldoen aan de overige eisen hoeft in beginsel niet door de opdrachtnemer te worden
aangetoond richting de opdrachtgever. Verwacht wordt dat de opdrachtnemer op basis van
eigen verantwoordelijkheid (o.a. ISO-certificatie) en vakmanschap afwijkingen ten opzichte
van alle eisen rapporteert aan de opdrachtgever en zorgdraagt voor tijdig herstel.
3. Als uitgangspunt bij de overige eisen wordt gehanteerd dat aan deze eisen is voldaan, tenzij
door de opdrachtgever anders wordt vermoedt c.q. aangetoond. Bij geschil geldt het
principe: kosten van onderzoek op basis van ongelijk (zie ook U A V par. 33). Eventueel
herstel van geconstateerde gebreken is vanzelfsprekend op kosten van de opdrachtnemer.
4. Mogelijk dat het voldoen aan deze eisen door de opdrachtnemer in het bouwproces wordt
gedocumenteerd. Deze documentatie staat in dat geval op aanvraag ter beschikking aan de
opdrachtgever.
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Voorbeeld van overige eisen:
In een werk waarin het heien van een fundering is opgenomen, is in het bestek opgenomen dat
bij de heistelling een last-vluchtdiagram aanwezig is. In een diagram wordt de maximale
hijslast bij een gegeven afstand tussen hijspunt en as van de kraan grafisch tot uitdrukking
gebracht. Bij overschrijding van deze maximale hijslast kan de kraan omvallen (overschrijding
kantelmoment). Verwacht mag worden dat de opdrachtnemer de specificaties van zijn materieel
kent en de werkzaamheden veilig uitvoert. Het is niet noodzakelijk voor de opdrachtgever om
over deze gegevens te beschikken.

Praktijkwerkgroep Exteme Kwaliteitsborging RWS - GWWO

22juni2000
- 10-

KEURINGEN
Algemeen
Met betrekking tot het uitvoeren van keuringen in het GWW-bouwproces worden door de
Praktijkwerkgroep de volgende aanbevelingen gedaan:
Aan opdrachtnemerszijde dient onderscheid te worden gemaakt tussen eerste-lijns
keuringen en tweede-lijns keuringen. Eerste-lijns keuringen zijn onderdeel van het
dagelijks werkproces en zijn gericht op het borgen en aantonen van de kwaliteit van het
product. Tweede-lijns keuringen zijn gericht op het borgen van de werking van het
kwaliteitsplan/systeem met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde producten.
Tweede-lijns keuringen kunnen worden beschouwd als een door de opdrachtgever aan de
opdrachtnemer gedelegeerde toezichtstaak op het gebied van kwaliteit.
De doeltreffendheid en doelmatigheid van het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer
wordt intern bij de opdrachtnemer bewaakt door de OFA (Onafhankelijk Functionaris
Aannemer).
De opdrachtgever beoordeelt en bewaakt de kwaliteit van het werk op basis van een door
hem zelf op te stellen toetsingsplan.
Eerste-lijns keuring
1. De eerste-lijns keuring vindt plaats binnen de projectorganisatie van de opdrachtnemer,
onder verantwoordelijkheid van de projectleider van de opdrachtnemer voor het
desbetreffende (besteks)werk. Dit type keuringen behoort tot de dagelijkse werkzaamheden
van de projectorganisatie.
2. Eerste-lijns keuringen richten zich zowel op product als op proces.
3. De resultaten van de eerste-lijns keuringen en afwijkingen worden binnen de
projectorganisatie van de opdrachtnemer gerapporteerd.

Tweede-lijns keuring
1. De tweede-lijns keuring vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de OFA
(Onafhankelijke Functionaris Aannemer, zie ook paragraaf 4.4) op basis van een door de
OFA opgesteld plan.
2. De tweede-lijns keuringen kunnen worden uitgevoerd door de OFA zelf of door een door de
OFA aangewezen toetser. Deze toetser kan ook iemand zijn van buiten de organisatie van de
opdrachtnemer.
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3. Indien een toetser wordt ingeschakeld binnen de organisatie van de opdrachtnemer geldt het
uitgangspunt dat deze toetser niet betrokken is geweest bij het productieproces en de
eerste-lijnskeuring van het betreffende projectdeel.
4. De toetser valt voor de uitvoering van zijn toetswerkzaamheden functioneel onder de OFA
en rapporteert primair aan de OFA.
Onafhankelijk Functionaris Aannemer (OFA)
1. De Praktijkwerkgroep onderschrijft dat met het begrip "Onafhankelijk Functionaris
Aannemer" wordt bedoeld; onafhankelijk van het primaire proces met een directe
rapportagelijn naar de directie van de opdrachtnemer. Zowel staffunctionarissen als
medewerkers van andere projecten kunnen worden ingezet als Onafhankelijk Functionaris
Aannemer.
2. De OFA werkt in opdracht van de opdrachtnemer.
3. De OFA controleert op de eerste-lijns keuringen door het (laten) uitvoeren van
kwaliteitsaudits en tweede-lijns keuringen op basis van een door hem opgesteld plan.
Afhankelijk van de bevindingen van de OFA zal deze de frequentie en intensiteit van de
tweede-lijns keuringen en toetsen wijzigen en het plan hierop aanpassen.
4. De resultaten van de kwaliteitsaudits en tweede-lijns keuringen worden aan de OFA
gerapporteerd indien de OFA de keuringen niet zelf uitvoert. De OFA rapporteert over deze
resultaten aan de directie van de opdrachtnemer en informeert de projectleider van de
opdrachtnemer op het werk. Op de bouwvergaderingen worden de resultaten van de tweedelijns keuringen en audits besproken. De registraties van de OFA zijn ter inzage voor de
opdrachtgever.
5. De OFA heeft de bevoegdheid om het werk stil te leggen, indien de vereiste kwaliteit niet
wordt gehaald, c.q. het in het bestek opgenomen product niet wordt geleverd. Het stilleggen
van het werk door de OFA gebeurt door gelasting van zulks aan de projectleider van de
opdrachtnemer.

Toetsingsplan opdrachtgever
1. De opdrachtgever beoordeelt en bewaakt de kwaliteit van de geleverde producten op basis
van een door hem zelf opgesteld toetsingsplan. Dit toetsingsplan wordt opgesteld mede op
basis van een uitgevoerde risico-analyse op het ontwerp en het door de opdrachtnemer
ingediende kwaliteitsplan.
2. In het toetsingsplan zijn opgenomen alle toetsen die door de opdrachtgever worden
uitgevoerd op (met name) kritieke producten en processen van het werk. Deze toetsen
kunnen deels zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtaemer moet worden geleverd
(aan te tonen eisen), deels op door de opdrachtgever zelf uit te voeren keuringen.
Praktijkwerkgroep Externe Kwaliteitsborging RWS - GWWO
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3. In het toetsingsplan kan ook het uitvoeren van audits door de opdrachtgever op het totale
project kwaliteitsplan van de opdrachtnemer worden opgenomen.
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5

PROJECTKWALITEITSPLAN
Met betrekking tot het projectkwaliteitsplan zijn twee aspecten van belang:
Planningsproblemen
Status

5.1

Planningsprobleem
Met betrekking tot de planningsproblemen rondom het kwaliteitsplan worden door de
Praktijkwerkgroep de volgende aanbevelingen gedaan:
1. Een redelijke periode (bijvoorbeeld 4 a 6 weken) dient te worden ingesteld voor de
opdrachtnemer om het Projectkwaliteitsplan op te zetten. Dit Projectkwaliteitsplan kan
volgens planning in de loop van het project worden aangevuld met aanvullend benodigde
deelkwaliteitsplannen en werkplannen (zie Samenwerkingsmodel [3]).
2. Voordat het projectkwaliteitsplan door de opdrachtgever
opdrachtnemer het werk nog niet starten.

is geaccepteerd mag de

3. De opdrachtgever zal in de overall-planning voor het project rekening moeten houden met
de benodigde periode voor het opstellen van het Projectkwaliteitsplan. Dit zal tot uiting
moeten komen in het bestek.

5.2

Status
1. De in de Standaard RAW bepalingen opgenomen artikelen regelen de verhouding tussen de
partijen bindend. Problemen die ontstaan over de voorbereidingstijd en opleveringsdatum
zullen bespreekbaar moeten zijn op basis van de in het bestek genoemde termijnen en de
mogelijkheden die de U A V geeft.
2. Een projectkwaliteitsplan kan afwijken van het bestek en vervolgens tot contractwijzigingen
leiden. Accordering van een projectkwaliteitsplan leidt niet automatisch tot wijziging van
het contract; de procedure voor contractwijziging blijft nodig.
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ADMINISTRATIEVE EFFECTEN BIJ WIJZIGINGEN
Met betrekking tot de administratieve effecten bij wijzigingen in de projectuitvoering worden
door de Praktijkwerkgroep de volgende aanbevelingen gedaan:
1. In onderstaand schema zijn een aantal typen te onderscheiden afwijkingen met de
betreffende afhandelingsprocedure aangegeven. Naast deze afwijkingen kunnen in het
interne proces van de opdrachtnemer nog meer afwijkingen voorkomen. Zolang deze
afwijkingen geen effect hebben op het in het bestek omschreven product en/of het in het
projectkwaliteitsplan beschreven proces hoeven deze niet te worden gemeld aan de
opdrachtgever.
wijziging
(ander product)

akkoord prijs

Bestekswijziging

wijziging of afwijking
afwijking van de
bestekseis

afwijking van het
(verwachte) proces

/.
\

uitvoeren

opdracht

Dlijvend

a fw it king srapport

akkoord directe
UAV

CMF of Staat van
Meer en minder
werk

doorgaan

compenseerbaar
(herstel)

afwijking srapport
met voorstel voor
compenserende
maatregelen

akkoord directie
UAV

CMFof Staat van
Meer en minder
werk

doorgaan

comgeerbaar
(herbewerking)

afwijking srapport
met voorstel voor
corrigerende
maatregelen

akkoord directie
UAV

doorgaan

afwijking srapport

akkoord directie
UAV

doorgaan

Afwijking:

Niet voldoen aan een gespecificeerde eis.

Afwijking van de bestekseis:

Bedoeld is het bestek op basis waarvan de opdrachtnemer zorgdraagt voor
uitvoering van de opdracht.

Afwijking van het proces:

Bedoeld is het proces zoals voorgeschreven in het (deel)kwaliteitsplan.

Blijvend:

Een afwijking die voortaan bij elk product voorkomt en wordt geaccepteerd.

Compenseerbaar:

Een afwijking die eenmalig wordt geaccepteerd maar voor volgende producten
zullen procesverbeteringen worden doorgevoerd.

Corrigeerbaar:

Een afwijking die niet wordt geaccepteerd en welke wordt herbewerkt.

Herstel:

Maatregel, die op een afwijkend product wordt uitgevoerd om het te laten voldoen
aan de eisen voor bedoeld gebruik, ongeacht het feit dat het dan niet
noodzakelijkerwijs zal voldoen aan de oorspronkelijk vastgestelde eisen.

Herbewerking:

Maatregel, die op een afwijkend product wordt genomen om het te laten voldoen
aan de vastgestelde eisen.

Wijziging:

Een wijziging leidt tot een ander product. Een wijziging is het resultaat van
onderlinge overeenstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over
aanpassing van het werk voorafgaand aan de realisatie van het betreffende
onderdeel.

CMF:

Contract mutatieformulier van de Bouwdienst
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2. Een afwijking van een proces- of bestekseis kan zijn een afwijking van de aan te tonen
of overige eisen (zie hoofdstuk 4).
3. De wijze van afhandeling met betrekking tot afwijkingen c.q. wijzigingen dient bij aanvang
van het project in het projectkwaliteitsplan te worden vastgesteld. Dit geldt niet alleen voor
de opdrachtnemer maar ook voor het afhandelingstraject van de opdrachtgever. Daarnaast
moet worden vastgelegd hoe ver de machtiging van de betrokkenen gaat en hoe
spoedprocedures voor het goedkeuren van wijzigingen/afwijkingen verlopen.
4. De Praktijkwerkgroep adviseert Rijkswaterstaat de afhandelingstermijn voor wijzigingen en
afwijkingen te verkorten, c.q. daar een acceptable termijn voor te stellen.
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VERREKENBAARHEID VAN EXTERNE KWALITEITSBORGING
Met betrekking tot de verrekenbaarheid van externe kwaliteitsborging worden door de
Praktijkwerkgroep de volgende aanbevelingen gedaan:
1. Voor nieuwe projecten geldt als uitgangspunt dat externe kwaliteitsborging niet
verrekenbaar is. Immers, in de bestekken zijn eisen met betrekking tot de
kwaliteitsregistratie en keuringen opgenomen. Zo zullen ten opzichte van hetgeen in de
Standaard RAW bepalingen 1995 wijzigingen 1998 is geregeld, onder andere aanvullende
eisen in het bestek moeten worden opgenomen voor:
Aanwijzing OFA
De lijst met aan te tonen eisen
Na implementatie van de aanbevelingen van de Praktijkwerkgroep zijn de taken en
verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen bij het project helder en eenduidig geregeld.
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OMGANG MET (VERPLICHTE) ONDERAANNEMERS
Met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van (verplichte) onderaannemers worden
door de Praktijkwerkgroep de volgende aanbevelingen gedaan:
1 De Praktijkwerkgroep is van mening dat de hoofdaannemer op een werk te alien tijde
verantwoordelijk is voor de kwaliteit die door onderaannemers wordt geleverd, inclusief de
in het bestek voorgeschreven wijze van kwaliteitsborging. De hoofdaannemer dient hierop
ook te worden aangesproken door de directie U A V (opdrachtgever).
2 Toewijzing van verplichte onderaannemers door de opdrachtgever dient zoveel mogelijk te
worden voorkomen. Wordt dit door de opdrachtgever toch gedaan dan heeft de
opdrachtgever de verantwoordelijkheid om in de werkbeschrijving (bestek) voor de
verplichte onderaannemer dezelfde eisen op te nemen als voor de hoofdaannemer.
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BEGRIPPENKADER
Met betrekking tot het begrippenkader rondom externe kwaliteitsborging worden door de
Praktijkwerkgroep de volgende aanbevelingen gedaan:
1 De Praktijkwerkgroep onderschrijft het belang van een eenduidig begrippenkader. Op dit
moment bestaat er nog teveel onduidelijkheid doordat beide partijen dezelfde begrippen
verschillend uitleggen.
Om het probleem met de verschillende interpretatie van de begrippen in de toekomst te
voorkomen, wordt voorgesteld om een werkgroep met daarin vertegenwoordigd de beide
partijen (GWWO en Rijkswaterstaat), uitgebreid met NS-RIB in te stellen. Deze werkgroep
zou eventueel onder leiding van CROW kunnen functioneren en als taak krijgen om op
korte termijn duidelijke defmities te geven voor de verschillende begrippen.
2 Naast het instellen van een werkgroep begrippenkader externe kwaliteitsborging wordt
aanbevolen om op basis van de cursussen die voor Rijkswaterstaat worden gegeven op het
gebied van kwaliteitsborging een cursus te ontwikkelen voor de leden van het GWWO.
Gezien het aanwezige basismateriaal moet dit op korte termijn realiseerbaar zijn. Hiermee
leren beide partijen hetzelfde begrippenkader op dezelfde wijze toe te passen.
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BETALINGSREGELINGEN (BILLIJK BETALINGSRITME)
Door de opdrachtgevers van de Praktijkwerkgroep is vastgesteld dat de problematiek rondom
de betalingsregeling geen onderwerp van de werkzaamheden vormt. Door Rijkswaterstaat
wordt op dit moment gewerkt aan een regeling overeenkomstig de RAW-systematiek met
betrekking tot productgerichte resultaatsverplichtingen. GWWO heeft aangegeven graag mee te
denken over deze regeling.
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CULTUUR
De Praktijkwerkgroep neemt het standpunt in dat aan de cultuurproblemen, zoals bureaucratic
(papiermassa, terugkerende termijnen bij acceptatieprocedures), onzekerheid, mandaat en
kwaliteitsbewustzijn en gebrek aan "norm"-gevoel veel zal verbeteren op het moment dat de
aanbevelingen van de Praktijkwerkgroep in de praktijk worden geimplementeerd. Met name als
de begrippen, werkwijze en de achterliggende doelen van externe kwaliteitsborging voor alle
betrokkenen duidelijk zijn, zal er veel verbeteren. Uitgangspunt is een gezamenhjke
verantwoordelijkheid van opdrachtnemer en opdrachtgever voor kwaliteit.
De Praktijkwerkgroep adviseert om als uitvloeisel van de werkzaamheden van de
Praktijkwerkgroep gezamenlijk (Rijkswaterstaat en GWWO) een duidelijk communicatieplan
op te stellen.

Praktijkwerkgroep Exteme Kwaliteitsborging RWS - GWWO

22juni2000
-21 -

REFERENTIES
1. Stappenplan
Kwaliteitszorg RWS-werken. Rijkswaterstaat
Dienst Weg- en
Waterbouwkunde, Projectbureau Kwaliteitszorg, Delft, 1998.
2. Beheerste Werkwijze en Rechtmatigheid bij contracten onder exteme kwaliteitsborging
(toetsingsfilosofie DT). Rijkswaterstaat Bouwdienst, Utrecht, februari 1999.
3. Samenwerkingsmodel ten behoeve van beheersing van projectrisico's in de bouw. Stichting
Research Rationalisatie Bouw (RRBouw), 1998.

Praktijkwerkgroep Externe Kwaliteitsborging RWS - GWWO

22juni2000
-22-

BIJLAGE 1
De

SAMENSTELLING PRAKTIJKWERKGROEP

Praktijkwerkgroep

Externe

Kwaliteitsborging RWS-GWWO

had

de

volgende

samenstelling:
GWWO:

Rijkswaterstaat:

ONRI (facilitator):
CROW (toehoorder):

(TBI-Haverkort)
H. Boelens
(HWZ)
L. Gielisse
(KWS)
D. v/d Heuvel
(Strukton)
M . de Kort
(Ballast Nedam)
T. Post
(RWS-ON)
C. van Belois
(RWS-DWW)
H. Bron (secretaris tot 1 maart 2000)
(RWS-BD)
B. van Lisdonk
(RWS-BD)
T. Pronk
(RWS-ZH)
J. de Raat
(RWS-BD)
R. Jongkind
(RWS-NH)
T. Leeuwendal
(RWS-UT)
G. Veer
P. Vogelaar (secretaris, vanaf 1 maart 2000) (RWS-DWW)
(DHV)
G. Fuchs (voorzitter)
(ARCADIS)
S. de Ronde
(CROW)
J. Jager

Opdrachtgevers waren voor de Praktijkwerkgroep:
P. Struik (RWS-HK)
J. Mulder (GWWO)
De rapportage van de Praktijkwerkgroep is verzorgd door B. Mante (DHV).
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BIJLAGE 2

BEGRIPPEN EN DEFTNITIES

Aan te tonen eisen
Eisen die bepalend zijn voor het duurzaam bedrij fsvaardig functioneren en/of die betrekking
hebben op een beheerste totstandkoming [RWS].
Afwijking
Niet voldoen aan een gespecificeerde eis [NEN-ISO 8402 '94]
Contract mutatie formulier
Document om te kunnen komen tot een efficiente en kwalitatief goede afwikkehng van
wijzigingen met juridische status ten opzichte van het contract [RWS].
Het contract mutatie formulier wordt ook wel afgekort tot CMF.
Corrigerende maatregel
Maatregel die wordt genomen om de oorzaken van een bestaande afwijking, gebrek of een
andere ongewenste situatie te elimineren om herhaling te voorkomen [NEN-ISO 8402 '94].
Corrigerende maatregelen kunnen veranderingen impliceren, bijvoorbeeld in procedures en
systemen, om kwaliteitsverbetering in elk stadium van de kwaliteitskringloop te bereiken. Er is
onderscheid tussen correctie en corrigerende maatregel:
Correctie verwijst naar herstel, herbewerking of aanpassing en heeft betrekking op de
behandeling van de bestaande afwijking. In plaats van correctie spreken we ook wel van
herstelmaatregel.
Corrigerende maatregel heeft betrekking op het elimineren van de oorzaken van de
afwijking.
Herstelmaatregel
Maatregel die op een afwijkend product wordt uitgevoerd om het te laten voldoen aan de eisen
voor bedoeld gebruik, ongeacht het feit dat het dan niet noodzakelijkerwijs zal voldoen aan de
oorspronkelijke eisen [NEN-ISO 8402 '94].
Keuring
,
.
.
Activiteiten zoals meten, onderzoeken, beproeven of schatten van een of meer kenmerken van
een entiteit en het vergelijken van de resultaten daarvan met gespecificeerde eisen om vast te
stellen of overeenkomstigheid (voldoen aan de gespecificeerde eisen) is bereikt
[NEN-ISO 8402 '94].
Onderscheid wordt gemaakt naar eerste-lijns en tweede-lijns keuringen:
1. De eerste-lijns keuring vindt plaats binnen de projectorganisatie, onder
verantwoordelijkheid van de projectleider van de opdrachtnemer voor het desbetreffende
(besteks)werk. Dit type keuringen behoort tot de dagelijkse werkzaamheden van de
projectorganisatie en richten zich zowel op product als proces. De resultaten van de eerstelijns keuringen en afwijkingen worden binnen de projectorganisatie gerapporteerd.
2. De tweede-lijns keuring vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de OFA
(Onafhankelijke Functionaris Aannemer, zie ook hoofdstuk 4.4) op basis van een door de
OFA opgesteld plan. De tweede-lijns keuringen kunnen worden uitgevoerd door de OFA
zelf of door een door de OFA aangewezen toetser. Deze toetser kan ook iemand zijn van
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buiten de organisatie van de opdrachtnemer. Indien een toetser wordt ingeschakeld binnen
de organisatie van de opdrachtnemer geldt het uitgangspunt dat deze toetser niet betrokken
is geweest bij het productieproces en de eerste-lijnskeuring van het betreffende projectdeel.
De toetser valt voor de uitvoering van zijn toetswerkzaamheden functioneel onder de OFA
en rapporteert primair aan de OFA.
Keuringsplan
Een document waarin alle uit te voeren keuringen met betrekking tot grondstoffen, verwerking,
transport en eindproduct zijn opgenomen [CROW publicatie 117].
Een plan opgesteld door de opdrachtnemer, dat doorgaans onderdeel zal uitmaken van het
kwaliteitsplan dat hij opstelt.
Kwaliteitsaudit
Systematisch en onafhankelijk onderzoek om te bepalen of activiteiten op het gebied van
kwaliteit en de daarmee samenhangende resultaten overeenstemmen met de geplande
maatregelen en of deze maatregelen op doeltreffende wijze geimplementeerd en geschikt zijn
voor het bereiken van de doelstellingen [NEN-ISO 8402 '94].
Onafhankelijk Functionaris Aannemer (OFA)
De Onafhankelijk Functionaris Aannemer is onafhankelijk van het primaire proces en heeft een
directe rapportagelijn naar de directie van de opdrachtnemer. Zowel staffunctionarissen als
medewerkers van andere projecten kunnen worden ingezet als Onafhankelijk Functionans
Aannemer. De OFA werkt in opdracht van de opdrachtnemer [PWG].
Procedure
Gespecificeerde wijze voor het uitvoeren van een activiteit [NEN-ISO 8402 '94].
Proces
Verzameling van onderling samenhangende middelen en activiteiten die inputs (invoer) omzet
in outputs (uitvoer) [NEN-ISO 8402 '94].
Product
Resultaat van activiteiten of processen [NEN-ISO 8402 '94].
Proj ectkwaliteitsplan
Document dat de voor kwaliteit specifieke praktijken, middelen en volgorde van handehngen
uiteenzet, die relevant zijn voor een bepaald product, project of contract [NEN-ISO 10005 '96].
Toetsingsplan
Beschrijving van toetsen door de opdrachtgever met als doel het aantoonbaar maken dat de
opdrachtnemer voldoet aan zijn contractuele verplichtingen. Het toetsingsplan is een
dynamisch document voor de beheersing van de inkoop [RWS].
Wijziging
Een wijziging leidt tot een ander product. Een wijziging is het resultaat van onderlinge
overeenstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over aanpassing van het werk
voorafgaand aan de realisatie van het betreffende onderdeel [PWG].
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BIJLAGE 3

UITWERKING CASE

De Praktijkwerkgroep Externe Kwaliteitsborging RWS-GWWO heeft een case uitgewerkt om
ervaring op te doen met de methoden van toedeling van de typen eisen naar een van beide
categorieen:
Aan te tonen eisen.
Overige eisen.
.
,•
, ->
Bij deze case-uitwerkmg is onderstaand schema gebruikt. Een nadere uitwerking (kenmerken)
van de twee typen eisen en een toelichting hierop is te vinden in hoofdstuk 3 van dit rapport.

Eisen genoemd in contract

Op basis van de ervanngen opgedaan in de case-uitwerking worden door de Praktijkwerkgroep
de volgende aandachtspunten gegeven voor het verder stroomlijnen van de invoering van EKB
op RWS-werken:
..
Het is te alien tijde van groot belang dat de besteksschnjver bewust een keuze maakt bij
het opnemen van eisen in het bestek. Met name bij de categorie overige eisen is nut en
noodzaak van sommige eisen twijfelachtig. Wet- en regelgeving hoeft bijvoorbeeld met
via het bestek voor het werk te worden geregeld.
Bij het vaststellen van de eisen is van belang:
Voor een goede inschatting van nut en noodzaak van verschillende eisen is het
nodig dat vooraf een goede risico analyse wordt gemaakt.
Het is noodzakelijk dat de personen die eisen moeten vaststellen goed op de
hoogte zijn van de achterliggende gedachten van EKB en de voorstellen van de
PWG.
Het argument om eisen toe te wijzen aan "aan te tonen" of "met aan te tonen is
vaak gelegen bij "vakmanschap". Hierbij zijn aan te tonen eisen veelal zaken
waarvan het werkelijk noodzakelijk is dat de informatie aan de opdrachtgever
wordt overgedragen.
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