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SE & GC: hoe het gaat

zoals het moet
Aanbesteden - Bijinfrawerken
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combinatievan een geihtegreerd contract(GC)
waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van het ontwerp,
metsystems engineering(SE)niet meerwegte denken. Hierdoor krijgtook het mkb ermee te maken. Een traditionele manier van aanvliegen kan dan uitmonden in een catastrofe. Een symbiose van SE en contractmanagement maakt projecten beter voorspelbaar.
Daai'varen opdrachtgever en opdrachtnemer wel bij.
et systecixa..:,;ieE is ont-
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proieiieí op een gestruc
'rrree-de rrijzc te r,r . ._,.eÍcn cn de eisen
te decomponerenNiet onbelangrijk is dar SE \-eIC[derstelt
dat het eÍlgineeringsproces ir:reriaai

vel ioopt, dat wil zeggen bilr en eei}zeii:
de team, rvaardoor een gedregen ontlverp oi'rtstaat. Ook veronderstelt SE dat
er ïoldoende ont\\,elpbudget is.

versnippering ontwerppro€es

Zeliir i.i 5 jaaÍ geleden was Nederland
eer, .,;:: de r.reilige laoden die SE toe-

a:aian infrash ucturele

wer-ken.

Andels i:-: il een bourvteamvcrband
lvaarbij .e- rmenlijk aan ecn ontll,erp
producr r'.:::l gerverkt, is clat bij een
GC-contIa,-r ::ders. De opdrachtgever
levert nu in::rars ontrverpinformatie
aan, dic de a: x:achtnemeÍ \'erder moet
onhviLl<r,lr: 1 <er onnverp. De ver
snippelir ;' .- :r: onh!crpproces i\
daanrlee ecc :eger.en.
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den in de teniÈr-rechnischc keuzen
gemaal(t die l\:ei leiden tot gunnilg,
maar niet tot een corle.te eIi tijdige op
levering van hetgÉen oorspronkelijk rvas
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Een sectorprobleem
Bouwkoiom l:r'sed blijken partijen te
teinig kaas van de materie te hebben
:eqeten met faalkosten tot gevolg. NÍet
,: iEc egelmaar omen ditsoo'rprojerten io het nieuss ondat sprake is van
eeo \,PÍtraagdc oflcr cring. orcrrchlj
ding \an het bu.lget en een voor de ondernemer rrerlieslatend werk. Vaak \ïor-

Oplossing
opdrachrgcrers dieren zich re helbezirr
ncn om hun publieke taak en de claaruit
roortvloeien dc verantrvoordeLijklteden.
Het ki€zen van een bou\l,organsatiemode1 is maatrvelk. Wordt een ont$'erp aan
geleverd (RAW) ofdient de opdrachtnemer- aan de lat te staan roor het ontwerp
IGC)i Hetzeifde geklt vool de gewe[ste
mate van invloed e[ toetsiflg tijdens de
realisatie. Is dat traditioneei (UAV-directie) ofis dat op afstard via Systeem Ge-

richte Contractbeheersing?
Àis vooí een GC rvortlt gekozen in
combinatie met SË, dar hccft de opdlachtgever zich te realiseren welke
processen zij aanuit de ISO 15288 wenst
aan te sturen. Ook zal uit de aanbestedingsstukkerl moeten biijken dat de aan
dc marktte le\,elen informatie zelfoolr
het product is van de SE-methodiek. Dat
betekent dat eI SE-ont\yerpproducten
door de opdrachtgevel moeten worden
aangeleverd. Denk aan een corlplete en
correcte objecten, enfu ctieboom met

toelichting. Ook een verificatie-r appolt
dat aansluit bii h€t nivealr, omvang en
diepte ran de door dr' opdrrch I qer r,r'
aangeleveide .letailleringen mag oiet
ontbreken.
Van een inschrijver mag rvorden ver\\'dcht dar deze al in de lendel de contractdocumenten en eisen groldig ana

lyseert. Alle relaties met de verschiliende
objectei van het systeem di€nen te rÍo1'
den gelegd, waarbij de door de opdracht'
gevel veastrekte informatie en de compleetheid daar-r,an worden gecheckt.
Hierbï komt het raakvlak tusseo SE en
cortractmana[lement om de hoek kijken.
Nog steeds wolstelt de markt met de administratieve status van bindende vetsus
niet binden<1e informatie. Daarnaast
lvordt vaal gehoord dat de geboden in'
formatie lriet compleet zou zijn, terwijl
die infolmatie via openbare kanalen is te
madplegen. Uit rechtspraak blijkt echtcl
dat een opdrachtgever nict instaatvoor
de clmvang van de verstlekte informatie,
t'el de juistheid ervaa.

Start vroeg met V&V-plan
De inschrijver zal io de tender haar
schaal'se middelen: tijd, geld en arbeid,

dusdarig moeten inzetten clat per datum
opleveing woldt voldaan aan de eisen
van de overeenkomst. ln de tender zal
dus aleen dorninanle onh\ erpLedaclrr,

moeten worden ontivikkeld rvaarbij a1
gestal t wol dt met het samenstellen van
een Ve, iÍicatie- & validatie- plan.
SE gaat dus om de handling van informatie. Die infollnatie is niet alleen tech
nisch geladen maar ook administratief
r,\,irt bctrcft de toepassing ervau. De uiteindelijke prijsstelling is een spiegel van
de economische Íunctie van de door dc
opdlachtgever aangeboden en dool de
inschrijver verrverkte informatie.
Pieter de Vries, Kpietol en Fabian de
Jong, SE €onsultant

