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Contractbeheersing

Kenmerken van
deze methode

LRQA Dienstverlening
contractbeheersing

Veel opdrachtgevers zoeken naar een
manier om kwaliteitsborging zinvol
te gebruiken bij de beheersing van
hun (innovatieve) contracten. Deze
contractbeheersing nieuwe stijl wordt
in de industrie al langer toegepast en in
de Grond Weg en Waterbouw (GWW)
is Rijkswaterstaat met Systeemgerichte
Contract Beheersing (SCB) daar ook al
enkele jaren mee bezig.

– Opdrachtnemer beschikt over specifieke
kwaliteitsborging voor product of service;

Op het gebied van contractbeheersing
(SCB) biedt LRQA een scala
aan mogelijkheden.

Ook Waterschappen en de Rijks
Gebouwen Dienst hebben haar eigen
systematiek van contractbeheersing
ontwikkeld en ook andere overheden
doen ervaring op met diverse
methodieken. Zeker nu innovatieve
(zoals D&C, DBFM en prestatiecontracten)
contractvormen in de GWW en de Bouw
steeds meer worden toegepast.
Vooral nu er op veel plaatsen ook
met minder mensen moet worden
gewerkt, zal aan een nieuwe manier van
contractbeheersing steeds meer behoefte
komen. Verwacht wordt dat dit al op
korte termijn van toepassing zal zijn voor
gemeenten en Provincies.

– Afspraken tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer zijn vastgelegd
in contractdocumenten;
– Opdrachtnemer rapporteert
periodiek aan opdrachtgever;
- Opdrachtgever toetst periodiek
nakomen van contractafspraken;
– Toetsen vinden plaats vanuit
risicobenadering waarbij sprake
is van systeem-, proces- en
producttoetsen (toetsmix);
– Indien het toetsproces wordt
gekoppeld aan het betaalproces ontstaat
een methode waardoor facturen
rechtmatig kunnen worden betaald;

Enkele voorbeelden zijn:
1. Trainingen projectteams en
inkoopteams in methodes voor
Kwaliteitsborging in Contractbeheersing
(SCB, Leveranciersmanagement, e.a.)
2. Ondersteuning bij opstellen
risicodossier, audit- en
toetsstrategie, auditplan;
3. Training projectorganisatie in
principes van toetsen als onderdeel
bij contractbeheersing;
4. Tijdelijk uitvoeren van toetsen
voor de opdrachtgever;

5. Opleiden en coachen van
toetsers bij de opdrachtgever.
– Auditoren in nauw contact met
Indien uw specifieke vraag/behoefte
projectteam leden en toetsproces verankerd hier niet bij staat, aarzel niet maar
in projectteam van opdrachtgever.
neem contact met ons op.

Hiernaast is de methode van
Systeemgerichte Contract Beheersing
(SCB) schematische weergegeven.

Improving performance,
reducing risk

Over ons
LRQA is onderdeel van de Lloyd’s
Register Group. Wij zijn toonaangevende
onafhankelijke dienstverleners op het
gebied van Business Assurance, zoals
certificering, validatie, verificatie en
training voor een brede reeks normen.
Wij zijn erkend door meer dan 45
accreditatie instellingen en leveren
onze diensten aan klanten in meer dan
120 landen.
LRQA Business Assurance helpt u bij het
managen van uw systemen en risico’s
om de huidige en toekomstige prestatie
van uw organisatie te verbeteren en te
beschermen.
Door te begrijpen wat echt belangrijk
is voor uw organisatie en stakeholders,
helpen we bij het verbeteren van uw
managementsysteem én uw organsatie.
De Lloyd’s Register Group biedt
onafhankelijke dienstverlening op het
gebied van assessments aan bedrijven
die met risicovolle, kapitaalintensieve
activa werken, om de veiligheid van
leven, eigendom en het milieu te
verbeteren en zo te zorgen voor een
veilige verantwoorde en duurzame
bedrijfsvoering.

LRQA Business Assurance:
beter presteren,
minder risico
We certificeren al sinds 1985 organisaties,
dit helpt ons een praktische en
pragmatische benadering te ontwikkelen
voor onze beoordelingen, waarbij de
prestatieverbetering van uw bedrijf
centraal staat.
Kiest u voor LRQA, dan kiest u voor één
van de meest betrouwbare partners op
het gebied van certificatie en training
die - net als uw klanten en andere
belanghebbenden - bedrijfszekerheid
biedt.
Voordelen
Een door LRQA afgegeven certificaat
wordt wereldwijd erkend door klanten
en overheden. Het is een sterk communicatiemiddel omdat het wordt afgegeven
door een onafhankelijke partij. Het
geeft een voordeel, ook in situaties waar
certificering niet contractueel verplicht is.

Wat kan LRQA voor
u betekenen
Certificatie
Wij bieden certificatie aan, waar nodig
in combinatie met andere normen.
Assurance Services
LRQA Assurance Services verzorgt
maatwerk audits, onderzoek en
workshops op het gebied van supply
chain assurance, corporate en sector
assurance, business improvement en
risk management . Wij ondersteunen
organisaties hun risico’s kritisch te
verkennen en bieden hulp om risico’s
op transparante wijze te beheersen.
Proef-audits
We gebruiken onze risicogebaseerde
benadering om de problemen in de
prestatie van partners te identificeren
die het belangrijkste voor u zijn en
u ontvangt van ons feedback en
onafhankelijke ondersteuning.
Training
We leveren wereldwijd praktische
trainingen in verschillende talen,
gegeven door daartoe opgeleide en
gekwalificeerde docenten. Zowel incompany als open inschijven, is mogelijk.
Verificatie
Onze verificatie - en validatie
diensten helpen u om aan
gestelde eisen te voldoen, maar
ook om verder verbeteringen in
te voeren die grote zakelijke en
milieuvoordelen kunnen opleveren.

Onze Business Assurance methode geeft door
de combinatie van een projectmatige aanpak
en zakelijke benadering, met ervaren auditors
het beste resultaat voor uw bedrijf.

LRQA Sales & Contracts
T +31 (0)10 201 84 76
LRQA Training Services
T +31 (0)10 201 84 45
LRQA Projects
T +31 (0)10 201 84 763

Voor meer informatie over SCB bezoek de website www.lrqa.nl
Wilt u meer informatie of offertes: neem contact op via info@lrqa.nl
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