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1

INLEIDING
Een van de taken van Werkgroep 12 ‘Onderwijs en opleiding’, onderdeel van het GeoImpuls programma, is om de Geo-Impuls kennis en producten een plaats te geven
binnen onderwijs en opleiding.
Om te komen tot een doelmatige en effectieve vorm van kennisoverdracht binnen het
daarvoor beschikbare budget is besloten een enquête te houden onder een groep
geselecteerde deskundigen om inzicht te krijgen in de kennisbehoefte op het gebied van
Geo-Impuls en aanbevelingen te vragen over gewenste vorm en inhoud van onderwijs &
opleiding.
In totaal zijn 21 personen geïnterviewd.
De enquêtes zijn geanonimiseerd beschikbaar, en zijn integraal opgenomen in de
downloadbare versie van dit rapport (http://www.geoimpuls.org/).
Dit rapport omvat, gerapporteerd per thema, de analyse van de resultaten van de
enquête, aanbevelingen en conclusies.
Aan het einde van het rapport zijn uitspraken van respondenten opgenomen die door de
auteurs als bijzonder, wetenswaardig en/of interessant zijn beoordeeld (Hoofdstuk
“Uitgelicht”).
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2

ACHTERGROND EN WERKWIJZE

2.1

Inleiding
Om te komen tot een effectieve en complete wijze van kennisoverdracht is het belangrijk
te inventariseren wie de afnemers van kennis zijn en wat hun kennisbehoefte is.
Aan de respondenten is een mening gevraagd over (onder meer) de volgende vragen:
•
•
•
•
•
•

Aan welke kennis is vooral behoefte als het gaat om Geo-Impuls, waar moeten
de accenten worden gelegd?
Welke eisen zou je moeten stellen aan een vakbekwaam geo-ingenieur?
Op wie zou de onderwijs- en opleidingsinspanning zich vooral moeten richten
(doelgroep)?
Op welke wijze zou de kennisoverdracht optimaal kunnen worden ingericht?
Hoe zou de inhoud en de van kennisoverdracht er uit kunnen zien (voor de
gekozen) wijze van kennisoverdracht?
Wat is het mogelijk belang van certificering op het gebied van geo-engineering,
hoe kijkt de markt daar tegen aan?

De respondenten hadden tijdens en/of in de afrondingsfase van het Geo-Impuls
programma zitting in het Kernteam van Geo-Impuls en/of waren bestuurslid van de
afdeling Geotechniek van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI).
Dientengevolge kan met redelijke zekerheid worden aangenomen dat de respondenten
over voldoende Geo-Impulskennis, als ook over voldoende kennis van het werkveld
beschikten om tot een afgewogen en objectief oordeel te komen.
De groep van respondenten is breed van samenstelling en kan daardoor de
problematiek vanuit verschillende invalshoeken beschouwen. Vertegenwoordigers van
opdrachtgevers (grote gemeenten en rijksoverheid), bouwers (aannemers), ontwerpers
(ingenieursbureaus, ingenieursbureaus van aannemers), kennisinstituten en
onderwijsinstellingen hebben deelgenomen aan de enquête (alle ‘bloedgroepen’ zijn
vertegenwoordigd). Naast vertegenwoordigers van de ‘bloedgroepen’ is ook aan
deskundigen op het gebied van mens & omgeving (inclusief communicatie) en arbitrage
om een mening gevraagd.

2.2

Vraagstelling
De vraagstelling is geclusterd rondom de volgende thema’s:

•
•
•
•
•

Achterban respondent en verspreiding Geo-Impuls;
Kennisbehoefte;
Eisen aan de geo-ingenieur;
Doelgroep, wijze van kennisoverdracht, vorm en inhoud van kennisoverdracht;
Certificering.

De vraagstelling wordt hierna per thema kort toegelicht.
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Achterban respondent en verspreiding Geo-Impuls
Doel was om inzicht te krijgen in de achterban van de respondent (bloedgroep) en
status van verspreiding van Geo-Impuls. Gevraagd is naar:
•
•
•
•

Type organisatie (bloedgroep en omvang organisatie);
De wijze waarop en de mate waarin een organisatie is betrokken bij het Geo-Impuls
programma;
De wijze waarop en de mate waarin Geo-Impuls kennis en producten zijn ontsloten
binnen een organisatie;
De stand van zaken betreffende de implementatie van Geo-Impuls kennis en
producten binnen de organisatie (ook onder de niet-geotechnici).

Kennisbehoefte
De kennisbehoefte is geïnventariseerd om te kunnen bekijken hoe de accenten in
kennisoverdracht moeten worden gelegd, beschouwd vanuit de visie van de
respondenten na 5 jaren Geo-Impuls. Daarvoor is (onder meer) stilgestaan bij het
relatieve belang van de in 2009 benoemde Geo-Impuls thema’s Contracten, Techniek,
Mens & Omgeving en het overkoepelende thema Geo-risicomanagement.
Toelichting:
•

Aan het begin van het Geo-Impuls programma is onderzocht op welke onderwerpen
vooral winst te behalen zou zijn als het gaat om het reduceren van geotechnisch
falen. Deze onderwerpen zijn in de twaalf Geo-Impuls werkgroepen nader
onderzocht:
Werkgroep 1
Werkgroep 2
Werkgroep 3
Werkgroep 4
Werkgroep 5
Werkgroep 6
Werkgroep 7
Werkgroep 8
Werkgroep 9
Werkgroep 10
Werkgroep 11
Werkgroep 12

RisicoVerdeling – Geotechniek (RV-G);
Geo-Communicatie;
Risicogestuurd Grondonderzoek;
Kwaliteitscontrole In De Grond Gevormde Elementen;
Contracteisen Geotechniek;
Ondergrond Naar de Voorgrond In Projecten (ONVIP);
Kloof Uitvoering – Adviseur;
Betrouwbaar Ondergrond Model (BOM);
Lange Termijnmetingen & Modelvalidatie;
Showcase Observational Method;
Internationale Samenwerking;
Opleiding en Onderwijs.

De onderwerkpen van de werkgroepen zijn in de communicatie naar buiten toe
gebundeld onder de drie Geo-Impuls hoofdthema’s:
Thema 1: Contracten (werkgroepen 1, 3, 5 en 6);
Thema 2: Techniek (werkgroepen 4, 8, 9 en 10);
Thema 3: Mens & Omgeving, inclusief communicatie (werkgroepen 2, 7, 11 en 12).
Het expliciet uitvoeren van Geo-risicomanagement is benoemd als overkoepelend
en is de rode draad door het Geo-Impulsprogramma.
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Eisen aan de geo-engineer
In dit onderdeel zijn de opleidings- en ervaringseisen onderzocht waaraan een
vakbekwaam geo-ingenieur zou moeten voldoen. Ook is gekeken of de TU/HBO
opleidingen goed aansluiten bij dat wat de markt vraagt (beschouwd vanuit de
verschillende bloedgroepen).
Een belangrijke vraag voor de werkgroep is verder in welke mate het beheersen van
(geo)techniek bijdraagt of zelfs noodzakelijk is om succesvol te kunnen zijn in het
vakgebied Geo-Engineering en bij te kunnen dragen aan Geo-risicomanagement.
Toelichting:
•

•

•

Eerdere inventarisatie van het onderwijsveld door Werkgroep 12 toonde aan dat van
de 720 studenten die vrij komen van WO- en HBO opleidingen die traditioneel de
starters binnen het werkveld van ´de geo-engineer´ leveren, slechts een tiental meer
dan 80 EC (16 maanden) aan studiebelasting binnen het vakgebied hebben
besteed. De rest (ongeveer 700 studenten) besteedde minder dan 560 uur (20 EC)
binnen het vakgebied;
Het is niet duidelijk hoeveel van deze studenten daadwerkelijk in het vakgebied
terechtkomen, maar in het buitenland wordt om aanzienlijk meer aan
opleidingsinspanning gevraagd in geo-engineering voordat je als vakbekwaam geoengineer door het leven kan gaan.
De DGGT (de Duitse equivalent van KIVI-Geotechniek) stelt bijvoorbeeld dat
minimaal 20 maanden studietijd moet worden besteed aan technisch inhoudelijke
vakken, waarvan minimaal 8 maanden studietijd aan geotechniek (waarbij het
afstuderen in de geotechniek is meegeteld).
Er bestaat binnen het HBO geen afstudeerrichting geo-engineering.
Het is vanuit die invalshoek conform verwachting dat er onder de HBO-er slechts
weinig uren besteed worden aan geo-engineering gerelateerde vakken. Dit betekent
overigens niet dat het gebrek aan basiskennis later niet kan worden
gecompenseerd. Maar, een afstudeerrichting in geo-engineering op HBO niveau kan
worden overwogen. Dit beperkt (onder meer) de nog aanvullend benodigde
opleidingsinspanning.

Doelgroep, wijze van kennisoverdracht, vorm en inhoud
Binnen dit onderdeel van de enquête is gevraagd om suggesties te geven over de
doelgroep, de wijze van kennisoverdracht (het middel van kennisoverdracht) en over de
vorm en inhoud (hoe daaraan invulling te geven).
Met welke onderwijs en opleidingsinspanning zou de bloedgroep, vertegenwoordigd
door de respondent, het meest zijn gebaat?
Certificering
Certificering op het gebied van geo-engineering houdt de gemoederen al lange tijd
bezig. Het is nu actueel, onder meer omdat het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)
en de Britse Engineering Council recentelijk een overeenkomst tekende om de
internationaal erkende beroepskwalificaties Chartered Engineer (WO-niveau) en
Incorporated Engineer (HBO-niveau) voor ingenieurs ook in Nederland in te voeren.
Daarnaast is in Nederland enige tijd ervaring opgedaan met het Constructeursregister.
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2.3

De enquêtes
De enquêtes zijn voorbereid door de leden van werkgroep 12, waarbij rekening is
gehouden met:
•
•
•

De doelstellingen van het onderzoek;
De resultaten van de onderwijsinventarisatie zoals die eerder door werkgroep 12 is
uitgevoerd (Aandacht voor Geo-engineering in het onderwijs, Stand van zaken
2013, versie 2/1 September 2014);
De gesprekken zoals door werkgroep 11gevoerd tijdens het werkbezoek aan de
DGGT in Duitsland (Bijlage V).

Alle enquêtes zijn mondeling afgenomen door dezelfde twee leden van de werkgroep
(beiden waren daarbij ook iedere keer aanwezig). De resultaten van de enquête zijn
daarna in werkgroepverband verder geanalyseerd en besproken.

2.4

Bloedgroepen
De respondenten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën (bloedgroepen):
•
•
•
•
•
•

Onderwijsinstelling
Hieronder vallen zowel WO als HBO instellingen;
Kennisinstituut
Hieronder vallen de vooral op toegepast onderzoek gerichte instituten;
Opdrachtgever
Het gaat hier om rijksoverheid en grote gemeenten;
Ingenieursbureau bouwer
Het betreft de ingenieursbureaus van aannemers;
Ingenieursbureau ontwerper
Het betreft de ontwerpende ingenieursbureaus die deel uitmaken van een
multidisciplinaire organisatie;
Gespecialiseerd geotechnisch ingenieursbureau
Het gaat hier om ingenieurs bureaus die zich voornamelijk richten op
geotechniek, geo-hydrologie en grondkarakterisering (zij zijn relatief
monodisciplinair ten opzichte van de hierboven genoemde groep).

Aan de enquête is tevens deelgenomen door deskundigen op het gebied van
mens & omgeving (inclusief communicatie) en op het gebied van arbitrage.
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3

ORGANISATIE EN KENNISONTSLUITING

3.1

De vragen
Eerst is gevraagd welke organisatie door de respondent wordt vertegenwoordigd
(bloedgroep en omvang organisatie).
Daarna zijn de volgende vragen gesteld (waarop door de respondenten een score kon
worden gegeven):
•
•
•

Is uw organisatie op enigerlei wijze betrokken bij Geo-Impuls?
Is de Geo-Impuls kennis en zijn de producten actief gepromoot binnen uw
organisatie?
Is het bestaan van Geo-Impuls ook daadwerkelijk bekend binnen uw organisatie
(onder lijnmanagers, projectleiders, constructeurs in de verschillende afdelingen en
vestigingen verspreid over het land, etc.)?
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3.2

Resultaten
De resultaten zijn grafisch weergegeven in de figuren 1 t/m 3, waarin de grootte van de
symbolen steeds het aantal respondenten weerspiegelt.

Fig. 1 Mate waarin het Geo-Impuls programma is gepromoot binnen de organisatie vs. mate van
betrokkenheid van de organisatie bij het programma.

In Fig. 1 wordt het volgende waargenomen:
•
•
•

De mate van promotie is bij de opdrachtgevers en de gespecialiseerde
ingenieursbureaus hoog;
De mate van promotie bij de onderwijsinstellingen is zeer laag;
De mate van promotie bij de overige organisaties geeft een wat wisselender
beeld (overigens zonder uitschieters naar beide zijde).

Noemenswaardig is verder dat uit de gegeven antwoorden blijkt dat bij gespecialiseerde
geotechnische ingenieursbureaus en bij opdrachtgevers tot op managementniveau
betrokkenheid is bij het Geo-Impuls programma.
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Fig. 2 Mate waarin het Geo-Impuls programma bekend is buiten de groep geotechniek in de organisatie vs.
mate van betrokkenheid van de organisatie bij het programma.

In Fig. 2 wordt het volgende waargenomen:
•

Een opvallend groot aandeel van de respondenten scoort de eigen organisatie
onvoldoende als het gaat om ‘bekendheid Geo-Impuls buiten geotechniek’.
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Fig. 3 Mate waarin het Geo-Impuls programma bekend is buiten de groep geotechniek in de organisatie vs.
mate waarin het Geo-Impuls programma gepromoot is binnen de organisatie.

In Fig. 3 wordt het volgende waargenomen:
•
•
•
•

Hoe meer er is gepromoot des breder de bekendheid van het Geo-Impuls buiten
de geotechniek (er lijkt een positieve correlatie);
Bij onderwijsonderstellingen lijkt geen sprake te zijn van promotie en spreiding
buiten het vakgebied;
Bij de geïnterviewde opdrachtgevers is sprake van een actieve en effectieve
promotie (een hoge score voor promotie en ook voor mate van bekendheid);
Bij de ingenieursbureaus van de bouwers en van de ontwerpers is het beeld
divers, regelmatig is gemeld dat er op dit punt nog het nodige missiewerk te
verrichten is.
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3.3

Conclusies en aanbevelingen
De respondenten maken onderdeel uit van een bijzondere doorsnede door het
werkveld, aangezien zij allen op enigerlei wijze persoonlijk betrokken zijn of waren bij
het Geo-Impuls programma of hierover regelmatig zijn geïnformeerd (binnen het bestuur
van de afdeling Geotechniek van KIVI). Desondanks scoort de mate van ‘bekendheid
van Geo-Impuls buiten de geotechniek groep’ binnen de door hen vertegenwoordigde
organisaties regelmatig onvoldoende (Fig. 2 & Fig. 3).
Dit geeft te denken.
Promotie en verspreiding binnen de eigen organisaties helpt (Fig. 3). Dit kan nog beter.
De volgende redenen zijn genoemd voor de huidige (wat te lage) score op verspreiding
en/of promotie:
•

•

•

•
•
•

Te weinig sturing vanuit de lijn op invoering van het programma binnen de eigen
organisatie, hierbij hoort ook aandacht voor sturing op teamsamenstelling (door
de juiste personen in het team te plaatsen wordt ook betere verspreiding van
kennis van de materie bewerkstelligd);
Geo-impuls is te monodisciplinair opgepakt (geo-impuls is binnen de discipline
blijven hangen);
De bedrijfsvisie is gericht op risicomanagement op projectniveau, hiervan is georisicomanagement onderdeel. De geo-technici zijn goed op de hoogte van het
geo-impuls programma en maken deel uit van het projectteam. Hierdoor is
noodzaak voor brede verspreiding onder niet geo-technici niet zo relevant (dit
argument is zowel door ingenieursbureaus als kennisinstituten naar voren
gebracht);
Er wordt te weinig opleidingstijd besteed aan het zich eigen maken van de geoimpuls kennis en producten (het alleen maar beschikbaar stellen van onderwijs
& opleidingsmateriaal is niet voldoende);
Niet direct een reden, maar wel een aangedragen constatering: ‘bij de grotere
projecten lijkt de invoering van zaken die samenhangen met Geo-Impuls beter
op orde dan bij de kleinere projecten’;
Promotie is niet nodig omdat het programma al voldoende bekendheid heeft
gekregen vanuit de pers en andere promotie initiatieven die zijn ontplooid buiten
de eigen organisatie.

De hoge mate van verspreiding bij gespecialiseerde geotechnische bureaus kan deels
verklaard worden doordat er nauwelijks ‘doelgroep’ bestaat buiten de eigen
vakdiscipline (op management en geografische spreiding na). Tevens is verspreiding
gemakkelijker omdat ‘de boodschap gemakkelijk wordt begrepen/ontvangen’ door geoengineers onderling. Ten slotte wordt opgemerkt dat de grootte van de organisatie een
rol speelt. Bij kleine organisaties (< 10 mensen), vaak het geval bij de gespecialiseerde
organisaties, is een goede verspreiding relatief snel bereikt.
Er is binnen het onderwijs weinig aandacht voor geo-risicomanagement. Daarbij zijn
twee opmerkingen van belang:
•

Binnen de WO-opleiding wordt geo-risicomanagement bij de opleiding geoengineering gedoceerd als apart vak (dat gaat dus over een tiental ingenieurs
per jaar) daarbuiten niet. Als er al aandacht wordt besteed aan algemeen
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•

•
•

•

•
•

risicomanagement, met beschouwing vanuit verschillende invalshoeken, dan
wordt geo-risicomanagement daarin niet expliciet behandeld;
De HBO-opleiding heeft geen afstudeerrichting geo-engineering. Wel wordt
geotechniek (in meer of mindere mate) gedoceerd. (geo)-Risicomanagement
wordt in veel vakken aan de orde gesteld/benoemd, maar zeker niet expliciet als
vak gedoceerd;
Het niet breed bekend zijn van de Geo-Impuls kennis en producten is geen
indicator voor de mate van toepassing binnen projecten;
Als deskundige geo-technici tijdig betrokken zijn bij het project en bijdragen aan
het overkoepelende projectrisicomanagement dan is de toepassing van georisicomanagement gewaarborgd. Niet altijd wordt aan deze voorwaarden
voldaan. Vooral bij kleinere projecten is de kans groot dat de geotechnische
expertise niet tijdig is gemobiliseerd. Brede verspreiding van de boodschap heeft
hier vooral toegevoegde waarde, om te bereiken dat het projectteam de status
van ‘bewust onbekwaam’ bereikt waar het gaat om de toepassing van GeoImpuls kennis en producten en in het bijzonder Geo-risicomanagement;
De lijn kan een positieve bijdrage leveren door:
o Te sturen op het expliciet uitvoeren van geo-risicomanagement binnen
het overkoepelende projectrisicomanagement;
o Door aandacht te vragen voor de team-samenstelling, zodat de juiste
expertise op het juiste moment bijdrage kan leveren;
o Door te zorgen dat de juiste expertise inderdaad aanwezig is (en daar
hoort kennis van het geo-impuls programma en de producten bij);
Geo-risicomanagement zou verankerd moeten worden binnen het
kwaliteitssysteem (als expliciet onderdeel van het overkoepelende project
management);
Binnen onderwijs zou best expliciet aandacht mogen worden gevraagd voor
geo-risicomanagement. Al dan niet als apart vak gedoceerd, indien
risicomanagement op een algemeen niveau wordt gedoceerd, dan zou georisicomanagement in elk geval als aparte invalshoek moeten worden benoemd
(bv. als extra bril onder techniek in de RISMAN filosofie). Gezien de kosten die
voortkomen uit geotechnisch falen, valt hier met een relatief geringe inspanning
waarschijnlijk behoorlijk winst te boeken.
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4

VISIE OP GEO-IMPULS THEMA’S EN GEOTECHNISCH FALEN

4.1

Inleiding
In dit onderdeel van de enquête wordt gevraag terug te kijken naar de drie thema’s die
echt belangrijk zijn voor het reduceren van geotechnisch falen (en vooral naar het
relatieve belang hiervan), als ook naar het belang van het toepassen van georisicomanagement. Dit op basis van eigen project ervaring en de kennis opgedaan
binnen het geo-impuls programma.
Doel is om te verifiëren of er na 5 jaren Geo-Impuls nog op dezelfde wijze naar de
problematiek wordt gekeken als voorheen en om te inventariseren welke thema’s extra
aandacht nodig hebben in onderwijs en opleiding.

4.2

Vragen
De respondenten is gevraagd om terug te blikken op projecten binnen de eigen
organisatie (uitgezonderd de Arbiter die met een overkoepelende blik naar de materie
heeft gekeken) waarin dingen niet (zo) goed zijn gegaan en op basis hiervan antwoord
te geven op de volgende vragen:
•

•

Welke van de volgende aspecten hebben de grootste invloed als het gaat om
het terugbrengen van geotechnische faalkosten: ontbreken van georisicomanagement, gebrek aan technische kennis, een onvoldoende doordacht
contact of gebrek aan aandacht voor mens en omgeving (inclusief
communicatie)?
Waar is vooral winst te halen is als het gaat om reduceren van geotechnische
faalkosten (‘winstpakkers’).

Vervolgens is de respondenten gevraagd de volgende oorzaken van geotechnisch falen
te rangschikken op relatief belang:
•
•
•
•

Onvoldoende (h)erkenning van het belang van geo-engineering binnen de
projectorganisatie;
Onvoldoende helderheid over verdeling van risico’s en verantwoordelijkheden
binnen het project;
Geotechnici maken de geotechnische risico’s onvoldoende expliciet;
Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het gebied van geo-engineering.

Het was vrij aan de respondenten om ook nog een andere mening te geven (en die te
scoren).
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Resultaten
De resultaten zijn weergegeven in de onderstaande figuren 4 t/m 6.
Fig. 4 betreft de uitwerking van de vraag over het relatieve belang van de
onderscheiden Geo-Impuls aspecten.

Relatief belang van de 4 Geo-Impuls
aspecten bij falen

aantal keren op deze plaats genoemd per aspect

4.3

Geotechniek

Georisicomanagement proces

Mens & Omgeving

Contract

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

eerste plaats

tweede plaats

derde plaats

vierde plaats

Fig. 4 Rangschikking van het relatief belang van de vier Geo-Impuls aspecten bij falen.

In de grafiek is te zien:
•
•

Dat geotechniek en geo-risicomanagement bijna nooit op de laatste plaats
scoren (ze zijn dominant, zowel op de eerste als tweede plaats);
Dat contract en mens & omgeving het vaakst op de laatste plaats worden
gerangschikt.
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Fig. 5 is de uitwerking van de open vraag naar de winstpakkers als gaat om
faalkostenreductie.

Winstpakkers
Risicomanagement
proces toepassen
12%

Communicatie kloof
16%

Reclame maken
georisicomanagement
12%

Risicogestuurd
grondonderzoek (data
beschikbaarheid)
12%

Risicoverdeling in
contract
24%

Vakmanschap
20%

Kennismanagement
4%

Fig. 5 Aspecten waarop winst te behalen is bij het reduceren van geotechnische faalkosten.

De respondenten is gevraagd de in hun visie belangrijkste ‘winstpakker’ te benoemen
(met welke inspanning kan al snel een stap voorwaarts worden gezet).
De volgende observaties en/of opmerkingen zijn van belang:
•

•
•
•

De belangrijkste winstpakker hoeft niet gelijk te zijn aan de belangrijkste
‘bijdrager’ aan geotechnisch falen:
o 9 van de 20 respondenten scoren het toepassen van Georisicomanagement het hoogst als het gaat om reduceren van
‘geotechnisch falen’ (Fig. 4). Als grootste winstpakker is echter een
heldere ‘risicoverdeling in contract’ benoemd (Fig. 5);
o Eén respondent scoort mens & omgeving op de derde plaats als het om
oorzaak gaat, maar geeft aan dat dit de grootste winstpakker is (vanuit
de ervaring dat bij onvoldoende aandacht voor dit aspect relatief kleine
(technische) missers tot grote (financiële) gevolgen kan leiden).
Het tijdig aanleveren van adequate grondonderzoeksdata is vaak als
winstpakker benoemd. Deze winstpakker is door de auteurs vertaald naar het
uitvoeren van Risico-gestuurd grondonderzoek.
Alle Geo-Impuls thema’s en ook de wens om vooral (geo)risicomanagement toe
te passen zijn benoemd als winstpakker.
Er zijn geen voor Geo-Impuls nieuwe aspecten aan de orde gesteld (vanuit deze
invalshoek kan de werkgroepindeling – pagina 3 - als volledig worden
beoordeeld).

Enquête 2015 – Werkgroep 12
20 April 2015

Enquête 2015 – Werkgroep 12
- 14 -

Definitief

Relatief belang oorzaak geotechnisch falen
Onvoldoende (h)erkenning van het belang van geo-engineering binnen de projectorganisatie
Onvoldoende helderheid over verdeling van risico’s en verantwoordelijkheden binnen het project

aantal keren op deze plaats genoemd per aspect

Geotechnici maken de geotechnische risico’s onvoldoende expliciet
Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het gebied van geo-engineering

8
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eerste plaats

tweede plaats

derde plaats

vierde plaats

score

Fig. 6 Relatief belang van oorzaken bij geotechnisch falen.

De volgende observaties zijn gedaan (Fig. 6):

•
•
4.4

Onvoldoende (h)erkenning van het belang van geo-engineering binnen de
projectorganisatie en het onvoldoende expliciet maken van geotechnische
risico’s lijken negatief gecorreleerd;
Het beeld is vrij divers.

Conclusies en aanbevelingen
•

•

•

Zowel gebrek aan proces als aan inhoud worden als dominante factoren gezien
bij geotechnisch falen, het een kan niet zonder het ander (Fig. 4).
‘Onvoldoende (h)erkenning van het belang van geo-engineering’ en
‘onvoldoende expliciet maken van geotechnische risico’s’ lijken negatief
gecorreleerd (Fig. 6). Hier speelt mogelijk dat het makkelijker is om de schuld
van geotechnisch falen bij een ander (de organisatie) te leggen dan bij jezelf en
andersom (afhankelijk van het eigen perspectief).
Hierbij dient te worden opgemerkt dat hier toch vooral de geotechnici aan het
woord zijn geweest;
Het beeld is divers en afhankelijk van het persoonlijk perspectief;

Met zekerheid kan worden gesteld dat zowel ‘toepassing van het
risicomanagementproces’ als ‘aanwezigheid van inhoudelijke kennis’ essentieel zijn om
tot een reductie te komen van geotechnisch falen.
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5

EISEN AAN DE GEO-ENGINEER

5.1

Inleiding
In dit onderdeel van de enquête is onderzocht of er over voldoende vakkennis wordt
beschikt bij indiensttreding van een beginnend geo-engineer. Ook is onderzocht welke
eisen aan de geo-engineer moeten worden gesteld beschouwd vanuit de verschillende
bloedgroepen.
Een belangrijke vraag voor de werkgroep is in welke mate het beheersen van techniek
bijdraagt of zelfs noodzakelijk is om succesvol te kunnen zijn in het vakgebied GeoEngineering.
Toelichting:
•

1

Voor het reduceren van geotechnisch falen is het belangrijk om over de juiste
kennis en ervaring te beschikken. In Duitsland is door het ‘Duitse KIVI’ (DGGT)
een rapport uitgebracht waarin een aanbeveling is gedaan over te stellen eisen
aan een ´ter zake kundig´ adviseur1.
Dit rapport stelt als aanbeveling dat minimaal 20 maanden studietijd moet
worden besteed aan technisch inhoudelijke vakken, waarvan minimaal 8
maanden studietijd zou moeten worden besteed aan geotechniek (waarbij het
afstuderen in de geotechniek is meegeteld).
Uit de eerdere verkenning gedaan door werkgroep 12 bleek dat jaarlijks slechts
een beperkt aantal studenten afstuderen met een studieprogramma dat
vergelijkbaar is met wat wordt aanbevolen in het voornoemde artikel. Mogelijk
zijn er, afhankelijk van de marktvraag, te weinig afgestudeerden beschikbaar die
bij indiensttreding over de gestelde kwalificaties beschikken. De werkgroep wil
graag weten of dit zo is en of er vanuit de markt nog specifieke eisen worden
gesteld aan onderwijs & opleiding.

EASV Sachverständige für Geotechnik: Anforderungen an Sachkunde und Erfahrung, AK 2.11 der Fachsektion

„Erd- und Grundbau“, Ernst & Sohn - Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin,
Geotechnik 36 (2013), Heft 1.
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5.2

Vragen
In de enquête zijn de volgende vragen over het (benodigde) kennisniveau van een geoengineer gesteld:
•
•
•

•

5.3

Ervaart u dat de schoolverlater van HBO of TU over onvoldoende vakkennis
beschikt?
Over welke kwaliteiten dient de geotechnische adviseur te beschikken om de
benodigde bijdrage te kunnen leveren aan het geo-risicomanagementproces?
Rangschik het relatieve belang van de volgende vakken als basiskennis voor de
geo-engineer:
o Geologie;
o Grondmechanica;
o Funderingstechniek;
o Grondwatermechanica en hydrologie;
o Basisvaardigheden constructieleer.
Zou u plaats willen inruimen in het studieprogramma van de geotechnische
adviseur (HBO/TU-Delft) voor onderwijs in:
o Contract;
o Mens en omgeving (inclusief communicatie);
o Risicomanagement (waaronder het expliciet managen van de
geotechnische risico’s)?
Zo ja, mag dit ten koste gaan van vakinhoudelijke kennis?

Resultaten
De open vraag of de schoolverlater mogelijk over onvoldoende vakkennis beschikt is
verwerkt in de vorm van een ‘mindmap’ (Bijlage I).
Hieruit blijkt het volgende:
•

•

Het universele beeld is dat in veel gevallen bijscholing nodig is.
Dit wordt niet als een directe belemmering ervaren omdat de beschikbare kennis
voldoende basis biedt voor verdere bijscholing;
De HBO opleiding verschilt van de WO opleiding in de zin dat de HBO opleiding
in het algemeen gesteld wat meer op de praktijk is gericht. Het niveau van de
opleiding (WO versus HBO) wordt echter niet gezien als bepalende factor om
uiteindelijk wel of niet een vakbekwaam geo-engineer te worden.
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Het antwoord op de open vraag naar de benodigde kwaliteiten van een geotechnisch
adviseur om de benodigde bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces is weergegeven in Fig. 7.

Benodigde kwaliteiten geo-engineer
communicatie
9%

betrokkenheid
2%

risicomanagement
11%

ervaring
31%
kennis
47%

Fig. 7 Kennis en ervaring die benodigd zijn voor een geotechnisch adviseur om de benodigde bijdrage te
kunnen leveren aan het geo-risicomanagementproces.

In Fig. 7 kan worden afgelezen dat:

•
•
•
•

Kennis en ervaring essentieel gevonden worden om de benodigde bijdrage te
kunnen leveren aan het geo-risicomanagementproces;
Van de drie Geo-Impuls thema’s is alleen contract niet spontaan benoemd
(communicatie als onderdeel van mens & omgeving, en techniek, verwoord als
kennis echter wel);
Risicomanagement is niet een van de drie thema’s maar wel als overkoepelend
benoemd;
Betrokkenheid verwijst naar het nemen van verantwoordelijk als het gaat om
raakvlakken beheer en het kijken over de grenzen van de eigen vakdiscipline
heen.
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Fig. 8 geeft het relatieve belang van de basisvakken aan.

Relatief belang per vak als basiskennis
Geologie

Grondmechanica

Funderingstechniek

Grondwatermechanica & hydrologie

aantal keren op deze plaats genoemd per vak

Basisvaardigheden constructieleer

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

eerste plaats tweede plaats derde plaats

vierde plaats

vijfde plaats

Fig. 8 Relatief belang van vakken als basiskennis voor ene geo-engineer.

Uit Fig. 8 blijkt dat:

•
•

De meeste waarde wordt gehecht aan de vakken grondmechanica,
grondwatermechanica en funderingstechniek;
Kennis van constructieleer en geologie scoren minder maar mogen niet
ontbreken.

De antwoorden op de vraag of men de vier aspecten van Geo-Impuls in de
basisopleiding zou willen zien, en of dit ten koste mag zijn van vakinhoudelijke kennis
zijn opgenomen in Bijlage II.
•

•
•
•

De overheersende mening is dat er in het curriculum ruimte gevonden kan
worden voor het doceren van de basisbeginselen van risicomanagement.
Aandacht voor risicomanagement hoeft dus niet ten koste te gaan van een
technisch inhoudelijk vak, het hoeft niet heel veel tijd te kosten om de
beginselen bij te brengen;
Het merendeel van de respondenten vindt dat geo-risicomanagement niet
expliciet onderwezen dient te worden, maar dat dit onderdeel kan zijn van het
algemene onderwijs in risicomanagement;
Praktische ervaring in geo-risicomanagement kan opgedaan worden in project
onderwijs en later ‘on the job’;
Communicatie wordt niet als een dusdanig groot probleem ervaren dat dit
binnen het studieprogramma aan de orde gesteld moet worden.
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5.4

Conclusies en aanbevelingen
•

•

•

•
•

De vakken: geologie, grondmechanica, funderingstechniek,
grondwatermechanica & hydrologie, en basisvaardigheden constructieleer,
worden alle belangrijk gevonden. Zij zijn allemaal nodig binnen projecten, de
mate waarin varieert van project tot project. Hoewel grondmechanica het
hoogste scoort in de mate van belangrijkheid is meerdere malen vermeld dat
kennis van alle vakken op een project nodig is;
De kennis hoeft niet per se in een persoon aanwezig te zijn, zolang de kennis in
het project team aanwezig is. Er moet wel iemand zijn die kan beoordelen welke
mate van kennis benodigd is en of die aanwezig is (deze persoon dient ten
minste ‘bewust onbekwaam’ te zijn op het gebied van geo-engineering en grondconstructie interacties;
Het kennisniveau van de afgestudeerden HBO/WO wordt als voldoende
ervaren. De afgestudeerde moet over voldoende vakinhoudelijke kennis
beschikken om te kunnen worden bijgeschoold, en dit blijkt mogelijk. Hoe meer
basisvaardigheden in het onderwijs zijn geleerd hoe minder bijscholing nodig is;
Ervaring is hoe dan ook essentieel om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren
aan geo-risicomanagement;
Het is zeker belangrijk om eisen te stellen aan de Geo-Engineer, maar het is
zeker net zo belangrijk dat geborgd wordt dat de benodigde kennis op het juiste
moment in het project aanwezig is. Hiervoor is het nodig dat kennis van proces
en inhoud moeten worden geborgd door het kwaliteitssysteem.
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6

BELANG VAN CERTIFICERING

6.1

Inleiding
Certificering op het gebied van geo-engineering houdt de gemoederen al lange tijd bezig
en is nu actueel. Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en de Britse Engineering
Council hebben recentelijk een overeenkomst getekend om de internationaal erkende
beroepskwalificaties Chartered Engineer (WO-niveau) en Incorporated Engineer (HBOniveau) voor ingenieurs in Nederland in te voeren. In Nederland wordt ook al enige tijd
gewerkt met het Constructeursregister.
Certificering garandeert dat het product, de dienst of de service waaraan het keurmerk
verleend is aan de gestelde eisen van het keurmerk voldoet.
Andere aspecten van belang zijn verwoord in de citaten overgenomen van de KIVI
website:
Erik Oostwegel, Voorzitter RvB Royal HaskoningDHV: “We zien de voordelen
van zo’n ‘kwaliteitskeurmerk’ voor de ontwikkeling van onze medewerkers.
Hierdoor ontstaat voor ons als bedrijf een consistent en uniform ontwikkeltraject
wereldwijd. Dit vergemakkelijkt weer de (internationale) samenwerking.
Bovendien zien wij dat deze beroepskwalificatie onze concurrentiepositie
versterkt in landen als Groot-Brittannië en Zuid-Afrika, waar het al jaren wordt
toegepast.”
Gerald Schotman, CEO NAM/Shell: “Hoogwaardig technisch personeel heeft
steeds meer keuze uit werkgevers, nationaal en internationaal. Door onze
ingenieurs het perspectief te geven van een internationaal erkende kwalificatie
en hun de juiste leeromgeving te bieden, kunnen wij ons als een aantrekkelijke
werkgever profileren en met de beste mensen werken. Als bedrijf ben je er ook
bij gebaat dat er externe erkenning is dat hetgeen je aanbiedt waardevol is.”
Micaela dos Ramos, Directeur KIVI: “Wat deze ontwikkeling zo betekenisvol
maakt, is dat een nieuwe generatie kenniscommunities ontstaat, waarbij naast
internationale kennisdeling ook peer review en continue professionele
ontwikkeling centraal staan. Bovendien zijn alle partijen uit de vakgebieden, dus
ingenieurs, bedrijfsleven, hoger onderwijs en kennisinstituten in interactie met
elkaar, waardoor een eigentijdse en vernieuwende leerstructuur met een
internationale kwaliteitsstandaard en meer innovatiekracht ontstaat.”
Binnen dit onderdeel van de enquete wordt aandacht besteed aan het onderwerp
certificering.
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6.2

Vragen
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek een aanbeveling uitgegeven over de
eisen waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou moeten voldoen (Bijlage V).
Gevraagd is:
•
•

6.3

Of de invoering van een dergelijke aanbeveling als zinvol wordt ervaren (eerst
op vrijwillige basis, en wellicht in de verre toekomst in de vorm van een vorm
van certificering);
Over welke kennis behoort een gecertificeerd geotechnisch adviseur te
beschikken? Wat vindt u van de vereisten in het Duitse certificeringssysteem (de
verdeling van 100 ECTS over verplichte en keuze vakken)?

Resultaten
De antwoorden op de vragen zijn samengenomen en weergegeven in Bijlage III
(gesorteerd naar bloedgroep).

6.4

Conclusies en aanbevelingen
Bij de antwoorden spelen twee thema’s.
Ten eerste in hoeverre certificering als zinvol wordt ervaren. Ten tweede welke
vakinhoudelijke eisen hieraan gekoppeld zouden moeten worden.
Met betrekking tot het eerste thema (nut van certificering):
•

•
•

•

Men is unaniem in het oordeel dat het meerwaarde biedt om tot een aanbeveling
te komen waarin minstens een basispakket van vakinhoudelijke kennis is
benoemde en eisen worden gesteld met betrekking tot ervaring en levenslang
leren:
o Het helpt de Geo-Engineer bij het plannen van zijn/haar carrière;
o Het helpt om vraag en aanbod in kennis op elkaar af te stemmen;
o Draagt bij aan reductie van geotechnisch falen (hierbij spelen proces en
inhoud immers een rol);
o Draagt bij aan de statuur van het vakgebied.
De respondenten die deel uitmaken van de bloedgroep opdrachtgevers zijn
unaniem in hun oordeel dat invoering zinvol is en noemen daarbij geen
bedenkingen;
De respondenten die de ontwerpers vertegenwoordigen zijn unaniem in hun
oordeel dat het weliswaar zinvol is, maar noemen spontaan dat certificering niet
per definitie waarborgt dat de benodigde kwaliteit op een project aanwezig is
(omdat certificering specifieke ervaring niet dekt);
Bij de andere respondenten is het beeld wat divers (maar is mogelijk niet altijd
voldoende doorgevraagd naar een toelichting op dit punt).

Met betrekking tot het tweede thema (de vakinhoudelijke eisen):
•
•

Meerdere respondenten noemen specifiek numeriek modelleren als een punt
dat ontbreekt in de Duitse tabel;
Diverse verschuivingen zijn voorgesteld afhankelijk van het perspectief van de
respondent. Dit overstijgt soms het niveau van alleen vakinhoudelijke eisen.
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Dit onderstreept dat het nodig is binnen de discipline geo-engineering
onderscheid te maken in deelspecialismen als het gaat om te stellen eisen en
ook in welke rollen de geo-engineer meedoet binnen het project .
Deze opmerkingen sluiten aan bij de stelling dat certificering specifiek
benodigde ervaring onvoldoende dekt. Certificering van CVs ‘op specifieke
ervaring’ afhankelijk van behoefte biedt hier mogelijk een oplossing.
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7

KENNISOVERDRACHT
Ter afsluiting is gevraagd naar aanbevelingen voor kennisoverdracht van
Geo-Impuls (wijze van, vorm en inhoud van onderwijs & opleiding):
•

De respondenten geven aan dat er behoefte is aan promotie- en opleidingsmateriaal
om de Geo-Impuls boodschap verder en vooral breder uit te dragen. Daarbij wordt
gedacht aan de volgende manieren (Bijlage IV):
o

o

•

Een powerpoint als kapstok met doorverwijzingen naar relevante literatuur
en websites, ondersteund met een syllabus voor verdieping.
 De powerpoint moet compleet, kernachtig en doelgericht zijn en een
prikkel geven voor toepassing van Geo-Impuls.
Overwogen kan worden deze powerpoint van een voice-over te
voorzien.
 In een uitgebreidere versie van de presentatie kan verdere
achtergrond worden geboden. Deze presentatie zou de vrijheid
moeten bieden om onderwerpen uit te lichten of aan te passen al
naar gelang de behoefte en doelgroep en kan bijvoorbeeld worden
uitgebreid naar een college op HBO en WO instellingen. Opgemerkt
wordt dat het merendeel van de respondenten vindt toevoegen van
Geo-Impuls in opleiding aan HBO en WO nuttig is maar niet ten
koste mag gaan van de vakinhoudelijke colleges;
 Voor diegene die nog verdere verdieping wenst kan worden
doorverwezen naar de broninformatie (rapporten & websites);
 Bij het uitdragen van de boodschap moet aansluiting worden gezocht
bij de verschillende niveaus in de organisatie (in analogie met het
‘Board-Management-Workers’ model).
Hiermee wordt bereikt dat de boodschap over de hele lijn wordt
begrepen en dat de personen in de lijn elkaar op dit punt goed
verstaan. Uiteindelijk dient via de lijn een cultuuromslag plaats te
vinden binnen de organisaties die leidt tot een cultuur waarin risico
denken een tweede natuur is.
Roadshow
Overwogen kan worden de Geo-Impuls boegbeelden in te zetten voor een
deskundige verspreiding van de boodschap. In elk geval lijkt het verstandig
nog geld te reserveren voor stimulering van kennisoverdracht.

Het is essentieel dat het bestaan van de Geo-Impuls kennis en producten onder de
aandacht worden gebracht bij bestaande relevante opleidingen in het werkveld en
worden opgenomen in richtlijnen. Dit heeft twee voordelen:
o Actualisatie
o Brede verspreiding
Bij onderwijs & opleiding wordt gedacht aan CGF, maar ook aan opleidingen binnen
aanpalende vakgebieden (voor zover toegevoegde waarde waarschijnlijk is).
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•

•

Geo-Risicomanagement wordt gezien als onderdeel vallend onder het algemene
risicomanagement en moet daarom op die manier ook in onderwijs en in opleiding
geïntegreerd worden (bijvoorbeeld als een extra bril onder RISMAN).
Theorie en praktijk van risicomanagement moeten hand in hand gaan (alléén kennis
van de theorie is onvoldoende).
Het voorschrijven van geo-risicomanagement en Geo-Impuls producten in breed
gedragen normen en/of richtlijnen zal de toepassing van Geo-Impuls borgen. Het
opleggen van gebruik creëert ook onderwijsbehoefte.
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UITGELICHT
Hieronder zijn een aantal stellingen/losse opmerkingen uit de enquêtes uitgelicht die
naar het oordeel van de auteurs een interessant blikveld op de materie leveren:
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

Fundamentele wetenschappelijke kennis is nodig voor het managen van
geotechnische risico’s;
Bij het afvinken van de geo-risico checklist moet ook getoetst worden of de
aanwezige geotechnici voldoende vakbekwaam zijn om de risico’s goed te kunnen
beoordelen. Hiervoor dient wel gedefinieerd te worden welke eisen er worden
gesteld aan een geotechnicus om als vakbekwaam te worden beoordeeld;
Vanuit de rol als onderzoeker en schade expert valt vooral op: de ontoereikende
kennis van de eindige elementen methode. Dit komt voort uit een combinatie van
gebrek aan kennis van: schematiseren, randvoorwaarden, het niet controleren van
uitkomsten, de onbekendheid met nieuwe materiaalmodellen en het verkrijgen van
parameters hiervan waardoor ontoereikende en vaak te simpele modellen gebruikt
worden;
Binnen het vak geo-risicomanagement is het noodzakelijk om ook de praktische
uitvoering te doceren door middel van case studies. De theorie kan beknopt
onderwezen worden, het gaat om een goede balans tussen theorie en uitvoering;
Bij (geo-)risicomanagement is het van belang om gebruik te maken van het
collectieve geheugen; leren van het verleden is alleen mogelijk als deze kennis voor
toepassing in nieuwe projecten beschikbaar is en wordt aangesproken;
Faalkosten zijn breder dan technisch falen, alle kosten die voortkomen uit eisen van
publiek of omgeving moeten ook als faalkosten gezien worden. De grootte van deze
kosten is in sterke mate afhankelijk van de wijze waarop en de mate waarin over
risico is gecommuniceerd (c.q. omgevingsmanagement is toegepast);
Geo-Impuls moet worden opgenomen in ‘levende’ curricula (in opleiding en
onderwijs) en in normen en richtlijnen om te zorgen dat daadwerkelijke toepassing
en actualisatie zo goed als mogelijk gewaarborgd zijn;
Een algemene certificering voor geotechnici werkt kwaliteit verhogend, maar is geen
garantie dat daarmee het project dus aan de te stellen kwaliteitseisen voldoet. Het is
immers onmogelijk dat een algemene certificering kwaliteit voor alle mogelijke
toepassingen waarborgt;
Wettelijke regelgeving die leidt tot toepassing van geo-risicomanagement helpt om
tot de daadwerkelijke toepassing te komen;
Nadenken over wat een vakbekwaam geo-engineer moet kunnen helpt bij het op
elkaar afstemmen van onderwijs vraag en aanbod;
Risico denken moet een tweede natuur worden en deel uitmaken van de organisatie
cultuur;
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De tijd beschikbaar om een tender te kunnen voorbereiden moet voldoende lang zijn
om tot een volwaardig geo-risico afweging te kunnen komen. Het mag niet zo zijn
dat een aanbieder zich uit de markt prijst als gevolg van geo-risicomanagement
(bijvoorbeeld omdat de risico’s verbonden aan gebrekkige grond-data moeten
worden afgeprijsd). In tegendeel, toepassing van Geo-Impuls zou moeten worden
beloond. De wijze waarop toepassing van geo-risicomanagement in de
gunningscriteria moet worden meegewogen verdient de nodige aandacht;
Mensen moeten minder gehaast zijn in hun ontwikkeling, ervaring opbouwen kost
tijd in het civiele vakgebied;
Het is te overwegen om samenwerking tussen HBO’s te stimuleren door het delen
van lesmateriaal en het uitwisselen van docenten;
Er zijn momenteel onvoldoende mensen met de competenties en vaardigheden om
de nieuwe contractvormen aan te kunnen; uitstroom en instroom van ervaring
matchen niet;
Risico bewustzijn moet top down worden opgelegd, dit dwingt ingenieurs om er over
na te denken;
Het gebruik van een Geo-risicoscan zou gemeengoed moeten worden. De
toepassing is nu te vrijblijvend, er is betere sturing nodig;
Risicomanagement op projectniveau is het allerbelangrijkst en daar is georisicomanagement een onderdeel van;
Technische kennis wordt onderschat. Begripsvorming en inzicht in systeemgedrag
door middel van fysische modellering/experimenten verdient meer aandacht;
Faalkosten: “You always pay for a site investigation, whether you have one or not”;
Mens & Omgeving: “Er moet meer aandacht bested worden aan de
maatschappelijke rol die de ingenieur dient te vervullen. Denk hierbij aan ethiek en
integriteit”;
Een geo-ingenieur moet kennis hebben van constructieve-mechanica componenten.
Quartaire geologie en geohydrologie zouden in Nederland verplichte vakken moeten
zijn;
Afhankelijk van rol en functie moet de geo-engineer ook discipline overstijgend
kunnen opereren. Kennis van bijvoorbeeld praktische uitvoerbaarheid en
implementatie zijn ook belangrijk. Het is belangrijk er voor te zorgen dat persoon
met de juiste competenties op het goede moment op de juiste plaats aanwezig is;
Niet-geotechnici moeten weten waar hun grens ligt als het gaat om geo-engineering
en geo-risicomanagement. Ze moeten zich bewust zijn van eigen beperkingen
(bewust onbekwaam zijn);
Techniek is belangrijk, maar mens & omgeving en communicatie zijn ook belangrijk.
Management moet risicocommunicatie ondersteunen. De omgevingsmanager, de
projectleider, de communicatie-adviseur en de geo-engineer moeten allen actief bij
het project betrokken worden;
Niet alle benodigde kennis hoeft binnen één persoon aanwezig te zijn (maar de
benodigde kennis moet wel op het juiste moment binnen het project aanwezig zijn);
Het is belangrijk zo vroeg mogelijk met risicomanagement te beginnen (nog voor de
contractfase). Benodigde data moet op tijd aanwezig zijn (geldt voor alle
aandachtsvelden). Je moet bijvoorbeeld net zo vroegtijdig over omgevingsdata
beschikken als over grondonderzoeksdata;
Certificering is vanuit communicatie-oogpunt ook belangrijk, omdat het bijdraagt aan
de statuur van het vakgebied;
Geo-Impuls moet worden gepresenteerd als een ‘ontzorg programma’, het mitigeert
risico en voegt geen risico toe;
Proces en inhoud gaan hand in hand. De procesmanager moet leren dat techniek
belangrijk is, de technicus moet leren dat proces belangrijk is;
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Naast Geo-Risicomanagement (proces), Contract, Mens & omgeving en Techniek
(inhoudelijke instrumenten) is ook Cultuur van belang. Risico-denken moet in de
cultuur ingebakken zijn;
Er moet meer worden geëvalueerd. Het zelf lerend vermogen van een organisatie is
van belang (net zoals het collectief geheugen).
(Geo)risicomanagement in onderwijs en opleiding hoeft niet ten koste te gaan van
vakinhoudelijke kennis. Het kan er best bij door in alle vakken aandacht aan dit
aspect te besteden. Daarvoor is enige inhoudelijke kennis nodig en aandacht voor
de praktijk in projectonderwijs;
Versnippering van projecten over meerdere mensen, meerdere partijen maakt het
project kwetsbaar; gebrekkige overdracht van risico’s ligt op de loer. De grote kosten
komen uit de grond;
De trend van een verschuiving van traditionele contractvormen naar nieuwe
contractvormen vereist veel kennis en kunde in de markt om de gevolgen van deze
verschuiving op te kunnen vangen. In de nieuwe contractvormen wordt veel
verantwoordelijkheid en risico naar de markt verschoven. Het ontbreekt aan
capaciteit in de markt om de verschuiving goed op te kunnen vangen;
Conflicten tussen uitvoering en ontwerp dragen in belangrijke mate bij aan
geotechnisch falen;
Communicatie, in schrift en in gesprek, verdienen blijvend aandacht als het om
risicomanagement gaat;
Het is heel belangrijk dat de juiste kennis, op de juiste plek en op het juiste moment
aanwezig is (het moment dat de belangrijke beslissingen genomen worden);
Risicomanagement is een proces dat gekoppeld dient te worden aan inhoud.
Iemand met onvoldoende vakkennis herkent de risico’s niet.

BIJLAGE I: KENNISNIVEAU SCHOOLVERLATER
BIJLAGE II: COMMUNICATIE EN RISICOMANAGEMENT IN BASISONDERWIJS
BIJLAGE III: CERTIFICERING
BIJLAGE IV: KENNISOVERDRACHT
BIJLAGE V: VERSLAG GESPREK GEOIMPULS WERKGROEP 11 BIJ DGGT
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Ontwerper

Communicatie

Ja, maar voldoende basisniveau voor bijscholing/learning on the job

Nee, want voldoende basisniveau voor bijscholing/learning on the job

Vooral gebrek aan ervaring van belang

Ja, maar op te vangen met ervaring en bijscholing

Ja, maar op te vangen met ervaring en bijscholing

Selectie aan de poort (goed opletten wie je aanneemt voor welke positie)

Geen mening

Nee, want voldoende basisniveau voor bijscholing/learning on the job

Ja, maar op te vangen met ervaring en bijscholing

Ja, maar voldoende basisniveau voor bijscholing/learning on the job

Bouwer

Opdrachtgever

Nee, TU levert voldoende basisniveau voor bijscholing/learning on the job
HBO ook, maar mogelijk iets praktischer gericht

Niet van toepassing, nemen ervaren geotechnici aan

Ja, maar op te vangen door ervaring en bijscholing

ja, maar voldoende basisniveau voor bijscholing/learning on the job

Nee, want voldoende basisniveau voor bijscholing/learning on the job

Ja

Ja,maar op te vangen met bijscholing

Ja, maar op te vangen met ervaring en bijscholing

Ja, maar op te vangen met ervaring en bijscholing

Ja, op te vangen met ervaring en bijscholing.
Ben bewust van het feit dat geo-engineering geen afstudeerrichting is op HBO.
Ben bewust dat geo-engineering alleen aan TU-Delft een afstudeerrichting is.

Gespecialiseerd

Kennisinstituut

Onderwijsinstelling

Bijlage I
Te weing kennis schoolverlater

Arbiter

Ja, maar hangt sterk van specialisatie en type onderwijsinstelling af

BIJLAGE II
COMMUNICATIE EN RISICOMANAGEMENT IN BASISONDERWIJS
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Definitief

Gespecialiseerd

Commuicatie

Kennisinstituut

Onderwijsinstelling

Opdrachtgever

Bijlage II
Communicatie, contract, risico
management
toevoegen aan vakinhoudelijke
opleiding?

Arbiter

Ontwerper

Bouwer

Ja, maar aanvullend op bestaande curriculum

Ja, maar doceer risicomanagement in het algemeen
(en maak het georisicomanagement hierin expliciet)

Ja, maar aanvullend op het bestaande curriculum

Ja, maar aanvullend op het bestaande curriculum

Ja, maar aanvullend op het bestaande curriculum

Ja, maar dan op te nemen in het projectonderwijs

Nee, risicomanagement wordt al voldoende gedoceerd

Ja, eventueel via verschuiving in het curriculum en zeker niet
ten koste van geotechniek (anders aanvullend - ruimte is nog wel aanwezig)

Nee, oplossen in vervolgopleiding of on the job

Ja, contract en risicomanagement aanvullend op bestaand
onderwijs (niet ten koste van)
communicatie, nee niet in bestaand curriculum

Ja, maar aanvullend op bestaand onderwijs

Ja, maar aanvullend op bestaand onderwijs
(georisicomanagement opnemen in algemeen risicomanagement)

Ja, eventueel via verschuiving in het curriculum,
maar niet ten koste van geotechniek

Ja, maar aanvullend op bestaand onderwijs(ook commuicatie)

Ja, maar aanvullend op bestaand onderwijs,
en georisicomanagement in een expliciete vorm

Nee, in vervolgopleiding of on the job

Ja, maar aanvullend in bestaand onderwijs (in projectonderwijs)

Ja, maar aanvullend op bestaande curriculum

Ja, maar aanvullend op bestaande curriculum

Ja, maar aanvullend op bestaande curriculum
(goed te implementeren in projectonderwijs)

Ja, maar aanvullend op bestaande curriculum

BIJLAGE III
CERTIFICERING
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Bouwer

Arbiter

Ontwerper

Als aanbeveling zinvol, maar certifcering dekt specifieke ervaring niet en is daarmee geen waarborg voor kwaliteit.
Principe Duitse tabel 1 en ook algemene aanpak ok. Basisvaardigheden constructieleer altijd vereist

Twijfel, omdat het lastig is om binnen 1 certificaat kwaliteit te borgen
binnen de verscheidenheid van de geotechniek. Aantoonbare (specifieke) ervaring belangrijk.
Meer verplichte vakinhoudelijke vakken.

Ja, zinvol, als vorm van borging basiscompetenties, als waarborg benodigde kwaliteit mogelijk onvoldoende
Differentiatie naar kennis in persoon/personen en benodigde kennis in project altijd nodig

Gespecialiseerd

Onderwijsinsteling

Opdrachtgev
er

Bijlage III - Certificering nuttig en
welke vakken benodigd in curriculum?

Risicocommunicatie

Ja, certificering is een nuttig instrument maar als waarborg van benodigde kwaliteit mogelijk onvoldoende.
Principe achter Duitse tabel ok. Basisbeginselen risicomanagement verplicht stellen,
net zoals quartaire geologie en grondwatermechanica/(geo)hydrologie

Zinvol, draagt bij aan de statuur van het vakgebied
(je wordt daardoor voor vol aangezien en dat helpt bij communicatie en
vervullen van geo-engineer rol binnen het project). Ook adviervaardigheid en
communicatie zouden onderdeel van de certificering moeten zijn

Aanbeveling zinvol. Certificering niet direct nodig.
Aantoonbaar bewezen kwaliteit en ervaring zijn belangrijker dan een certificaat.
Verschuivingen er verruiming zijn mogelijk (uitbreiding/aanpassing van het Duitse profiel gewenst).

Ja, principe Duitse tabel ok. vooral beschouwd vanuit een focus op het civieltechisch deel
(geo-ingenieurs dragen soms bij aan projecten waarin constructieve vragen de boventoon voeren)
Eisen ook taakafhankelijk

Ja, stel geotechniek & grondwater/(geo)hydrologie verplicht binnen het curriculum van de geo-engineer

Ja, nuttig (om basiskwaliteit te borgen en ook om duidelijkheid te scheppen over
het competentieprofiel van een geo-engineer). Wat verschuivingen in curriculum (t.o.v. Duitse) zinvol.
Stel geohydrologie en numeriek modelleren verplicht.

Huidig Delfts curriculum goed (evenals het Duitse beschouwd vanuit civieltechnische hoek)
W at verschuivingen mogelijk. Stel numeriek modelleren en dynamica verplicht.

Ja, bewust van kennisniveau en beperkingen
Principe Duitse tabel ok.

Geen expliciete mening, bedenk wel dat ook ervaring en levenslang leren van belang zijn.
Meer basiskennis en risicomanagement benodigd, minder aandacht voor tools

Ja, maar de lat mag hoger (waarom 100 EC) , wat verschuivingen zinvol

Bedenking bij certificering als borg van kwaliteit. Aantoonbaarheid kennis/ervaring mogelijk knelpunt.
W at verschuivingen mogelijk afhankelijk van beoogde doelgroep(en).

Ja, certificering is zinvol, ook omdat het meer aspecten betreft dan alleen de vooropleiding
(werkervaring en levenslang inderdaad ook van belang). In het curriculum meer aandacht besteden aan
proces, geologie en numeriek modelleren.

Ja, meerwaarde voor de sector, de geotechnici en draagt bij aan harmonisatie op Europees niveau
Naast techniek, ook georisicomanagement, contract en omgevingsmanagement erbij.

Ja, ook ervaring en levenslang leren van belang
Meer aandacht voor geologie nodig (zeker onder niet Nederlandse omstandigheden)

Kennisinstituut

Ja, bijvangst is dat de onderwijsbehoefte ook goed in beeld is
Invulling overige 200 EC ook van belang (het niet besproken deel van het curriculum).
Certificering zou ook omgeving, georisicomanagement en politieke aspecten moeten omvatten

Ja, principe Duitse tabel ok.
Geen alternatieve routes uitsluiten om een vakbekwaam geo-engineer te worden.

Ja, kan meerdere doelen dienen. Onderwijsbehoefte wordt in kaart gebracht en t.b.v. borging van relevante ervaring.
Certificering als borg voor kwaliteit twijfelachtig omdat specifieke projecten specifieke eisen stellen.
Meer verplichte vakinhoudelijke vakken.

Ja, zinvol om te kijken naar een aanbeveling.
Maar de vraag is of je met certificering bereikt dat de juiste persoon op de juiste plek komt.
Zorg je de tabel niet tot uitsluiting leidt. Voldoende basiskennis nodig eventueel te bereiken via nascholing.
Ervaring specifiek maken op CV.

BIJLAGE IV
KENNISOVERDRACHT
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Ontwerper

Communicatie

Campagne gericht op opdrachtgever om (geo)risicomanagement nadrukkelijker en
beter onderdeel te maken van de aanbesteding

Roadhow door Geo-Impuls boegbeelden

Geo-Impuls inbedden in curriculum (project onderwijs)
Doelgroepen zijn ook andere disciplines
Gebruik succes-projecten als voorbeeld

Powerpoint als kapstop voor te selecteren onderdelen afhankelijk van doelgroep
Geo-Risiscan onder de aandacht brengen (meer sturing nodig op dit punt)

Producten in bestaande cursussen en opleidingen inbrengen (waarborgt contnuiteit)
Powerpoint voor verspreiding van de boodschap

Ontwikkel een Geo-Impuls app

Onderwijs in de vorm van cases. Ga ervool mee aan de slag
zorg dat er tenminste handouts als naslag aanwezig zijn

Powerpoint en syllyabus voor verdieping

Een lespakket inhoudelijk afgestemd op de goede doelgroep
Probeer geld over te houden voor en ter stimulering van kennisoverdracht

Powerpoint gericht op vooral de niet-geotechnici
Syllabus voor verdieping (voor de geotechnici en overige belangstellenden)

Bouwer

Powerpoint voor gebruik in lunchpresentaties
Webinars (inbellen via Internet)

Powerpoint gericht op de goede doelgroep met links naar website voor verdieping
Management samenvatting voor beleidsmakers

Een powerpoint als kapstok die overzicht geeft van ontwikkelde kennis & producten

Powerpoint of film waarin mensen vooral getriggered worden om met Georisico' s bezig te zijn
Project adopteren om Geo-Impuls onder de aandacht te brengen

Opnemen in CGF-1, en binnen colleges
Opnemen in breed gedragen richtlijnen
Twee modules nodig: een gericht op geotechnic en de andere op niet-geotechnici

Instrumenten onder de aandacht brengen bij bestaande cursussen en opleidingen
powerpoint en overkoepelende syllabus met verwijzing naar bronddocumenten

Powerpoint, spreker te kiezen uit eigen organisatie of aanbieden
in een roadshow door het land

Powerpoint en syllabus verwijzend naar Geo-Impuls produkten
College 2 x 45 minuten - Georisicomanagement + Geo-Impuls

Een Powerpoint met voice-over zou nuttig zijn om de boodschap te verspreiden.
Aandacht voor doelgroep en nadruk op prikkel voor het gaan gebruiken van
Geo-Impuls kennis & producten en Geo-risicomanagement

Georisicomanagement als extra bril aanbieden binnen RISMAN onderwijs
Richten op de verschillende doelgroepen (kijk hierbij ook naar de niveaus in een organisatie
die allen betrokken moeten zijn, kijk ook naar benodigde functies in het project)

Gespecialiseerd

Kennisinstituut

Onderwijsinstelling

Opdrachtgever

Bijlage IV - Kennisoverdracht

Arbiter

BIJLAGE V
VERSLAG GESPREK GEOIMPULS WERKGROEP 11 BIJ DGGT
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Minutes of meeting at „Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V.“ (DGGT), Essen, Germany
th

November the 15 – 2012

Attendees:
o
o
o
o
o
o

Prof. Dr.-Ing. Georg Heerten – Chairman DGGT & Director of NAUE Geotechnik mit Geokunststoffen
Dr. Bernd Schuppener – Member DGGT & working at Federal Waterways Engineering and Research
Institute (Departmenet Geotechnical Engineering)
Dr. Ir. Peter van den Berg
Ir. Paul Cools
Ir. Onno Hazelaar
Ir. Joost van der Schrier

Agenda
1. Introduction DGGT
2. Introduction Geoimpuls Program
3. Discussion
Minutes
1. Introduction to DGGT
The DGGT was founded in 1950 as German Society for earthworks and foundations eV (DGEG). The
DGGT is dedicated to the science and practice in all matters relating to the use of soil and rock as
building and/or construction materials. Six branches are represented in the DGGT, soil mechanics,
earthworks, foundation engineering, rock mechanics, engineering geology, geo-synthetics in
geotechnical and environmental engineering.
The DGGT comprises individual (ordinary) members and associate members, like companies, institutions,
associations and government agencies to promote the DGGT (about 100 corporate members). Currently,
the DGGT counts in total 2000 members.
The DGGT keeps close contact with related geoscience societies and maintains scientific relationships
with related organizations in Germany and abroad (among which the KIVI in The Netherlands). DGGT is
member of the "International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering" (ISSMGE), the
"International Society for rock mechanics" (ISRM), the "International Association for Engineering Geology
and the Environment" (IAEG) and has a "German Chapter" of the "International geotextile Society"(IGS).
2. Introduction Geo-Impuls program
Paul Cools presents the Geo-Impuls program by means of a power-point presentation. The ideas behind
the program are recognized and supported.
The idea that about 50 % of the failure costs in building industry is ‘soil-related’ might also be valid for
Germany: “It could in fact be more, but this is difficult to judge objectively, when working in the field of

geotechnics”. DGGT refers to failures during the construction of the North-South line metro and the fatal
collapse of buildings adjacent to an open cut for the Köln new metro line (2009) to support the
statement that the subjects certainly requires attention.
3. Discussion
Unexpected ground conditions (or too few ground investigations)
With regards to “un-expected” ground conditions it is noted that it is sometimes tried to save money on
ground investigations in an attempt to win a project. As a general statement it is observed that there is a
trend to save money on the Consultancy services. Guidelines are not always (fully) followed and as long
as a project is successfully completed nobody knows and nobody will be punished for the underperformance. From this point of view, it might be better to keep the ground investigations outside the
competition (for example by putting a separate contract in the market for the ground investigations).
Quality might be improved by naming a qualified checking engineer.
Sharing of risk
There seems to be a trend to reduce the technical expertise within the authorities at costs of an increase
in legal expertise together with a tendency to put more risk on the shoulders of the Contractors. In this
context it is difficult to discuss sharing of risk (“you are the experts, let us sleep”).
In the sidelines reference was made to instruments like Geotechnical Baseline Reports by which ground
bounded risks explicitly can be named and assigned to different contract parties involved.
Contract quality and certification
There should be sufficient quality in the contract as “you can buy everything, but how to compare the
risk profile that you buy”. Quality, speaking in general, would benefit from an objective quantification of
quality. There is a need for the certification of the geotechnical profession. DGGT made a major step by
publication of AK 2.11 (see below).
Implementation of integral risk-management requires ownership
There is some political pressure required with regards to implementation of integral risk-management
(reference was made to the ISO guideline on Risk Management).
You can put integral risk management on the market (“the market can do”), but this contradicts with the
principle that the state (authorities) is also responsible for safety. There are certain things where the
state has to take responsibility.

Top 10 risks building industry
Reference was also made to the outcomes of a recent Contractors workshop on Safety & Riskmanagement.
The 10 top-risks addressed by Contractor’s representatives attending the workshop were:
1. Deviation of anticipated ground conditions (ground and groundwater) – unforeseen ground
conditions.
2. Conflicts with environment, including unwished ground-construction interactions.
3. Poor quality of construction management (Quality Assurance execution phase)
4. Payment (contracting)
5. Poor quality of design and tender documents
6. Unfair contract (resulting in problems during execution)
7. Unexploded ammunition
8. Construction planning too optimistic (more time required then anticipated)
9. Lack of communication between the contracted companies
10. Safety on-site for people.
Certification of the geotechnical profession
Reference is made to the recent guideline AK 2.11, prepared by the section Earthworks and Foundation
engineering of the DGGT, which formulates the minimum requirements (with regards to expertise,
professional experience in accordance with current state of science and technology) to be certified as a
qualified expert in the field of geotechnical engineering.
This is of particular interest in view of the fact that the Eurocode demands (among others) for a
Geotechnical Ground Investigation Report, a Geotechnical Design Report and a Geotechnical Monitoring
Report (all mandatory), but the Eurocode does not ask for the formal verification of the expertise and
professional experience of the writers of these reports.
The certification of the expert in geotechnical engineering can be seen as a risk-mitigation measure, as a
measure that improves the quality as a whole and as a measure that contributes to normalization of the
profession. It is interesting to note that the contents of AK 2.11 is supported by a wide range of
representatives of the geo profession (including representatives working in the field of geotechnical
engineering and the engineering geology).
A copy of the AK 2.11 was handed-over (it is noted however that the complete AK2.11 has recently been
published in Geotechnik 36 (2013), Heft 1).
Part of the summary is quoted below:
EASV Experts for Geotechnical Engineering – requirements with regard to expertise and
professional experience.
This EASV recommendation describes requirements which are demanded of an expert for

geotechnical engineering (Sachverständiger für Geotechnik) in regard to expertise and
professional experience according to DIN 4020:2010-12. It fills a gap, since persons working in
compliance with DIN EN 1997,
DIN 1054 and DIN 4020 may currently write ground investigation reports and perform
geotechnical design projects without any formal verification of their expertise and professional
experience.
The purpose of this recommendation is to define criteria of the expertise and professional
experience of a geotechnical expert in accordance with the current state of science and
technology, as well as enable potential experts for geotechnical engineering to assess their
professional competence themselves.
Furthermore this competence needs to be proven to other individuals and institutions involved in
the construction process.
The EASV recommendation is built around three pillars:
-

Basic education (a study resulting in a Bachelor degree or Master degree in Engineering or
Geology);
Practical/professional experience in geotechnical engineer after completion of the study;
Continuous education and training in the field of geotechnical engineering.

Basic education
One could become geotechnical expert following different tracks (Table 1), but from the 4 or 5 years
basic education at least 100 ECTS (corresponding to more than one and a half year study load) has to be
spend following the recommendations of Table 2.

Practial/professional experience
Different levels of experience are required for working on different levels of geotechnical complexity. It
is interesting to note that this experience includes requirements with regards to working within the
profession (one should have worked in at least three different subfields to cover different topics in geoengineering) as well as with regards to the application of specific tools and methodologies (for example:
ground characterization (interpretation of field- and laboratory investigations), use of numerical
methods in geo-engineering, use of observational method (including monitoring, field measurements
and interpretation), use of models to calculate for example foundations, slope stability, etc. including the
judgment of geotechnical risk and natural hazards). It is not alone about working in the field but also on
proving professional competence with regards to the working with engineering tools and methodologies.

Continuous education (professional development)
A minimum amount of continuous development within the profession (> three days within a time period of 3
years - following course recommendations as approved by DGGT).

BI
JLAGEVI
I
NTERVI
EWS

DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie
b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

Universiteit

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
a. Zo ja, op welke wijze?
b. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
c. Eventuele toelichting

Ja
Betrokken bij Geo-Impuls onderzoek.
8

Het is de rol van de universiteit om bij een
dergelijk programma mee te doen. Wij leveren
de fundamentele (wetenschappelijke) kennis
die nodig is bij het managen van
geotechnische risico’s.
Nee.

3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
a. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld

Richting de staf zijn niet alle producten
bekend gesteld. In het onderwijs is wel
aandacht voor georisicomanagement, en
georisicomanagement is een belangrijk
onderdeel van Geo-Impuls. Maar de kennis en
producten van Geo-Impuls zijn niet
actief/expliciet binnen de organisatie bekend
gesteld ter overweging voor opname in het
curriculum.
2

b. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
c. Eventuele toelichting

Bij individuelen is Geo-Impuls goed ontsloten
maar bij de staf als geheel is het vrij onbekend.
Nee

4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?
a. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed

Geo-Impuls is monodisciplinair opgepakt, en
niet bij aanpalende vakdisciplines
1

uitgedragen binnen uw organisatie

uitgedragen. Geo-Impuls is blijven hangen
binnen de discipline Geo-engineering. Risk
management in algemene zin is een belangrijk
onderwerp binnen andere disciplines. De link
tussen Geo-Impuls en risicomanagement is
niet uitgedragen naar aanpalende disciplines.
2

b. Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?
c. Eventuele toelichting

Algemeen risicomanagement is een speerpunt
bij andere disciplines en georisicomanagement is daar onvoldoende of niet
aangehaakt.

RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 5
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 20
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 10
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
1

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

Door het verspreiden van geotechnische
kennis binnen de overige genoemde aspecten.
En door te ondervangen dat mensen op een
project werken die de benodigde technisch
inhoudelijk kennis niet hebben. In checklists
dienen niet alleen geotechnische risico´s
benoemd te worden maar ook dient te worden
gecheckt dat de betrokken personen bekwaam
zijn.

2

DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?

Ja. In de opleiding horen de volgende vakken
ten minste te worden gedoceerd: algemene
constructieleer, geotechnische basiskennis,
stromingsleer, grondwater stroming,
consolidatie, basis numerieke methoden,
eindige elementen methode, en zelfs dan is
een specialisatie die case gericht of onderwerp
gericht is aanbevolen. Dit kan in het afstudeer
project.
Vanuit de rol als onderzoeker en schade
expert valt vooral op: de ontoereikende kennis
van de eindige elementen methode. Dit komt
voor uit een combinatie van gebrek aan kennis
van: schematiseren, randvoorwaarden, het
niet controleren van uitkomsten, de
onbekendheid met nieuwe materiaalmodellen
en het verkrijgen van parameters hiervan
waardoor ontoereikende en vaak te simpele
modellen gebruikt worden.
Ja, dit beeld wordt herkend. Maar de geoengineering specialisatie van de TUDelft heeft
de voldoende basis geotechniek en andere
relevante aspecten. De rest van Civiele
Techniek heeft minder Geo-kennis. Ook
waterbouwers gaan als geotechnisch
adviseurs aan het werk.
Aan bachelors van ander opleidingen (zijinstroom) wordt veel bijgespijkerd, 60%
daarvan valt af tijdens het wiskunde
bijspijkeren, daardoor blijft er slechts een
beperkte zij-instroom over.
Voor mensen van zowel de TUDelft als voor
mensen van andere opleidingen is aandacht
voor verdere opleiding nodig.

2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

3

OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 15
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 5
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 10
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 20
e) Anders, namelijk interne en externe
communicatie 3
Technisch inhoudelijk zitten de missers in de
ervaring van de geïnterviewde vaak in:
verkeerde geotechnische berekeningen,
verkeerd gebruik van software. Dit blijkt niet
te worden ondervangen door een goed
risicomanagement proces. Men heeft deze
fouten niet ontdekt, vermoedelijk door de
punten c en d hierboven.

4

–

BENODIGDE KENNIS
4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.

a) Geologie; 10
b) Grondmechanica; 20
c) Funderingstechniek; 15
d) Grondwatermechanica & hydrologie; 3
e) Basisvaardigheden constructieleer; 5
Basiskennis numerieke methoden ontbreekt
in dit lijstje.
Nee, dit gaat dan ten koste van andere zaken.
Een verruiming van de opleiding zou wel
kunnen. Voor het HBO moet eerder meer tijd
ingeruimd worden voor technisch
inhoudelijke vakken en minder voor
projectmatig onderwijs.
In het Georisicomanagement vak van de
TUDelft kan misschien meer aandacht naar
case studies gaan, naast het theoretische deel
van georisicomanagement.
-

5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?

Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?

5

CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).
Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

Ja, een dergelijke aanbeveling wordt zinvol
gevonden.

Op zich is de geïnterviewde het eens met het
Duitse systeem alleen de aantallen ECTS
mogen omhoog, zodat er in totaal 120 ECTS
behaald zijn. 10 ECTS meer bij kernvakken
geotechniek, en 5 ECTS meer bij wiskundige
basis of bij civiele techniek. Aanvullende
vakken omhoog naar 30 ECTS minstens. Dit
zou voor de certificering goed zijn.
Voor de opleiding zou het goed zijn als zowel
de 15 ECTS aan Civiele Techniek en de 15
ECTS aan geowetenschappen verplicht zijn.

DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?
Een syllabus die verwijst naar de producten van Geo-Impuls zou gewenst zijn. Een college van
twee keer 45 minuten met als onderwerp georisicomanagement met de lessen van Geo-Impuls
zou ook gewaardeerd worden.
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie

Technologisch instituut. (doet onderzoek,
engineering en consultancy, heeft grote
onderzoeksfaciliteiten, borgt data en modellen
(voor de overheid))

b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

800
Voornamelijk binnenland

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
a. Zo ja, op welke wijze?

Ja.
Als werkgroep trekker, en er is veel personele
inbreng van de organisatie in Geo-Impuls.
7

b. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
c. Eventuele toelichting

Geo-Impuls is redelijk verweven met het
onderzoeksprogramma.
Ja.

3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
d. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld
e. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
f. Eventuele toelichting

In de vorm van twee lunchlezingen.

7

Kennis is ontsloten via mensen die zelf
betrokken zijn in Geo-Impuls en via
lunchlezingen. Er mag nog meer gebeuren.
Ja.

4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?
d. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie

De lijnmanagers zijn op de hoogte gesteld. Het
denken aan georisicomanagement zit er bij
geotechniek wel in, maar de Geo-Impuls
producten mogen nog een introductieslag
hebben. Bij aanpalende disciplines zoals
geologie en toegepaste geofysica is
risicomanagement minder gestructureerd, en
7

Geo-Impuls is minder bekend.
4

e. Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?
f. Eventuele toelichting

Binnen geotechniek geeft de geïnterviewde
een 7, maar de 4 is voor de bredere
verspreiding.

RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 20
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 5
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 1
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
10
De schaal is een beetje scheef: contract is toch
ook belangrijk meer dan 1 punt ten opzichte
van 20. Maar proces is belangrijk, als er geen
oog voor georisicomanagement is leidt dit tot
fouten. Bij ontwerp, uitvoering, beheer, waar
verschillende mensen die betrokken zijn moet
kennis goed overgedragen worden en dit
gebeurd vaak niet in zijn ervaring.
Het georisicomanagement proces moet in de
organisatie (van hoog tot laag) goed belanden,
hiervoor is Geo-Impuls goed.
Verbeteren van het collectief geheugen binnen
de organisatie is van belang. Dit kan door
middel van tools, en contracten met
betrekking tot overdracht van gegevens.
Bijvoorbeeld de basis registratie
ondergrondgegevens (BRO). (BRO wordt over
enkele jaren operationeel als opvolger van
DINO en BIS. Bestuursorganen worden
verplicht ondergrondgegevens aan BRO te
leveren en de kwaliteit van data is geborgd.)

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

8

DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?

Ja. Iemand die geotechniek als primaire kennis
heeft, daarnaast georisicomanagement,
organisatie, processen.
Primaire kennis in de Nederlandse situatie is,
geologie, geohydrologie, grondmechanica,
praktische ontwerpvaardigheden m.b.t.
constructies, funderingen, bouwputten,
grondkerende structuren, milieuaspecten,
aardbevingen, laboratorium onderzoek
technieken, uitvoeringstechnieken. Ervaring is
essentieel. Georisicomanagement is ook
belangrijk. Gevoel voor verplichtingen en
verantwoordelijkheden van verschillende
partijen m.b.t. contracten.
Ja, dat beeld wordt herkend. Mensen met een
geotechnisch CV zijn te schaars in Nederland.
Veel mensen hebben geotechniek in hun werk
geleerd, door ervaring. Wat niet in de
opleiding geleerd is wordt ‘on the job‘ geleerd.
Het beeld dat veel mensen in de geotechniek
onbekwaam zijn komt niet naar voren in
relatie tot zijn ervaring in het werkveld.

2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 20
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 3
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 15
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 5
e) Anders, namelijk: Faalkosten zijn breder
dan technisch falen, herstelkosten die
voortkomen uit eisen van publiek of omgeving
kunnen ook als faalkosten gezien worden. Dit
komt ook voort uit gebrekkige communicatie
met mens en omgeving.

9

BENODIGDE KENNIS
4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.

5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?
Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?

a) Geologie; 5
b) Grondmechanica; 20
c) Funderingstechniek; 10
d) Grondwatermechanica & hydrologie; 15
e) Basisvaardigheden constructieleer; 3
Dit is voor de Nederlandse situatie. Vanuit de
principes van grondmechanica en
geohydrologie kunnen risico´s van geologische
verschijnselen ingeschat worden.
Constructieleer is wel belangrijk voor
communicatie met constructeurs, maar als
basiskennis is dit minder urgent.
Ja.

Bij voorkeur gaat dit niet ten koste van
vakinhoudelijke kennis. Dit mag wel ten
kosten van vakken als algemeen project
management. Dus georisicomanagement kan
betrokken worden in andere curricula zoals
project management en communicatie.
Eventueel kan dit ten koste van
constructieleer en funderingstechniek. Dit kan
makkelijker on the job worden geleerd, ten
opzichte van grondmechanica, geologie etc.

10

CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).
Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

Bij belangrijke projecten is de ervaring van de
geïnterviewde niet dat niet ter zake kundige
personen betrokken zijn. Naast de basis
opleiding moet verdere ontwikkeling, zoals
permanente educatie, uitwisselen van
ervaringen, meegenomen worden bij
eventuele certificering.
Met betrekking op de Duitse tabel zou er
minder tijd aan bijvoorbeeld bouwinformatica
en GIS besteed hoeven worden, deze
ontwikkelen zich zo snel dat dit beter on the
job geleerd kan worden.
Er kan meer nadruk op geowetenschappen
komen, met name voor de buitenlandse
situatie is geologische kennis belangrijk. In de
Nederlandse situatie is geohydrologie
belangrijk.
Bijleren blijft ook belangrijk.
Geotechnisch ingenieurs moeten tevens in
staat zijn om de risico’s in het juiste daglicht te
stellen bij projectmanager, risicomanager,
omgevingsmanager.

DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?
Tenzij dingen onderdeel zijn van regelgeving zullen de producten als webpagina’s slechts
tijdelijk onder de aandacht zijn. Deze hebben een beperkte levensduur van bijvoorbeeld 5 jaar.
De instrumenten kunnen bij CGF cursussen en bij PAO cursussen onder de aandacht worden
gebracht.
Een aanbeveling is om Geo-Impuls koppelen aan opleiding en training door te kijken welk GeoImpuls product bij welke cursus past (door een kruistabel te maken) en de Geo-Impuls
producten daarin implementeren.
Een andere aanbeveling is een overkoepelende syllabus die minder in detail gaat, met verwijzing
naar de bron documenten, die bij HBO’s en universiteiten gebruikt kan worden.
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie
b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

Adviesbureau adviseert vnl. grote
infrastructurele aannemers
5
Verbonden aan groter advies bureau van 200
man

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
a. Zo ja, op welke wijze?
b. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
c. Eventuele toelichting
3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
g. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld
h. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
i. Eventuele toelichting
4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?
g. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie
h. Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?
i. Eventuele toelichting

Ja
Betrokken bij de start van Geo-Impuls,
betrokken bij werkgroepen.
10

Iedereen is betrokken.
Ja.

De geotechnische afdeling is geheel bij GeoImpuls betrokken.
10

Bij het lijnmanagement van het grotere
ingenieursbureau is Geo-Impuls bekend, maar
Geo-Impuls is verder niet breed ontsloten.
Bij het lijnmanagement een 8 bedrijfsbreed
gezien een 5.
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RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 10
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 20
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 1
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
5

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

Communicatie kan makkelijk in verbeterd
worden, aansluiting tussen betrokkenen met
verschillende achtergronden. De ‘kloof’ tussen
ontwerp en uitvoering, en tussen OG en ON.

DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?

Ja. Maar de benodigde ervaring/uren
geotechniek komen in de opleiding niet aan
bod. Het leren van het vak komt bij het werk.
Hierbij moet de organisatie de mogelijkheid
geven om door te leren, mentorschap, CGF
cursussen, PAO cursussen.
Kennis van natuurkundige principes, wetten
van Newton en Archimedes zijn benodigd om
de eigenschappen van grond te begrijpen.
Mechanica en grondmechanica zijn van
belang.

2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

Ja. Intern leren binnen bedrijf door CGF
cursussen, maar misschien zijn die niet
genoeg, PAO cursussen bieden aanvulling.
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OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 10
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 5
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 15
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 20
e) Anders, namelijk …..
Geotechnici in projecten moeten een keuze
maken en de daarbij behorende risico’s
aangeven.

BENODIGDE KENNIS
4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.

5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?
Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?

a) Geologie; 5
b) Grondmechanica; 20
c) Funderingstechniek; 15
d) Grondwatermechanica & hydrologie; 10
e) Basisvaardigheden constructieleer; 3
Een score geven is lastig, alle 5 zijn
basiskennis.
Nee. Dit moet geleerd zijn in het voortgezet
onderwijs, of na de universitaire/HBO
opleiding. Er moet geen ruimte gemaakt
worden in de universitaire opleiding.

-
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CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).
Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

Ja. Het is goed te zeggen dat mensen bepaalde
vaardigheden moeten hebben. Dit moet niet
ervoor zorgen dat mensen uitgesloten worden
die via alternatieve routes geotechnici zijn
geworden. Veel studenten weten bij voorbaat
niet wat ze willen worden.

Eens met Duitse waardering, als je de basis
kennis al opgebouwd hebt kan je verder
bijleren.

DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?
In lunchlezingen kan kennis verspreid worden, dus presentaties van Geo-Impuls producten. De
Geo-Impuls deelnemers moeten zorgen voor verspreiding binnen hun organisatie.
Lezingen door ervaren ingenieurs over projecten. Via lezingen op internet maar wel interactief.
Een YouTube kanaal. Lezing die uitgezonden worden op verschillende locaties, dat mensen
inbellen en interactief deelnemen. Projecten met problemen en creatieve oplossingen.
Producten in richtlijnen/CUR SBR opnemen, daarmee blijven producten actueel en worden ze
onderhouden.
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie
b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

Nationale overheid
4

Binnenland

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
a. Zo ja, op welke wijze?
b. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
c. Eventuele toelichting

3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
j. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld

k. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
l. Eventuele toelichting
4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?
j. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie

Ja.

7

Niet iedereen in het team is even sterk
betrokken bij Geo-Impuls vanwege hun
verschillende taken.
Ja.

Dit is breder bekend gesteld binnen
kennisveld geo-engineering, maar ook bij
andere disciplines, waterbouw, tunnelbouw.
Gezamenlijk is gebrainstormd over het
implementeren van GeoImpuls, en GeoImpuls
is ook verankerd in handboek
soldaat/werkwijzen.
8

Ja

Lijnmanagers weten van het bestaan af maar
misschien minder van de inhoud. Geotechniek
is aangestuurd vanuit twee lijnen, grote en
kleine projecten. De lijnmanagers van beide
lijnen zijn op de hoogte van Geo-Impuls.
Georisicomanagement is in werkwijzen
verankerd. Aandachtspunt is dat hier op de
daadwerkelijke toepassing getoetst wordt,
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k. Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?
l. Eventuele toelichting

zowel inhoudelijk (zijn de goede risico’s
beschouwd?) en procedureel (is er
risicomanagement gedaan?).
7

RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 20
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 10
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 5
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
1
Als proces klopt is dit het belangrijkste. Onder
het proces vallen de disciplines die het proces
van inhoud voorzien, dat is geotechniek.
Contract is een beheers middel om risico’s te
verdelen. Mens en communicatie zijn een
risico en het middel om het risico te
beheersen. Geotechnici moeten het proces
doen. Het is moeilijk de punten tussen
contract en mens & omgeving te verdelen.
Bij het proces inrichten kan winst behaald
worden, door georisicomanagement en GeoImpuls te breder uit te dragen.
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DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?
2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

Ja. Het vereiste soort opleiding, civiele
techniek of vergelijkbaar, en minstens 7 tot 10
jaar werkervaring op het formaat van de
projecten waarvoor je adviseert. Om breed
inzetbaar te zijn moet men wel een paar jaar
voor verschillende typen projecten,
bouwputten, funderingen, etc. ervaring
hebben. Dus in totaal 8-10 jaar.
Ja. De geïnterviewde heeft geen
schoolverlaters in deze organisatie. De
organisatie kan mensen niet opleiden om te
weten wat er bij project ontwerpen speelt,
aangezien zij geen ontwerpen maken. Mensen
die bij zijn organisatie werken hebben al
ervaring en onderhouden hun vakkennis door
PAO cursussen, Deltares, TUDelft en soms TU
Twente. Kennis wordt ingekocht bij relevante
partijen indien nodig, bijvoorbeeld bij
ingenieursbureaus, kennisinstituten,
universiteiten etc.

OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 20
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 10
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 5
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 15
e) Anders, namelijk …..
Hier geldt vooral herkenning van het belang
van geo-engineering, er is geen gebrek aan
erkenning wanneer gewezen is op geoengineering. Er is in veel projecten een gebrek
aan ondergrond informatie, waardoor risico’s
niet tijdig herkend kunnen worden.
De organisatie heeft onvoldoende geotechnici
om alle projecten te bemannen, daarom
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worden deze mensen risico gestuurd ingezet
bij projecten. Projectorganisatie is al ingericht
rondom de belangrijke elementen die ook in
Geo-Impuls herkend worden, IPM model
(integraal projectmanagement) hierin zitten
omgeving, contract, en techniek expliciet
ingebed.

BENODIGDE KENNIS
4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.

5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?

a) Geologie; 3
b) Grondmechanica; 20
c) Funderingstechniek; 15
d) Grondwatermechanica & hydrologie; 10
e) Basisvaardigheden constructieleer; 5
Drie punten voor geologie is eigenlijk te
weinig, dit is een ondergeschoven kind. Alle
bovenstaande vakken zijn belangrijk.
Ja. De overige vakken, met name vakken met
betrekking op contracten, zijn essentieel om
het vak als geotechnicus ook goed te kunnen
uitoefenen. De context van een project moet
ook duidelijk zijn, hierbij horen contract en
mens en omgeving. Dit mag ook ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis maar niet van de
vakken in het lijstje hierboven. Onderwerpen
als contract en mens en omgeving kunnen
misschien in keuzevakken behandeld worden
of anders worden ingebed.

Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?
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CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).
Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

Ja, al vindt de geïnterviewde certificering wel
zwaar. Voor grote projecten zou je eisen aan
educatie en ervaring willen stellen.
Momenteel hoort de vraag of iemand
vakbekwaam is niet bij de risico checklijst. De
geïnterviewde vind dit wel een relevante
vraag. Er wordt (soms niet altijd) een CV
gevraagd om opleiding en ervaring te
beoordelen.
Het Nederlandse onderwijs systeem wordt
herkend in het Duitse vakkenpakket, en de
geïnterviewde vindt dit een logisch systeem.
De geïnterviewde zou meer verplichte
geologie vakken voorstellen, en vooral
quartaire geologie voor de Nederlandse
situatie.

DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?
Een PowerPoint is voor zijn organisatie minder van belang aangezien Geo-Impuls al in processen
verankerd zit. Maar voor andere organisaties bestaat die behoefte waarschijnlijk wel.
Het probleem is veel breder dan alleen geotechnisch. Bij RISNET en bij de risico managers moet
Geo-Impuls/georisicomanagement genoemd wordt. Dus een extra bril bij RISMAN, de
geotechniek bril. Wettelijke regelgeving speelt hier ook een rol, archeologie en milieukunde
worden wel altijd meegenomen in risicomanagement, waarom wordt geotechnisch risico dan
vaak verwaarloosd?
Maak het materiaal geschikt voor de doelgroep. Ook niet-geotechnici moeten zich bewust
worden van geotechniek risico’s, aangezien zij vaak het risicomanagement doen. Richt het
product op verschillende levels (hiërarchie) binnen de organisatie (geotechnici,
(lijn)management, (project)directie).
Uniformiteit in terminologie en processen is nodig om te zorgen dat we dezelfde taal spreken
zodat we elkaar goed verstaan.
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie
b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

Ingenieursbureau van een aannemer.
5
1000-den
Beiden.

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
a. Zo ja, op welke wijze?

b. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
c. Eventuele toelichting

3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
a. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld

b. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
c. Eventuele toelichting
4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?
m. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie

Ja
Werknemers zijn betrokken in diverse
werkgroepen, en bij startbijeenkomsten.
Binnen de aannemerswereld vervult dit
bedrijf een voortrekkersrol.
9

Producten en werkwijzen van Geo-Impuls zijn
al in lopende projecten opgenomen en
gebruikt.
Ja

Zaken die geleerd zijn van Geo-Impuls zijn al
direct in projecten gebruikt. Via geotechniek is
Geo-Impuls bekend gesteld, en op een hoger
niveau is Geo-Impuls bekend gesteld. Lagen
hiertussen komen via projecten in aanraking
met Geo-Impuls (vlekwerking). De producten
als zodanig zijn vooral bij geotechniek bekend.
Op productniveau zijn de producten beter
bekend dan het programma.
7

De producten van Geo-Impuls zijn bekender
dan de naam Geo-Impuls. Men kan het product
kennen zonder te weten dat het bij Geo21

Impuls hoort. Het georisicomanagement is
minder bekend dan de producten, maar ook
de producten die op het proces betrekking
hebben zijn verspreid, contracten, risico
gestuurd grondonderzoek.
Georisicomanagement is bij de geotechnici
bekend. Het bedrijf werkt ook samen met
onderaannemers, daar is
georisicomanagement minder bekend.
n. Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?
o. Eventuele toelichting

5

Binnen kleine projecten is het
georisicomanagement minder goed geregeld,
bij grotere projecten is hier wel aandacht voor.

RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 5
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 10
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 20
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
1
De verhoudingen zijn niet correct, zowel
contract als techniek zijn belangrijk. Contract
is het belangrijkste, omdat in de huidige
praktijk de partij die de risico’s niet erkent en
niet alloceert en dus de laagste prijs vraagt de
opdracht krijgt. Dit is zowel bij grote als kleine
projecten het geval. Om dit te verbeteren is
eisen dat risico expliciet gemaakt wordt
belangrijk, maar dit moet ook beloond worden
bij gunningscriteria. Dit zou bij
opdrachtgevers aangepakt moeten worden.
De overige twee factoren zouden allebei een 3
krijgen.
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Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

Zie toelichting boven. Een verbetering in
vakmanschap is nodig, daar is te weinig van.

DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?

2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

Ja. Er moet voldoende kennis in projecten
ingeschakeld zijn. Goede verdeling van juniors,
mediors en seniors in een project. Dit zorgt
voor continuïteit van interne opleiding en
voor voldoende ervaring in ieder project.
Opleiding bestaat uit twee delen. Het
opleidingsniveau zou omhoog moeten, en los
daarvan moeten mensen ook ervaring
opbouwen in projecten.
Een master of engineering opleiding in
geoengineering op HBO niveau zou helpen,
zodat mensen na HBO al werkende een master
erbij halen in de geotechniek. Hiervoor
moeten bedrijven ook bereid zijn om mee te
financieren.
In de opleiding moet aandacht worden
besteed aan zowel vakken op gebied van
mechanica als op geotechnisch gebied.
Ja. Door interne opleiding, en door cursussen
te laten volgen, en door training on the job.
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OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 10
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 20
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 5
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 15
e) Anders, namelijk …..
De onvoldoende helderheid over verdeling
van risico’s heeft vooral betrekking op
contracten zoals eerder genoemd.
Vakinhoudelijke kennis is nodig om risico’s te
herkennen.

BENODIGDE KENNIS
4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.

5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?

a) Geologie; 3
b) Grondmechanica; 20
c) Funderingstechniek; 15
d) Grondwatermechanica & hydrologie; 10
e) Basisvaardigheden constructieleer; 5
Alle bovenstaande vakken zijn belangrijk
afhankelijk van het type project. De
geïnterviewde zou eventueel minder geologie
doen en meer van de andere aspecten. Die
overige aspecten zijn in het werkveld van de
geïnterviewde belangrijk, aan de constructieve
kant van het geotechnisch spectrum,
bouwputten en funderingen. Voor
dijkontwerpers ligt dit misschien anders. Maar
alle bovengenoemde vakken moeten aan de
orde komen.
Hier zou de inhoud van het programma niet
onder mogen lijden, dit zou bij bestaande
risicomanagement vakken in de opleiding
moeten maar niet als apart vak. Dit moet niet
ten koste gaan van de verhouding hardezachte vakken.
Verder ook in PAO cursussen waar geotechnici
leren expliciet georisico´s te benoemen en
24

Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?

waarbij op bredere schaal mensen leren dat
georisico´s belangrijk zijn, waaronder ook
zaken zoals contract omgeving en
communicatie en hoe hiermee om te gaan.
Communicatie als onderdeel van
omgevingsmanagement en de observational
method worden expliciet genoemd.
-

CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).

De invoering van certificering is zinvol. Dat
helpt met het beoordelen van Cv’s, en om
studenten aan te geven welke vaardigheden ze
moeten hebben. Voor de OG is het ook
belangrijk om te weten wat de vaardigheden
voor mensen op projecten zijn.
Dit moet gestroomlijnd te worden zodat er
eenduidigheid over dit onderwerp komt,
misschien via KIVI.

Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

Hoofdrichtingen binnen de geotechniek bij de
opleiding horen zijn: technische geotechniek,
grondwater en geohydrologie, en zachtere
geotechniek zoals dijklichamen. Alle
onderwerpen zijn belangrijk maar het is
mogelijk dat mensen zich binnen die
richtingen (verder) ontwikkelen.

DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?
De producten moeten in bestaande PAO cursussen verwerkt worden. (Publiciteit om georisico’s
kan gebruikt worden om aandacht voor de PAO cursussen te genereren.)
Communicatie moet in grotere projecten ingebed worden, hier moeten OG en contract op
aansturen.
Een PowerPoint presentatie om Geo-Impuls producten binnen organisatie breder bekend te
maken zou ook gewaardeerd worden.
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie
b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

Ingenieursbureau van bouwer
10-30
300
Binnen en buitenland

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
a. Zo ja, op welke wijze?

b. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
c. Eventuele toelichting

3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
a. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld

b. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
c. Eventuele toelichting
4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?
p. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie

Ja
Op bedrijfsniveau vanaf het begin betrokken
geweest bij het Geo-Impuls initiatief. Er is
inbreng geweest in LEF sessies en in
werkgroepen.
6

De betrokkenheid is goed, maar ik geef een zes
omdat de betrokkenheid vooral bottom up is.
Om het werkelijk succesvol te laten zijn moet
er ook van bovenaf op de implementatie van
Geo-Impuls gestuurd worden.

Binnen geotechniek wordt actief omgegaan
met georisicomanagement en risico scans.
Georisicomanagement is een intrinsiek
onderdeel van het geotechnisch werk, maar
Geo-Impuls producten worden niet zozeer
actief bekend gesteld.
6

Het gehele Geo-Impuls programma wordt niet
op de voet gevolgd door de hele organisatie.

Het bestaan van Geo-Impuls is niet breed
verspreid. Maar het belang van georisico’s wel
degelijk onderkend en georisicomanagement
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q. Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?
r. Eventuele toelichting

is bij ons een deel van het totale
risicomanagement.
7

Dicht bij de kern van het bedrijf is Geo-Impuls
goed bekend, verder van het hoofdkantoor
valt nog werk te verrichten.

RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 20
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 10
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 5
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
1
Een korte tendertijd en een sterke wil om
projecten te winnen kan leiden tot een
blindheid voor mogelijke tegenvallers in de
vorm van potentiele georisico’s.
Het contract moet voldoende ruimte bieden
om ook aandacht aan georisico’s te besteden.
Dat heeft ook te maken met het verdelen van
risico’s en verantwoordelijkheden over de
verschillende contractpartijen.
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DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?
2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

Ja. Met een WO opleiding en 5 jaar
werkervaring of een HBO opleiding en 7 jaar
werkervaring zou een ingenieur voorbij de
rekenervaring bij moeten kunnen dragen aan
risicomanagement. Wat betreft benodigde
vakkennis is heeft een WO geoengineering/ingenieursgeologie de voorkeur.
Ja, het beeld wordt herkend. Onvoldoende
vakkennis kan ondervangen worden door een
meester/gezel situatie (interne opleiding en
coaching). Vaardigheden hangen ook van de
persoon en van de opleiding af. WO’ers
hebben vaak meer een onderzoek houding, die
moet bij HBO’ers meer getraind worden. Voor
risicobeleving is naast berekeningen ook een
kritische houding nodig.

OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 3
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 5
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 15
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 10
e) Anders, namelijk: omgaan met
onzekerheden en risico gestuurd zijn binnen
een project. 20
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4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.

5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?
Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?

a) Geologie; 10
b) Grondmechanica; 20
c) Funderingstechniek; 5
d) Grondwatermechanica & hydrologie; 3
e) Basisvaardigheden constructieleer; 15
Kennis van de verschillende onderwerpen
moet zeker aanwezig zijn binnen een project.
De geïnterviewde vindt dat er in de
basisopleiding al voldoende aandacht is voor
risicomanagement.

-

CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).
Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

Ja, een dergelijke aanbeveling wordt zinvol
gevonden.

Van belang is een basis in wiskunde en
natuurkunde en kennis van civiele techniek,
maar er moet ook wel wat kennis van geologie
zijn.
Mensen die in de Duitse tabel de nadruk op de
civiele techniek vakken hebben gelegd hebben
zijn voorkeur.
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DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?
Een kapstok PowerPoint waaruit onderwerpen geselecteerd kunnen worden zou door hem
gewaardeerd worden. Deze moet gericht zijn op de doelgroep om de geotechnici heen,
projectleiders moeten dit ook mee krijgen. Met name de verdeling van geotechnische risico’s in
de contractfase en de georisicoscan zijn voor hem relevant.
Georisicomanagement dient mogelijk ook onder de aandacht gebracht te worden bij het
contructeursregister, hiermee bereik je ook projectleiders en constructeurs.
Om de georisicoscan algemeen goed te maken binnen de branche zou er een betere sturing aan
gegeven moeten worden. De toepassing van de georisicoscan is nu nog redelijk vrijblijvend.
Het is essentieel dat georisicomanagement top down wordt gefaciliteerd.
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie
b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

Groot Ingenieursbureau overheid
15-20
600
Nederland en buitenland.

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
a. Zo ja, op welke wijze?
b. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
c. Eventuele toelichting

3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
a. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld
b. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
c. Eventuele toelichting

4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?
s. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie

Ja
Betrokken bij enkele werkgroepen.
Medefinancier.
7

De betrokkenheid bij het programma is groot,
maar dit wil niet zeggen dat we de visie van
het complete programma ondersteunen. Zo
vinden wij risicomanagement
(RISMAN/RISNET) op project niveau nog
belangrijker dan georisicomanagement alleen.
Wij zien georisicomanagement als onderdeel
van het totale risicomanagement.
Nee.

Het is niet systematisch uitgedragen.

4

Veel stof is bij de geotechnici bekend.
Geotechnici zijn goed ingebed in de
organisatie, daardoor is de noodzaak van
verdere verspreiding klein.

Velen weten wat er loopt doordat dit is
uitgedragen in de pers waaronder het COB
congres (Centrum Ondergronds Bouwen) en
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t.

Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?
u. Eventuele toelichting

Geotop, LEF-sessies.
7

RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 10
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 20
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 1
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
5

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

De bovenstaande rangschikking geldt ook
voor het reduceren van faalkosten.
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DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?
2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

Ja.
Technische kennis wordt onderschat.
Begripsvorming en inzicht over het
systeemgedrag door middel van fysische
modellering/experimenten verdient meer
aandacht. Een ingenieur moet over kennis
beschikken van de fysische basis beginselen.
De geïnterviewde schrikt van de getallen die
uit de onderwijs inventarisatie komen. Met de
kanttekening dat de geïnterviewde niet weet
of de mensen die die niet aan de eisen voldoen
ook in de geotechniek terecht komen. Maar
voor de HBO lijkt het plaatje duidelijk.
Door zorgvuldig aanname beleid, en selectie
op de vaardigheden om de benodigde kennis
alsnog bij te leren (leergierig, nieuwsgierig,
technisch voldoende capabel)

OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 20
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 10
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 5
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 3
e) Anders, namelijk ….. Misplaatste zuinigheid
15
You always pay for a site investigation,
whether you have one or not.
Het is niet verstandig om bezuiniging te
realiseren ten koste van een verslechtering
van het (geo)risicoprofiel, bijvoorbeeld een
reductie van de kosten van het
grondonderzoek.
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4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.

5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?

Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?

a) Geologie; 15
b) Grondmechanica; 20
c) Funderingstechniek; 3
d) Grondwatermechanica & hydrologie; 10
e) Basisvaardigheden constructieleer; 5
Sommige vaardigheden kunnen snel opgepikt
worden zeker binnen het werkveld waarin de
geotechnisch adviseur actief is. Mits men over
zekere basisvaardigheden beschikt. (Het
berekenen van een gording kan men zich snel
eigen maken, maar het begrijpen van
grondmechanica en geologie vergt meer tijd).
Verbreedt georisicomanagement naar
RISMAN (risicomanagement op een
overstijgend niveau) en probeer
geotechnische risico’s zo expliciet als mogelijk
te maken.
Er moet meer aandacht besteedt worden aan
de maatschappelijke rol die de ingenieur dient
te vervullen, denk hierbij aan zaken als ethiek
en integriteit.
In het opleidingsprogramma zitten vooral
dingen die aansluiten bij intelligentie maar er
zitten misschien onvoldoende componenten in
die wijsheid stimuleren. Naar zijn inzicht is er
voldoende ruimte in het onderwijsprogramma
zodat dit niet ten koste hoeft te gaan van
technische inhoud.
Door de verantwoordelijkheid van de
ingenieur centraal te stellen wordt het belang
van technische kennis onderstreept, aangezien
die kennis nodig is om tot een verantwoord
ontwerp te komen.
-
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CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).
Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

De geïnterviewde vraagt zich af of certificering
waarborgt dat de geotechnicus daadwerkelijk
over de benodigde kwalificaties beschikt. Het
is wel een nuttig tool om inzichtelijk te krijgen
welke competenties belangrijk zijn voor een
geotechnisch ingenieur.

De geïnterviewde vindt het goed dat
verschillende wegen naar vakbekwaamheid
kunnen leiden, waaronder ook bewezen
ervaring en interne opleiding. Een
geotechnisch ingenieur moet beschikken over
geologische kennis en over kennis van
constructieve-mechanica componenten.
Quartaire geologie zou verplicht moeten
worden gesteld (belangrijker dan geologie),
hetzelfde geldt voor geohydrologie. Kennis
van het instrument risicomanagement (proces
en inhoud) behoord in de basisopleiding
gedoceerd te worden. Dit kan in beperkte
omvang zijn, aan de hand van project
voorbeelden waarbij de impact van de
vraagstelling duidelijk wordt. Dit is op project
overstijgend niveau, niet verbijzonderd voor
georisicomanagement alleen.

DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?
Een Geo-Impuls App voor de beoogde doelgroep, die is breder dan geotechnici.
Een overzicht van Geo-Impuls producten en de toepassingen hiervan, het liefst in de vorm van
een Geo-Impuls App met verwijzing naar de brondocumenten (web based content).
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie
b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

Groot ingenieursbureau
>50
> 5000
Binnen en buitenland

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
a. Zo ja, op welke wijze?
b. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
c. Eventuele toelichting
3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
a. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld
b. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
c. Eventuele toelichting
4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?
v. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie
w. Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?
x. Eventuele toelichting

Ja
Actief betrokken bij meerdere werkgroepen.
8

Een deel van de achterban is meegenomen in
het Geo-Impuls proces (2009-2014).
Ja.

Producten zijn bekend gesteld via workshops
en interne overlegmomenten. Links naar GeoImpuls website zijn doorgegeven.
8

Met de verspreiding van de producten is de
implementatie nog niet volledig gewaarborgd.

In de directe omgeving is het breed verspreid,
ook onder niet geotechnici. Maar het bedrijf is
groot.
7

In de lijn zijn minder mensen aangehaakt bij
de Geo-Impuls gedacht.
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RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 20
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 10
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 5
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
1

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

Er is winst te behalen bij risico overdracht en
communicatie over risico’s op micro niveau
(bijv. tussen geotechnicus en ontwerpleider)
en op macro niveau (bijv. tussen ontwerp
bureau en aannemer).

DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?
2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

Ja, eens met de stelling.
Er moet aandacht voor de vakinhoud zijn,
gezien het resultaat van de
onderwijsinventarisatie. Er kan veel
opgevangen worden door interne opleiding en
nascholing. Ook een HBO’er kan een
uitstekende geotechnicus zijn.
In zijn rol kan de geïnterviewde dit niet
beoordelen, omdat de geïnterviewde niet met
directe schoolverlaters te maken heeft. Echter,
de geïnterviewde herkent niet het beeld van
slecht opgeleide geotechnici binnen de
projecten.

OORZAKEN VAN
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GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 10
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 15
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 20
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 5
e) Anders, namelijk …..
Bij het ontwerp is soms te weinig aandacht
voor praktische uitvoerbaarheid en
implementatie. Het belang van geoengineering wordt wel erkend. Het beeld van
gebrek aan kennis wordt niet herkend. Wel
wordt opgemerkt dat het type mens als expert
het resultaat kan maken of breken. Sommige
mensen zijn beter dan anderen in een
bepaalde rol. Bij de inzet van een medewerker
binnen een bepaalde rol moet gekeken
worden of de geïnterviewde als type mens in
die rol kan excelleren. Er ontstaan fouten bij
een gebrek aan experts die ook discipline
overstijgend kunnen opereren.

BENODIGDE KENNIS
4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.
5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?
Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?

a) Geologie; 5
b) Grondmechanica; 20
c) Funderingstechniek; 3
d) Grondwatermechanica & hydrologie; 15
e) Basisvaardigheden constructieleer; 10
Het is zeker belangrijk maar niet ten koste
van het vakinhoudelijke curriculum.
Risicomanagement zou wel bij de basiskennis
moeten horen.

-
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CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).
Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

Ja, certificering is zeker zinvol. Het goed om
aan kwaliteitsborging te doen, of ten minste
over een set van vereiste basisvaardigheden te
beschikken gezien de potentiele impact van de
geotechnisch adviseur op het project resultaat.

Idealiter moet een geotechnicus kennis
hebben van de kennisvelden zoals benoemd in
de Duitse tabel. De vraag is of dit binnen één
persoon realistisch is, maar het is zeker zo dat
deze kennis binnen het project ontsloten moet
zijn. Bij het bemensen van het project moet
herkend worden welke kennis nodig is,
daarom moet een geotechnicus ten minste van
al de genoemde kennisvelden iets weten
(bekwaam zijn of bewust onbekwaam zijn).

DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?

Voor de feitelijke implementatie binnen de organisatie moeten mensen actief aan de slag,
bijvoorbeeld door middel van een workshop. De doelgroep is breder dan geotechnici alleen.
Daarbij speelt het kweken van awareness voor risicomanagement een belangrijke rol, en
natuurlijk ook voor het managen van geotechnische risico’s.
Hand-outs met achtergrondinformatie en met links naar de website zijn welkom.
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie
b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

Specialistisch bureau op gebied van
risicocommunicatie
1
1
Binnenland voornamelijk.

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
a. Zo ja, op welke wijze?
b. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
c. Eventuele toelichting
3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
a. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld
b. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
c. Eventuele toelichting
4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?

y. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie
z. Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?

Ja.
80% vakinhoudelijk binnen een werkgroep.
20% overkoepelend op programma niveau.
10

We ontwikkelen kennis in praktijkprojecten.
We nemen ervaring mee naar volgende
projecten.
Gezien de grootte van de organisatie is deze
vraag niet relevant.
n.v.t

In praktijkprojecten zorgen wij ervoor dat
iedereen mee mag doen. Techniek is
belangrijk maar niet uitsluitend,
communicatie en betrokkenheid vanuit de lijn
is ook belangrijk. Management moet
risicocommunicatie ondersteunen, de
omgevingsmanager, projectleider,
communicatie adviseur moeten naast de
geotechnicus betrokken zijn.
Gezien de grootte van de organisatie is deze
vraag niet relevant.
n.v.t.
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aa. Eventuele toelichting

RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 20
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 10
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 1
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
5
Georisicomanagement in de brede zin, niet
alleen technisch risicomanagement.
Risicomanagement moet voor de contract fase
beginnen en dit leidt tot een goed contract.

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

Door zo vroeg mogelijk te beginnen met
risicomanagement, niet alleen kijkend naar
technische maar ook naar niet-technische
aspecten. Net zoals je vroegtijdig over
grondonderzoek wilt beschikken zou je ook
vroegtijdig over omgevingsdata moeten
beschikken.
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DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?
2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

Ja, eens met de stelling.
De geotechnicus moet echter ook
communicatieve vaardigheden hebben, dit is
ook vakkennis. Een adviseur moet kunnen
adviseren. Deze vaardigheden hoeven niet in
de basis opleiding gegeven te worden, maar
moeten wel aanwezig zijn in projecten.
Ja, het beeld wordt herkend. De geïnterviewde
herkent niet dat er te weinig vakkennis in
projecten aanwezig is. In grote projecten kom
ik ervaren adviseurs tegen. Bedrijven zorgen
door interne opleiding en coaching dat
geotechnici de benodigde competenties
hebben. Gebrek aan vakkennis betreft in mijn
ervaring eerder adviseurs ervaring.

OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 5
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 20
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 10
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 3
e) Anders, namelijk ….. Geotechnici dienen
tijdens de gehele project periode betrokken te
blijven en niet slechts in een beperkt aantal
fasen. Deze verantwoordelijkheid gaat twee
kanten op, zowel opdrachtgever als
geotechnicus dienen affiniteit te hebben met
de project context. 15
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4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.
5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?
Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?

Kon de geïnterviewde niet beoordelen.
De mensen om de geotechnici heen moeten
begrip hebben van het belang van het
vakgebied geotechniek en van georisico’s.
Ja, maar niet ten koste van technisch
inhoudelijke vakken. Aanbevolen wordt om in
project onderwijs duidelijk te maken dat een
project niet alleen techniek bevat maar
onderdeel uitmaakt van een omgeving met alle
factoren die daarbij horen (project context).
-

CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).
Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

Ja, dit is zinvol.
Vanuit communicatief oogpunt is dit zinvol
omdat het bijdraagt aan de statuur van het
vakgebied.

Post universitair dienen adviseurs
vaardigheden, waaronder risico
communicatie, geleerd te worden.
Een moet adviseur over adviesvaardigheden
beschikken en openstaan voor interactie met
aanpalende vakgebieden.
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DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?

Het lespakket moet gericht zijn op de juiste doelgroep, richt je op die velden waar de grootste
veranderingen behaald kunnen worden. Dit zijn niet primair de geotechnici maar juist
projectleiders, lijnverantwoordelijken, etc. Zorg dat Geo-Impuls gepresenteerd wordt als
ontzorg programma, niet als een probleem maker. Het mitigeert risico’s het voegt geen risico’s
toe.
Probeer ook nog geld beschikbaar te houden voor de overdracht van het lespakken aan de
beoogde doelgroepen.
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie
b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

Kennisinstituut vanuit kennis ook toegepast
advies
900
Binnenland en buitenland

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
d. Zo ja, op welke wijze?

e. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
f. Eventuele toelichting
3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
d. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld
e. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
f. Eventuele toelichting
4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?
bb. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie
cc. Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?
dd. Eventuele toelichting

Ja.
De organisatie is betrokken als
initiatiefnemers van het programma,
werknemers zijn actief betrokken bij
werkgroepen en in de aansturing van het
programma.
9

-

Hoge verspreiding van werkgroepen waarin
wij betrokken, zijn maar minder verspreiding
van overige werkgroepen.
7

Ja bij geotechnici.

Buiten geotechnici is Geo-Impuls niet relevant

9 binnen geotechici, daarbuiten niet relevant.

De organisatie wordt juist gevraagd om
specifieke kennis en expertise in te brengen.
45

Niet zozeer om het totale risicomanagement af
te dekken.

RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 20
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 10
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 1
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
5

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

Geo-Impuls heeft veel bijgedragen aan het
proces verbeteren, met name door
bewustwording.
Aan techniek is minder bijgedragen, daar zou
je vanaf nu nog een slag in kunnen maken.
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DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?
2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

Ja, eens met de stelling.
Je moet begrip hebben van het gedrag van
grond.
Je moet risico’s kunnen herkennen, en je moet
ernaar handelen (benoemen en consequenties
aan geven). Denken in scenario’s.

Ja, het beeld wordt herkend.
Maar dit niet het voornaamste bezwaar,
aangezien de geotechniek kennis in de praktijk
opgedaan kan worden. Zolang de
schoolverlater maar beschikt over technische
vaardigheden.

OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 20
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 15
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 5
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 10
e) Anders, namelijk …..
Kwaliteitscontroles binnen het project zijn van
belang.
Gebrek aan vakinhoudelijke kennis, dit kan
veroorzaakt zijn door (gebrek aan maken van
kennis vergelijkbare situaties, of het niet
bijhouden van vakliteratuur, gebrek aan
deelname in vakvereningen, gebrek aan
netwerken, en gebrek aan deelname in
onderzoeksprogramma’s etc.)..
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4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.

5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?
Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?

a) Geologie; 5
b) Grondmechanica; 20
c) Funderingstechniek; 15
d) Grondwatermechanica & hydrologie; 10
e) Basisvaardigheden constructieleer; 3
De benodigde kennis hangt af van het project.
Constructieleer is vooral van belang om met
constructeurs te communiceren. De kennis
moet wel allemaal binnen het project
aanwezig zijn.
Helaas is in projecten nog meer aandacht
nodig voor deze aspecten. Dit moet in zeer
beperkte mate in de opleiding aan bod komen
maar mag niet ten koste gaan van
vakinhoudelijke kennis.
-

CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).
Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

Ja. Certificering maakt mensen bewust van
hun kennisniveau en van hun beperkingen
daarin.

De vereisten in de Duitse tabel lijken wel
redelijk. Het hangt ook van de diepgang van de
vakken af.
Deze vereisten eventueel te bereiken via post
academisch onderwijs, interne bijscholing, of
andere vormen van bijscholing lijken
voldoende.
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DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?

Uitgaande van KIVI bestuur aangevende wat van belang is voor de sector:
Geo-Impuls moet in CGF 1 opgenomen worden. Hier gaat het niet alleen om
georisicomanagement maar ook om de andere delen van Geo-Impuls.
Het zou zinvol zijn als georisicomanagement in colleges bij HBO en TU opgenomen wordt.
Geo-Impuls zou worden verankerd door dit in breed gedragen richtlijnen op te nemen.
Geo-Impuls moet ook landen buiten de geotechniek, bij project managers.
Een betere inbedding van georisicomanagement in risicomanagement is van belang om
georisicomanagement te laten landen. Maar de technische kennis moet wel aanwezig zijn bij het
risicomanagement, de proces manager moet leren dat de techniek belangrijk is. En de technicus
moet leren dat het proces belangrijk is.
Er moeten twee modules komen gericht op verschillende doelgroepen. Een voor geotechnici die
de risico’s moeten communiceren en een voor niet technici/projectleiders die het belang van de
geotechniek en van de geotechnisch adviseur in moeten zien.
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie
b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

Groot project infrastructuur. Overheid, RWS
5-10
7500
Voornamelijk actief in Nl. Wel betrokken in
buitenlandse samenwerkingsverbanden. Ook
interactie met buitenlandse instanties, op
gebied van kennis uitwisseling. Deelname in
commissies.

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
g. Zo ja, op welke wijze?
h. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
i. Eventuele toelichting
3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
g. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld

h. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
i. Eventuele toelichting
4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?
ee. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie
ff. Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over

Ja.
Betrokken bij werkgroepen en initiatiefnemer
van GeoImpuls programma.
9

Zie boven
Ja.

Veel geotechnici zijn betrokken in GeoImpuls
en die mensen weten wat er speelt en van het
bestaan van de website, zij stellen deze zaken
aan de orde in het kennisveld geoengineering,
dit is bedrijfsbreed.
9

Men is zich bewust van het bestaan van de
producten en de website van GeoImpuls.
Ja.

Nieuwsberichten over de Geotops zijn via
intranet breed uitgedragen. Kennis verspreid
zich via olievlekwerking ook op management
niveau.
7
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de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?
gg. Eventuele toelichting

GeoImpuls is op verschillende niveaus (micro,
meso, macro niveau) in de organisatie bekend
gesteld. Faalkosten zijn ruim gedefinieerd,
falen bevat financiële kosten, maar ook schade
aan personen en reputatieschade.

RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

Georisicomanagement is een proces punt en
de andere drie zijn inhoudelijke instrumenten.
Cultuur wordt gemist.
Cultuuromslag 50% van de punten
Dan georisicomanagement 25%. Dit kan nog
gedifferentieerd worden naar
georisicomanagement binnen de organisatie
en binnen projecten.
De overige drie zaken zijn inhoudelijk en even
belangrijk.
Techniek is dus wel nodig maar niet dominant.
Dit is een aanleiding om geotechnici te
stimuleren zich te verdiepen in contracten en
omgeving niet alleen in techniek.
Veel techniek is wel bekend maar de
verspreiding van deze kennis is belangrijker.
De 12 beheersmaatregelen die in de 12
werkgroepen behandeld worden zouden het
meeste rendement leveren op het behalen van
de doelstelling om faalkosten te verminderen.
Het resultaat hiervan zou nog geëvalueerd
moeten worden.
De bovenstaande percentages komen wel
overeen met het verwachte succes van de
maatregelen met betrekking op verschillende
aspecten.
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DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?

2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

Ja. Dit is noodzakelijk maar niet voldoende.
Niet alleen techniek maar ook mens en
omgeving en contract kennis en daarnaast
georisicomanagement zijn belangrijk.
Communicatieve vaardigheden zijn benodigd
voor de brugfunctie van geotechnicus naar
projectmanager en naar omgeving toe. De
adviseur moet de PM overtuigen dat
maatregelen nodig zijn om geotechnisch falen
te voorkomen. Deze aspecten lijken bij
geotechnici soms te ontbreken. Geotechnische
kennis, geohydrologie, grondmechanica,
vakdisciplines zijn ook benodigd.
Schoolverlaters die afgestudeerd zijn in de
geotechniek (de 10 met voldoende kennis) zijn
wel al direct inzetbaar. Mensen met
geotechniek alleen als bijvak kunnen wel
communiceren met geotechnici, maar je hebt
een behoorlijke geotechnische bagage nodig
voor grote geotechnische projecten. Wij gaan
risico gestuurd om met dit onderwerp. Wij
besteden zelf alleen aandacht aan projecten
met grote risico’s, bij de overige besteden we
de geotechnische aspecten uit. Voor de
risicovolle projecten hebben wij
meer ervaren adviseurs nodig, wij nemen dus
ook geen schoolverlaters aan.
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OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a)Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; geen punten
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 15 (het belang van geotechnische
risico’s binnen alle risico’s in het project was
eerder onvoldoende herkend maar dat is sinds
GeoImpuls verbeterd).
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; geen punten
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering.
e1)De kwantiteit van geotechnici op de
werkvloer. 20
e2)De borging van georisicomanagement in de
projecten op twee manieren: via contractuele
geotechnische eisen naar buiten toe, en binnen
de eigen organisatie via procedures die
afgevinkt kunnen worden. 10
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4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.

5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?
Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?

a) Geologie; 10
b) Grondmechanica; 20
c) Funderingstechniek; geen punten
d) Grondwatermechanica & hydrologie; 15
e) Basisvaardigheden constructieleer. 10
Constructieleer is als brugfunctie naar de
constructeur toe van belang.
Funderingstechniek is een afgeleide.
Georisicomanagement is een belangrijk nieuw
aandachtspunt geworden voor de
geotechnicus. Dit is in gelijke mate belangrijk
als de geotechniek. Dit moet in het curriculum
voor zowel HBO als WO.
Het liefste gaat dit niet ten koste van
basiskennis. Indien het nodig is kan het
eventueel ten koste van aanpalende
vakgebieden, door wat te reduceren (niet te
elimineren) in bijvoorbeeld geologie of
constructieleer gaan.
Georisicomanagement zou ook expliciet bij
risicomanagement aan de orde gesteld moeten
worden. Dit is misschien effectiever dan het
als apart vak bij geotechici geven. Hierdoor
komt het bij een grotere groep mensen die
zich bewust moeten zijn van
georisicomanagement aan.
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CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).
Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

Ja, certificering wordt van harte ondersteund.
Het heeft meerwaarde voor de sector en voor
de geotechnici zelf, en het draagt bij aan
harmonisering op een Europees niveau.

Georisicomanagement ontbreekt in de Duitse
tabel, dit moet een expliciete plaats in het
curriculum krijgen.
De geotechnisch adviseur moet ook bekend
zijn met de contracten en omgevingsaspecten.
Deze aanpalende vakken zijn nodig om het vak
goed te kunnen uitoefenen. Deze moeten ook
in het curriculum aan de orde komen. Niet ten
koste van de geotechniek (huidige 100 punten
in de Duitse tabel) maar hierbovenop.
Eventueel kan er in detail gekeken naar de vak
invulling worden om plaats te maken voor
deze vakken.

DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie
b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

Geotechnisch adviesbureau en aannemer van
grondonderzoek.
100 binnenlands + 50 buitenlands
400 Nederlandse markt + 200, wereldwijd
1500
Beide

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
j. Zo ja, op welke wijze?
k. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
l. Eventuele toelichting
3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
j. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld

k. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
l. Eventuele toelichting
4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?
hh. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie
ii. Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?

Ja.
Actief betrokken bij meerdere werkgroepen.
8

Ja.

Bekend is gesteld dat producten via de
bibliotheek beschikbaar zijn. Producten en
brochures zijn intern verspreid. Er is een
interne georisico cursus geweest waar een
lezing over Geo-Impuls deel van was.
7

GeoImpuls is vooral verspreid bij de
geotechnisch adviseurs, maar risico denken,
waaronder georisicomanagement, is intrinsiek
onderdeel van de bedrijfsvoering.
7
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jj. Eventuele toelichting

RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 10
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 1
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 5
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
20 (vooral het overdragen van risico’s binnen
projecten van fase naar fase en tussen
projectleiders onderling).

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

Bij communicatie en proces kan het meeste
winst behaald worden. In contracten moeten
afspraken helder gecommuniceerd worden.

DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?
2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

Ja. Technische competenties zoals kennis van
mechanica, rekenvaardigheid moeten
aanwezig zijn, de geotechnische bagage kan on
the job aangevuld worden.
Een gebrek aan technisch denkniveau vormt
wel een probleem. Procesonderwijs alleen is
onvoldoende. Begrip van fysische
basisprincipes is wel een vereiste.
Ja. Voor HBO’ers wordt een gebrek aan
technische basiskennis soms geconstateerd.
Bij de TU’ers moeten zij wel een voldoende
technisch vakkenpakket, en affiniteit met
technische vakken hebben.
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OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 20 (bij management en
constructeurs)
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 10
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 15
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 5
e) Anders, namelijk …..

BENODIGDE KENNIS
4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.

5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?
Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?

a) Geologie; 3
b) Grondmechanica; 10
c) Funderingstechniek; 5
d) Grondwatermechanica & hydrologie; 15
e) Basisvaardigheden constructieleer; 20
De puntenverdeling is vanuit risico’s
beoordeeld. De grondmechanica wordt
beheerst en levert daardoor minder risico. Dit
is een geotechnisch adviesbureau dus risico’s
liggen vooral in de raakvlakken met andere
disciplines.
Ja. Georisicomanagement moet in het
curriculum komen. Communicatie kan in
projectonderwijs aan de orde worden gesteld.

Het hoeft niet ten koste te gaan van
vakinhoudelijke kennis. Georisicomanagement
kan ondergebracht worden binnen algemeen
risicomanagement.
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CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).
Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

Ja. Het is ook belangrijk dat bij het onderwijs
bekend is wat in de praktijk verlangd wordt.
Dit heeft vooral voordeel bij HBO's.
HBO is te toepassingsgericht en hier wordt te
weinig achtergrondkennis gedoceerd. Dit
wordt als gemis ervaren. Bij de HBO’s wordt te
veel nadruk gelegd op organisatie en proces
en te weinig op kennis.
De invulling van de overige 200 punten is
relevant. Maatschappelijke competenties zijn
ook van belang naast de techniek, zoals
politiek, en omgeving. Daar zitten
spanningsvelden ook vaak.
Georisicomanagement moet ook aan de orde
komen, aangezien georisico’s grote
consequenties hebben. Wiskunde, mechanica,
dynamica, staal, toegepaste mechanica,
hydrologie, geologie, vloeistofmechanica, zijn
ook belangrijk.

DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?
Een PowerPoint of film waarin mensen getriggerd worden om met georisico’s bezig te zijn, en
om tools aan te reiken om met georisico’s om te gaan. De doelgroep is de niet alleen geotechnici,
maar mensen in de politiek, en beslissers, zodat het belang van georisicomanagement goed
geadresseerd wordt. Daarnaast is het goed als ook op HBO kennis genomen wordt van
georisicomanagement en de tools van GeoImpuls.
Als het gaat over het aanpassen van het curriculum van de HBO student moet de
onderwijsbehoefte ook afgestemd zijn op andere afnemers. Het is zinvol om na te gaan hier ook
een gebrek aan technische kennis wordt herkend
Een aansprekend zichtbaar project dat meerwaarde heeft voor de BV NL kan geadopteerd
worden om GeoImpuls onder de aandacht te brengen.
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie
b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

Internationaal opererende aannemer met onshore en offshore ervaring
3
300-400 totaal.
100-125 engineering
Internationaal actief

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
a. Zo ja, op welke wijze?
b. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
c. Eventuele toelichting

3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
a. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld
b. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
c. Eventuele toelichting

4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?
a. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie
b. Hoe scoort u op dit moment de mate

Nee.

3

Nauwelijks tot niet betrokken, omdat de aard
van het werk heel specifiek is en niet alle
producten in die context passen.
Risicomanagement en georisicomanagement
zijn goed verankerd in de organisatie omdat
bijvoorbeeld offshore werken inherent grote
risico’s met zich meebrengt.
Nee.

Geo-Impuls zelf is niet bekend gesteld.
Risicomanagement wordt wel gedaan in de
organisatie, en georisicomanagement is hier
een onderdeel van.
Nee.
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van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?
c. Eventuele toelichting

Het geo-gerelateerde risico denken is breed in
de organisatie verspreid. Commerciële
managers en projectmanagers zijn zich
bewust van de consequenties van slecht
inschatten van georisico’s. De kosten van
geotechnisch falen zijn enorm.

RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 5
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 20
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 10
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
1
Adressering en verdeling van de risico’s
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer was
hier niet goed geregeld. Technisch had beter
omgegaan kunnen worden met de risico’s en
daarmee hadden de gevolgen beter
gemitigeerd kunnen worden. (risico=kans van
optreden * gevolg).

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

Er is winst te halen bij contract, bij
contractuele verantwoordelijkheid.
Dossiervorming tijdens de uitvoering is van
belang om aan te tonen dat aan contractuele
vereisten voldaan is.
Er moet inzicht zijn in de technische aspecten
en dit moet vooraf worden meegenomen in de
planning van het proces en in het opstellen
van het contract.
Tijdens het project moet er geëvalueerd
worden, dit helpt om in de toekomst falen te
voorkomen. Zelflerend vermogen is van
belang. Er is veel ervaring nodig om een goed
geo-engineer te zijn.
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DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?

2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

Niet zomaar mee eens. Om falen in het
algemeen te voorkomen moet kennis over veel
aspecten, waaronder geotechniek, aanwezig
zijn. De geo-engineer moet vooral goed
kunnen inschatten wat het belang van de
geotechnische risico’s is ten opzichte van
andere risico’s. Wanneer is het geotechnisch
risico bepalend? Dit vereist niet alleen
geotechnische vakkennis maar ook inzicht en
complexe basiskennis in aanpalende
disciplines evenals ervaring.
Ja, het beeld wordt herkend.
Basiskennis in wiskunde, en mechanica is
vereist, geotechniek kan on the job geleerd
worden. Geo-kennis kan in de context van het
bedrijf of project worden verdiept.

OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 3
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 20
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 5
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 10
e) Anders, namelijk ….. Onvermijdelijke
grondomstandigheden. 15
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BENODIGDE KENNIS
4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.

5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?
Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?

a) Geologie; 5
b) Grondmechanica; 15
c) Funderingstechniek; 3
d) Grondwatermechanica & hydrologie; 10
e) Basisvaardigheden constructieleer; 20
Constructieleer op behoorlijk niveau is
gewenst.
De ervaring van de geïnterviewde is dat
risicomanagement en omgevingsmanagement
top down gestuurd moeten worden, en
hieraan dient vanaf de start van het project
aandacht besteed te worden.
Dit hoeft niet in het basisonderwijs. Op de
werkplek moeten mensen zich bewust zijn van
risico’s. Daarvoor is een open houding vereist.
Dit is misschien niet tijdens het
basisonderwijs te leren, maar eerder on the
job.
Het onderwijs moet zich op de techniek
richten, communicatieve vaardigheden
kunnen later geleerd worden.
Belangrijk is dat het belang van
omgevingsmanagement en communicatie op
project en op organisatieniveau wordt
onderkend.
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CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).
Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

De geïnterviewde is op zich tevreden met het
onderwijs curriculum. Echter het lijkt nuttig
om accent verschuiving te plaatsen, die ook
gebaseerd zijn op wat de markt verwacht van
de geo-engineer. Hierbij wordt gekeken naar
het Delftse curriculum vanuit de
civieltechnische hoek en het Duitse systeem.
Om aan het georisicomanagement proces te
kunnen bijdragen is begrip van statistiek
(kans van optreden) en van gevolg
noodzakelijk. Uiteraard moet het cyclische
proces van risicomanagement per project fase
doorlopen worden.
Het numeriek modeleren zou niet facultatief
moeten zijn. Men moet zich bewust zijn van de
mogelijkheden en risico’s van numeriek
modeleren. Ook dynamica ontbreekt in de
Duitse tabel, en dit zou gewenst zijn.

DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?
Het is waardevol als Geo-Impuls gedachtegoed ingebed wordt in het curriculum. Hierdoor komt
het gedachtengoed op termijn op de markt en wordt het uitgedragen. Risico analyse kan in het
project onderwijs opgenomen worden.
Geo-Impuls awareness moet ook bij aanpalende disciplines landen. Hiervoor kunnen
voorbeelden van succes projecten uit de praktijk gebruikt worden.
De doelgroep is enerzijds het curriculum en anderzijds managers.
Kernboodschap: in civiele projecten moet je veel weten van alles, hier is geotechniek een
onderdeel van.
Mensen moeten minder gehaast zijn in hun ontwikkeling, ervaring opbouwen kost tijd in het
civiele vakgebied.
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie
b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

Ingenieursbureau van aannemer on-shore en
offshore actief.
17
Ingenieursbureau 130 man. Geheel 450 man.
Geotechniek is voornamelijk actief in
binnenland; er is ook betrokkenheid in
buitenland/offshore.

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
a. Zo ja, op welke wijze?
b. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
c. Eventuele toelichting
3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
a. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld
b. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
c. Eventuele toelichting
4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?
a. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie
b. Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?
c. Eventuele toelichting

Ja.
Betrokken bij een werkgroep.
6

Momenteel te weinig.

Posters zijn aanwezig en boekjes zijn
beschikbaar gesteld.
5

Er wordt geen tijd geïnvesteerd om de GeoImpuls kennis eigen te maken.

Risicomanagement is ingebed in de
organisatie. De rol van geotechniek en
communicatie over georisico’s bij het falen
van projecten wordt ook herkend.
Risico denken an sich een 8
Geo-Impuls 5

Geotechnici hebben een plaats in het
risicomanagement. Geo-Impuls is minder
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bekend.

RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 10
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 5
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 1
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
20. Hier gaat het om communicatie in het
gehele proces tot en met de uitvoering.

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

Communicatie, men moet zich bewust zijn van
het bestaan van geotechnische risico’s.

DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?

2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

Ja. Ervaring is vooral van belang, ik denk
hierbij wel eens aan de zogenaamde ’10 000
uren’ regel, die zegt dat je minimaal 10 000
uur ergens aan besteed moet hebben om er
een expert in te zijn.
Er moet voldoende kennis zijn van de GWW
kant van de geotechniek, denk hierbij aan
zetting en stabiliteit, en ook van de
constructieve kant van de geotechniek, denk
hierbij aan bouwput ontwerp en funderingen.
Een basis begrip van de lokale geologische
situatie is ook van belang.
Het beeld wordt in de organisatie niet
herkend; er is voldoende basiskennis
aanwezig om in house verder te kunnen leren
en aldus de benodigde kennis eigen te kunnen
maken.
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OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 20. De organisatie herkend
het belang wel, maar dit blijft aandacht
verdienen om hier ook naar te handelen
binnen alle projecten.
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 15
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 5
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 3
e) Anders, namelijk …..
Geef de geotechnisch adviseur een herkenbare
plaats en voldoende bevoegdheden
(gelijkwaardig aan de
projectleider/constructeur) binnen de
projectorganisatie zodat de rol van
geotechniek binnen de organisatie geborgd is.
Dit is vooral bij grote projecten met een hoog
risicoprofiel van belang.

BENODIGDE KENNIS
4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.

5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?
Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan

a) Geologie; 3
b) Grondmechanica; 20
c) Funderingstechniek; 15
d) Grondwatermechanica & hydrologie; 10
e) Basisvaardigheden constructieleer; 5
De relatief lage punten voor de geologie zijn
vooral voor de Nederlandse omstandigheden.
Het geotechnisch falen gerelateerd aan de
geologie wordt niet zo heel hoog ingeschat.
Algemeen risicomanagement en het
kwantificeren van risico’s moet gedoceerd
worden, waaronder ook het afprijzen van
risico’s.

Het algemene risicomanagement kan
meegenomen worden in het basisonderwijs,
georisicomanagement is hier een onderdeel
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van vakinhoudelijke kennis?

van. Dit kan door middel van
praktijkvoorbeelden en projectonderwijs, om
het concreet te maken.

CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).
Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

Ja, het is nuttig om aan te geven waaraan een
geotechnisch adviseur moet voldoen.

De geïnterviewde vind dat de basiskennis
wiskunde, natuurkunde, en chemie redelijk
zwaar weegt, en in de praktijk niet direct
nodig is. Er kan meer nadruk op de specifieke
kennisvakken gelegd worden.
Hydrogeologie en numeriek modelleren
zouden verplicht moeten worden.

DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?
Road show organiseren waarbij Geo-Impuls boegbeelden per bedrijf toegespitste handvaten
presenteren. Zowel geotechnici als managers moeten aangesproken worden. Dus presentaties
gericht op specifieke doelgroepen waarbij de onderwerpen aan bod komen die voor het bedrijf
relevant zijn.
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie
b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

HBO
3
50-60 in civiel en bouw

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
a. Zo ja, op welke wijze?
b. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
c. Eventuele toelichting
3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
a. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld
b. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
c. Eventuele toelichting
4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?
a. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie
b. Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?
c. Eventuele toelichting

Ja.
Aangehaakt bij Geo-Impuls, en betrokken bij 1
werkgroep.
4

Nee.

4

De geo-engineering is wel aangehaakt maar dit
is niet breder geland.
Nee.

2

Geo-Impuls is totaal niet verspreid.
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RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 5
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 10
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 20
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
1

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

Winst is te behalen bij het toepassen van het
proces waarbij risicomanagement voorop
staat en georisicomanagement een onderdeel
is.

DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?

2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

Ja.
Ervaring is van belang. Pas na een aantal jaar
werkervaring krijg je een beeld van wat er
speelt en wat onzekerheden zijn.
Het is van belang om te kunnen werken met
onzekerheden. Er moet een behoorlijk
basisniveau zijn op gebied van
grondmechanica en mechanica, om het grondconstructie interactie gedrag goed te kunnen
beoordelen. Er moet een basis
gereedschapskist techniek in de opleiding.
Vanuit de HBO worden geen geo-engineers
opgeleid. Mensen met interesse in deze
richting kunnen met bijscholing geo-engineer
worden.
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OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 20
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 5
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 15
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 10
e) Anders, namelijk ….. 3

BENODIGDE KENNIS
4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.

5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?
Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?

a) Geologie;
b) Grondmechanica; 20
c) Funderingstechniek;
d) Grondwatermechanica & hydrologie;
e) Basisvaardigheden constructieleer; 15
Dit is erg afhankelijk van het project.
Grondmechanica en constructieleer zijn altijd
relevant. Voor de andere drie is het relatieve
belang project specifiek.
Communicatie heeft sowieso aandacht in de
HBO opleiding. Risicomanagement wordt wel
genoemd maar niet als vak gedoceerd. Het kan
nuttig zijn om plaats in te ruimen voor
risicomanagement in de brede zin, en
georisicomanagement is hierin een onderdeel.
Dit kan erbij in het curriculum, dit kan
gekoppeld worden aan projectonderwijs.
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CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).
Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

Dit is dubbel. Het is aan de ene kant wel goed
om te kwalificeren wat een kundig geoengineer is. Maar dit moet wel meetbaar
gemaakt worden. De aantoonbaarheid van
ervaring zou een knelpunt kunnen worden.

Er zouden minder punten in het blok basis
wiskunde en natuurkunde kunnen. Dan
kunnen er meer punten naar de kernvakken
geotechniek. Waterbouw, hydrogeologie,
funderingstechniek, en infrastructuur zouden
geen keuzevakken moeten zijn maar
verplichte vakken.
Geologie moet zeker aan de orde komen als
aandachtspunt, maar dit hoeft niet een apart
vak te zijn.
Numeriek modelleren hoort niet op een HBO
thuis, dit kan later geleerd worden.
Basisbeginselen van materiaalmodellen is wel
van belang.

DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?
Een PowerPoint presentatie zou een goede basis zijn. De vraag is of mensen dit zelf moeten
presenteren of dat er vanuit de organisatie Geo-Impuls sprekers verzorgd kunnen worden.
Een bijeenkomst gericht op specifieke doelgroepen (onderwijsinstellingen, advies bureaus)
waarin de kennis/producten van Geo-Impuls worden overgedragen. Hierbinnen is van belang
dat de presentatie toegespitst is op de doelgroep, Geo-Impuls is niet alleen relevant voor geoengineers maar misschien nog wel meer voor projectleiders/management.

Algemene opmerkingen
Het is te overwegen om samenwerking tussen HBO’s te stimuleren door het delen van
lesmateriaal en het uitwisselen van docenten. Dit idee is in het KIVI docentenoverleg geopperd
maar zou verdere uitwerking behoeven.
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie
b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

Ingenieursbureau van gemeente
3 geotechnici
Gemeente 20 000 mensen.
Ingenieursbureau 500
Binnenland

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
a. Zo ja, op welke wijze?
b. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
c. Eventuele toelichting
3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
a. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld

b. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
c. Eventuele toelichting
4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?
a. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie

Ja.
Actief betrokken bij een werkgroep, lid van
stuurgroep, en lid van kernteam.
8

Ja.

De producten van de werkgroep zijn naar
mensen gestuurd. Deze producten hadden
betrekking op bewustwording. De overige
producten zijn onder de aandacht gebracht bij
lopende projecten en de relevante producten
zijn toegepast.
Er wordt een dag georganiseerd met
betrekking op contracten waarin Geo-Impuls
producten ook gepresenteerd worden.
8

Ja.

De bovenstaande initiatieven zijn gericht
geweest op de brede organisatie niet op
geotechniek alleen. Door de aandacht te
richten op de meerwaarde van Geo-Impuls
voor een specifieke doelgroep bereik je dat
Geo-Impuls impliciet wordt ingebed en
uitgeoefend.
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b. Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?
c. Eventuele toelichting

7

RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 20
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 10
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 5
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
1
Risicomanagement wordt wel gedaan maar
blijft te abstract; geotechnische risico’s zijn
details die niet altijd onderkend worden.
In contracten is winst te behalen. Contract
moet als vehikel gebruikt worden om de
doelstellingen van Geo-Impuls te realiseren.
Alle projecten worden via een contract in de
markt gezet, daarin moeten de
verantwoordelijkheden duidelijk verdeeld
zijn.
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DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?
2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

Ja. Voor goed georisicomanagement is
vakinhoudelijke kennis niet voldoende, men
moet het bredere perspectief zien. De
geotechnicus moet de rol van geotechniek en
de georisico’s binnen een project zien, hij moet
over de grenzen van de geotechniek heen
kunnen kijken. Dit wordt geleerd door het
werken in projecten, door ervaring, niet op
school.
Het beeld van onvoldoende vakkennis wordt
niet herkend.
Een TU opleiding is een wetenschappelijke
opleiding, men leert analytisch denken en
problemen oplossen. Dit is een competentie
die je niet heel makkelijk leert maar die je
leert ontwikkelen op de TU.
Daarna moeten mensen vakinhoudelijk verder
ontwikkelen, leren werken volgens normen en
richtlijnen.
Op een HBO leert men meer de uitvoering, het
volgens de richtlijnen te werken.

OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 15
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 20
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 10
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 5
e) Anders, namelijk ….. 3
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4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.

5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?

Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?

a) Geologie;
b) Grondmechanica; 20
c) Funderingstechniek;
d) Grondwatermechanica & hydrologie; 15
e) Basisvaardigheden constructieleer; 10
Kennis van alle bovenstaande vakken is
belangrijk. Geologie en funderingstechniek
worden gelijk gewaardeerd.
Risicomanagement zou een onderdeel bij het
onderwijs moeten zijn. Dit is voor zowel
geotechnici en niet geotechnici van belang.
Omgaan met onzekerheden en risico’s is voor
geotechniek cruciaal. Mensen moeten zich hier
bewust van zijn. Niet geotechnici moeten zich
bewust zijn van risico’s van de ondergrond.
Communicatie kan binnen projectonderwijs
behandeld worden, dit hoeft niet als vak.
Dit kan er bij, niet ten koste van
vakinhoudelijke kennis.
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CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).
Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

Ja, het zou zinvol zijn. Omdat de opleiding nog
niet af is als men van de TU komt. De
basisopleiding is om aan te tonen dat een
bepaald denkniveau aanwezig is. Dit zegt nog
niet dat men vakbekwaam is. Dat komt door
middel van werkervaring en post academisch
onderwijs dat toegespitst is op het vakgebied.
Op de TU dient het onderwijs technisch
wetenschappelijk te zijn en breed te blijven.
Deze tabel is vrij technisch ingestoken, de
proceskant van de techniek wordt gemist.
Vanuit civieltechnische hoek zijn petrografie
en mineralogie niet relevant.
Natuurkunde/mechanica zou ook verplicht
moeten zijn als natuurwetenschappelijke
basisvakken.
Bouwmanagement zou ook verplicht moeten
zijn, tenzij proces bij de overige punten (niet
100 punten in de tabel) aan bod komt.
Quartaire geologie en hydrogeologie zouden
voor de Nederlandse context verplicht moeten
zijn. Grondwatermechanica wordt momenteel
onderbelicht.
Numerieke modellen zouden ook verplicht
moeten zijn.

DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?
Producten van Geo-Impuls moeten overgedragen worden aan de relevante PAO cursussen. GeoImpuls kennis kan ook verwerkt worden in bestaande curricula van HBO’s.
Als je aan kennisoverdracht denkt moet je er voor zorgen dat er in ieder geval een prikkel komt
om de kennis te willen gebruiken. En dat kan om per werkgroep product specifiek aan te geven
welke doelen worden beoogd en welke meerwaarde het product levert voor specifieke
doelgroepen. Eventueel in de vorm van een presentatie met een voice-over. Bij kennis
overdracht moet ervoor worden gezorgd dat producten worden ontsloten en bereikbaar zijn.
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie
b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

Ingenieursbureau.
150
400
Binnen en buitenland

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
a. Zo ja, op welke wijze?

b. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
c. Eventuele toelichting
3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
a. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld
b. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
c. Eventuele toelichting
4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?
a. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie
b. Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?
c. Eventuele toelichting

Ja.
We zijn vertegenwoordigd in meerdere
werkgroepen vanaf de start van het
programma, we zijn ook financieel betrokken.
8

Ja.

Er is een interne risicomanagement cursus
geweest waarin Geo-Impuls kennis en
producten gepresenteerd zijn. Geo-Impuls
boekjes zijn uitgedeeld.
8

Bij de consultants is Geo-Impuls goed
verspreid, ook bij de verschillende
vestigingen.
8
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RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 20
De data beschikbaarheid is niet altijd
afgestemd op het beoogde risicoprofiel van
het project.
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 1
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 10
In het contract moet helderheid zijn over de
project risico’s (de grootte van aanvaard risico
en het toedelen van de risico’s).
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
5

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

Het belangrijkste is het goed omgaan met de
risico’s van de ondergrond. De aard en
omvang van het grondonderzoek moet
afgestemd zijn op de risico’s van het project.
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DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?
2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

Ja. De benodigde kennis is afhankelijk van de
complexiteit van het project en van de rol van
de ingenieur in het project.
Het benodigde niveau van de kennis hangt er
van af of men breed inzetbaar is of als
specialist.
De geotechnische ingenieur moet een basis
geotechnische kennis hebben en daarnaast
een specialisme of een brede ervaring.
Het beeld van onvoldoende vakkennis wordt
wel herkend, in die zin dat een aantal
vakinhoudelijke vaardigheden zoals
bijvoorbeeld het doorlopen van norm stappen
in een berekening nog niet zijn aangeleerd. Dit
soort vakinhoudelijke kennis moet worden
geleerd op de werkvloer. In het algemeen zijn
HBO’ers wat meer toepassingsgericht opgeleid
en daardoor wat makkelijker direct inzetbaar.
In het algemeen moeten zij wat meer worden
geïnstrueerd, waarbij opgemerkt moet
worden dat dit een grove generalisatie is, bij
beide stromingen komen uitschieters naar
boven en naar beneden voor.
WO is vooral bedoeld om een academisch
werk en denkniveau te bereiken. Als deze
basis goed is komt de vakinhoudelijke kennis
vanzelf goed. Er moet wel over voldoende
basiskennis worden beschikt; de
gereedschapskist moet wel voldoende goed
gevuld zijn.
Sammenvattend, de vakinhoudelijk kennis is
onvoldoende maar de vraag is of dit erg is; het
niveau van de opleiding is voldoende.
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OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 15
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 20
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 10
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 5
e) Anders, namelijk ….. 3

BENODIGDE KENNIS
4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.

5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?
Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?

a) Geologie; 5
b) Grondmechanica; 20
c) Funderingstechniek; 10
d) Grondwatermechanica & hydrologie; 15
e) Basisvaardigheden constructieleer; 3
De benodigde kennis hangt af van het type
project. Geologie is vooral van toepassing bij
grote complexe projecten.
Ja, het is relevant dat dit expliciet onderwezen
wordt, niet als onderdeel van een ander vak.

Dit mag niet ten koste gaan van
vakinhoudelijke technische kennis. Dit kan
eerder ten koste gaan van projectonderwijs of
ten koste van stages. Het lijkt momenteel dat
vooral bij HBO’s er relatief veel tijd aan stages
besteed wordt waardoor er minder tijd is voor
een brede technische basis. Indien dit zo is
wordt dit als een ongewenste ontwikkeling
beschouwd, omdat je toch ergens een brede
technische basiskennis moet hebben
opgedaan.
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CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).

Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

Er zijn twee aspecten. Een is een
opleidingsgericht en het andere is meer werk
georiënteerd. Voor zover het de opleiding
betreft is het handig om vast te leggen
waaraan de opleiding moet voldoen. Dan
wordt qua opleiding beter aan de marktvraag
voldaan.
Wat betreft certificering en werk is het vooral
belangrijk dat relevante ervaring wordt
gewaarborgd. Relevante ervaring is heel
specifiek. De vraag is of in een protocol vast te
leggen is welke ervaring relevant is voor welk
project. Als dit niet het geval is, en alleen tot
een algemene beschrijving van aanwezige
vaardigheden wordt overgegaan is het de
vraag of certificering nog wel zinvol is omdat
dit niet per definitie de kwaliteit waarborgt
voor het specifieke doel.
De verhouding tussen
natuurwetenschappelijke basis kennis en vak
specifieke kennis is scheef, er mag meer
nadruk op vak specifieke kennis zijn. De
natuurwetenschappelijke basis moet breed
blijven maar er mag minder diepgang.
Basisvakken als wiskunde en natuurkunde,
specifiek mechanica, en dataverwerking, zijn
wel belangrijk.
Constructieleer en bouwmanagement horen
ook bij verplichte vakken. Constructieve
geotechniek, ondergronds bouwen, numeriek
modelleren, en grond-constructie interactie,
worden gemist. Geohydrologie zou ook
verplicht moeten zijn.
Risicomanagement zou ook een verplicht vak
moeten worden. Risicomanagement moet
expliciet behandeld worden, dit is niet alleen
voor geotechnici maar ook voor aanpalende
disciplines belangrijk.
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DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?
Voor verspreiding van kennis is het bestaan van een kapstok die een overzicht geeft van alle
aanwezige kennis en producten waaruit de relevante onderdelen gekozen kunnen worden
handig. De doelgroep is niet alleen geotechnici maar ook aanpalende disciplines.
Geo-Impuls wordt als nuttig ervaren, het heeft in termen van bewustzijn veel opgeleverd. Het is nu
van belang dat dit zich uitspreid als een olievlek over het werkveld en bij aanpalende disciplines.
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie
b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

Ingenieursbureau, met specialisatie in de weg
en rail infrastructuur.
10
1000
Met name binnenland.

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
a. Zo ja, op welke wijze?
b. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
c. Eventuele toelichting
3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
a. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld

b. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
c. Eventuele toelichting
4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?
a. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie
b. Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?
c. Eventuele toelichting

Ja.
Deelname aan werkgroepen, en werkgroep
trekker, en deelname aan stuurgroep.
8

Ja

Het programma is bekend, meerderen in de
groep geotechnici kennen de producten en de
website, maar er mag nog meer aandacht aan
de verspreiding van Geo-Impuls besteed
worden.
6

Weinig

Buiten de geotechnici is Geo-Impuls nog niet
breed verspreid.
4

Je moet er voor zorgen dat je ook het
lijnmanagement betrekt bij de verspreiding.
Omdat zij de teams samenstellen, en dat is
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toch een belangrijke factor bij het borgen dat
de Geo-Impuls gedachte op een goede manier
wordt geïmplementeerd. Daar zijn specifieke
kennis en vaardigheden voor nodig.

RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 10
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 5 De team
samenstelling op een project is van belang, de
juiste man op de juiste plek en interne
controle.
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 20 Er komen veel
problemen uit contracten, er wordt te weinig
geotechnisch vooronderzoek gedaan. In het
contract moet meer aandacht worden besteed
aan het managen en toedelen van georisico’s,
inclusief het aspect van data beschikbaarheid.
Er moet meer aandacht aan de risicoverdeling
besteed worden. Het is spijtig dat dit binnen
Geo-Impuls niet gelukt is.
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
1.
Alle elementen zijn inderdaad belangrijk, ook
Mens & Omgeving.

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

Er is winst te behalen bij goed
grondonderzoek (grond en grondwater) bij
aanvang van een project en een goede
risicoverdeling binnen het contract.
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DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?

2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

Ja. Er is 5-10 jaar ervaring nodig om de volle
breedte en verschillende geotechnische
mechanismen te kunnen begrijpen en
herkennen. Dit is nodig om geotechnische
risico’s te herkennen.
Begeleiding en interne opleiding is nodig.
Bij de opleiding is aandacht voor de breedte
van de geotechnische/grondmechanische
mechanismes en de verwevenheid hiervan van
belang.
Het raakvlak tussen constructie en
geotechniek moet goed geregeld zijn. Risico’s
komen uit gebrekkige communicatie en het
niet elkaar niet verstaan tussen geotechnici en
constructeurs of project leiders.
Het beeld wordt wel herkend.
Afstudeerders hebben nog veel begeleiding
nodig.
We nemen ook mensen aan met een andere
achtergrond dan geotechniek en scholen deze
bij.

OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 5
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 15
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 20
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 10. Hierdoor
wordt het belang van geo-engineering niet
tijdig herkend.
e) Anders, namelijk …
Het is belangrijk om vanuit het risico profiel
goed na te denken over de team samenstelling.
3
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4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.
5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?
Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?

a) Geologie; 3
b) Grondmechanica; 20
c) Funderingstechniek; 5
d) Grondwatermechanica & hydrologie; 15
e) Basisvaardigheden constructieleer; 10
De algemene systematiek van
risicomanagement moet wel gedoceerd
worden. De diepere invulling daarvan vereist
meer ervaring in het vak en komt dus later.
Georisicomanagement is een onderdeel van
risicomanagement, maar wel een belangrijk
onderdeel.
Risicomanagement moet er bij in het
onderwijs, niet ten koste van andere vakken.
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CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).

Het is zinvol om na te denken over een
aanbeveling.
Er zijn verschillende typen geotechnisch
adviseur, met verschillen in diepgang, breedte
van ervaring, en rol binnen projectgroepen.
Het zou goed zijn om voor projecten met een
hoog risico profiel een aanbeveling te maken
voor de benodigde ervaring van de
geotechnisch adviseur.
Er is twijfel over het nut van certificering,
aangezien het lastig is om binnen één
certificaat voldoende onderscheidend
vermogen te bereiken. Het is de vraag of
certificering leidt tot de beste man op de
goede plek. Aantoonbare ervaring is
belangrijk, het is twijfelachtig of dit met
certificering wordt bereikt.

Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

Het civieltechnische en
aardwetenschappelijke blok zou geen of-of
maar een en-en moeten zijn. Hierbij kan nog
met vakken en het relatieve belang daarvan
geschoven worden.
Materiaalmodellen en numeriek modelleren
zouden verplicht moeten zijn.
Risicomanagement zou verplicht moeten zijn,
dit hoeft niet heel uitgebreid behandeld te
worden om al eerder gegeven redenen. Men
moet het proces kennen maar de diepere
invulling vereist ervaring.

DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?
De power point die beeld is, goed afgestemd op de doelgroep, en verwijst naar verdieping in de
syllabus.
Doordat er versnippering is, meerdere partijen zijn betrokken bij een project, is gebrekkige
overdracht een risico.
De grote kosten komen uit de grond.
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie

b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

Grote aannemer met ingenieursbureau,
gespecialiseerd in (innovatieve) funderingen.
Geotechnici zijn verspreid over verschillende
vestigingen wereldwijd.
300 geotechnici.
1000 betrokkenen bij funderingen.
4000 ingenieursbureau.
Internationaal

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
a. Zo ja, op welke wijze?
b. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
c. Eventuele toelichting
3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
a. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld
b. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
c. Eventuele toelichting
4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?
a. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie

b. Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw

Ja.
Actieve deelname aan werkgroepen.
7

Ja.

De boekjes van Geo-Impuls zijn verspreid, en
overige producten zijn besproken en gebruikt
in projecten binnen de organisatie in de
Benelux.
8

Ja.

De geïnterviewde gaat over deel van de
organisatie waarbinnen Geo-Impuls breed
verspreid is.
Wereldwijd is Geo-Impuls minder breed
verspreid. Daar is risicomanagement wel al
gemeengoed en de geotechniek is al ingebed in
de organisatie.
8
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organisatie?
c. Eventuele toelichting

RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 20 dit
betreft een gebrek aan grondonderzoek bij de
aanvang van een project.
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 15 Er zijn
tegenwoordig veel nieuwe contractvormen die
met zich mee brengen dat veel
verantwoordelijkheid en risico’s naar de
markt worden geschoven. In de traditionele
contractvormen werd alles gecentraliseerd
door de overheid in de markt gezet in RAW
contractvorm. Er is veel kennis en kunde
nodig in de markt om deze verschuiving te
kunnen opvangen. Naar het inzicht van de
geïnterviewde ontbreekt het aan capaciteit in
de markt om deze verschuiving op te kunnen
vangen.
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 1
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
5.

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

Het makkelijkste is meer grondonderzoek
doen bij aanvang van het project. Het
kennisniveau verhogen duurt jaren.

91

DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?

2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

Ja.
Gedegen kennis van grondmechanica, basis
constructieleer zijn de belangrijkste vereisten
aan vakkennis.
Een gebrek aan nieuwsgierigheid en brede
interesse voor het totale project ontbreekt
soms, waardoor een ontwerper geen gevoel
heeft voor gevoeligheden van parameters en
voor praktische uitvoeringsaspecten zoals
planning.
Dit wordt herkend. Dit wordt als een probleem
ervaren wanneer mensen aangenomen
worden als geotechnisch ingenieur. Door het
gebrek aan basiskennis kunnen mensen geen
beslissingen nemen. Hier wordt mee
omgegaan door post academische opleiding in
de vorm van bijvoorbeeld CGF cursussen.

OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 15 Onvoldoende
erkenning van het belang leid tot onvoldoende
grondonderzoek, en dit leid tot faalkosten.
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 5
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 10
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 20
e) Anders, namelijk …..3
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4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.
5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?
Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?

a) Geologie; 10
b) Grondmechanica; 20
c) Funderingstechniek; 5
d) Grondwatermechanica & hydrologie; 3
e) Basisvaardigheden constructieleer; 15
Ja, dit verdient een plaats in het
basisonderwijs.

Dit mag niet ten koste gaan van
vakinhoudelijke kennis. Vakinhoudelijke
kennis is de basis, maar risicomanagement en
communicatie moeten wel aan de orde gesteld
worden.
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CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).
Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

Ja, een aanbeveling zou zinvol zijn.
Certificering is niet direct nodig. Er is
onvoldoende onderscheidend vermogen in
een certificering. Aantoonbaar bewezen
kwaliteit en ervaring zijn belangrijker dan een
certificaat.

Elektronische dataverwerking zou niet
verplicht hoeven zijn. Natuurkunde zou wel
verplicht moeten zijn.
Zowel de civiele techniek en
aardwetenschappen vakken zouden nodig zijn,
niet of-of.
De civiele techniek verplichte vakken zijn
belangrijk, bouwmanagement hoeft niet
verplicht te zijn dit kan als keuzevak, en dan
waterbouw wel verplicht stellen.
Bij de geologie vakken zou hydrogeologie wel
verplicht moeten zijn en petrografie niet.
Quartaire geologie is een onderdeel van
algemene geologie. Georisico’s zou ook
verplicht moeten zijn, en dan vooral
risicomanagement dit moet wel worden
bijgebracht.
Bij kernvakken geotechniek is
ingenieursgeologie minder relevant voor de
Nederlandse markt.
Afstuderen is wel van belang om overige
vaardigheden te leren zoals een verslag
schrijven.
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DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?
Het belang van Geo-Impuls is onvoldoende duidelijk. Een campagne om opdrachtgevers er van
bewust te maken dat georisico’s voor een belangrijk deel het project resultaat bepalen kan
ervoor zorgen dat georisicomanagement geïmplementeerd wordt. Risicomanagement moet
onderdeel gemaakt worden van een aanbesteding (EMVI score). Risico bewustzijn moet top
down worden opgelegd, dit dwingt ingenieurs om er over na te denken. Lijnmanagers en
opdrachtgevers moeten zich er van bewust worden dat faalkosten voorkomen kunnen worden
door aandacht te besteden aan georisico’s.

Er zijn momenteel onvoldoende mensen met de competenties en vaardigheden om de nieuwe
contractvormen aan te kunnen; uitstroom en instroom van ervaring matchen niet.
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Organisatie
b. Schaalgrootte: aantal geotechnici
c. Schaalgrootte: totaal aantal
werknemers
d. Actief in binnen of buitenland

Klein gespecialiseerd geotechnisch
ingenieursbureau.
5
5
Voornamelijk binnenland, ook buitenland.

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
a. Zo ja, op welke wijze?

b. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
c. Eventuele toelichting
3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
uw organisatie actief bekend gesteld?
a. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld
b. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen uw organisatie?
c. Eventuele toelichting
4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen uw organisatie (dus ook
onder lijn managers, projectleiders,
constructeurs, etc.)?
a. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie
b. Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?
c. Eventuele toelichting

Ja.
Trekker van werkgroep, betrokken bij CUR
commissie, en bezoeken van meerdere GeoImpuls sessies.
8

Ja.

8

Ja.

8
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RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkomgeving waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 1Dit is
een overkoepelend geheel.
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 15 Onbewust
onbekwaam, mensen denken voldoende
informatie te hebben maar hebben dit niet. Dit
kan zowel bij beslissers als bij geotechnici
spelen. Bij geotechnici gaat het om de
koppeling tussen theorie en praktijk.
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 5
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
20 Communicatie tussen verschillende
partijen binnen een project.
Conflicten tussen uitvoering en ontwerp zijn
een van de belangrijkste oorzaken van
geotechnisch falen. Communicatie tussen deze
twee partijen geeft vaak problemen. Ook al is
het procesmatig vastgelegd, als de twee
partijen geen begrip hebben voor elkaars
problemen blijft dit een bron van falen.
Bij de communicatie tussen ontwerp en
uitvoering.
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DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?

2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

Ja. Hierbij hoort ook praktische ervaring.
Leren on the job is ook een manier om
voldoende kennis en ervaring op te doen. Er
moet wel een minimaal denkniveau aanwezig
zijn. Een theoretische achtergrond is van
belang. De CGF 1 cursus zou voor ieder
geotechnisch ingenieur verplicht moeten zijn.
Eigenlijk zouden CGF 1 en CGF2 gevolgd
moeten worden omdat er bij CGF 2 praktische
uitvoeringsaspecten aan de orde komen die bij
CGF1 niet behandeld worden.
De basis wiskunde en mechanica moet ook
aanwezig zijn.
Ja. Een nadeel van een gebrek aan
geotechnische achtergrond is dat in de eerste
jaren bijgeleerd moet worden. Dit kan ook een
voordeel zijn omdat mensen actief dingen
gaan opzoeken en praktische kennis wordt
misschien makkelijker on the job geleerd. Een
voordeel van een bredere achtergrond is dat je
misschien makkelijker met aanverwante
vakgebieden praat.

OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 15 Dit is gekoppeld aan d.
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 10 tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 5
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 20 Dit is bij
beslissingsnemers, onbewust onbekwaam.
e) Anders, namelijk …..
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4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.

5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?
Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?

a) Geologie;
b) Grondmechanica;
c) Funderingstechniek;
d) Grondwatermechanica & hydrologie;
e) Basisvaardigheden constructieleer;
Allemaal. b,c & d zijn het belangrijkste, daarna
komen a&e.
Ja. Met name communicatie, in geschrifte en
in gesprekken verdient meer aandacht.
Het proces risicomanagement is ook van
belang, de basiskennis en terminologie
moeten bekend zijn. Georisicomanagement is
geen apart vakgebied, het dient verweven te
zijn in de rest van de geotechniek.
Dit kan er bij, niet ten koste van technische
kennis.

CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).

Het is zinvol om te kijken naar een
aanbeveling om het onderwijs en opleiding op
een hoger niveau te brengen. Het is zinvol om
te kijken of de vormen van certificering die in
het buitenland ingevoerd worden een
meerwaarde brengen.
Het is lastig om via certificering te zorgen dat
de juiste persoon op het juiste project komt,
projecten kunnen erg divers zijn en een
certificering is algemeen.

Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

De Duitse tabel schiet zijn doel voorbij, als
hiermee veel schoolverlaters worden
uitgesloten die in potentie een goed geoingenieur zouden kunnen zijn. Bewezen
ervaring zou ook erkend moeten worden.
De stof van CGF 1 zou beheerst moeten
worden. Deze kennis is op te doen vanuit een
natuurwetenschappelijke basis en een
voldoende denkniveau.
Een specifiek CV met de rol en beschrijving
van specifieke werkzaamheden in bepaalde
projecten is mogelijk een goed middel om
ervaring aan te tonen.
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DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief binnen uw organisatie kunnen worden opgenomen?
Voor kennis overdracht moet de communicatie afgestemd zijn op de doelgroep. Het doel is dat
de geleerde zaken blijvend in de praktijk gebracht worden. Voor beleidsmakers zou een
management samenvatting van Geo-Impuls en van de meerwaarde van de producten relevant
zijn. Voorbeelden van projecten waar het mis is gegaan door geotechnisch falen.
Een algemene presentatie voor alle doelgroepen met verwijzing of links naar verdieping.
Een presentatie kan ook bij HBO’s en bij cursussen zoals CGF gebruikt worden. Posters kunnen
ook verspreid worden, deze zijn alleen niet blijvend.
Er moet nagedacht worden over de invulling van CGF 1 zodat er meer uitvoeringselementen aan
bod komen, of dat schoolverlaters eerst een deel van de CGF 2 cursus volgen.
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DEEL 1 GEO-IMPULS ALGEMEEN

WERKOMGEVING
1.

a. Rol

Arbiter

d. Actief in binnen of buitenland

Voornamelijk binnenland

VERSPREIDING VAN GEOIMPULS
2. Is uw organisatie (of bent u) op enigerlei
wijze betrokken bij dit programma?
a. Zo ja, op welke wijze?
b. Hoe scoort u de betrokkenheid van
uw organisatie bij het Geo-Impulsprogramma
c. Eventuele toelichting
3. Geo-Impuls heeft veel kennis en concreet
toepasbare producten opgeleverd. Is het
bestaan van deze kennis en producten binnen
organisaties actief bekend gesteld?
a. Hoe is het bestaan van kennis en
producten binnen uw organisatie
bekend gesteld
b. Hoe scoort u op dit moment de mate
waarin de kennis en producten al zijn
ontsloten binnen organisaties?
c. Eventuele toelichting
4. Is het bestaan van Geo-Impuls breed
verspreid binnen organisaties (dus ook onder
lijn managers, projectleiders, constructeurs,
etc.)?

a. Hoe is het bestaan van de Geo-Impuls
kennis en producten breed
uitgedragen binnen uw organisatie
b. Hoe scoort u op dit moment de mate
van verspreiding van Geo-Impuls over
de relevante stakeholders binnen uw
organisatie?
c. Eventuele toelichting

Dit wordt beantwoord vanuit de blik van
arbiter, ervaring opgedaan bij geschillen.

Ja.
Betrokken bij verschillende werkgroepen, en
bij de stuurgroep en kernteam.
9

Risicomanagement wordt bij grote projecten
toegepast, georisicomanagement is hier een
deel van. Bij kleinere en middelgrote projecten
zijn georisicomanagement en de andere GeoImpuls producten niet geland.

4 kleine projecten.
8 grote projecten.

Bij grote aannemers die design & construct
doen is georisicomanagement wel in de
breedte geland. Bij kleinere projecten moet
georisicomanagement verbreedt worden, de
geotechnicus weet het wel maar het is niet in
de breed in de organisatie ingebed.

4 Kleine projecten.
8 Grote projecten.
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RELATIEF BELANG VAN DE
ASPECTEN
RISICOMANAGEMENT,
TECHNIEK, CONTRACT, MENS
& OMGEVING
Als u terug kijkt naar projecten in uw
werkervaring waar dingen niet (zo) goed zijn
gegaan, kwam dat vooral door een gemis aan
Risicomanagement, gebrek aan Technische
kennis, een onvoldoende doordacht Contract
of door het missen van Mens & Omgeving
aspecten binnen het project(team)?

Door het verbeteren van welke aspecten is
vooral winst te halen als het gaat om het
reduceren van geotechnische faalkosten?

a) (Geo)Risicomanagement (proces); 10
b) (Geo)Techniek (kennisniveau,
deskundigheid en gereedschap); 20 Het
ontbrak vooral aan technische kennis op de
juiste tijd op de juiste plaats.
c) Contract (aanbesteding, contract, verdeling
van risico over partijen); 5Contract is niet de
oorzaak van faalkosten, maar speelt achteraf
bij geschillen wel een belangrijke rol.
d) Mens & Omgeving (communicatie, milieu).
1 Mens & omgeving is een belangrijke
component omdat dit grote gevolgen kan
hebben in termen van tijd en geld; maar
zonder technisch falen is er op dit punt er
geen probleem, tenzij het specifiek om hinder
en overlast gaat.
Zorgen dat de juiste kennis op de juiste plek
op het juiste moment (het moment dat er
belangrijke beslissingen worden genomen)
beschikbaar is, maar dit is lastig.
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DEEL 2: ONDERWIJS EN OPLEIDING

ONDERWIJS
1) Bent u het eens met de stelling:
Voor een succesvolle adressering van
geotechnische risico’s is een geotechnisch
adviseur nodig die over voldoende vakkennis
en ervaring beschikt om de benodigde
bijdrage te kunnen leveren aan het georisicomanagementproces? Aan wat voor
opleiding denkt u daarbij?

2) Herkent u het beeld dat de
schoolverlater mogelijk over onvoldoende
vakkennis beschikt? Hoe gaat u hiermee om?

Ja, de geotechnisch adviseur moet
vakbekwaam zijn maar dit is niet genoeg.
Iemand met een algemenere civieltechnische
achtergrond (breder dan geotechniek) moet
geotechnische risico’s ook kunnen herkennen
en er verstandig mee omgaan.
De geïnterviewde denkt aan een PAO cursus
bouwputten (een goede technische
basiskennis) en een paar jaar werkervaring.
De benodigde kennis en ervaring hangt af van
het risicoprofiel van het project.
Na de opleiding is een paar jaar werkervaring
nodig om de vakkennis goed toe te kunnen
passen. Dit geldt zowel voor verlaters van de
HBO als van de WO. Het basisniveau van de TU
opleidingen civiele techniek of geotechniek is
voldoende. Vroeger was het niveau van (civiel)
technische HBO instellingen voldoende, over
de laatste jaren kan de geïnterviewde dit niet
goed beoordelen, maar er zijn veel goede
geotechnici met een HBO achtergrond.

OORZAKEN VAN
GEOTECHNISCHE FAALKOSTEN
3) Faalkosten met een geotechnische
achtergrond worden binnen het project
veroorzaakt door

a) Onvoldoende (h)erkenning van het belang
van geo-engineering binnen de
projectorganisatie; 15
b)Onvoldoende helderheid over verdeling van
risico’s en verantwoordelijkheden binnen het
project; 10 Dit is een gevolg van a.
c) Geotechnici maken de geotechnische
risico’s onvoldoende expliciet; 5
d) Gebrek aan vakinhoudelijke kennis op het
gebied van geo-engineering. 20 In sommige
projecten ontbreekt de kennis, in andere
projecten is de kennis in de organisatie maar
niet op de juiste plek op het juiste moment
aanwezig.
e) Anders, namelijk ….. 3
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4) Een geotechnisch ingenieur moet over
kennis beschikken van de volgende vakken om
de geotechnische risico’s goed te kunnen
beoordelen.

5) Binnen een project is mogelijk meer
aandacht nodig voor Contract, Mens en
omgeving (inclusief communicatie) en
Risicomanagement (waaronder het expliciet
managen van de geotechnische risico’s), bent
u het hiermee eens?

Zou u hiervoor plaats willen inruimen in het
basisonderwijs van de geotechnisch adviseur
(HBO/TU-Delft)? Zo ja, mag dit ten koste gaan
van vakinhoudelijke kennis?

a) Geologie; 3
b) Grondmechanica; 20
c) Funderingstechniek; 15
d) Grondwatermechanica & hydrologie; 10
e) Basisvaardigheden constructieleer; 5
b, c en d moeten bekend zijn, deze hangen
samen.
e is ook heel belangrijk.
Geologie is over het algemeen niet de bron van
falen. Door in Nederland het grondonderzoek
uit te voeren volgens de norm en standaarden
zijn de meeste geologische risico’s wel te
ondervangen.
Communicatie hoeft niet in het curriculum
gegeven te worden. Communicatieve
vaardigheden van de geo-ingenieur wordt niet
herkend als een dominante factor bij
geotechnisch falen.
Risicomanagement moet wel aan de orde
komen in verschillende vakken. De principes
van risicomanagement moeten wel
onderwezen worden. Georisicomanagement is
een onderdeel van het totale
risicomanagement, maar moet wel worden
behandeld omdat niet goed omgaan met
geotechnische onzekerheden grote gevolgen
kan hebben.
Risicomanagement is een proces dat wel
gekoppeld moet worden aan de inhoud.
Iemand met onvoldoende vakkennis kan
risico’s niet herkennen en dus (laten)
beoordelen.
Dit moet niet ten koste gaan van
vakinhoudelijke kennis. Risicomanagement
moet aandacht krijgen in het curriculum maar
dit kan ook binnen andere vakken. Van belang
is dat iedereen tijdens de opleiding met
risicomanagement in aanraking komt, en leert
om dit toe te passen.
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CERTIFICERING
In Duitsland heeft het Duitse KIVI Geotechniek
een aanbeveling uitgegeven over de eisen
waaraan een vakbekwaam geo-ingenieur zou
moeten voldoen. Vindt u de invoering van een
dergelijke aanbeveling zinvol (eerst op
vrijwillige basis, en wellicht in de verre
toekomst in de vorm van een vorm van
certificering).

Over welke kennis zou een gecertificeerd
geotechnisch adviseur behoren te beschikken?
Wat vindt u van de vereisten in het Duitse
certificeringssysteem (de verdeling van 100
ECTS over verplichte en keuze vakken)?

Ja, een aanbeveling wordt zinvol gevonden.
Om de risico’s binnen een project beheersbaar
te krijgen is een minimale hoeveelheid
competenties en ervaring nodig die men
bijvoorbeeld niet heeft als schoolverlater.
Strikt genomen is certificering wel een manier
om te borgen dat de juiste basiskennis
aanwezig is. Maar daarnaast is specifieke
ervaring belangrijk en dit dekt certificering
niet.
De puntenverdeling in de Duitse tabel wordt
prima gevonden als uitgangspunt. Echter een
basiskennis van beton/staal mechanica is wel
vereist voor een master geo-engineering.

DEEL 3: VORM EN INHOUD OPLEIDINGSPROGRAMMA
Op welke manieren denkt u dat de kennis en gereedschappen ontwikkeld binnen het Geo-Impuls
het meest effectief verspreid kunnen worden?
De boodschap volgend uit Geo-Impuls en de principes van het georisicomanagement kunnen
uitgedragen worden in een presentatie.
De doelgroep zijn vooral niet-geotechnici, projectmanagers, ontwerpers, constructeurs, zij
moeten bewust onbekwaam (i.p.v. onbewust onbekwaam) worden. Hiervoor is vooral belangrijk
dat zij zich bewust worden van de georisico’s, verdieping kan voor geotechnici en andere
geïnteresseerden in een syllabus geboden worden.
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