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In het voorjaar van 1997 stond mijn voorganger, ir. Wim Copier, 

op de kansel in een grote collegezaal van de Technische 

Universiteit Twente om de contracteringsstrategie van de 

Betuweroute uit te leggen aan de in groten getale opgekomen 

aannemers. Een van de karakteristieken van deze strategie was 

dat er gewerkt zou gaan worden met Externe Kwaliteitsborging 

(EKB). Dit hield in dat aan de hand van een plan op systema-

tische en beheerste wijze wordt aangetoond dat de te bouwen 

producten voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Bovendien 

is dit als contractsverplichting formeel vastgelegd tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer. Als aandachtig toehoorder 

in de zaal is mij bijgebleven dat het woord extern betrekking 

had op een officiële en onafhankelijke partij die dit zou gaan 

verzorgen. De invulling die wij eraan gegeven hebben bestond 

eruit  dat de opdrachtnemer zelf (en dus niet externen) ver-

plicht werd zijn processen met behulp van een kwaliteitsplan 

te beheersen. Maar bij de werkers aan het project Betuweroute 

is het werken onder EKB een gevleugeld begrip geworden.

 

Aanvankelijk was er veel scepsis bij de aannemers in de GWW-

sector. Ik herinner mij uit die begindagen een uitspraak van 

een van de directeuren van een grote aannemer: “wij zijn toch 

ingehuurd om te graven, te timmeren en beton te storten, toch 

niet om eindeloos formulieren in te vullen?” Er heerste grote 

angst voor het omkomen in het papier. 

Ook wij, als opdrachtgever, hadden toen nog geen compleet en 

uitgewerkt beeld van het toe te passen systeem. Gaan we wel 

of niet werken met gele en rode kaarten en wat zijn dan de bij-

behorende criteria en toe te passen normen? Er ontstonden 

ook nieuwe woorden, zoals stop- en bijwoonpunten. 

Met niet aflatende inzet van enkele geloofsverkondigers heb-

ben wij in nagenoeg alle contracten het werken onder kwali-

teitsborging geïntroduceerd.

 

De projectorganisatie Betuweroute van ProRail hecht er grote 

waarde aan opgedane kennis en relevante leerervaringen 

onder een breder publiek te verspreiden. Om die reden hebben 

wij gemeend ook de ervaringen vanuit de zoektocht naar 

werken onder EKB in een boekje te beschrijven. In een drieluik 

(de aanloop – de sprong – de landing) wordt successievelijk 

beschreven hoe het systeem is ontwikkeld, hoe het in de prak-

tijk werkte en wat we ervan geleerd hebben. 

En zoals elke zondagavond op de televisie te zien en te beluis-

teren valt, als voetbalanalisten het uitdelen van gele en rode 

kaarten bespreken, zal na het lezen van dit boekje het laatste 

woord nog niet gezegd zijn. 

ir. Patrick E.M. Buck

Directeur Realisatie Betuweroute

Voorwoord
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Externe Kwaliteitsborging: 
een introductie

De term Externe Kwaliteitsborging (EKB) komt voort uit de visie 

van de opdrachtgever, waarin hij de aannemer meer verant-

woordelijkheden geeft voor de productkwaliteit. De (product)

kwaliteitsborging vindt voor de opdrachtgever extern plaats. 

EKB is een middel om invulling te geven aan projectmanage-

ment binnen de contractuele kaders. 

Oorsprong

De basis van EKB ligt in het document ‘Samenwerkingsmodel 

in de bouw’ * van de RegieRaad Bouw in samenwerking met 

opdrachtgevende organisaties (NS RIB en RWS). In dit stuk staat 

beschreven hoe de aannemer documenten op moet stellen om 

de opdrachtgever het vertrouwen te geven dat hij in staat is de 

productkwaliteit te beheersen en aan te tonen. Voor opdracht-

gevende organisaties is het Samenwerkingsmodel uitgebreid 

met interne procedures. Het contractteam en de toezicht-

houdende organisatie worden daarin aangespoord om plan-

matig te werken. Het complete systeem (voor aannemer én op-

drachtgever) heeft de term Externe Kwaliteitsborging gekregen.

*RR Bouw (1998), Samenwerkingsmodel ten behoeve van beheersing van 

projectrisico’s in de bouw.

Toepassing

EKB wordt gebruikt voor projecten waarvan de opdrachtgever 

wil dat de aannemer de volledige verantwoordelijkheid voor 

de productkwaliteit draagt en hij zelf meer afstand kan nemen. 

Vaak wordt dit systeem toegepast op innovatieve contracten 

(Design & Construct, DBFM, etc.) maar EKB kan ook toegepast 

worden op bestaande RAW- of Bouwsteen-bestekken. 

De kern van EKB

Wat is de essentie van deze externe kwaliteitsborging? Kort 

gezegd: de opdrachtgever neemt meer afstand van het bouw-

proces, de aannemer vestigt extra aandacht op de totstand-

koming en werkvoorbereiding. Minder toetsingscapaciteit bij 

de opdrachtgever, intensievere keuringscapaciteit bij de aan-

nemer. Centraal in EKB is de risicoanalyse; beide partijen han-

teren dezelfde analyse. De aannemer doet dat om de grote 

risico’s te beheersen; de opdrachtgever om te controleren of de 

processen juist worden gevolgd. Daarbij worden voornamelijk 

de grootste risico’s getoetst. De aannemer geeft vooraf aan 

welke, hoe en wanneer werkwijzen worden toegepast en wan-

neer gekeurd gaat worden. De opdrachtgever bepaalt vooraf 

welke processen hij gaat toetsen. Uit het keuren door de aan-

nemer en het toetsen door de opdrachtgever ontstaan nieuwe 

inzichten die verwerkt worden in de risicoanalyse. Een aan-

gepaste risicoanalyse heeft mogelijk gevolgen voor de eerder 

opgestelde werk-, keurings- en toetsingsplannen.

Resultaat

Aangetoonde kwaliteit is één resultaat van het EKB-systeem. 

Maar het zorgt ook voor een beheerst productieproces met 

verlaagde faalkosten. Allemaal binnen een logische verdeling 

van verantwoordelijkheden voor het project. 

Inhoud en opbouw van deze 
publicatie

In het project Betuweroute is met wisselend succes werken 

onder kwaliteitsborging toegepast in de bouwcontracten. 

Opdrachtgevers hebben het beeld dat aannemers vaak 

onvoldoende invulling geven aan het werken onder kwaliteits-

borging. Opdrachtnemers geven vaak aan dat het systeem een 

te grote en niet doelmatige bureaucratie met zich meebrengt. 

De doelstelling van werken onder kwaliteitsborging zoals 

bedoeld in het ‘Samenwerkingsmodel in de bouw’ wordt hier-

door onvoldoende gehaald. EKB moet een praktisch systeem 

zijn met een acceptabele administratieve belasting, waarbij de 

opdrachtgever vertrouwen kan hebben in de kwaliteit van het 

geleverde eindproduct. En de aannemer vindt in EKB een 

systeem dat aantoonbaar zorgt voor productverbetering bin-

nen het project en komende projecten (zelflerend vermogen). 

Door die productverbetering verlaagt hij zijn faalkosten.

Ervaringen en suggesties

Door nieuwe contractvormen en ontwikkelingen op het gebied 

van werken onder verzekerde garanties en publiek private 

samenwerking, worden er steeds meer eisen gesteld aan het 

werken onder kwaliteitsborging. Daarom is het zinvol om de 

ervaringen binnen het project Betuweroute te inventariseren 

en analyseren. In deze publicatie worden leerervaringen en 

suggesties omschreven, die betrekking hebben op alle con-

tracten van de Betuweroute, waaronder Design & Construct, 

RAW, E&C en Bouwstenen. Hier worden de ervaringen met 

externe kwaliteitsborging omschreven, die de afgelopen 

tien jaar zijn opgedaan bij de projectorganisatie Betuweroute. 

Zowel van de opdrachtgever, als van de opdrachtnemer. 

Opbouw

De publicatie bestaat uit drie delen. In de ‘aanloop’ zijn de con-

text en het theoretische kader beschreven van EKB bij de pro-

jectorganisatie Betuweroute. In de ‘sprong’ komen de organisa-

tie van EKB, de gevolgen en werking in de praktijk aan de orde. 

Het derde deel, de ‘landing’ blikt terug op de oorspronkelijk 

gestelde doelen. In hoeverre zijn deze gehaald? En wat zijn de 

leerpunten uit tien jaar werken met EKB? Door de hele publica-

tie staan quotes uit de paneldiscussies over EKB die 

zijn gevoerd met betrokken partijen. In de bijlage worden de 

schrijvers van deze publicatie, maar ook de deelnemers van

de paneldiscussies geïntroduceerd. 

Vertrouwen op kwaliteit

Het werken met Externe Kwaliteitsborging heeft veel nieuwe kennis opgeleverd. Kennis die niet verloren mag gaan en het 

waard is om te delen. In deze publicatie presenteren we de leerervaringen die opgedaan zijn tijdens de verschillende fases 

‘aanloop’,  ‘sprong’ en ‘landing’ van het systeem. 
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Acceptatie 

Een door de opdrachtgever schriftelijk gegeven bericht van 

geen bezwaar, hetgeen niet tot gevolg heeft dat enigerlei ver-

antwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt 

te vervallen of overgaat naar de directie en/of opdrachtgever.

Afwijking  

Het niet voldoen van opdrachtnemers aan een gespecificeerde 

eis. In de praktijk zijn er productafwijkingen en procedurele 

afwijkingen. 

Audit 

Systematisch en onafhankelijk onderzoek om te bepalen of de 

(kwaliteit) activiteiten en de resultaten hiervan overeenkomen 

met de vastgelegde regelingen en of deze laatste doeltreffend 

ten uitvoer zijn gebracht, alsmede geschikt zijn voor het berei-

ken van de doelstellingen.

Bijwoonpunt (Witness point)     

Keuringsmoment van de aannemer waar een vertegenwoor-

diger van de opdrachtgever voor wordt uitgenodigd.

EKB 

Externe kwaliteitsborging. Onder EKB wordt verstaan:

–  De opdrachtnemer is verplicht zijn processen met behulp 

van een kwaliteitsplan te beheersen en aan te tonen dat 

zijn producten voldoen aan de gestelde eisen;

–  Deze verplichting is contractueel vastgelegd onder vermel-

ding van het toepassingsgebied van de kwaliteitsborging 

en de mate waarin aantoonbaarheid vereist is.

Externe audit 

Audit bij een organisatie op initiatief van en/of door een partij 

buiten deze organisatie. In dit geval: een audit door of namens 

de projectorganisatie Betuweroute bij een opdrachtnemer.

Vertrouwen op kwaliteit

GO 

Goederenontvangst, vrijgave factuur voor betaling.

Keuring 

Controle uitgevoerd door de aannemer.

Kwaliteitsplan TT 

Een plan, gericht op één bepaald werk of levering, waarin de 

projectorganisatie Betuweroute (of directievoering en toezicht 

de adviseur namens de projectorganisatie Betuweroute) 

aangeeft welke middelen, methoden en werkwijzen worden 

gehanteerd om te toetsen of en te waarborgen dat een 

opdrachtnemer van een levering of werk zijn contractuele 

verplichting nakomt.

Project kwaliteitsplan (PKP) 

Projectmatig Plan van Aanpak van de aannemersorganisatie.

Procedurele afwijking                

Hierbij gaat het om een afwijking van een werkwijze, procedure 

of tijdstermijn die is vastgelegd in het contract, van toepassing 

verklaarde normen en voorschriften, vergunningen of in een 

geaccepteerd uitvoeringsdocument (kwaliteits-, werk-, V&G-

plan etc.).

Prestatieverklaring 

Document waarin de Contractmanager of gemachtigde 

aangeeft dat overeenkomstig de contractuele voorwaarden 

gepresteerd is.

Productafwijking 

Hierbij gaat het om een geleverd of gerealiseerd product dat 

afwijkt van technische contracteisen, gestelde normen of geac-

cepteerde ontwerpdocumenten met als resultaat dat het pro-

duct moet worden hersteld binnen de gestelde specificaties of 

door de opdrachtgever expliciet moet worden geaccepteerd.

Raamovereenkomst TT 

Contract met daarin een duidelijk afsprakenkader waarin de 

taken en verantwoordelijkheden staan beschreven van 

Technisch Toezicht tijdens de realisatie van de Betuweroute.

Registratie 

Vastlegging van het resultaat van een keuring of toets als 

bewijs dat het product voldoet aan gestelde eisen.

Registratiepunt 

Keuringsmoment van de aannemer waarvan een registratie 

wordt vereist door de opdrachtgever.

Stoppunt (Hold point)  

Keuringsmoment van de aannemer waarvan een vertegen-

woordiger de opdrachtgever toestemming moet verlenen 

alvorens het proces vervolgd mag worden.

TT 

Technisch Toezicht.

Tekortkoming 

Zie “afwijking”.

Termijnrapportage TT 

Hier worden de gevolgen van uitgevoerde toetsen voor 

vrijgave aan de termijn beschreven.

Termijnstaat 

Opsomming door de aannemer van de gepresteerde en/of 

te factureren onderdelen voor een bepaald contract voor een 

bepaalde periode.

Toetsingsblad 

Blad dat de uitkomsten van uitgevoerde of uit te voeren toet-

sen door technisch toezicht weergeeft. Voor de Procedure 

Prestatieverklaren zijn met name toetsen t.a.v. voortgang in de 

productie en geleverde kwaliteit van belang.  

Toetsing 

Controle uitgevoerd door het toezicht/de opdrachtgever.

Toetsingsplan 

Geeft aan op welke punten tijdens de uitvoering van het werk 

controles, verificaties of inspecties door het toezicht zullen 

worden uitgevoerd, waarmee aantoonbaar/aannemelijk wordt 

gemaakt dat het werk voldoet aan de contractuele eisen.

Verificatie 

Beoordeling door opdrachtgever of opdrachtnemer (meestal 

van het ontwerp) of voldaan is aan gestelde eisen.

Wijziging 

Aanpassing van de specificaties van een product alvorens dit 

wordt gerealiseerd.  

Afkortingen- en begrippenlijst





Aanloop

Sprong 

Landing
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Inleiding 

 

Als onderdeel van de contracteringsstrategie heeft de project-

organisatie Betuweroute ervoor gekozen om alle contracten 

onder kwaliteitsborging uit te voeren. Waarom? Er worden 

steeds hogere eisen gesteld aan het aantonen dat is voldaan 

aan het functioneel en technisch programma van eisen. Maar 

ook aan de kwaliteit van het geleverde product en de doelma-

tigheid en rechtmatigheid van betalingen. En er was de wens 

om verantwoordelijkheden voor product-, proces- en systeem-

kwaliteit daar te leggen, waar de hiermee samenhangende 

risico’s het best (en daarom tegen de laagste kosten) kunnen 

worden beheerst.

 

Wanneer een opdrachtgever EKB toepast, bereikt hij dat de 

opdrachtnemer:

– risico’s in de werkzaamheden vooraf onderkent en tijdig  

 beheersmaatregelen treft om deze risico’s te beheersen

– de werkzaamheden aantoonbaar beheerst, waardoor 

 afwijkingen worden voorkomen in plaats van gecorrigeerd

– aantoonbaar vaststelt dat gerealiseerde producten en 

 documenten voldoen aan de gestelde eisen

– zelf eventuele afwijkingen vaststelt, passende correcties  

 uitvoert en maatregelen neemt om herhaling van 

 afwijkingen te voorkomen

Bij werken waar EKB niet wordt toegepast hebben de bouw-

directie en het technisch toezicht een belangrijke regisserende 

taak. Bij het toepassen van EKB komt de regie van het werk 

voor het overgrote deel bij de opdrachtnemer te liggen. De 

opdrachtgever hoeft zich minder intensief met het bouwproces 

bezig te houden. Dit past in het streven naar meer zelfstandig-

heid voor de opdrachtnemer en een terugtrekkende opdracht-

gever. EKB past bovendien perfect in nieuwe contractvormen 

zoals bouwen met verzekerde garantie en bij werken met 

private financiering. 

Het theoretisch kader

Wat is externe kwaliteitsborging? Bij EKB is de opdrachtnemer 

verplicht zijn processen met behulp van een kwaliteitsplan te 

beheersen en aan te tonen dat zijn producten voldoen aan de 

gestelde eisen. Deze verplichting is contractueel vastgelegd 

onder vermelding van het toepassingsgebied van de kwaliteits-

borging en de mate waarin aantoonbaarheid vereist is. Opdracht-

gevers van bouwprojecten hebben de verantwoordelijkheid dat 

de projecten worden uitgevoerd binnen vooraf gestelde kaders 

van tijd, geld en kwaliteit. Maar het ontwerp en de uitvoerende 

werkzaamheden worden vaak helemaal opgedragen aan 

opdrachtnemers. Kunnen zij voldoen aan hun contractuele 

verplichtingen, zonder overmatige sturing en beoordeling door 

de opdrachtgever? Uit deze zorg komt de probleemstelling naar 

voren: hoe weten we zeker dat we krijgen wat gecontracteerd 

is (tijdig en met de geëiste kwaliteit), zodat we (rechtmatig) 

kunnen betalen? Dit zonder onnodige hinder en betrokkenheid 

in het vervaardigingproces van de opdrachtnemer?

“EKB is een borging dat je de kwaliteit 

krijgt die je ook hebt gevraagd.”

Kwaliteitsborging en procesbeheersing 

De kwaliteit van een product wordt niet in de inspectie 

bepaald, maar tijdens het proces van vervaardiging: door de 

mate van beheersing. Controle achteraf kan slechts gebreken 

constateren en is nooit 100% effectief, maar wel kostbaar. 

Kwaliteit moet al aanwezig zijn voorafgaand aan de controle. 

Kwaliteitsborging is daarom samengesteld uit procesbeheer-

sing (om kwaliteit te maken) en vastgelegde resultaten van 

keuringen (om deze kwaliteit aan te tonen).

Aanloop

De context
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Waarom heeft de projectorganisatie Betuweroute gekozen voor 

Externe Kwaliteitsborging? Wat houdt het werken met EKB in? 

Welke voorbereidingen moeten de betrokken partijen treffen? 

Hier worden de context en het theoretisch kader van EKB 

omschreven.



 bijvoorbeeld registraties van het proces worden beoor- 

 deeld en vergeleken met de geplande processen. 

3.	 Systeemtoets	

  De systeemtoets beoordeelt of het systeem van kwaliteits-

borging toegepast is en doeltreffend functioneert. Bijvoor-

beeld: beheersing van afwijkingen of vastlegging van 

keuringsresultaten. Is er volgens de procedures gewerkt? 

 En is er door de toepassing voldaan aan de eisen in de  

 overeenkomst?

“Als het proces goed is, is het product

ook goed.”

Stelling: als het proces goed is, is het product ook goed. Dit is 

bij de HSL-Zuid aanvankelijk aanleiding geweest om geen 

producttoetsen uit te voeren, maar alleen proces- en systeem-

toetsen. Maar dan gaat een andere stelling op: the proof of the

 pudding is in the eating. De gehanteerde procestoetsen geven 

door onvoldoende volledigheid op de voorwaarden niet 

genoeg zekerheid over het eindresultaat. De opdrachtgever wil

 

een product, het vervaardigingproces is slechts een nood-

zakelijke voorwaarde. Producttoetsen behoren dan ook zeker 

(gedoseerd) tot de toetsmix.    

EKB-spelregels bij project-
organisatie Betuweroute

In figuur1 wordt duidelijk hoe het EKB-proces bij Project-

organisatie Betuweroute uiteindelijk is vormgegeven en is toe-

gepast. EKB is voor een groot deel gebaseerd op de gezamen-

lijke risicoanalyse van toezicht en aannemer. Input voor deze 

gezamenlijke risicoanalyses is de afzonderlijke risicoanalyse 

van beide organisaties. Voor de meeste contracten van de 

projectorganisatie Betuweroute zijn deze tot stand gebracht 

met input van de risicospecialisten van de afdeling planning 

en risicomanagement van de projectorganisatie.
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Naarmate de procesbeheersing groter is, neemt de omvang 

van de keuringsinspanning af om toch voldoende bewijs te 

verzamelen dat de contractuele kwaliteit gerealiseerd is. Hierbij 

zijn twee extremen mogelijk. Bij het ene uiterste maakt de 

wijze van vervaardigen controle op kwaliteit (of op een 

bepaalde eigenschap van het product) feitelijk overbodig. 

Het andere uiterste is dat alleen uit een inspectie achteraf blijkt 

dat het product voldoet, ondanks alle pogingen tot beheersing 

van het proces. 

“EKB is toch vooral bedoeld om de

verantwoordelijkheden op de juiste 

plek te leggen.”

Controle

In de bouw wordt veel werk in onderaanneming uitgevoerd en 

de aannemer is afhankelijk van de toeleveranties van derden. 

De kwaliteit bij deze toeleveranties moet ook door de hoofd-

aannemer zijn geborgd. Voor de opdrachtgever is het om ver-

schillende redenen zaak om controles door of namens hemzelf 

zo veel mogelijk te beperken. Vanwege de kosten, maar ook 

vanwege de betrokkenheid in het proces, leidend tot verant-

woordelijkheid of aansprakelijkheid. Veel controle hindert 

bovendien de opdrachtnemer. De opvattingen van de 

opdrachtnemer over de beste balans tussen beheersing en 

controle is vaak anders dan die van de opdrachtgever. Dit 

komt ondermeer door verschillen in risico(inschatting), 

sturingsmogelijkheid en bereidheid om te betalen voor meer 

zekerheid.

“Er is een ontwikkeling in de samen-

leving die steeds meer vraagt 

om zwart-op-wit bewijsvoering.”

Risicoanalyse

Waar richt de controle zich op? Om dat te bepalen wordt een 

risicoanalyse gedaan. Enkele aspecten hierbij zijn:

– vertrouwen in de procesbeheersing door de opdrachtgever

– vertrouwen in de juistheid en volledigheid van keuringen  

 en registraties door de opdrachtnemer

– gevolgen voor de opdrachtgever bij het niet voldoen aan  

 gestelde eisen (tijd, geld, imago)

– vooraf (laatste) mogelijkheid om te controleren

– minimum aantal en omvang van de controles; onder 

 andere uit oogpunt van rechtmatigheid en publieke 

 verantwoording

– geschikte combinatie van toetsvormen.

Als de opdrachtgever geen (of minimaal) risico loopt ten 

aanzien van de kwaliteit van het product, kan het zo zijn dat er 

na de risicoanalyse wordt besloten om niet te toetsen. 

“Eenmaal grijs is altijd grijs.”

Toetsvormen

De opdrachtgever voert onder EKB geen 100% controle meer 

uit. Hij baseert zijn oordeel over de juistheid en volledigheid 

van de geleverde producten (inclusief documenten) op de 

resultaten van een vooraf gekozen combinatie van beoorde-

lingen. De toetsen zijn:

1.	 Producttoets

  Hierbij wordt beoordeeld of het product (of document) 

voldoet. Door direct eigenschappen van het product te 

bepalen en deze te vergelijken met de technische eisen. 

Denk bijvoorbeeld aan het meten van de stroefheid van 

asfalt, of afstandhouders van de wapening in de bekisting. 

Doel van deze toets is de betrouwbaarheid te bepalen van 

de keuringsresultaten van de opdrachtnemer. 

2.	 Procestoets	

  Hierbij wordt beoordeeld of het proces verlopen is volgens 

de plannen; denk bijvoorbeeld aan het ontwerpproces 

 of de werkvoorbereiding. Deze toets wordt gedaan door 

 directe waarneming tijdens het proces. Ook kunnen 
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Figuur 1/ Het EKB-proces bij de projectorganisatie Betuweroute

Toezicht Aannemer

Project Kwaliteitsplan

Werkplan

Keuringsplan

Keuringsregistraties

Afwijkingsrapporten

Indienen termijn

Kwaliteitsplan Toezicht Gezamenlijke risicoanalyse

Toetsingsplan

Toetsingsregistraties

Afwijkingsrapporten

Rapportage (advies termijn)



Afwijkingsrapporten

In de keuringen kunnen afwijkingen ontdekt worden, die de 

aannemer registreer en corrigeert. Ook informeert hij de 

opdrachtgever over de afwijking en is de corrigerende maat-

regel een acceptatiepunt voor de opdrachtgever. Ook het 

toezicht voert controles uit, gebaseerd op het toetsingsplan. 

Ook deze partij kan afwijkingen constateren. Als de aannemer 

deze afwijkingen niet zelf heeft vastgelegd, stelt het toezicht 

een afwijkingsrapportage op. Deze rapportage kan arbitraire 

maatregelen (boetes, gele of rode kaarten) opleveren omdat 

de aannemer in dat geval zijn proces niet heeft gevolgd. 

Indienen termijn

Conform de betalingsregeling stelt de aannemer een termijn 

op, met het verzoek om een Prestatieverklaring. De termijn

wordt onderbouwd met de keuringsregistraties en afgehandel-

de afwijkingsrapportages. Onder andere het toezicht 

beoordeelt de termijn. Een positief resultaat van deze beoorde-

ling eindigt in een positief advies voor de betaling aan de 

Contractmanager. 

“Het besef van EKB begint gewoon op

de werkvloer.”

Voorwaarde

In deze laatste stap binnen het EKB-proces is een duidelijke 

relatie gelegd tussen de kwaliteitsborging en betaling. Hiermee 

is kwaliteitsborging een voorwaarde voor de betaling en heeft 

de opdrachtgever een instrument om te bewaken dat EKB 

wordt toegepast. 
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In de gezamenlijke analyse wordt de mate van borging van 

systemen, processen en producten gerelateerd aan de grootte 

van risico’s. De aannemer stelt werkplannen op voor de grote 

risico’s en zal vaker keuren om te controleren of het product 

binnen de eisen blijft. Het toezicht toetst op basis van de groot-

ste risico’s.

“Hoe gedetailleerder je alles

beschrijft, hoe minder je EKB kunt 

gebruiken.”

Project Kwaliteitsplan

Al in een vroeg stadium van een project wordt een begin 

gemaakt met het werken onder externe kwaliteitsborging. 

De aannemer stelt namelijk voor gunning een concept 

Project Kwaliteitsplan (PKP) op. Hierin beschrijft hij de beheers-

aspecten van projectmanagement: tijd, geld, kwaliteit, 

informatie en organisatie. Het PKP is gebaseerd op ISO 10005. 

Na gunning wordt dit PKP uitgewerkt en de organisatie voor 

uitvoering van het contract vastgelegd. 

“Kennis van uitvoering is hard 

nodig om een goed bestek te kunnen 

maken.”

Werk- en keuringsplan

In het PKP maakt de aannemer duidelijk hoe het project is 

opgedeeld in werkzaamheden. Voor de werkzaamheden met 

grotere risico’s wordt een werkplan opgesteld met daarin de 

benodigdheden en planning van de uit te voeren werkzaam-

heden. Ook stelt de aannemer een keuringsplan op waarin 

de keuringen worden vastgelegd die aantonen dat aan de 

contracteisen wordt voldaan en keuringen die voor het 

beheersen van risico’s noodzakelijk zijn. Volgende stap is het 

opstellen van een toetsingsplan. 

“EKB legt de verantwoordelijkheid

waar die hoort.”

Toetsingsplan

Voor ieder contract stelt het toezichthoudende team van de 

opdrachtgever een toetsingsplan op. Daarin worden de 

organisatie, randvoorwaarden en uitgangspunten vastgelegd. 

Dit wordt gedaan op basis van de gegevens van de aannemer 

(werk- en keuringsplan) en de risicoanalyse. Het toezicht-

houdende team neemt, vergelijkbaar met het keuringsplan, in 

dit plan toetsingen op om vast te kunnen stellen of aan de 

contracteisen wordt voldaan en om vast te stellen of risico’s 

worden beheerst. Het team toetst alleen op de grotere risico’s. 

De mate van toetsing (hoe vaak en hoe diepgaand) is ook 

afhankelijk van de beschikbare capaciteit. 

“Het samenwerkingsmodel – de basis

van EKB – is destijds op verzoek van 

de aannemerij ontwikkeld.”

Keuringsregistraties

Zijn de planmatige documenten van beide partijen geaccep-

teerd, dan kunnen de uitvoeringswerkzaamheden starten. 

Tijdens de uitvoering voert de aannemer keuringen uit volgens 

het keuringsplan. Hij registreert deze keuringen in meetstaten 

en rapportages. Belangrijk hierbij is de conclusie van de uit-

gevoerde keuring; een bevoegd persoon van de aannemer ver-

klaart dat het betreffende product voldoet. De registratie wordt 

gebruikt bij het aantonen dat aan de gestelde eisen is voldaan. 

“Je bent altijd afhankelijk van de

kwaliteit van het aannemersbedrijf.”

Vertrouwen op kwaliteit

Figuur 2/ Voorbeeld praktische invulling EKB bij het project Spoor A15
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de Betuweroute uitdrukkelijk afgesproken dat we het samen 

zouden doen. Door EKB ga je meer samenwerken met de 

specialisten van de opdrachtgever. Als aannemer ben je dan 

veel beter op de hoogte van waar de opdrachtgever heen wil 

en dat maakt het veel makkelijker om te borgen. Als blijkt dat 

bepaalde zaken beter anders aangepakt en geconstrueerd 

kunnen worden, kun je op dat moment ook nog de contracten 

wijzigen en optimaliseren." 

Minder kennis van techniek

Een gevaar van EKB signaleert Arjan ook: "EKB is een kwestie 

van samenwerken. Het aanleveren en ontvangen van informa-

tie moet op elkaar afgestemd zijn. Het kennisniveau aan beide 

zijden dus ook. De opdrachtgever moet voldoende kennis in 

huis hebben om de plannen te kunnen beoordelen en dat is 

niet altijd het geval. Dat heeft bij de Betuweroute ook wel 

gespeeld. Maar het belangrijkste is dat samenwerken. Het heeft 

allemaal te maken met mensen, interactie en elkaar respec-

teren. Als dat niet klikt, voldoe je alleen aan papieren normen 

en bereik je geen verbetering."  

Toekomstige ontwikkelingen 

Het beleid van grotere opdrachtgevers is erop gericht om meer 

geïntegreerde contracten op de markt te brengen. Ontwerp 

en bouw worden in één opdracht ondergebracht. De opdracht-

gever stuurt hierbij meer op output en bemoeit zich minder 

met het ontwerp- en bouwproces. Daarnaast is het niet meer 

altijd vanzelfsprekend dat overheidspartijen een project 

financieren. Private financiering en andere vormen van parti-

culiere participatie zullen in de toekomst meer voorkomen. 

Dit betekent dat ook andere partijen dan de overheid er belang 

bij hebben om aangetoond te zien dat de vereiste product-

kwaliteit wordt geleverd. 

Aannemers en EKB

Het belang van EKB wordt op dit moment vooral gevoeld bij de 

opdrachtgever. Aannemers passen EKB over het algemeen nog 

niet toe voor het optimaliseren van de eigen bedrijfsprocessen 

en het voorkomen van faalkosten. Maar met de introductie van 

andere contractvormen en nieuwe partijen in de keten zal ook

het belang voor de aannemer toenemen om EKB toe te passen. 

Wanneer onderhoud voor een lange periode ondergebracht 

is in het bouwcontract, heeft de aannemer een groot belang bij 

de geleverde kwaliteit. Want dan wordt hij in de onderhouds

periode geconfronteerd met de gevolgen van een lagere aan-

vangskwaliteit.

Verzekerde garantie

Een andere toegepaste contractvorm (naast Design & Con-

struct) is bouwen met een verzekerde garantie. Hierbij wordt 

het risico van onvoldoende kwaliteit gelegd bij een ver-

zekeringsmaatschappij. De aannemer heeft een verzekering 

afgesloten voor verborgen gebreken die zich binnen een 

overeengekomen periode voordoen. Een hogere product-

kwaliteit betekent minder aanspraak op de verzekering en 

dus een lagere verzekerings-premie. Maar wie beoordeelt de 

geleverde kwaliteit? Partijen als financiers en verzekeraars 

beschikken over het algemeen niet over eigen deskundigheid 

hiervoor. Externe, deskundige partijen zullen de kwaliteit dan 

moeten beoordelen. 

Er zijn contractvormen waarbij een belangrijk deel van de 

risico’s als gevolg van onvoldoende kwaliteit wordt over

gedragen aan andere partijen. Maar ook dan blijft de opdracht-

gever zelf een groot belang hebben bij een goede borging van 

de kwaliteit. Met verzekerde garantie is een eventueel finan-

cieel risico door onvoldoende kwaliteit voor de opdrachtgever 

afgedekt. Maar hij heeft ook andere belangen bij een aantoon-

baar goede kwaliteit. Door een gebrek kan de treindienst 

verstoord worden en ontstaat er imagoschade. Dan zal niet 

primair de aannemer worden aangesproken, maar wel ProRail. 

Vergunningverlenende instanties willen geborgd zien dat een 

bouwwerk voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Meer uniformiteit

Om zeker te stellen dat wordt voldaan aan de functionele en 

technische specificaties en dat het geleverde product voldoet 

aan de gestelde kwaliteitseisen, zullen er meer eisen gesteld 

worden aan de aantoonbaarheid hiervan. Door bovenstaande 

ontwikkelingen zal EKB breder, maar ook uniformer worden 

toegepast. Het zal bovendien uitgroeien tot een standaard voor 

werken van grote opdrachtgevers. 
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"In de jaren '90 heb ik meegewerkt aan de tunnel onder de 

Noord in opdracht van Rijkswaterstaat," zo herinnert Arjan zich, 

"Dat was één van de eerste contracten waarbij EKB toegepast 

is. In die tijd waren we in de bouw niet gewend om alle dingen 

op papier te zetten. We werden gedwongen om vooraf na te 

gaan denken over voorbereidingen, randvoorwaarden, ver-

gunningen, enzovoorts. Dat was in die tijd een grote mentali-

teitsverandering. Inmiddels zijn we gewend om EKB van het 

begin af aan door te voeren en dit ook te bespreken met de 

betrokken mensen, zoals werkvoorbereider, constructeur en 

hoofduitvoerder."

Contracten optimaliseren

In de fase van de (pre)contractering speelt EKB niet zo'n grote 

rol. Althans, niet voor een groot bedrijf als dat van Arjan 

Vermeij: "Dat komt omdat wij onze werkprocessen al beschre-

ven hebben in protocollen. Vanwege onze eigen kwaliteits-

bewaking. Het EKB-denken zit daar automatisch in. Wij zijn er 

klaar voor, kun je zeggen. Ook wat betreft het opleidingsniveau 

van onze medewerkers. En ik denk dat dat voor de meeste 

grote aannemers geldt." Arjan ziet wel degelijk voordelen van 

EKB in het voortraject: "Door kwaliteitsverbetering verbeter je 

ook je efficiency. Dat begint al bij het ontwerp. We hebben bij
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Ervaring bij (pre-)contracteringen

“EKB is voor ons geen probleem”

Arjan Vermeij,	Hoofd	Beton	en	Waterbouw	van	TBI	Galjaard,

was	namens	de	aannemer	betrokken	bij	de	bouw	van	de	tunnel	

onder	het	Pannerdensch	Kanaal.	Samen	met	een	Franse	aan-

nemer	in	het	consortium	Comol	Tunnelbouw	BV.	Hij	heeft	al	

langer	ervaring	met	EKB	en	schetst	de	voor-	en	nadelen.
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Tips

1.   Zorg er in de contracten voor dat expliciet vermeld staat wat er geëist wordt aan het 
werken met EKB. Bijvoorbeeld de eisen die gesteld worden aan kwaliteitsregistraties. 

 Is het voor alle betrokkenen duidelijk wat er onder kwaliteit wordt verstaan? En zorg   
 ervoor dat de verantwoordelijkheden scherp geformuleerd zijn.

2.  Doe een proefstuk om te bepalen of iedereen met EKB om kan gaan zoals het in het 
contract beschreven staat. Is het allemaal duidelijk en begrijpelijk? Pas nadat bewezen 
is dat de administratiestroom goed op gang is, kan iedereen verder.

3.  Koppel EKB aan betalingen. Is er niet voldaan aan de kwaliteit? Dan wordt er niet 
 betaald. 

4.  Beschrijf de EKB-processen op functionele wijze, zodat het systeem praktisch en goed 
werkbaar blijft.

5.  Zorg dat de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. Wat verwacht de opdrachtgever 
van de opdrachtnemer? En andersom? Hoe beter iedereen met elkaar in de pas loopt, 
hoe soepeler het EKB-proces verloopt. 

Voordelen voor de opdrachtgever: 

–  De aannemer blijft risicodragend voor schade die voort-

vloeit uit onvoldoende productkwaliteit. Het principe dat 

een risico tegen de laagste kosten kan worden gedragen 

door de partij die het risico het beste kan beheersen wordt 

hiermee goed ingevuld.

–  Met EKB wordt meer expliciet aangetoond dat kwaliteit van 

het geleverde product voldoet aan de gestelde eisen. Als 

het instrument om die kwaliteit te borgen beter is, dan kan 

daardoor ook de kwaliteit zelf beïnvloed worden. Het gaat 

echter vooral om de verbetering van het proces. EKB is 

sturen vooraf in plaats van corrigeren achteraf.

–  De toezichtorganisatie van de opdrachtgever is aanmerke-

lijk kleiner dan bij traditioneel toezicht. Bij de Betuweroute 

heeft dit geresulteerd in circa 2% van de bouwsom ten 

opzichte van gemiddeld 4% van de bouwsom bij traditio-

neel toezicht.

–  EKB is vooral bedoeld om de verantwoordelijkheden op de 

juiste plek te leggen. De aannemer is verantwoordelijk voor 

het zekerstellen en aantonen van de geleverde kwaliteit. 

Dat is een grote verschuiving van verantwoordelijkheden: 

van opdrachtgever naar opdrachtnemer. Daarmee kan het 

proces beter gestuurd worden en zijn er minder faalkosten. 

Voordelen voor de opdrachtnemer:

–  Bij EKB is de aannemer zelf verantwoordelijk voor het 

borgen van de productkwaliteit. Dit sluit goed aan bij de 

maatschappelijke ontwikkeling waarbij men meer wordt 

aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid.

–  Het EKB-proces geeft meer sturing aan risicobeheersing en 

de voorbereiding van het werk. Hierdoor kunnen de 

faalkosten voor de aannemer worden gereduceerd.

–  De (tussentijdse) controles op kwaliteit door de opdracht-

gever, zijn een extra zekering. Voor veel aannemers geeft dit 

‘meekijken over de schouder’ een veilig gevoel. 

–  Hoofdaannemers kunnen hetzelfde EKB-proces gebruiken 

richting de onderaannemers. Ook de onderaannemers 

kunnen kwaliteit gaan aantonen. Door op deze manier te 

werken, kunnen er behoorlijke claims en kosten vanuit 

onderaannemers bespaard worden. 

Nadelen voor de opdrachtgever: 

–  Bij de projectorganisatie Betuweroute is gekozen voor EKB, 

omdat er behoefte was aan een middel tot borging van de 

kwaliteit en dat moest er niet komen middels een groot 

leger toezichthouders. De aannemer moest die kwaliteit 

zélf aantonen. Dat betekende voor de opdrachtgever dat 

 hij op een bepaalde manier afstand moest leren nemen en  

 houden van het werk. Het wennen aan de veranderde rol 

 en verantwoordelijkheid van opdrachtgever en toezicht- 

 houder kost veel tijd.

–  De aannemer moet kwaliteit leveren en deze aantonen. Het 

eindproduct moet voldoen aan de wensen en eisen van de 

opdrachtgever. Opdrachtgevers willen daar controle over 

hebben. Het gevaar hiervan is dat aannemers op die 

controle gaan leunen en er bij ontdekking van een fout 

alsnog een discussie over verantwoordelijkheden ontstaat. 

Nadelen voor de opdrachtnemer:

–  Door EKB neemt de administratieve belasting voor de 

aannemer toe. Verdere ontwikkeling en standaardisering 

van het invullen van EKB dienen daarom gericht te zijn op 

het verminderen van deze belasting.

–  De invulling van technisch toezicht wordt veelal opgedra-

gen aan ingenieursbureaus. Het toezicht wordt echter meer 

procesmatig en minder inhoudelijk. En het aantal toezicht-

houders neemt af. Hierdoor zal de kennis van de uitvoering 

bij ingenieursbureaus afnemen. 

–  Door de sterke controle op de kwaliteitsborging door de 

opdrachtgever, kunnen aannemers het gevoel krijgen niet 

vertrouwd te worden. Maar aannemers willen juist de 

kwaliteit die zij leveren graag aantonen en aan de klant 

leveren. Het goede van EKB is dat er buiten beter geregi-

streerd wordt. 

Het werken met EKB betekende voor alle betrokken partijen een behoorlijke stap. Een 
andere manier van denken en handelen. Voor opdrachtgever en -nemer zat er een aantal 
voor- en nadelen aan vast: 
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Inleiding
 

Voor het realiseren van de Betuweroute werd in 1997 een 

contracteringsstrategie geformuleerd en geaccordeerd door de 

Projectdirectie Betuweroute van het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat. Hierin werd bepaald dat alle bouwcontracten onder 

Externe Kwaliteitsborging zouden worden uitgevoerd. Het 

toepassen van EKB was voor alle betrokken partijen betrekke-

lijk nieuw, waardoor de introductie ervan niet eenvoudig 

verliep. 

In de beginfase was er geen eenduidigheid in de besteks-

teksten die betrekking hadden op kwaliteitsborging. Het 

theoretisch model van kwaliteitsborging was helder, maar de 

stap van theorie naar praktijk was groot. Voor het administra-

tieve deel van de bestekken is door de projectorganisatie 

Betuweroute een standaard ontwikkeld. Deze standaard is in 

de loop der jaren steeds verder geoptimaliseerd op basis van 

ervaringen en nieuwe inzichten. 

Vooral voor de technisch toezichthouders was de omslag van 

traditioneel toezicht naar EKB groot. In de traditionele situatie 

ligt de regie op de bouwplaats voor een belangrijk deel bij de 

opzichter, bij werken onder EKB voor het overgrote deel bij de 

aannemer. Vanwege deze verandering in functie van de 

technisch toezichthouders is in de eerste tijd veel energie 

gestopt in opleiding en begeleiding. De verandering van de 

inhoud van de functie is door veel opzichters als een uitholling 

ervaren. Door de verschuiving van taken en verantwoordelijk-

heden naar de aannemer is de omvang van het technisch 

toezicht teruggebracht naar circa 2% van de bouwsom. Ten 

opzichte van circa 4% bij de traditionele werkwijze.

“Als de kwaliteit van je product goed

is beschreven, moet je alleen zorgen 

dat de weg ernaar toe met zo min 

mogelijk foutkosten gepaard gaat 

en dat de organisatie zo eenvoudig 

mogelijk is, binnen de tijdslimiet die 

gegeven is.”

Taakverdeling

De ingenieursbureaus die de ontwerpen hebben gemaakt, 

verzorgden het technische deel van de bestekken. Zij vulden 

daarnaast het technisch toezicht en de backoffice in voor het 

toetsen van de door de aannemer geleverde producten. 

projectorganisatie Betuweroute had tijdens de uitvoering de 

directievoering. Met deze taakverdeling is de continuïteit van 

technische kennis geborgd. Tegelijkertijd is het opdrachtgever-

schap naar aannemer en ingenieursbureau voldoende onaf-

hankelijk.

Speciaal voor de begeleiding en toetsing van het EKB-proces 

is binnen de projectorganisatie Betuweroute een stafafdeling 

Externe Kwaliteitsborging gevormd, onafhankelijk van de 

contractteams. Deze had als taak een uniforme werkwijze bij 

de verschillende contracten te bevorderen. De afdeling zorgde 

daarnaast voor het auditeren van het EKB-proces bij de con-

tractteams en de opdrachtnemende partijen. 

Vertrouwen op kwaliteit

Sprong

De uitvoering
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Na de aanloop volgt de sprong: geen weg terug. Het is

duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en de Betuweroute 

gaat in uitvoering. En dus ook EKB. Maar hoe is EKB in de 

praktijk doorgevoerd? Wat ging er goed en wat kon beter? 

Vanuit verschillende visies kijken we naar de werking van 

EKB tijdens de uitvoering. Uit de ervaringen van aannemer 

en opdrachtgever komen allerlei leerpunten naar voren. 

Verbeterpunten.
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“Bepaalde risico's houd je als

opdrachtgever bij je.”

Het proces van de opdrachtgever

De rol van de opzichter verandert in die van toezichthouder of 

toetser. Hij concentreert zich bij de toetsing minder op de 

behaalde productkwaliteit en meer op het proces. Dit wil niet 

zeggen dat de toezichthouder helemaal geen producttoetsen 

meer uitvoert, maar als er een producttoets is uitgevoerd, 

worden de verkregen meetwaarden vergeleken met de 

keuringen van de aannemer. 

Het blijft moeilijk om als ‘techneut’ niet betrokken te zijn bij de 

momenten waarop afwijkingen worden geconstateerd. Vaak 

worden de constateringen van productafwijkingen door-

gegeven aan de aannemer. Wordt dit een standaard werkwijze, 

dan neemt de aannemer vervolgens een wat meer afwachten-

de houding aan. En de toezichthouder valt langzaam terug in 

de ‘oude’ rol en voert op dat moment de werkzaamheden van 

de aannemer uit. Met EKB stelt de toezichtorganisatie een 

projectplan op en geeft in een toetsingsplan aan hoe de 

toetsingsstrategie wordt uitgevoerd. Welke toetsen worden 

met welke frequenties uitgevoerd? En waarop wordt precies 

getoetst? Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de risico-

analyse. Alleen de grootste risico’s worden getoetst. 

Bij veel projecten is gestart zonder risicoanalyse en het 

toetsingsplan werd gebruikt als risicoanalyse. Deze werkwijze 

bleek sneller een toetsingsplan op te leveren, maar was in de 

uitvoeringfase moeilijk beheersbaar omdat het toetsingsplan 

niet makkelijk gewijzigd kon worden. Er kon onvoldoende 

beargumenteerd worden waarom bepaalde toetsen niet meer 

nodig waren. Of waarom een bepaalde toetsfrequentie 

verhoogd moest worden. Omdat van de aannemer ook een 

risicoanalyse wordt vereist, moet in contracten komen te staan 

dat er een gezamenlijke risicoanalyse opgesteld wordt. 

Voordeel hiervan is dat de aannemer en opdrachtgever samen 

de risico’s bespreken. Zo ontstaat er meer begrip voor de rol 

en situatie waarin de ander partij zich bevindt. Maar het meest 

voor de hand liggende gevolg is dat toetsen en keuringen 

direct samenhangen met de risico’s. Wordt een risico geëlimi-

neerd, dan kan ook de keuring of toets worden afgeschaft.

Natuurlijk is het theoretisch model utopisch van karakter. Een 

project vraagt vaak om snelle en directe maatregelen. Bij het 

optreden van risico’s wordt niet eerst de risicoanalyse ver-

nieuwd, de keuringsplannen en toetsingsplannen herzien en 

alles geaccepteerd voordat de betreffende werkzaamheden 

worden uitgevoerd. Benodigde maatregelen worden direct 

getroffen, maar de toezichtorganisatie moet zich er van bewust 

zijn dat het gevolgen kan hebben voor de gemaakte afspraken.

“Met EKB definieer je werkafspraken.”

Het afwijkingsproces

Het afwijkingsproces – een belangrijk onderdeel van EKB – 

werd met wijzigingen vervuild. De definitie van wijzigingen en 

afwijkingen werd constant bijgesteld. Hierbij werd vaak gebruik 

gemaakt van het karakterverschil tussen de twee begrippen: 

een wijziging komt vooraf en een afwijking achteraf. Maar deze 

interpretatie gaat niet altijd op. Een blijvende afwijking kan 

niet voldoen aan de eisen en hiervoor moet dus ook een 

wijziging opgesteld worden. De meest recente definities zijn: 

een afwijking beschrijft het herstel van het product binnen de 

eisen, een wijziging beschrijft de aanpassing van de eisen. 

“Je moet toch wel zorgen dat je bij

de bouw aanwezig bent als opdracht-

gever.”

Flexibiliteit

EKB kan op voldoende manieren flexibel gehanteerd worden. 

Zo mag een projectmanager beslissingen nemen om (tijdelijk) 

af te wijken van het systeem. Maar de benodigde flexibiliteit 

kan pas worden benut als er vertrouwen is tussen aannemer en 

opdrachtgever. Aan het begin van een project moet het theo-

retisch model nauwgezet gevolgd worden. 
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Bij EKB moet de aannemer de vereiste kwaliteitsdocumenten 

produceren voordat hij met de uitvoering mag beginnen. 

Daarnaast moet hij zelf zorgdragen voor het toetsen van de 

productkwaliteit. De ervaring heeft geleerd dat de aannemer 

streeft naar een minimale invulling van deze verplichtingen. 

Veelal zijn bij de aannemer geen medewerkers specifiek voor 

het EKB-proces aangesteld, maar kregen de verschillende 

medewerkers in de werkvoorbereiding en op de bouwplaats 

extra taken. 

Onder EKB is ook de risicoverdeling tussen opdrachtgever en 

aannemer gewijzigd. Omdat de aannemer meer de regie voert 

op de bouwplaats, zijn ook de hiermee in verband staande 

risico’s overgegaan naar de aannemer. 

“We wilden een middel tot borging

van de kwaliteit en dat wilden we niet 

door een groot leger toezichthouders. 

Daarom wilden wij EKB.”

Financiële prikkels

De acceptatie van EKB bij de ingenieursbureaus en de aan-

nemers was in het begin beperkt. De invoering ervan is dan ook 

onder druk van de opdrachtgever tot stand gekomen. De 

kwaliteitsdocumenten vormen een essentieel onderdeel van de 

verificatie en validatie van een project. Ze zijn onmisbaar voor 

het expliciet kunnen aantonen dat is voldaan aan het functio-

neel en technisch programma van eisen. Hoewel de invoering 

van EKB hiervoor in eerste instantie niet is ontwikkeld, wordt de 

rechtmatigheid van betalen voor een belangrijk deel geba-

seerd op de kwaliteitsdocumenten van de aannemer. Door 

aanzienlijke financiële prikkels te koppelen aan het leveren van

de vereiste kwaliteitsdocumenten is uiteindelijk een acceptabel 

niveau bereikt. 

In de eerste contracten zijn grote boetes opgenomen voor het 

niet invullen van EKB; de drempel om deze boetes ook daad-

werkelijk op te leggen was daardoor groot. Later is overgegaan 

tot lagere boetes die meer stringent werden toegepast. Bij een

 aantal bovenbouwcontracten is – naar analogie van de 

HSL-Zuid – een systeem met gele en rode kaarten toegepast. 

De sanctie bij een rode kaart is het niet betaalbaar stellen van 

een termijn tot de oorzaak van de rode kaart is weggenomen.

“Ik denk dat EKB met vertrouwen

te maken heeft.“

De beoogde situatie waarbij de aannemer EKB als een belang-

rijke werkmethode toepast om faalkosten bij de werkvoor-

bereiding en tijdens de uitvoering te voorkomen, heeft het 

stadium van lippendienst helaas niet ontstegen. Het toepassen 

van EKB is voor de opdrachtgever een belangrijk instrument 

voor het aantonen dat aan de projectopdracht is voldaan. 

Daarom zal EKB zeker bij toekomstige projecten worden 

toegepast. Bij een actieve toepassing van EKB is er voor de 

aannemer een aanzienlijke reductie van faalkosten te bereiken. 

Boetes zouden in de contracten overbodig moeten zijn.

Gevolgen van EKB voor processen,
procedures en werkwijzen

Het document ‘Samenwerkingsmodel in de bouw’ van de 

RRBouw in samenwerking met opdrachtgevende organisaties 

(RWS en NS RIB) is de basis van Externe Kwaliteitsborging. Het 

model beschrijft de op te stellen documenten door de aan-

nemer, de voorbereidende documenten en de keuringen in de 

uitvoering eruit zien. Het principe van het Samenwerkings-

model is ongewijzigd sinds zijn ontstaan in 1998. Voor de 

organisatie van de opdrachtgever heeft dit model wel voor 

veranderingen gezorgd.

Het verschuiven van productverantwoordelijkheid naar de 

aannemer heeft in de basis tot gevolg dat de traditionele 

opzichter niet meer bepaalt of het product voldoet. Dit bepaalt 

de aannemer zelf. De opzichter moet daardoor een afstandelij-

kere rol aannemen, terwijl hij zich persoonlijk betrokken voelt 

bij de productkwaliteit. Om dit te kunnen bereiken is een 

cultuuromslag noodzakelijk. 

Vertrouwen op kwaliteit



De visies 

Hoe werkte EKB in de praktijk? Wat kwam er voor alle 

betrokken partijen bij kijken? En wat kan er in de toe-

komst beter? Hier zetten we de verschillende visies tegen 

elkaar af: van een contractmanager, EKB’er, aannemer, 

jurist en van de directeur projectbeheersing. 

Zij lieten via verschillende wegen hun visie blijken: 

ze vulden vragenlijsten in, schreven zelf een artikel of 

vertelden hun ervaringen in een persoonlijk gesprek.
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Wat bijvoorbeeld niet mag voorkomen, is dat werkzaamheden 

zonder geaccepteerde plannen worden uitgevoerd aan het 

begin van een project. Uit ervaring blijkt dat deze flexibiliteit in 

een latere fase van het project als precedent wordt gebruikt. 

“In traditionele contracten zitten

weinig triggers om met verbeter-

voorstellen te komen.”

Sancties

Tijdens de evolutie van het EKB-proces bij de Betuweroute is 

een aantal wijzigingen doorgevoerd. Eén van de belangrijkste 

en meest ingrijpende wijzigingen was het koppelen van EKB 

aan de betaling. Dit had voor het bestaande EKB-proces niet 

veel gevolgen, maar wel voor de interne procedures. Zo is er 

een nieuw formulier geïntroduceerd dat de basis werd voor 

het proces van prestatieverklaren. De contractmanager kan 

geen prestatieverklaring afgeven zonder dat hij van het 

toezicht advies heeft gekregen over de geleverde prestatie. 

Met deze processtap is ook EKB onderdeel geworden van de 

rechtmatigheid.

“Om EKB succesvol te krijgen of te

houden moet er een andere koppeling 

komen naar het betalingsregime.“

Enkele contracten werden uitgevoerd met bijzondere aanpas-

singen. Zo is er gebruik gemaakt van de zogenoemde gele en 

rode kaarten. Een sanctieproces waarbij na het constateren van 

een afwijking door het toezicht een gele kaart getrokken kon 

worden (na besluit van de contractmanager). Twee gele kaarten 

op het project resulteerden automatisch in een rode kaart, 

waardoor de betaling werd gestopt. Een kaart werd ingetrok-

ken zodra de betreffende afwijking was afgehandeld. 

“Als bouwmensen onder elkaar

snappen wij EKB nog wel, maar 

het is de vraag of de banken en 

verzekeraars dat ook begrijpen.”

Het systeem van gele en rode kaarten was voor een deel 

succesvol. Zowel opdrachtgever als interne organisatie van 

de aannemer zagen er hierdoor op toe dat het proces beter 

beheerst werd. Het systeem met de kaarten boekte met name 

bij de start van een project successen. Maar bij een blijvend 

slecht presterende aannemer is het lastig om volledige 

betaling tegen te blijven houden. Het dogmatisch toepassen 

van dit systeem zorgt in zo’n geval voor een slechte vertrou-

wensrelatie tussen beide partijen en heeft een averechts effect. 

“EKB is een bewustwording van een

steeds zelf controlerende kracht; 

de registratie is slechts een afgeleide 

ervan.”

Toetsingsplan

Het inplannen van toetsen op basis van het toetsingsplan 

werd bij ieder contract anders aangepakt. Sommige contracten 

planden de toetsen niet van te voren in, maar bepaalden op 

basis van de uitgevoerde toetsen welke er nogmaals uit-

gevoerd moesten worden. Enkele teams hebben dit proces 

voortvarend opgepakt en het toetsingsplan gecombineerd met 

de planning van de aannemer en hebben een weekplanning 

opgezet. Voordeel van deze manier van werken is dat direct 

inzichtelijk is of het aantal geplande toetsen overeenkomt met 

de beschikbare capaciteit. En zo niet: welke maatregelen er dan 

genomen moeten worden, bijvoorbeeld het aanpassen van het 

toetsingsplan of het inhuren van extra capaciteit.

Vertrouwen op kwaliteit
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In het begin van het implementatieproces van EKB waren er 

wat problemen rondom de organisatorische maatregelen. Het 

wennen aan het verschuiven van verantwoordelijkheden in het 

bouwproces kost veel tijd en vergt moed van de deelnemers in 

dit proces. Zowel van de opdrachtgever – die veel uit handen 

geeft en gevoelsmatig controle verliest – als van de opdracht-

nemer, die meer verantwoordelijkheden krijgt. Wat allemaal om 

een andere aanpak vraagt. De evolutie tot gebruik van kwali-

teitsborging is niet geleidelijk verlopen. Het is eerder in 

sprongen voorwaarts en enkele stappen terug gegaan. Het 

theoretisch systeem is op veel projecten toegepast, met 

wisselend resultaat. Maar over de volledige periode zie je een 

duidelijke groei. Uit de ervaringen blijkt dat het functioneel 

toepassen van het systeem is te relateren aan een aantal 

randvoorwaarden: draagvlak bij het management, een risicoge-

richte aanpak, benchmarking, een koppeling van kwaliteitsbor-

ging aan de betaling en een strikte handhaving bij de start van 

het project.

Draagvlak bij management

Voor de uitvoering van het EKB-systeem is er draagvlak bij het 

management nodig. Dit draagvlak komt tot uiting als bepaalde 

strategische keuzes gemaakt moeten worden tussen de drie 

beheersaspecten ‘tijd’, ‘geld’ en ‘kwaliteit’. Wordt het aspect 

‘kwaliteit’ niet mee gewogen in de beslissing? Dan zal het 

systeem niet voldoende van de grond komen. Het is voorgeko-

men dat er gekozen moest worden tussen het vasthouden aan 

de mijlpaal of aan de aantoonbaarheid van kwaliteit. Als aan de 

mijlpaal wordt vastgehouden blijkt dat de taak om aantoon-

baarheid te handhaven verschuift richting het toezicht. De 

toezichthouder gaat meer producttoetsen uitvoeren en de 

aannemer neemt een afwachtende houding aan met mogelijk 

nog meer negatieve gevolgen voor de planning.

Risicogerichte aanpak

Het bewust omgaan met risico’s heeft een bijzonder positief 

gevolg voor het toepassen van het systeem. De frequenties van 

keuren en toetsen worden aangepast als de inzichten in de 

risico’s veranderen. Door een gezamenlijke risicoanalyse wordt 

ook duidelijk hoe de partijen met risico’s omgaan. Gevolg: meer 

begrip voor de rolverdeling en meer vertrouwen in de relatie 

tussen de partijen. Het bewust gebruiken van een risicoanalyse 

heeft bovendien tot groot voordeel dat er voorafgaand aan de 

werkzaamheden meer zaken worden vastgelegd. En uitgespro-

ken! De projecten waar de gezamenlijke risicoanalyse niet is 

gebruikt, hebben meer moeite om het systeem op gang te 

krijgen en leiden (vermoedelijk) tot meer claims. Daarnaast is 

het aanpassen van een lopend systeem lastiger omdat de 

grondslag niet bestaat.”

Aannemers en toezicht gaan

resultaten onderling ver-

gelijken

Progressie: benchmarking

Met behulp van het auditssysteem is vast te stellen of een 

individuele aannemer aan zijn verplichtingen voldoet. Maar er 

moet ook vastgesteld worden of de prestatie verbetert. 

Individueel is aan te tonen of alle bevindingen zijn verholpen, 

maar dat zegt weinig over de prestatie van de aannemer of het 

toezicht. Daarom is gekozen voor het meetbaar maken via 

audits. Het auditresultaat wordt uitgedrukt in een percentage 

van de mate van voldoen aan contracteisen. Door deze ont-

wikkeling kan het verloop van de prestatie van de individuele 

aannemer in kaart gebracht worden. Maar aannemers kunnen 
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Wat is voor jou de doelstelling van EKB? 

“Op de eerste plaats moet je met EKB de aantoonbaarheid van 

het voortgebrachte product kunnen regelen. Bovendien geeft 

het systeem inhoud aan de manier waarop de verantwoorde-

lijkheden worden gelegd middels het principe van aantoon-

baarheid. En hoe daardoor de risico’s verschuiven. Tot slot zorgt 

EKB ervoor dat er een beter controleerbaar proces wordt 

neergezet met een reductie in faalkosten tot gevolg.”

Zijn die doelstellingen uitgekomen?

“Ja. Maar ik heb wel gemerkt dat er aannemers zijn die moeite 

hebben met EKB; zij zijn gewend op ‘regie’ te werken. En ze zien 

het bijbehorende papierwerk als ‘strafwerk’. Het is ook een 

behoorlijke extra administratieve last. Het nut van bijvoorbeeld 

werkplannen, ook voor eigen gebruik, wordt nauwelijks 

ingezien.”

Wat zijn de meest opvallende ervaringen geweest met EKB 

bij de Betuweroute? Welke knelpunten  waren er? En hoe 

zou je die oplossen? 

“De koppeling van betaling aan de levering van keurings-

registraties heeft vaak geleid tot cashflowproblemen bij de 

opdrachtnemer. Een oplossing hiervoor zou de invoering van 

een 90/10-regeling kunnen zijn: 90% wordt betaald bij onder-

bouwing van de kwantiteit, de laatste 10% volgt bij de onder-

bouwing van de kwaliteit. Die koppeling van betaling aan 

de leveringregistraties zou ik een volgende keer zeker weer 

toepassen. Maar ook het uitdelen van rode en gele kaarten 

werkt prima. Het is een goed middel om in extreme situaties 

toe te passen. Een ander knelpunt was het tijdig aanleveren 

van werkplannen. Dit zou je kunnen oplossen door gewoon 

niet te starten met de werkzaamheden. Dit is echter niet in 

het belang van de opdrachtgever en daarom in de praktijk 

lastig door te zetten.”

Het systeem van rode en gele 

kaarten werkt prima

Wat zou je in een volgend project anders doen?

“Ik zou contractueel eisen dat er een kwaliteitsmanager wordt 

aangesteld met voldoende power en mandaat om EKB vanaf 

het begin zwaar in te steken. Ik denk dat dit steeds wordt 

onderschat door de opdrachtnemer. Ook zou ik een betalings-

regeling in de contracten opnemen die bijvoorbeeld op basis 

van de 90/10-regeling wordt gedefinieerd. Hoe dan ook is 

helderheid bij contractering noodzakelijk om discussie na 

contractering te voorkomen.”

De visie van een contractmanager 

“Contractueel een kwaliteitsmanager aanstellen”

Jaap Nijland	is	Contractmanager	Spoor/Tractie	en	Energie-

systemen	bij	projectorganisatie	Betuweroute.	Hij	blikt	

vanuit	zijn	werkveld	terug	op	het	werken	met	EKB	bij	de	

Betuweroute.

De visie van een EKB’er

“Toepassen van EKB is gerelateerd aan randvoorwaarden”

Roel Stubbe is	Coördinator	Externe	Kwaliteitsborging	geweest

bij	projectorganisatie	Betuweroute.	Hij	schrijft	over	zijn	

ervaringen	met	EKB	bij	de	Betuweroute.

De visiesDe visies
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hangen, komt voort uit een bagatelliserende aanpak van dit 

aspect door de opdrachtnemende partijen. In principe moet 

een aannemer projectmatig kunnen werken en zou het niet 

nodig hoeven zijn om aantoonbaarheid aan geld te koppelen. 

Feit blijft dat deze stap een sprong voorwaarts heeft betekend 

voor de implementatie van EKB. 

Bij start project een strikte handhaving

Het scheppen van precedenten gebeurt onbewust. Als in het 

begin van het project oogluikend het afwijken van het systeem 

wordt toegestaan, dan is herstel in de correcte orde niet meer 

mogelijk. Simpelweg omdat de correcte orde nooit heeft 

bestaan. Daarom is het van belang om een moment te hebben 

waarop het systeem strikt gevolgd wordt. Dan komt vanzelf 

naar voren waar naar verloop van tijd (als de risico’s afnemen) 

de aandacht minder zwaar hoeft te zijn. Of waar extra aandacht 

nodig is. Bij het afdwalen naar een te groot grijs gebied kan 

dan ook weer makkelijk omgeschakeld worden naar de theorie.

Stand van zaken nu

Het blijkt steeds lastig om de verantwoordelijkheden te 

verdelen. De aandacht van ‘geld’ en ‘kwaliteit’ is verschoven 

naar het aspect ‘tijd’. Opdrachtnemers blijken in een aantal 

gevallen niet te kunnen voldoen aan de verplichtingen ten 

aanzien van kwaliteitsdocumentatie. Maar het nemen van 

maatregelen kan ervoor zorgen dat mijlpalen niet worden 

gehaald. En strategische beslissingen leiden vervolgens tot 

vermindering van aantoonbaarheid. Soms wordt aantoonbaar-

heid door toezichtteams gerealiseerd in plaats van door de 

opdrachtnemer, waardoor productverantwoordelijkheid in de 

richting van de opdrachtgever verschuift. 

Opvallend is dat de mate van succesvol toepassen van EKB 

afhangt van het management. Een topdown benadering blijkt 

de basis voor goede resultaten. Wanneer het management het 

systeem goed kent en het vertrouwt, wordt een project eerder 

succesvol uitgevoerd. Maar bij onvoldoende vertrouwen in het 

systeem blijkt dit regelmatig een self-fulfilling prophecy. 

Overigens neemt het aantal managers die geen vertrouwen 

hebben in het EKB-systeem af.
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ook onderling worden vergeleken. En met de ervaring van vijf 

jaar meten bij diverse aannemers en toezicht is een trend op te 

maken.

Door het meetbaar maken van de auditresultaten kan er ook 

een doelstelling vastgelegd worden. En daar waar niet aan de

doelstelling voldaan wordt, moet extra aandacht besteed 

worden aan het aspect ‘kwaliteit’. Bijkomend voordeel van het 

meetbaar maken was overigens het competitie-element. 

Aannemers en toezicht gingen resultaten onderling vergelij-

ken. Dit aspect is natuurlijk makkelijk uit te breiden met zaken 

als een award, teambuildingsbijeenkomst of periodiek.

Regressie: koppeling kwaliteitsborging aan betaling

In eerdere contracten stond de drie-eenheid ‘tijd’, ‘geld’, 

‘kwaliteit’ los van elkaar in het contract. Maar wanneer er 

projectmatig gewerkt wordt, moet de aannemer deze aspecten 

in projectplannen binden. In veel gevallen bleek dat er door 

het sturen op tijd of geld minder projectmatig gedacht werd. 

Projectplannen waren niet op tijd klaar, terwijl de werkzaam-

heden moesten starten om de planning te halen. 

Het relateren van betaling

aan EKB betekent een verande-

rende rol van de toetsende 

organisatie

Rond 2000, bij de laatste ‘onderbouwcontracten’, is gestart met 

het relateren van kwaliteit (scope) aan geld. Contractueel werd 

vastgelegd dat voor een termijndeclaratie alle keurings-

registraties van het gerelateerde object als onderbouwing bij 

de termijn gevoegd dienen te worden. De te leveren keurings-

registraties werden beschreven in het keuringsplan van de 

aannemer. Hierdoor werd het van groter belang om de plannen 

op tijd klaar te hebben. Maar ook om registraties in het proces 

uit te voeren en op een praktische manier te archiveren, 

zodanig dat het kwaliteitsdossier gerelateerd kan worden aan 

de betalingsproducten. Dit betekende voor EKB een grote 

sprong voorwaarts, maar had ook grote gevolgen voor de 

relatie tussen opdrachtgever en -nemer. Vaak waren keurings-

registraties niet op tijd af en kon er geen betaling plaatsvinden. 

Betalingsachterstanden groeiden evenredig met wederzijdse 

frustratie. In bijna alle contracten waar de betaling op 100% 

aan aantoonbaarheid is gebaseerd, is een contractwijziging 

vastgesteld met een versoepelde betalingsregeling. Betaling 

van 75% tot 90% werd verricht op basis van visuele beoorde-

ling, waarna het laatste deel betaalbaar werd gesteld na het 

aantonen van de productkwaliteit. Het relateren van betaling 

aan EKB betekent een veranderende rol van de toetsende 

organisatie. Deze organisaties vormen nu het verlengstuk van 

rechtmatigheid. Bevindingen van het toezicht zijn direct te 

relateren aan een betalingsadvies aan de contractmanager.

Bij de aannemer is het kwaliteitsdossier van groter belang. Om 

declaraties sneller te kunnen uitvoeren is capaciteit nodig in de 

vorm van een administrateur: een functie die voorheen door de 

uitvoering zelf werd vervuld. De administrateur inventariseert 

welke registraties nodig zijn voor een bepaalde termijn-

declaratie en draagt zorg voor de onderbouwing van de 

termijn. Als dat nodig is, wordt de uitvoering ingeschakeld om 

ontbrekende registraties alsnog in het dossier op te nemen. 

Door de relatie tussen geld en kwaliteit kregen financiële 

afdelingen een relatie met de uitvoering, zowel bij de op-

drachtgever, als bij de opdrachtnemer. Bij de opdrachtgever 

werd gecontroleerd of het betalingsadvies van het toezicht 

werd gevolgd. Bij de opdrachtnemer werden vragen gesteld 

door de financiële afdeling als de cashflow gevaar liep. Een 

ander voordeel van deze aanpak was dat inhouding bij 

disfunctioneren niet meer noodzakelijk was. Een betaling werd 

gewoonweg niet uitgevoerd. De maatregel van inhouding 

(boetes) werd niet of nauwelijks gebruikt omdat of het bedrag 

te hoog was (tot € 250.000,-) in verhouding tot de overtreding. 

Of het bedrag was juist te laag (€ 5.000,-) om indruk te maken.

Bij deze aanpak moet wel een kritische kanttekening gemaakt 

worden. De noodzaak om aan één van de projectmatige 

beheersingsaspecten contractueel een zwaarder gewicht te 
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Vervolgens kwam het bouwplaatsenmanagement. Ook daar 

hadden we mensen die gevoel hadden voor wat EKB is, wat de 

keuringen betekenden en waarom ze dat moesten doen. Toch 

is daar minder uitgekomen. We hebben keurig vastgelegd wat 

we moesten vastleggen, maar de problemen met aangeschafte 

materialen waren toen al achter de rug. Tenslotte kwamen we 

in de derde fase: de montage langs die honderd kilometer 

spoorbaan." 

Weerstand

Tijdens het werk aan de spoorbaan werd het zelf opgelegde 

regime van metingen en keuringen een probleem. Ten Berge: 

"Daar werd het bijzonder moeilijk. Ik denk dat een aantal 

dingen meespelen. Inkoop en bouwplaats zijn geconcentreerd 

op één of twee locaties. Dat is goed beheersbaar. Bovendien 

hebben de mensen die zich daarmee bezig houden een wat 

hoger kennisniveau. Tijdens de uitvoering begonnen we echter 

enorm achter te lopen met het leveren van meetstaten. In het 

begin was mijn filosofie: iedere monteur moet zijn eigen werk 

meten. En daar wilde ik dan een onafhankelijke partij binnen 

ons projectteam een controleslag overheen laten doen. Zo 

wilde ik de EKB inrichten. Het bleek echter dat die monteurs 

slecht in staat waren om hun werk te meten. Bij de montage-

ploegen drong vrij moeilijk het besef door dat het belangrijk is. 

Er was weerstand. Als ik dit project nog eens zou doen, zou ik 

dat niet zo inrichten. Dan zou ik de metingen door een externe 

ploeg laten doen. Wel iemand van het projectteam, maar niet 

door die ploeg zelf. Die mensen zijn heel erg gefocust op 

productie en snelheid. En dan breekt zo'n meting enorm; de 

snelheid gaat eruit." 

Het is niet zozeer een

controle, maar eerder een

hulpmiddel

Werkprocessen verbeteren

Toch ziet de aannemer ook voordelen van de strakke kwaliteits-

bewaking. Ten Berge: "Zeker. Het was een heel nieuw systeem 

dat we hier gebouwd hebben en daarbij maak je fouten. 

Wanneer je die snel op het spoor komt, kun je daarvan leren en 

hoeven andere ploegen dezelfde fout niet meer te maken. Het 

helpt als de werkploegen de controles in dat licht kunnen zien; 

niet alleen als een tik op de vingers, maar ook als een verbete-

ring van het werkproces. Overigens kwamen we er ook achter 

dat we met 77 keuringen over die 100 kilometer ongeveer 

450.000 meetgegevens zouden gaan aanleveren. Dat zou je 

eigenlijk moeten automatiseren, maar binnen de scope en het 

budget van dit project hebben we daar niet voor gekozen. 

Maar we moeten ook nog eens kritisch kijken of al die 

77 keuringen wel nodig waren. Je houdt op die manier wel heel 

goed in beeld welke stappen je neemt, maar je hoeft misschien 

niet alles vast te leggen. Monteurs kijken liever naar het 

eindproduct; als de controle daarop goed is, kun je een aantal 

tussenstappen overslaan." 

Op kwaliteitsgebied moet je

niet denken als opdrachtgever 

versus opdrachtnemer

Gezamenlijk belang

Nog een voordeel van EKB is volgens de aannemer de snellere 

afhandeling van het project. Ten Berge: "Met EKB ben je beter in 

staat om delen van het project ook echt af te sluiten en achter 

je te laten. Op de traditionele manier is het leveren van allerlei 

documenten na het opleveren van een project vaak eindeloos. 

Dat sleept vaak twee of drie jaar achter je aan. Dat werkt niet, 

het is zonde van de tijd en niemand heeft er meer zin in. 

Wanneer je je EKB redelijk voor elkaar hebt, laat je de docu-

mentenstroom gedurende het project meelopen. Theoretisch 

zou je dan na een of twee maanden klaar kunnen zijn. Ook 

belangrijk - en daar moeten aannemers zich nog veel meer 

op inrichten - is dat je wat losser staat van de opdrachtgever. 

Je hebt meer verantwoordelijkheid. Ik vind dat een goede 

ontwikkeling, maar je moet er wel mee om kunnen gaan. 

Je moet zelf achter je product staan; dit heb ik gebouwd en 

ik toon aan dat het in orde is. Nog een advies: EKB moet wel 

flexibel worden ingevuld. Tijdens het project moet je dingen 

kunnen veranderen, want de dingen gaan gewoon anders dan 

je hebt voorgesteld. Zeker op dit gebied moet je elkaar minder 

zien als opdrachtgever versus opdrachtnemer. Op kwaliteits-

gebied moet je echt zeggen: wat willen wij samen bereiken? 

Als de dingen tijdens het werk anders gaan, moet je daarover 

kunnen praten; daar moeten niet meteen sancties op staan. 

Je hebt immers een gezamenlijk belang." 
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Tijdens de uitvoering van het werk was één van de eerste taken 

voor de aannemer het leveren van een kwaliteitshandboek. 

Ten Berge: "Die verplichting is heel logisch. Een belangrijk 

onderdeel van het kwaliteitshandboek is het keuringsplan. 

Dat hebben we dan ook volledig op de EKB-gedachte geschre-

ven. Er stond in welke keuringen we gingen uitvoeren, hoe, 

wanneer en door wie. Plus natuurlijk de criteria voor goedkeu-

ring. Het samenstellen daarvan was niet eens zo ingewikkeld. 

De onderdelen waren niet helemaal nieuw of zo. Achteraf 

gezien denk ik dat we wel veel te ambitieus waren. We wilden 

alle stappen van bovenleiding in kaart brengen en meten. Dat 

was onze insteek. Het acceptatieprotocol van ProRail gaf aan 

hoe we de bovenleiding moesten opleveren en wat we 

moesten aantonen. Wij voegden daar zelf nog een aantal 

keuringen aan toe. Dat was veel te ambitieus en te uitgebreid; 

tijdens het proces bleek dat we dat niet konden waarmaken."

Drie fasen

De controle op het inkoopproces was wel goed voor elkaar. Ten 

Berge: "De inkoopkeuringen hebben we goed kunnen uitvoe-

ren. ‘Goed’ betekent voor mij dat we dat tijdig deden en dat we 

daar ook mensen met verstand van zaken op konden zetten. 

Dat bleek ook wel, want in het inkoopproces hebben we 

ongelooflijk veel afgekeurd. Dat hadden we goed in de hand. 

De visie van een aannemer

"Losser van de opdrachtgever komen; dat is een goede ontwikkeling"

Hoe	kijkt	een	aannemer	aan	tegen	het	werken	met	EKB?	Is	het

een	zware	verplichting?	Zitten	er	ook	voordelen	aan?	En	wat	

heb	je	geleerd	van	de	ervaringen	tijdens	dit	traject?	Wat	

zou	je	een	volgende	keer	anders	doen?	We	legden	deze	vragen	

voor	aan	Bas ten Berge,	Projectleider	Bovenleiding	voor	

Strukton.

De visiesDe visies
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Wat zijn volgens jou aandachtspunten?

“Kwaliteitsborging heeft ten doel om het bouwproces te 

dienen en niet om er op afgerekend te worden. Het resultaat 

telt. In principe zijn de documenten er slechts om tot dit 

resultaat te komen. Het is dus terecht dat voor de goedkeuring 

tot betaling de prestatie met de eigen waarneming wordt 

vastgesteld. En dat dus niet de betaling afhankelijk wordt 

gesteld van de geleverde documenten. De rechtmatigheid van 

betaling en kwaliteitsborging zijn in principe twee onafhanke-

lijke parameters. Kwaliteitsborging is gebaseerd op beheersing 

van een proces. De prestatiemeting ten behoeve van de 

betaling is gebaseerd op de vastgestelde kwaliteit en kwanti-

teit. Die koppeling zou slechts tot een overkill van documenten 

leiden. Een ander punt is dat kwaliteitsborging vooral op 

technisch gebied tot een andere taakuitvoering en taakopvat-

ting moet leiden. De rol van de directie waarbij deze impliciet 

verplicht wordt om de aannemer te behoeden voor uit-

voeringsfouten, is vervallen. Als het toezicht zich als coach bij 

kwaliteitsborging op kan stellen en zich daartoe ook beperkt, 

kan dat bij de aannemer tot meer inzicht voor deze manier 

van werken leiden en zodoende leiden tot een effectieve en 

efficiënte kwaliteitszorg!”

Kwaliteitsborging heeft ten

doel om het bouwproces te

dienen en niet om er op af-

gerekend te worden

Wat zou je een volgende keer zeker weer doen? 

“Het is belangrijk om vast te houden aan het principe van 

planmatig werken. Het is niet zonder reden dat we een PKP en 

voor bepaalde werkzaamheden werkplannen en stop- en 

bijwoonpunten vragen. Het blijkt telkens weer dat uiteindelijk 

noch de aannemer, noch de opdrachtgever er belang bij heeft 

dat werkzaamheden worden uitgevoerd zonder de vereiste 

acceptatie daarvan. Daarbij geldt echter dat alleen om werk-

plannen en stop- en bijwoonpunten wordt gevraagd bij 

werkzaamheden met een verhoogd risico. Ook is het van 

belang om de opvolging van de wijzigings- en afwijkings-

procedure te handhaven. Als de aannemer volgens kwaliteits-

borging werkt, moet hij in principe ook vaststellen of 

documenten of werkzaamheden beantwoorden aan de eisen 

van de vraagspecificatie. Een wederzijdse vlotte opvolging van 

de afwijkings- en wijzigingsprocedure leidt er in de praktijk 

toe dat een meerwerkdiscussie meer to the point gevoerd kan 

worden, wat tot een snellere afwikkeling kan leiden.”

Wat zou je in een volgend project anders doen? 

“De kwaliteitsborgingsparagraaf in de projectorganisatie 

Betuweroute-bestekken zijn te specifiek en onnodig uitgebreid. 

De naleving van kwaliteitsborging is er meer mee gediend als 

wordt aangehaakt bij de kwaliteitsborgingbepalingen van de 

Standaard RAW-bepalingen. Dat zijn bepalingen van algemene 

bekendheid in de infrastructurele sector, waarvan de gebruiker 

de betekenis kent. Inmiddels past ProRail in zijn bestekken ook 

die RAW-bepalingen toe en heeft die alleen waar nodig nog 

aangevuld met bedrijfsspecifieke bepalingen.

Kwaliteitsboetes blijken in de praktijk geen prikkel te zijn voor 

het naleven van het kwaliteitsborgingsproces. Hoge boetes 

nog minder. Die leiden eerder tot een terughoudende opstel-

ling bij de opdrachtgever. De oorzaak van de nalatigheid blijkt 

ook vaak dieper te liggen. Nut en noodzaak van kwaliteits-

borging zijn namelijk nog geen basis voor de werkmethode 

van de aannemer. Het risico van een kwaliteitsboete is dan niet 

meer dan een economisch gegeven dat in de aanneemsom 

wordt verdisconteerd.”

Heb je verdere opmerkingen over EKB bij de Project-

organisatie Betuweroute? 

“Kwaliteitsborging is slechts een indicator van de werkelijkheid, 

die zichtbaar maakt waar verbeteringen moeten worden 

aangebracht om het gestelde resultaat te verwezenlijken. Een 

indicatie van de werkelijkheid geeft de opdrachtgever nog 

geen zekerheid, ook al gaat de ISO-9000 er vanuit dat docu-

menten altijd volledig de waarheid bevatten. Kwaliteitsborging 

is in feite niets anders dan een proces om tot een bepaalde 

productkwaliteit te komen. Maar het toont de gerealiseerde 

productkwaliteit en kwantiteit daarmee nog niet aan. 

Kwaliteitsborging is dus geen reden om ervan af te zien een 

kijkje op de bouwplaats te nemen. De registratieplicht van de 

aannemer ontneemt de directie immers niet zijn verificatie-

bevoegdheid om te bepalen dat niet alleen het uitvoerings-

proces, maar ook het product zelf aan de gestelde eisen 

voldoet. Het is dan ook een misvatting dat de directie geen 

weekrapporten meer zou hoeven te maken en dat de aan-

nemer de opneming van het werk nu zou moeten overnemen.”
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Wat was voor jou de doelstelling van EKB bij 

de Betuweroute?

“De combinatie van planmatig werken en door de aannemer 

aangetoonde kwaliteit zou voldoende zekerheid moeten 

bieden dat aan de gestelde kwaliteit wordt voldaan. De 

aannemer wordt niet gecorrigeerd door de opdrachtgever, 

maar door zijn eigen kwaliteitssysteem. Hij neemt daarmee de 

zorg en verantwoordelijkheid voor kwaliteit volledig zelf in de 

hand. En uiteindelijk zal hij door de borging van de opeen-

volgende fasen van het bouwproces zijn kosten en tijd beter 

kunnen beheersen. De kwaliteit van het werk wordt dus niet 

meer bepaald door het al of niet goedkeuren door de op-

drachtgever en de mate van directievoering.”  

De aannemer kan door EKB

beter zijn tijd en kosten

beheersen

In hoeverre is dit uitgekomen?

“Het bewaken van processen door het middenkader tijdens de 

uitvoering wordt langzamerhand al een gewone zaak. Het leidt 

ook inderdaad tot kwaliteitsverbetering, als het tenminste met 

succes tot de werkvloer is doorgevoerd. Een veel gehoord 

bezwaar is dat kwaliteitsborging door procedures tot tijdverlies 

en een grote papierstroom leidt. Maar dit valt weg als iedereen 

vertrouwd is geraakt met de beoogde manier van werken door 

kwaliteitsborging. De mate van integratie van productie, 

inspectie en rapportage bepalen het succes, maar ook een 

helder en kwalitatief goed bestek. Goede communicatie en 

snelle besluitvorming zijn hierin essentieel.”

Wat zijn voor jou de meest opvallende ervaringen geweest 

met EKB bij de Betuweroute? 

“In principe mag de aannemer pas met de uitvoering van de 

werkzaamheden beginnen, nadat het kwaliteitsplan door de 

opdrachtgever is geaccepteerd. Wanneer vanwege de tijdsdruk 

toch een vervroegde start van de werkzaamheden werd 

toegestaan, leidde dat vaak niet tot het gedachte resultaat. 

Integendeel, er werd bewezen dat die eis niet voor niets 

contractueel is bedongen! Als de door de opdrachtgever 

gewenste kwaliteit niet bekend of onduidelijk is, of wanneer 

het niet duidelijk is wie van de partijen daarvoor rekenschap 

draagt met behoud van ieders verantwoordelijkheid, zal dat 

ook niet op de meest effectieve en efficiënte wijze aangepakt 

kunnen worden. In het ‘Samenwerkingsmodel’ hebben 

opdrachtgevers en bouwondernemers een stappenplan 

aangegeven om tot een goede afstemming van activiteiten 

te komen. Dit model kan zijn diensten bewijzen bij grote 

bestekken met meerdere vakgebieden en/of toepassing van 

bijzondere technieken of omgevingscondities.”

De visie van een jurist 

“Je moet vertrouwd zijn met de werkwijze van EKB”

Ineke Meeuse	is	Adviseur	Contractzaken/Kostenmanagement

bij	projectorganisatie	Betuweroute.	Ook	zij	geeft	hier	haar	

visie	op	EKB	bij	de	Betuweroute.

De visiesDe visies
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Wat was voor jou de doelstelling van EKB bij 

de Betuweroute?

“Binnen een stelsel van robuuste projectbeheersing moet het 

vanzelfsprekend zijn dat geborgd wordt dat wat je bij de aan-

nemer bestelt ook kwantitatief en kwalitatief wordt geleverd. 

Daarbij wil je deze borging als opdrachtgever op een zo 

effectieve en efficiënt mogelijke manier bereiken. Nu zou je 

vanuit dat oogpunt kunnen zeggen: bemoei je daar als 

opdrachtgever dan niet mee. En selecteer gewoon een goede 

aannemer en geef hem het vertrouwen (door bijvoorbeeld vast 

te stellen dat hij een kwaliteitssysteem hanteert) dat hij 

kwaliteit zal leveren. Dan heb je immers de meest effectieve 

en efficiënte vorm. 

EKB: een effectiever

en efficiënter systeem van

kwaliteitsborging

Een betrouwbare aannemer:  daar begint het allemaal mee. 

Maar helaas moeten we ook een aantoonplicht bij de aan-

nemer neerleggen: dat de kwaliteit van het werk door de 

aannemer wordt geborgd. Die aantoonplicht is nodig om de 

kat niet op het spek te binden, om later bij eventuele pro-

blemen de oorzaken op te kunnen sporen en verantwoordelijk-

heden te beleggen. En niet in de laatste plaats is het bij 

opdrachten in het publieke domein zo dat de aantoonplicht 

maatschappelijk wordt geëist; het werk wordt gerealiseerd uit 

belastingopbrengsten. Dat alles bij elkaar zijn de ingrediënten 

van EKB bij de Betuweroute. Kortweg is wat mij betreft de 

doelstelling: een effectiever en efficiënter systeem van kwali-

teitsborging dan het traditionele (een vanuit de opdrachtgever 

gedreven inspectie en controleapparaat).”

In hoeverre zijn die verwachte doelstellingen uitgekomen?

“Naar mijn waarneming heeft het de organisatie behoorlijke 

inspanningen gekost om langs de lijnen van het EKB-systeem 

te werken. Dan verwijs ik naar de rapporten van interne audits 

en rapportages van de eigen accountant. Maar ook naar 

signalen van de contractteams die niet alleen zelf, maar ook in 

de samenwerking met de aannemerscombinaties de nodige 

inspanningen moesten doen om het systeem adequaat te laten 

functioneren. Langzaam heeft de organisatie zich vertrouwd 

gemaakt met deze manier van werken en heb ik de indruk 

dat we de cirkel van kwaliteitsborging rond hebben gemaakt. 

Wat de efficiency betreft moet ik bekennen dat mij geen 

vergelijkende macrocijfers bekend zijn. Wat zijn naast de 

inhoudelijke resultaten, de financiële voordelen voor de 

partijen geweest? En wat was het totale economische belang? 

Ik heb er wel behoefte aan om daarna pas een eindoordeel 

over EKB bij de Betuweroute te kunnen uitspreken.”

Wat zijn de meest opvallende ervaringen geweest? 

Wat waren knelpunten of meevallers? 

“Naast de interne doorontwikkeling van het systeem, was voor 

mij een opvallende ervaring rondom EKB de discussies met de 

externe accountant. Die had ik niet verwacht. In de jaren 2000 

tot en met 2004 was het EKB-systeem een terugkerend thema. 

In de eerste plaats omdat binnen de organisatie en bij de 

betrokken aannemerscombinaties het systeem nog niet volgens 

afspraken liep. Daarnaast vooral vanwege de vraag of de 

rechtmatigheid van betalingen aan de aannemers al dan niet 

moest en kon worden gebaseerd op een systeem van EKB. 

Uiteindelijk is hiervoor een modus gevonden en werd overigens 

altijd een goedkeurende accountantsverklaring verkregen.” 
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Wat zijn voor jou de meest opvallende ervaringen geweest 

met EKB bij de Betuweroute? 

 “Bij de Betuweroute maakten we de eerste slag van traditio-

neel toezicht naar een toetsproces in het kader van EKB. Gevolg 

was dat relatief veel producttoetsen plaatsvonden en relatief 

weinig proces- en systeemtoetsen. 

Systeemtoetsen (audits) werden wel uitgevoerd, maar niet 

door Technisch Toezichthouders (TT’ers). Deze waren daar een-

voudigweg niet toe in staat. In de toekomst zal afstandelijker 

en beperkter worden getoetst, vooral proces- en systeem-

toetsen. Producttoetsen vinden alleen nog plaats om vast te 

stellen dat kwaliteitsborging effectief is. We kijken dus niet 

meer over de schouder van de aannemer mee en gaan meer 

‘op afstand’ sturen. Dit brengt wel met zich mee dat regelingen 

inzake inhouding van betalingen bij vastgestelde tekort-

komingen stringent moeten worden toegepast.

Er was een papierstroom

richting opdrachtgever en

een dubbel archief

Bij de Betuweroute is sterk de nadruk gelegd op het leveren van 

bewijsvoering inzake kwaliteit door de opdrachtnemer aan de 

opdrachtgever. Dit veroorzaakt een papierstroom richting de 

opdrachtgever en een dubbel archief. De ontwikkeling is nu om 

deze bewijsvoering bij de opdrachtnemer te laten. Verificatie 

ervan (volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid) kan geschie-

den door middel van ‘auditachtige’ toetsen (procestoetsen).

De implementatie van kwaliteitsborging in de bouwwereld is 

een zaak van lange adem. Een cultuuromslag is niet binnen 

enkele jaren gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat de bouwsector 

het minst adaptief is als het gaat om bijvoorbeeld nieuwe 

ontwikkelingen en technieken. Dat geldt zowel voor aan-

nemers als opdrachtgevers / ingenieursbureaus. Veranderingen 

komen dus langzaam tot stand.

Veranderingen komen in de

bouwsector langzaam tot stand

Binnen de Betuweroute werd implementatie van EKB bemoei-

lijkt door snelle veranderingen in de organisatie, tijdsdruk bij 

leidinggevenden, mensen afkomstig uit heel verschillende 

moederorganisaties (met eigen werkwijzen), vele verschillende 

vakdisciplines en een diversiteit aan contractvormen. Een les is 

dat je natuurlijk kaders en normen moet maken, mensen moet 

opleiden, aandacht moet hebben voor implementatie (voor-

lichting, interne audits), maar dat een (nieuwe) werkwijze ook 

deel moet gaan uitmaken van een gezamenlijk gedragen 

sturings- / beheersingsfilosofie. Hier is tijd voor nodig. In een 

projectorganisatie is dat lastiger te realiseren dan in een 

staande organisatie. Aan de andere kant: door de aanwezige 

tijdsdruk binnen de projectorganisatie, was het niet mogelijk 

zaken op de lange baan te schuiven of om langdurig te debat-

teren. Gevolg was dat niet gestart is met een perfect uitgekris-

talliseerde werkwijze, maar dat toch binnen enkele jaren een 

redelijk werkend EKB-systeem is opgebouwd.”
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De visie van de projectleider EKB

“Een cultuuromslag is niet binnen enkele jaren gemaakt” 
 

Marcel Leuven	was	van	1996	tot	2006	Projectleider	Externe

Kwaliteitsborging	projectorganisatie	Betuweroute.	Nu	is	hij	

senior	adviseur	bij	D&2	Consult	te	Gouda.	Hij	schrijft	over	

zijn	ervaringen	met	EKB.	

De visie van projectbeheersing / control 

“Het heeft veel inspanning gekost om met EKB te werken”

Directeur	Projectbeheersing	Theo van Bekkum	van	project-

organisatie	Betuweroute	kijkt	vanuit	zijn	terrein	terug	op	

het	werken	met	EKB.	Wat	houdt	EKB	volgens	hem	in	en	wat	

kan	er	in	de	toekomst	beter?
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Tips

1.  Zorg ervoor dat er een gezamenlijke risicoanalyse is: beide partijen hanteren dezelfde 
analyse. De aannemer doet dat om de grote risico’s te beheersen; de opdrachtgever om 
te controleren of de processen juist worden gevolgd.

2.  Wees duidelijk in wat er onder ‘afwijking’ en ‘wijziging’ wordt verstaan. Zorg ervoor dat 
de definities hiervan helder zijn en bekend bij alle betrokkenen.

3.  Volg vanaf de start van een project nauwgezet de theorie rondom het EKB-systeem en 
geef, nadat er voldoende vertrouwen is, iedereen wat meer ruimte. Met een positieve 
grondhouding beginnen aan een project maakt het gebruik van het systeem een stuk 
makkelijker.

4.  Neem de tijd om de EKB-aanpak aan te leren. Onder tijdsdruk lijken de opdrachtnemer 
en opdrachtgever namelijk weer in hun traditionele rollen te vervallen van veel en 
sturend toezicht.

5.  Richt bij de aannemer een apart team in voor het verrichten van de keuringen. Dit is 
zinvol om productietijden te kunnen blijven halen, maar ook om de leercurve binnen 
een project te versnellen. Het team kan een externe partij zijn.
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Inleiding

De één ziet EKB als een kwaliteitsverbeterend systeem, de 

ander vindt het een systeem waarmee het algehele proces 

verbeterd wordt. EKB betekende hoe dan ook voor de betrok-

ken partijen een andere manier van werken en denken. 

Contractueel zijn de verantwoordelijkheden tussen de op-

drachtgever en -nemer inmiddels beter verdeeld. De aannemer 

draagt een duidelijkere productverantwoordelijkheid en de 

opdrachtgever heeft in de meeste gevallen een betaling 

gekoppeld aan de aantoonbaarheid van de vereiste product-

kwaliteit. Maar de eisen zijn ook op een andere manier 

gespecificeerd. Ze zijn meetbaarder gesteld. 

Door de koppeling van kwaliteit aan betaling is de product-

aantoonbaarheid verbeterd. Ingrijpen in onvoldoende aan-

toonbaarheid wordt nu eerder in het proces gedaan. Voorheen 

werd een dergelijke bevinding pas bij de oplevering 

vastgesteld, nu wordt dit bij de eerste termijn geconstateerd. 

Het resultaat: een completer opleverdossier. Een oplevering kan 

sneller plaatsvinden. Maar ook de aantoonbaarheid van de 

opdrachtgever is verbeterd. Er is een betere onderbouwing 

vanuit de opdrachtgever bij bijvoorbeeld claims. Door heldere 

dossiervorming zijn claims beter te voorkomen dan te weerleg-

gen. Daar tegenover staat dat terechte claims ook eerder 

kunnen worden toegewezen.

“Ik ben heel blij dat toezichthouders

allemaal met een digitale camera 

op dat werk hebben gelopen en op 

cruciale momenten foto’s hebben 

gemaakt.”

Vertrouwen op kwaliteit

Landing

Bereikte doel-
stellingen en 
leerervaringen
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Na een uitgebreide en zorgvuldige ‘aanloop’ en ‘sprong’ is

er na jaren werk en daarbij behorende werkervaring een mooie 

landing. Wat zijn de bereikte doelstellingen in het werken 

met EKB bij de Betuweroute? En wat zijn de leerervaringen van 

de verschillende betrokkenen? Zijn door het werken met EKB de 

faalkosten inderdaad gedaald? En is minder toezicht 

goedkoper? Na de ‘aanloop’ en ‘sprong’, kijken we in deze 

‘landing’ naar de leerervaringen van het werken met EKB. 

Tijdens twee paneldiscussies over EKB, zetten medewerkers van 

de projectorganisatie Betuweroute en andere betrokkenen de 

belangrijkste leerervaringen en tips op een rij.
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komen eisen zoals de verzekerde garantie meer naar voren, wat 

betekent dat ook de verzekeringsmaatschappijen zullen gaan 

aanschuiven.

“Het is een kwestie van gaandeweg

met elkaar de handigste weg vinden.”

Nieuwe techniek

De techniek staat niet stil. Op onderdelen volgen de nieuwe 

bouwtechnieken elkaar in een snel tempo op. Deels komen de 

nieuwe technieken voort uit verbeteringen en ervaringen maar 

veelal ook door de toepassing van nieuwe materialen. 

Risicoanalyses laten precies zien waar nieuwe technieken 

(extra) borging vragen. 

Waar het bij interne kwaliteitsborging ook gaat om het 

verbeteren is het maar de vraag of de beoogde leercurve wel 

van de grond komt. Door de snelle veranderingen in techniek 

zal het repetitie effect minder worden waardoor leereffecten 

uit de ervaring (als ze er zijn) minder of niet kunnen worden 

verzilverd. 

“Ik denk dat de aannemer de grootste

winnaar kan zijn.”

Vakmanschap

Het vakmanschap van medewerkers aan een bouwproject is 

een heikel punt. Weinig mensen willen toegeven dat het lang-

zaam achteruit gaat, maar velen klagen er over. Die achter-

uitgang is in het hele bouwproces, in alle fases en bij alle 

partijen terug te zien. Oorzaken voor deze achteruitgang zijn 

o.a.:  

–  Opdrachtgevers beperken zich tot regie en proberen meer 

afstand te nemen van de projecten. Dat betekent dat de 

kennis en ervaring van de eigen bouwafdelingen en 

bouwbureaus wegvloeit en vervangen wordt door inhuur

 van management- en ingenieursbureaus. Men wordt nog  

 afhankelijker van externe partijen.

–  Niet alleen engineers hebben moeite om goed gekwalifi-

ceerd personeel te vinden (tekenaars, constructeurs, bestek-

schrijvers), maar ook de aannemers. 

–  De aanwas van jonge en goed gekwalificeerde medewer-

kers loopt achter op de vraag.

–  Door inkopen op prijs kan het inzetten van ervaren mensen 

onder druk komen te staan.

–  Door de versnippering van werkzaamheden is er minder 

betrokkenheid. Medewerkers voelen zich steeds minder 

verbonden met een bouwproject of organisatie en zien het 

belang van hun specialistische werkzaamheden niet goed 

in het licht van het grote geheel.

–  Vakmensen geven aan dat managers ver af staan van de 

inhoud.

De vraag blijft: hoe en waar borg je vakmanschap? Als iedereen 

zijn vak verstaat, komt EKB weer in een ander daglicht te staan. 

Met EKB is het verlies van vakmanschap niet te compenseren, 

het maakt het wel inzichtelijk. Een zorg is dat in de bouw de 

betrokkenheid van het uitvoerend personeel bij kwaliteit vaak 

een zwak punt vormt. De ‘kwaliteitscultuur’ op de werkvloer is 

niet hetzelfde als in bijvoorbeeld de industrie. Controle op 

kwaliteit door de aannemer is daarom noodzakelijk (denk 

bijvoorbeeld aan betonwapening), maar leg deze taak niet bij 

een (reeds overbelaste) uitvoerder. 

Communicatie

Communiceren in een bouwproces valt niet mee. Het lijkt soms 

wel of iedereen zijn eigen taal spreekt (of wil spreken). En we 

denken dat we elkaar begrijpen. Omdat we geen bureaucratie 

willen is het bepalen van afspraken lastig. Vaak leggen we 

vooraf alles netjes vast, maar worden wijzigingen en 

afwijkingen minder goed vastgelegd en gecommuniceerd. 

Hierdoor kunnen de EKB-eisen niet tijdig worden aangepast 

en bijgesteld. Met de web-based tools probeert men ervoor te 

zorgen dat iedereen over actuele informatie kan beschikken.

EKB in de toekomst? Het toepassen van EKB in een project 

zal, naast het te leveren eindproduct, goed moeten worden 

afgestemd op: steeds meer specialistische partijen, de ver-

anderende samenwerking, de nieuwe technieken, afnemend 

vakmanschap en verbeterbare (web-based) communicatie. Dan 

ligt er een solide basis voor een geslaagd project! 
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“Als je het op twee manieren 

kunt interpreteren, dan krijg je 

een discussie.”

Epiloog: de toekomst van EKB

In de bouwsector doet zich een aantal ontwikkelingen voor die 

invloed hebben op de externe kwaliteitsborging: toename van 

het aantal betrokken partijen, nieuwe samenwerkingsvormen, 

toepassing van nieuwe technieken, ontwikkelingen rond het 

vakmanschap en groei van het belang van communicatie. 

Hoe kan hiermee rekening worden gehouden om EKB aan te 

scherpen en te verbeteren voor de toekomst? 

Toename van het aantal betrokken partijen

Het aantal partijen dat bij een bouwproject is betrokken, groeit 

nog steeds. Zowel aan de ontwerpende als uitvoerende kant is 

deze trend waarneembaar. Voor de ontwerpende partijen geldt 

dat er steeds meer disciplines van gespecialiseerde advies- en 

ingenieursbureaus nodig zijn om een ontwerp te maken. Plus 

de specialisten voor proces- en projectmanagement, de 

contractering, het kostenmanagement, risicomanagement en 

kwaliteitsborging. Ook verzekeraars, financiers en subsidie-

verstrekkers mengen zich steeds intensiever in het bouwproces 

en stellen eisen aan het eindproduct. Kennis en verantwoor-

delijkheid worden over steeds meer partijen verspreid. Al deze 

partijen stellen hun eigen eisen aan wat er bij de realisatie 

moet worden geborgd. Dit moet goed gecoördineerd worden 

aangepakt, anders staan de eisen voor EKB versnipperd en 

verspreid over alle denkbare documenten. Een deel in het 

bestek en een ander deel in het contract. Daarnaast verwijst 

het ene deel naar NEN-normen en het andere deel naar de 

UAV(GC2000). De consistentie van de eisen staat onder druk op 

het moment dat ze over zo veel verschillende documenten 

verspreid zijn. Voor uitvoerende partijen wordt het bijna 

onmogelijk hun weg te vinden in deze wirwar van informatie.

Voor de uitvoerende partijen geldt dat er nu veel meer specia-

listen zijn: zowel op het niveau van hoofd- als van onder-

aannemer. Bij een bouwproject zijn er steeds meer specialis-

tische partijen betrokken die elk een eigen interpretatie geven 

aan de wirwar van EKB-eisen. Meer verschillende bedrijven zijn 

nodig om onder aanvoering van een hoofdaannemer een werk 

te realiseren. Er komen meer volgtijdelijke bewerkingen en er is 

behoefte aan meer en gedetailleerde coördinatie. Door het 

grote aantal partijen ontstaat er minder integrale verantwoor-

delijkheid en betrokkenheid. 

Iedere partij heeft zo langzamerhand een eigen kwaliteits-

borgingsysteem dat is toegespitst op de processen van de 

eigen werkzaamheden. Veel van deze systemen zijn gecerti-

ficeerd op basis van de NEN-ISO-9001 of 9002. Partijen brengen 

dus ook hun eigen kwaliteitsborgingsysteem in een project 

mee. Maar bij optimale EKB staat het projectresultaat voorop. 

En daar geeft de optelsom van al deze procesgeoriënteerde 

systemen geen invulling aan. De opdrachtgever zal zelf heldere 

eisen moet vastleggen ten aanzien van het EKB en toezien op 

de naleving daarvan.

“Vertrouwen kun je niet eisen; dat

moet je winnen.”

Nieuwe samenwerkingsvormen

De innovatieve contracten zijn niet meer weg te denken. Grote 

opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en ProRail zetten steeds 

meer innovatieve contracten op de markt. Dit zijn voornamelijk 

contracten als DBFM, Alliantievormen en D&C. Hierdoor 

ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen met nieuwe verant-

woordelijkheden en belangen. EKB moet binnen de nieuwe 

samenwerkingsvorm passen. Door de veranderende rollen en 

verantwoordelijkheden van de uitvoerende partijen – door bij-

voorbeeld steeds vroeger in het bouwproces te participeren – 

komen er steeds nieuwe EKB-vraagstukken. Eerst moest

alleen de realisatie door de uitvoerende partijen geborgd 

worden via EKB. Maar nu komt daar vaak het ontwerp bij. Zowel 

de opdrachtgevende als de opdrachtnemende partijen zullen 

hier aan moeten wennen en ervaring mee moeten opdoen. 

Wat naast deze verandering gebeurt, is een toename van de 

‘verjuridisering’. Het claimgedrag neemt toe en juridische 

begeleiding van contracten is meer regel dan uitzondering. 

En ook de accountant komt steeds vaker in beeld om de ‘recht-

matigheid’ te toetsen. Binnen de samenwerkingsvormen 
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1.   Wanneer er voor het werken met EKB wordt gekozen, is het verstandig om het EKB-systeem meteen
 vanaf het begin stevig te introduceren. En eventuele afwijkingen van de verplichte werkwijze hard te   
 sanctioneren. Alleen zo kun je de gewenste werking van het systeem op tijd bereiken.

2.  De regeling met gele en rode kaarten is een effectief middel om in extreme situaties toe te passen.
 Het koppelen van betalingen aan de levering van keuringsregistraties werkt prima.

3.  Het is van belang dat de wijzigings- en afwijkingsprocedure gehandhaafd wordt. Een wederzijdse 
 vlotte opvolging daarvan leidt er in de praktijk toe dat meerwerkdiscussies to the point gevoerd kunnen 
 worden. Wat leidt tot een snellere afwikkeling. 

4.  Met EKB ben je beter in staat om delen van het project ook echt af te sluiten en achter je te laten. Op de 
traditionele manier is het leveren van allerlei documenten na het opleveren van een project vaak einde-
loos. Dat sleept vaak twee of drie jaar achter je aan. Dat werkt niet, het is zonde van de tijd en niemand 
heeft er meer zin in. Wanneer je je EKB redelijk voor elkaar hebt, laat je de documentenstroom gedurende 
het project meelopen. Theoretisch zou je dan na een of twee maanden klaar kunnen zijn.

5.  EKB leidt niet automatisch tot betere producten. Het is geen kwaliteitsverbeterende maatregel, maar een 
procesverbeterende of procesveranderende maatregel. Je gaat iets op een andere manier doen, maar dat 
doe je niet omdat je zeker weet dat je dan nog betere producten krijgt.

6.   Het papierwerk dat bij EKB komt kijken, wordt door sommigen als hoofddoel gezien. Maar dat is niet zo. 
EKB is het aantonen van kwaliteit en blijft bij het bouwproces. Je moet deskundige mensen bij de bouw 
hebben die voor die kwaliteit gaan zorgen. Het is met name bij de aannemerij een bewustwording 

 geweest van een steeds zelf controlerende kracht. Dat is het belangrijkste en de registratie is een af-  
 geleide daarvan. Aannemers moeten leren hun eigen werk te controleren.

7.  Het is belangrijk samen op één lijn te komen. Wat is het doel van het contract? Je wilt een product hebben 
en daarnaast heb je een stuk aantoonbaarheid nodig. Dus het product is alleen een fysiek product, maar 
ook het papiertje dat het product voldoet aan de eisen die gesteld werden. Dat moet meer een product 
worden dan een ‘straf’. Die aantoonbaarheid is een onderdeel van het op te leveren product: dat begrip 
moet er zijn.

8.  Hoe beoordeelden de toezichthouders voorheen altijd het werk? Anders dan bij EKB. Het is een worste-
ling geweest om alle kennis en ervaring van toezichthouders in het EKB-systeem te krijgen. Het was voor 
de toezichthouders ook lastig om te benoemen waar ze naar keken en te beoordelen of het wel goed was.

9.  Soms verwijst de hoofdaannemer voor tekortkomingen naar een onderaannemer. Het is belangrijk dat 
 de hoofdaannemer hiervoor zelf de verantwoordelijkheid neemt en borgt dat ook de onderaannemer zijn  
 werk onder EKB uitvoert.

10.  Als belangen dicht tegen elkaar aan liggen, kun je echt winst maken in de voorbereiding. Dat is eigenlijk 
gewoon de beheersing van het uitvoeringsproces. Doe je het vanaf het begin in één keer goed, dan 
bespaar je in de rest van het proces veel tijd en geld.

11.  Bij de Betuweroute is sterk de nadruk gelegd op het leveren van bewijsvoering inzake kwaliteit door de 
opdrachtnemer aan de opdrachtgever. Dit veroorzaakt een papierstroom richting opdrachtgever en een 
dubbel archief. De ontwikkeling is nu om deze bewijsvoering bij de opdrachtnemer te laten. Verificatie 
ervan (volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid) kan geschieden door middel van ‘auditachtige’ toetsen 

(procestoetsen). 
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Tips





In dit boekje heeft u kunnen lezen dat de zoektocht naar het 

werken onder EKB niet gemakkelijk is geweest en dat partijen 

met vallen en opstaan  een weg hebben gevonden. Al doende 

leert men.

De huidige opvattingen over  het bouwproces (zoals meer en 

meer Design & Constructcontracten, Lifecycle Management als 

ontwerpuitgangspunt, Systems Engineering als ontwerptool, 

verplichtingen over aantoonbaarheid van functionele eisen e.d.) 

brengen met zich mee dat traditionele en soms hardnekkige en 

tegen beter weten in volgehouden verhoudingen op de bouw-

plaats rigoureus wijzigen. 

Werken onder EKB is niet langer een vraag of we het zullen doen, 

maar een welhaast normale contractafspraak tussen opdracht-

gever en opdrachtnemer geworden. Inmiddels wordt er al weer 

verder op doorgeborduurd, zoals in experimenten als werken 

onder verzekerde garantie. 

Ook kwesties als Patio Sevilla te Maastricht en het Bos en 

Lommerplein te Amsterdam en de discussie over de (her)intro-

ductie van de hoofdconstructeur tonen aan dat borging van 

kwaliteit van onze gebouwde omgeving niet een met (nog 

meer) bureaucratie ingevulde relatie is tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer, maar een normale randvoorwaarde die de 

samenleving verlangt van bouwprocespartners. 

Werken onder kwaliteitsborging is dus een vanzelfsprekendheid 

geworden in het bouwproces. Bouwpartners die op profes-

sionele wijze met elkaar om (willen) gaan, kunnen niet zonder. 

De Regieraad Bouw en PSiB dragen de professionalisering al 

enige tijd uit. 

Hoewel het clichématig klinkt, vertrouw ik erop dat wij met de 

in dit boekje vastgelegde bevindingen een steentje hebben 

bijgedragen om de professionalisering (vanuit de ervaring van 

bijna 10 jaar bouwen aan de Betuweroute) meer handen en 

voeten te geven. Niet de geloofsverkondigers, maar de 

gelovigen dragen kwaliteitsborging. 

ir. Patrick E.M. Buck

Directeur Realisatie Betuweroute 
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Deelnemers paneldiscusssies

Vertrouwen op kwaliteit

In de tekst is gebruik gemaakt van uitspraken die zijn gedaan tijdens twee paneldiscussies waarin de leerervaringen met 

EKB bij de projectorganisatie Betuweroute zijn besproken. Eén sessie was vooral gericht op het EKB-beleid en strategie, in 

de andere sessie zijn vooral de leerervaringen uit de praktijk besproken.
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De	Betuweroute:	meer	dan	alleen	een	spoorlijn

De	Betuweroute:	160	kilometer	spoorlijn	van	West	naar	Oost,	van	zee	tot

Zevenaar	dwars	door	28	kritische	gemeentes,	van	onderbouw	naar	bovenbouw,

van	tekentafel	tot	bouwput:	het	project	heeft	een	lange	route	vol	obstakels

afgelegd.	Bijna	niets	was	pasklaar	en	prefab,	veel	moest	daarom	bedacht,

ontwikkeld	en	op	maat	gemaakt	worden.	Dat	gold	voor	de	civieltechnische

werken	en	de	high	tech	van	de	hoogwaardige-	en	nieuwe	spoorsystemen,	maar	

ook	voor	de	aanpak	van	de	archeologie,	grondverwerving	en	-verzet,	de	

kritische	maatschappelijke	en	niet	te	vergeten	de	politieke	omgeving.	

Ook	de	beheersing	en	het	management	van	dit	grootste	infrastructurele	werk	

in	Nederland	sinds	de	Deltawerken,	was	ongekend	en	onbeproefd.	Dat	buiten-

gewoneen	de	complexiteit	van	het	werk	hebben	ervoor	gezorgd	dat	bestaande

aanpakken	getoetst	en	verbeterd	zijn,	er	creatieve	oplossingen	bedacht	zijn,

vernieuwende	methoden	zijn	toegepast	en	er	innoverend	gedacht	en	gewerkt	is.	

En	dat	alles	heeft	geleid	tot	een	moderne	goederenspoorlijn.	Maar	het	heeft	

ook	geleid	tot	veel	nieuwe	kennis.	Het	is	deze	kennis	die,	ten	goede	kan	en	

moet	komen	aan	de	samenleving.	

Deze	wens	en	ambitie	zijn	de	grondslagen	voor	het	project	Kennismanagement	

dat	opgezet	is	door	de	projectorganisatie	Betuweroute.

Bedoeld	voor	iedereen	die	nu	of	in	de	toekomst	op	een	of	andere	wijze	bij

een	vergelijkbaar	project	betrokken	is.	Maar	ook	studenten,	docenten	en

geïnteresseerden	in	één	van	die	vele	aan	het	project	gerelateerde	werkvelden

moeten	toegang	krijgen	tot	de	opgebouwde	kennis.	Wij	zijn	ervan	overtuigd

dat	zij	er	hun	voordeel	mee	kunnen	doen.

projectorganisatie	Betuweroute


