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WaterleidingMaarschappijOverijssel(WMO)ontwikkeltondermeerindustriewaterprojecten.
Ondankslietontbrekenvangroteendoorgaanswarcrverslindendeindustrieën m lietvoorzieningsgcbied,isWMOvooruitstrevend tewerkgegaan methercreè'envanmaatwerkoplossingenvoorgrote
waterklanten. Dezevormvan projecten vertoontovereenkomsten, maarzekerookverschillenten
opzichtevan deinterneprojecten. Eenaspectdaarvan ishetplannenenramen. Inditartikelwordt
zoweltheoretischalspraktisch ingegaan opdezetweeprojectbeheersaspecten. DeopgedaneervaringenzijnvoorWMOmedeeenrcdcngcwccsttotdeoprichting vanAqualink,samenmetWaterschap
ReggeeuDuikel.
Deuniverselewerkwijzevan projectmanagementwordtookgehanteerd bijderealisatievanprojecten indewaterleidingsector.Tot
voorkortwarendeprojecten bij waterleidingbedrijven 'intern';hetbetrofuitbreidingof
aanpassingvandeeigeninfrastructuur waarbijopdrachtgever- enopdrachtnemerschap in
feiteinéénhand waren.Derrendvanderealisatievanmaatwerkprojecten voor bedrijven
zoalsdiedoormeerdere waterleidingbedrijven
isingezet,brengthierechterveranderingin.
Deopdrachtgever ishierbijexternengaar
andersommetverwachtingen enafspraken.
Deprojectkenmerken waarbijditheteerst
tasrbaarwordt,zijn tijd engeld.Maarookvoor
deorganisatie,informatie enkwaliteitgelden

Afb.i:

anderspelregels.Ombijde totstandkoming
vanmaatwerkprojecten opeenadequatewijze
invullingtegevenaanhetopdrachtnemerschapisdoorWMO/AqualinkinsamenwerkingmetdeTUDelft enDHVeenmethode
ontwikkeltdieplanningenkostenramingvan
maatwerkprojecten toetstaanmogelijkerisico's.Dezesrudieisuitgevoerdals afstudeerprojecrondersupervisievanprofir.J. van Dijk
(TUDelft).
De theorie
Herbegriprisicobestaatuiteentweetal
componenten:kansengevolg.Doorhetvermenigvuldigen vandezetweecomponenten
ontstaatdemogelijkheid risicotekwantifice-

ren.Herontstanegetaliseenverwachtingswaardewelkeindezecontextrisicowordt
genoemd(dezeaannameimpliceertoverigens
dat'risico'tevensbetrekkmghecfr opmogelijkepositieveontwikkelingen).
Ineenanalysevandeonzekerhedenvan
eenprojecrdientonderscheidgemaaktte
wordentussennormaleonzekerhedenenbijzonderegebeurrenissen.Mernormaleonzekerhedenwordtgedoeldopdespreidinginde
groottevandeverschillendeonderdelenvan
eenplanningdanweleenraming.Bijzondere
gebeurtenissenzijnonverwachte(endoorgaansongewenste)zakendienietuittesluiten
zijnmaarwaaropdekanskleinis.Herverschil
tussennormaleonzekerhedenen bijzondere
gebeurtenissen isdateennormaleonzekerheidzichzekervoorzaldoeneen bijzondere
gebeurteniseenbepaalde verschijningkans
heeft.
Doorhetintroduceren vanonzekerheidsintervallenindebekende,opklassieke(deterministische)wijzevastgestelde,planningof
raming(zieafb.r)ontstaateen kansverdeling
vannormalegebeurrenissen inplaatsvaneen
vasteeinduitkomst.Aandezekansverdeling
wordteeninschattingvanheteffect van
mogelijke bijzonderegebeurrenissen (zoals
calamiteiten) toegevoegdwaarnaheteindresultaatbestaatuiteenrealistischer inschattingvantijdsduur enkosten.
Debasisvooreenrisicoanalysewordtgeleverddooreenrisico-inventarisatie waarinde
verschillendeonzekerheden vastgestelden
gekwantificeerd worden.Deanalysevannormaleonzekerhedenvindtplaatsaandehand
vaneenreedsvastgesteldeplanning.Doorhet
uitvoerenvanpersoonlijke interviewsen
groepsgewijze brainstormsessies vindtde
inventarisatie vanbijzondere gebeurtenissen
plaats.Daarnawordenaandiegebeurtenissen
afzonderlijke risico'stoegekend.
Zonderbeheersmaatregelen tebenoemen
isdeprojectorganisatie nahetuitvoerenvan
eengedegenrisico-inventarisatie reedsinstaat
mogelijke problemen ineenvroegstadium te
signalerenenopeffectieve wijzerebeheersen.
Deuiteindelijke kansverdelingen van
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Planning metnormaleonzekerheidsintervallen

tijdsduur en kosten ontstaan na uitvoering
van een Monte Carlo simulatie. Dit zal hieronder met een praktijkvoorbeeld nader toegelicht worden.

Dein het van begin van het project opgestelde planning (zieafb. 1)dient als uitgangspunt voordeuitwerking van de risicoanalyse

den zichtbaar gemaakt door middel van driehoekige kansdichthcidsfuncties.

met betrekking tot de normale onzekerheden.

De praktijk

Deplanning bestaat uit twee hoofdfasen:
een voorbereidingsfase (fase 1 tot 4) eneen uitvoeringsfase (fase 5en 6)diezijn opgedeeld in
een aantal sub-fasen. In een eerste beschouwing vande planning valt opdat de activiteiten zichalleop het kritieke pad bevinden (een
vertraging in een willekeurige fase heeft directegevolgen voor de totale tijdsduur van het
project) en dat vergunningprocedures niet in
deplanning zijn opgenomen.

In een Monte Carlo simulatie wordt uit
ieder van de afzonderlijke driehoekige kansverdelingen steeds één waardegetrokken, deze
waarde stelt dus een mogelijke tijdsduur van
het desbetreffende projectonderdcel voor.
Optellen van dezegesimuleerde tijdsduren
levert één mogelijke eindtijd op.De uiteindelijke kansverdeling (afb. 3)iseen samenvoeging van 10.000van dezesimulaties engeeft de
verwachte tijdsduur -en de spreiding hierinvan het project weer op basis van normale
onzekerheden. In dit geval blijkt de verwachte
tijdsduur opbasis van normale onzekerheden
slechts beperkt aftewijken vande geplande
tijdsduur (14,5maand tegen 12maanden) met
een standaarddeviatie van 0,9 maand.

Decasestudie isuitgevoerd aan de hand
van een maatwerkwaterproject van Waterleiding Maatschappij Overijssel vooreen producent van voedingsmiddelen in Zwolle.De
waterbehoefte van het bedrijf van400.000
kubieke meter perjaar werd door WMO voorzien door middel van dereguliere levering van
drinkwater vanafpompstation Engelse Werk.
De hardheid van het geleverde drinkwater vereisteeen nadere ontharding bij het bedrijf zelf
Door het plaatsen en beheren van een bron
voor diepgrondwater op het terrein van het
bedrijfen een eenvoudige zuivering bleek het
mogelijk lokaal water met een lage hardheid te
leveren.Ditzou een aanzienlijke kostenreductieopleveren. Het project was een van de eerste
ervaringen van WMO met het uitvoeren van
een maatwerkopdracht vooreen externe
opdrachtgever.
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Kansdichtheidsfuncttc benodigdetijd (maanden)

Door raadpleging van verschillende
experts zijn per projectonderdeel 'best- en
worst case'scenario's van de normale gebeurtenissen aangegeven. Dewaarden genoemd in de
originele planning zijn als'most likely' aangenomen. Samenvoeging van dezecijfers levert
de inventarisatie opdie in afbeelding 2 grafisch
isweergegeven. In deze afbeelding zijn per
projectonderdcel de verschillende onzekerhe-
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Na kwantificering vande bijzondere
gebeurtenissen iseen rangschikking inderisico'saangebracht enontstaat eenoverzicht van
devoornaamsterisico's(tabel 1).Metbehulp van
eenMonteCarlosimulatie ontstaat tevens

VerwachtevertragingaLsgevobjvan bijzonderegebeurtenissen
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inzicht indegevolgen vandegezamenlijke bijzonderegebeurtenissen ophetproject (afb.4).
Detotale verwachte vertraging alsgevolg
van bijzondere gebeurtenissen bedraagt 6,9
maanden met een standaarddeviatie van4,4
maanden. Dein afbeelding 4zichtbare relatievemaxima in de kansdichtheidsfunctie
worden veroorzaakt door het samenvallen van
enkele risico's van eenvergelijkbare grootte.
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Case
Likely
Case
(dagen) (dagen) (dagen) (%)
(dagen)
(dagen)
Extra
vergunningprocedures
Onvoldoende personeel
Slechte samenwerking
Traagheid in besluitvorming
Totaal in dagen
Totaal in maanden

Tabel1:
Door samenvoeging van degevolgen van
normale onzekerheden en degevolgen van bijzondere gebeurtenissen ishet mogehjk voorspellingen tedoen met betrekking tot de planning en de raming van het project alsgeheel.
In dit gevalvolgt uit devoorspelling (na
toevoegingvan een vergunningprocedure van
ongeveer 11 maanden) een verwachte tijdsduur
van 32maanden voor het project met 580.000
gulden alsverwachte kostprijs (ziefiguren 5en
6).Debijzondere gebeurtenissen met betrekking tot dekosten van het project vertonen een
verloop waarin meerdere maxima voorkomen;
de aanwezigheid hiervan resulteert in het relatieve maximum zichtbaar in afbeelding 6.
Ervan uitgaande dat de begrote kostprijs
van het project als basis voorde vraagprijs
gehanteerd zal worden ishet met het ontstane
inzicht in de kansverdeling mogelijk aan de
kostprijs van het project een overschrijdingskans te koppelen. Dit betekent dat voor
belangrijke projecten met veel concurrentie
een kostprijs vastgesteld kan worden met een
grote overschrijdingskans tot bijvoorbeeld 30
ofzelfs 50procent (endus 30tot 50procent
kans op verlies)terwijl voor een minder strategisch project een veiliger uitgangspunt gehanteerd wordt (10procent overschrijdingskans).
Deaanbieding wordt voor strategische projecten dus lager.
Devestiging van het bedrijfbevindt zich
in het onttrekkingsgebied van pompstation
EngelseWerk, waarWMOeen vergunning
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KansdichthcidsjTtnctie verwachte tijdsduur
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Voornaamstebijzonderegebeurtenissenvoorbereidingsfase
ontwikkeld. Opdezewijze ishet risico voor de
gebonden klanten van WMOtot een minimum beperkt, f

bezit om grondwater teonttrekken. Het risico
dat eraantrekkelijkere alternatieven zijn, is
daarmee klein.Afbeelding 6toont aan dat een
kostprijs van700.000gulden een verantwoord
uitgangspunt voor het vaststellen van de uiteindelijke vraagprijs zou zijn.

A.van Rosmalen (zoooj. Eersrdenken dan doen! Risicomanage-

Evaluatie en conclusies

RISMAN (15^7). DeRISMAN-merhode: Een instrument voor
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ment voor marktgerichte waterprojecten. TU Del/t.

Deevalutie van het project leert dat voor
voorbereiding en voltooiing van de werkzaamheden opeen planning van 12 maanden in
totaal 28maanden nodig bleken.Degrote vertraging opgelopen gedurende het project bleek
voornamelijk tewijten aan het ontbreken van
een vergunningprocedurc inde planning en
een lange mwcrktijd van het snclfilter. Degrote uitloop van het project heeft bijgedragen
aan een overschrijding vande begrote kosten
van 40procent.

risicomanagement voorgrote injrastrucruurprojecten.
Stuurgroep RISMAN 2.
Pro/ir.drs.J.K. Vrijling (1994). Raming ais prognose.TU Del/t.

Indien risico-analyse was toegepast was bij
deplanning en raming een aanmerkelijk beterebenadering van dewerkelijkheid bereikt.
Intussen wordt nu reeds enigejaren zacht
water opmaatgeleverd naar tevredenheid van
de klant.Het betaalde leergeld heeft geleid tot
een vergroting van kennis die nu verder wordt
ontwikkeld bijAqualink.
Eenconclusie voorWMOwasdat de aangegeven risico's niet pasten binnen de gangbaredrinkwaterpraktijk. Besloten istot de
oprichting van deonderneming Aqualink,
waarin dergelijke projecten met allelusten en
lastenzijn overgenomen en verder worden
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