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Samenvatting 

Wegbeheer vanuit een businessperspectief vraagt de integratie van verschillende domeinen, 
zoals informatie over de conditie van de weg, beschrijving van de weg met al zijn 
componenten (wegdek, verlichting, portalen, etc.), incidenten afhandeling, 
onderhoudsplanning, actueel weer, informatie aan de weggebruikers, voorspellingen van de 
ontwikkeling van het weggebruik en budgetbeheer. Ieder domein heeft zijn eigen taal en 
modellen. In dit artikel wordt aangegeven dat voor businessgedreven wegbeheer al deze 
domeinen geïntegreerd dienen te worden. Tevens geeft het artikel aan hoe je met een 
architectuurbenadering de gewenste businessfocus kunt bereiken.
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1. Inleiding 

Dit artikel verkent de weg van traditioneel wegbeheer naar wegbeheer vanuit een 
businessperspectief. Wegbeheer vanuit een businessperspectief onderscheidt zich van 
traditioneel wegbeheer doordat de business context de activiteiten stuurt. De doelen binnen 
wegbeheer worden vanuit een businessperspectief afgeleid uit de organisatiedoelstellingen. In 
een bedrijfseconomische benadering is de weg een bedrijfsmiddel. Het beheer van de weg 
moet dus ook vanuit een bedrijfseconomisch perspectief bezien worden. Dit betekent dat het 
beheer op een adequate wijze ondersteund dient te worden. 

Traditioneel wordt het wegbeheer technisch gedreven en inputgestuurd. Vanuit dit technische 
perspectief zijn in de loop der jaren een aantal systemen ontwikkeld, die het wegbeheer 
ondersteunen. Denk hierbij aan systemen, die de conditie van de weg bepalen (bijvoorbeeld 
spoordiepte en stroefheid) en systemen, die het plannen en uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden ondersteunen. In de bedrijfseconomische benadering verlangt de 
eigenaar van de weg dat de weg met alle bijbehorende systemen waarde levert aan alle 
belanghebbenden van de weg. Dit betekent dat vanuit een businessperspectief de 
wegbeheerder rekening houdt met de belangen van zowel de wetgever (wet- en regelgeving), 
de weggebruiker, de omwonenden en wegwerkers (aanleg, onderhoud en inspectie). Het 
businessperspectief vereist een geïntegreerde ondersteuning van het wegbeheer.

Een geïntegreerde aanpak ondersteunt de volgende aspecten:
• Meten en registreren van de wegconditie;
• Beheer van het areaal;
• Uitvoering onderhoud en aanleg;
• Meten en registreren milieubelasting (geluid, luchtkwaliteit, bodemverontreiniging);
• Gebruik van de weg (verkeersdichtheid als functie van tijd, asbelasting, categorieën 

weggebruikers);
• Dienstverlening aan de weggebruikers;
• Incidenten afhandeling;
• Opstellen begroting (budgettering op korte, middellange en lange termijn)

Tevens dient bij de inrichting van de ondersteuning rekening gehouden te worden met het feit 
dat onderhoud en beheer steeds vaker uitbesteed wordt met behulp van Service Provider 
Contracten. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de manier waarop gegevens en informatie 
door de Service Provider met de wegbeheerder gedeeld worden.

In het traditionele wegbeheer zijn een aantal systemen ontwikkeld om bovenstaande aspecten 
te ondersteunen. De voor het professionele wegbeheer gewenste integratie kan op 
verschillende wijze vorm krijgen. De boodschap van dit artikel is dat het te volgen 
integratietraject met verstand moet worden gekozen. Het grote gevaar is dat de integratie een 
kostenpost wordt en dat het geen bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen. Oorzaken 
hiervoor zijn de complexiteit en onoverzichtelijkheid van de gekozen oplossingen enerzijds 
en het monopoliseren van de informatie door enkele marktpartijen anderzijds.

De weg van kostenpost naar bedrijfsmiddel wordt in een aantal hoofdstukken beschreven. 
De trend in het wegbeheer is het onderwerp van hoofdstuk 2. De aanpak om tot wegbeheer 
vanuit een businessperspectief te komen wordt beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 
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wordt stil gestaan bij ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Hoofdstuk 5 geeft een 
aanzet voor het ontwikkelen van een wegbeheersysteem. Hierbij worden de begrippen 
systeemarchitectuur en een systeemarchitectuurraamwerk geïntroduceerd. In een 
vingeroefening laten we zien hoe dit raamwerk gebruikt kan worden bij het specificeren van 
een wegbeheersysteem vanuit een belanghebbenden perspectief. Het artikel wordt afgesloten 
met conclusies en aanbevelingen. 

2. Wegbeheer in beweging

Wegbeheer staat volop in de belangstelling. Een wegennet van goede kwaliteit is essentieel 
voor de economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Jaarlijks zijn grote sommen geld 
gemoeid met het beheer en onderhoud van de weg. In toenemende mate wordt er van de 
wegbeheerder een bedrijfseconomische onderbouwing verwacht van zijn activiteiten. 
Wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat worden geconfronteerd met de politiek, die kritische 
vragen stelt. Waarom is er zoveel geld nodig? Wat zijn de consequenties van het korten op het 
budget?

Daarnaast zie je ook een ontwikkeling dat er steeds meer partijen op de markt verschijnen, die 
geld willen verdienen met beheer en onderhoud van wegen. In het kader van PPS constructies 
worden substantiële onderhoudsperiodes in de markt gezet. Denk hierbij een de tweede 
Coentunnel, A15 Maasvlakte Vaanplein en A12 Utrecht Veenendaal.

Een aspect bij deze ontwikkelingen is de opkomst van Service Providers. Dit zijn partijen 
waaraan de wegbeheerder een belangrijk deel van beheer en onderhoud uitbesteed met behulp 
van een Service Level Agreement.

De trend naar een bedrijfseconomische onderbouwing van wegbeheer is mondiaal. De 
Wereldbank stimuleert het gebruik van Performance Based Contracten bij de aanleg en 
onderhoud van infrastructuur in het voormalige Oostblok en ontwikkelingslanden. In de 
Angelsaksische wereld (Nieuw Zeeland, Australië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en 
Canada) is veel ervaring met marktwerking in wegbeheer opgedaan. 

3. Wegbeheersysteem

Bedrijfseconomisch verantwoord wegbeheer verlangt een professionele blik op de weg. Een 
kosteneffectieve methodiek is hierbij een noodzakelijke randvoorwaarde. Er bestaan geen 
kant en klare recepten voor verantwoord wegbeheer. In ieder geval dient een systeem 
ontwikkeld te worden, waarmee belanghebbenden worden ondersteund in het nemen van 
beslissingen. In dit systeem worden beslissingen onderbouwd met een consistente, 
systematische analyse van betrouwbare informatie. Wanneer dit systeem zich richt op alle 
belanghebbenden bij de weg zal het overheidsagentschappen als Rijkswaterstaat succesvol 
ondersteunen bij het vorm geven van hun taak als infrabeheerder en creëert het kansen voor 
marktpartijen om een duurzame business op te zetten in het nationale en internationale 
wegbeheer.
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Wegbeheer vanuit een businessperspectief 

In deze bijdrage wordt de weg van kostenpost naar bedrijfsmiddel beschreven. Het startpunt is 
de traditionele wijze van wegbeheer. Hierbij wordt beheer en onderhoud technisch gedreven. 
Uitgangspunt is een standaard onderhoudsprogramma (in dit verband engineering case 
genoemd) gebaseerd op vaststaande schema's voor vast en variabel onderhoud (input 
gestuurd). De budgettering is gebaseerd op het budget van het voorafgaande jaar eventueel 
aangevuld met een arbitraire verhoging of verlaging (meestal ter dekking van de grootste 
reparaties). De wegbeheerder blust brandjes door die wegen te repareren waar de burgers het 
meest over klagen. Door middel van politieke druk worden prioriteiten bepaald. Bij het 
opstellen van het werkplan voor het komende jaar wordt vertrouwd op het gezonde verstand 
van ervaren medewerkers.

Bij een bedrijfseconomisch verantwoord wegbeheer wordt een business benadering gebuikt 
om de engineering case aan te sturen. In afbeelding 1 is de overgang van een technisch 
gedreven businessmodel naar een bedrijfseconomisch gedreven businessmodel aangegeven.

In het technisch gedreven model (engineering case) zijn de budgetten gekoppeld (geoormerkt) 
aan de verschillende activiteiten zoals vast onderhoud, variabel onderhoud en renovatie. In het 
bedrijfseconomisch verantwoord of professioneel businessmodel is één geldstroom van de 
opdrachtgever. De business case stuurt de engineering case door geld, tijd en middelen 
(personeel en machines) beschikbaar te stellen.

In het professionele businessmodel worden het financiële, planning, engineering, personeel en 
informatiemanagement domein geïntegreerd. In ieder van deze domeinen is het management 
gebaseerd op specifieke modellen. Het integraal managen van deze domeinen vereist een 
integratie van de verschillende modellen.
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Een “product gebaseerde” aanpak versus een “belanghebbenden centraalstellende” 
aanpak

Bij de integratie zijn twee aanpakken mogelijk. De eerste aanpak gaat uit van bestaande 
modellen en probeert deze één voor één met elkaar te verbinden. Dit wordt een product 
gebaseerde aanpak genoemd. De tweede aanpak gaat uit van de belangen van de verschillende 
belanghebbenden en ontwikkelt vanuit deze belangen een overkoepelende systeem 
architectuur waarin de verschillende systemen samenwerken. Deze aanpak wordt een 
belanghebbenden centraalstellende aanpak genoemd. 

In een case studie, die de ontwikkeling van een informatietechnologiestrategie van het Britse 
ministerie van sociale zekerheid (DSS) beschrijft, worden beide aanpakken tegenover elkaar 
gesteld. [The UK Department Of Social Security 2001]. De studie geeft aan dat de “product 
gebaseerde” aanpak heeft geleid tot een aantal inefficiënties in de bedrijfsvoering. De bottom 
line is dat de kosten toenamen terwijl de kwaliteit van de dienstverlening afnam. De “belang-
hebbenden centraalstellende” aanpak stelde DSS in staat de nadelen te verwijderen en de 
bedrijfsvoering op een efficiënte en kosteneffectieve wijze te organiseren. 

In het vervolg van het artikel richten wij ons op de “belanghebbenden centraalstellende 
aanpak”.

Belanghebbenden centraalstellende aanpak
Binnen de informatietechnologie wereld zijn de nadelen van de product gebaseerde aanpak 
onderkend. De aandacht verschuift van producten naar diensten. Het ondersteunen van 
diensten staat nu centraal. De nadruk op diensten zie je ook terug in de inkoopstrategie. 
Service providers spelen een steeds grotere rol. Het ligt voor de hand bij de ontwikkeling van 
het wegbeheerondersteunendsysteem gebruik te maken van deze inzichten. Bij deze aanpak 
wordt een systeemarchitectuur ontwikkeld waarmee de verschillende domeinen worden 
geïntegreerd. Het ontwikkelen van een systeemarchitectuur vanuit de belangen van de 
gebruikers en andere belanghebbenden en het gebruik van open standaarden levert een aantal 
voordelen:

 Niet afhankelijk van specifieke toeleveranciers en software systemen;
 Optimaal gebruik van de kennis en innovatieve vermogen van de markt;
 Een systeem dat aansluit bij de behoeften van de gebruikers en belanghebbenden

(Toegankelijk en gebruiksvriendelijk, doelmatig en doeltreffend en toekomstbestendig, 
omdat door het gebruik van open standaarden het optimaal kan profiteren van 
ontwikkelingen op het gebied van software en hardware.)

Waarom leidt de belanghebbenden centraalstellende aanpak tot een beter systeem voor 
wegbheer
Een systeem voor wegbeheer is een sociotechnisch systeem. Bij sociotechnische systemen 
zijn grote groepen mensen betrokken, die door hun betrokkenheid de architectuur en het 
ontwerp van de systemen op een significante wijze beïnvloeden. Grote civiele werken zoals 
kathedralen, stedelijke ontwikkelingen en spoorwegen zijn de traditionele voorbeelden van 
sociotechnische systemen. Alhoewel gebaseerd op andere technologieën kun je bijvoorbeeld 
e-mail, luchtvaart en de gezondheidszorg ook tot de sociotechnische systemen rekenen. In hun 
boek The Art of Systems Architecting laten Maier en Rechtin [Maier en Rechtin, 2002] zien 
dat de er op twee wijzen inzicht te verkrijgen is in sociotechnische systemen.
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Het eerste inzicht is gebaseerd op het consistent beantwoorden van de vier wie vragen. De 
vragen zijn, Wie profiteert?, Wie betaalt?, Wie levert de dienst? en Wie verliest?

Het tweede inzicht is gebaseerd op de uitspraak: In iedere situatie met beperkte middelen 
wordt de echte waarde van een dienst of product bepaald door wat de koper ervoor op 
wil geven.

De belanghebbenden staan centraal in de twee inzichten. Hiermee leiden de inzichten 
automatisch tot een belanghebbenden centraalstellende aanpak.

4. Ervaringen uit het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is reeds een lange traditie met wegbeheer vanuit een 
businessperspectief. Ter ondersteuing van het wegbeheer is binnen de Highways Agency het 
Highways Agency Pavement Mangement Systeem ontwikkeld (zie afbeelding 2)

Afbeelding 2: Highways Agency Pavement Management System

§

In afbeelding 2 zijn de verschillende componenten van het systeem te onderkennem. Een 
gemeenschappelijke data opslag, die wordt gevoed door gegevens over de conditie van de 
weg, een inventarisatie van het areaal, informatie over ongelukken en incidenten en duur en 
locatie van wegwerkzaamheden. Vanuit de gegevensopslag wordt informatie geput voor het 
informeren van de weggebruiker, het maken van afwegingen op het gebied van 
levensduurkosten (SWEEP) en het opstellen van begrotingen. De gebruikerservaringen met 
HAPMS zijn vergelijkbaar met de ervaringen van de UKPMS gebruikers. (privé 
communicatie Dr. Mark Jordan ATKINS UK)

6



Op initiatief van de UK Roads Board in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw 
specificaties opgesteld voor een UKPMS (UK Pavement Management System). Het UKPMS 
ondersteunt wegbeheer bij de locale overheden. Het is belangrijk te benadrukken dat UKPMS 
geen Pavement Management Systeem is. Het is een specificatie van een Pavement 
Mangement Systeem. Marktpartijen hebben PMS’en ontwikkeld, die voldoen aan de 
specificaties. Deze systemen zijn door UKPMS geaccrediteerd. De wegbeheerders in het 
Verenigd Koninkrijk worden door de overheid gedwongen een UKPMS compatible PMS te 
gebruiken. Het UKPMS levert Best Value Performance Indicators (BVPI’s). Wegbeheerders 
moeten langs deze BVPI’s rapporteren aan de overheid. 

In begin 2006 is door de Roads Board een review van UKPMS geïnitieerd [Halcrow 2006]. 
De belangrijkste conclusies uit dit rapport zijn:

• Van het systeem wordt maar een beperkte functionaliteit gebruikt. De belangrijkste 
redenen hiervoor zijn:

o Het systeem is niet gebruikersvriendelijk;
o Gebruikers hebben weinig vertrouwen in de output;
o Het biedt geen toegevoegde waarde voor het managementproces.

• Er zijn veel middelen nodig om het systeem in de benen te houden terwijl het systeem 
weinig voordelen levert.

• Het systeem wordt gezien als een vergaarbak van routinematig verzamelde data, 
terwijl het geen bruikbare en betrouwbare informatie levert.

• Het systeem wordt beschouwd als een heel duur stuk gereedschap voor het jaarlijks 
genereren van BVPI’s.

Het rapport geeft duidelijk aan dat het UKPMS niet is ontwikkeld met een belanghebbenden 
centraalstellende aanpak. 

Andere pleitbezorgers voor een belanghebbenden centraalstellende aanpak zijn de Western 
European Road Directors (WERD). In hun Data Management for Road Administrators: A 
Best Practice Guide [WERD 2003] geven zij een zeven stappenplan voor succesvol 
datamanagement. De eerste stap uit dit plan is Bepaal de business informatiebehoefte. Het 
begrip business wordt hier breed geïnterpreteerd als alle activiteiten, die door de 
wegbeheerder worden uitgevoerd in zijn rol als aanbieder van wegen en gerelateerde diensten. 
Dit betekent dat de belanghebbenden centraal staan bij de inventarisatie van de 
informatiebehoeften.

5. Het ontwikkelen van een wegbeheersyteem vanuit het perpectief van de 
belanghebbenden

In dit hoofdstuk wordt een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een wegbeheersysteem 
met een belanghebbenden centraalstellende aanpak. Wij baseren deze aanpak op methoden, 
die gebruikt worden bij het ontwikkelen van een “enterprise architecture”. Volgens Wikipedia 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Enterprise_architecture) is Enterprise architecture het 
vakgebied dat zich bezig houdt met het in samenhang ontwerpen van de organisatie in al haar 
aspecten. 
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Een Enterprise Architecture wordt ontwikkeld met behulp van een architectuurraamwerk. Met 
dit raamwerk worden de relevante belangen en zorgen van de belanghebbenden in kaart 
gebracht en gebuikt bij het ontwerp van het systeem..   

In 1987 publiceerde John Zackman het artikel A Framework for Information Systems 
Architecture. In dit artikel beschrijft hij dat de ontwikkeling van steeds complexere 
informatietechnologiesystemen dwingt tot het aanbrengen van structuur. Het inzicht dat een 
complex systeem bestaat uit een verzameling van subsystemen dat onderdeel uitmaakt van 
een systeem architectuur biedt deze structuur. Ieder subsysteem richt zich op een specifiek 
domein. Hij introduceert een raamwerk dat gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van een 
optimale systeemarchitecuur. In de loop van de jaren zijn verschillende 
systeemarchitectuurraamwerken en -methoden ontwikkeld. The Open Group Architecture 
Framework [TOGAF 2007] is een voorbeeld van een architectuurraamwerk.

Denken vanuit een systeemarchitectuur

Ter ondersteuning van het ontwikkelen van een systeemarchitectuur heeft Gerrit Muller het 
CAFCR model (afbeelding 3) ontwikkeld [Muller 2005]. In het CAFCR model is de 
systeemarchitectuur ontleed in vijf kijken. Iedere kijk beschrijft een onderdeel van het 
systeem vanuit het perspectief van één of meer belanghebbenden. Aan iedere kijk is een 
gezichtspunt gekoppeld. In termen van systeemarchitectuur is het gezichtspunt een 
verzamelnaam voor modellen en procedures, die van toepassing zijn in de kijk. 

De vijf kijken van het CAFCR model zijn:
 Customer Objectives kijk: Wat wil de klant/eigenaar bereiken met het systeem;
 Application kijk: Hoe gebruikt de eigenaar / belanghebbende het systeem bij het 

bereiken van de doelen.
 Functional kijk: De kijk beschrijft het wat van het systeem. In afwijking wat de naam 

suggereert bevat deze kijk ook de niet-functionele eisen aan het systeem, zoals 
veiligheids-, beschikbaarheids- en betrouwbaarheidseisen.

 Conceptual kijk: Deze kijk beschrijft de concepten waarmee het hoe van het systeem 
wordt gerealiseerd.

 Realization kijk:  Deze kijk beschrijft de fysieke componenten waarmee het hoe van 
het systeem wordt gerealiseerd

In afbeelding 3 is het “CAFCR” model gevisualiseerd. 

Het werk van de systeemarchitect wordt op de volgende wijze ondersteund door het CAFCR 
model.

De functionaliteit van het systeem beschreven in de functional kijk staat centraal. De 
customer objectives kijk en de application kijk rechtvaardigen het systeem. Ze geven aan wat 
de eigenaar met het systeem wil bereiken en hoe het systeem gebruikt gaat worden. Het biedt 
de systeemarchitect de mogelijkheid om ontwerpbeslissingen te toetsen. De conceptual en 
realization kijk beschrijven hoe het systeem wordt gerealiseerd. Deze kijken geven de 
systeemarchitect inzage in de consequenties van ontwerpbeslissingen. Vanuit de functional 
kijk kunnen antwoorden op de “waarom” vraag in de customer objectives en application kijk 
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gevonden worden. De conceptual en realization kijk helpen bij het beantwoorden van de 
“hoe” vraag.

In de volgende paragrafen wordt een aanzet gegeven voor het specificeren van een 
wegbeheersysteem met behulp van het CAFCR model. We richten ons hier vooral op de 
Customer Objectives en Application kijk, omdat deze een cruciale rol spelen bij het centraal 
stellen van de belanghebbende. De aanzet moet gezien worden als een vingeroefening. Het 
dient ter illustratie van de bruikbaarheid van de aanpak. Het is een begin. Het pretendeert niet 
volledig te zijn.

Customer Objectives kijk
De klant/opdrachtgever van wegbeheer is meestal de overheid. De essentie van de doelstelling 
van de overheid zijn te vangen in kerndrijfveren. Voorbeelden van kerndrijfveren met daarbij 
afgeleide drijfveren van wegbeheer zijn:

Customer Objectives Kijk
Kerndrijfveren Afgeleide drijfveren

Bereikbaarheid Hogere gemiddelde snelheid
Minder files
Voorbereid op jaarlijkse toename van het verkeer
Snelle afhandeling van verkeersongelukken
Minder overlast wegwerkzaamheden
Bestand tegen extreme weersomstandigheden (sneeuwval, storm, 
regen, ijzel, etc.)

Duurzaamheid Lange levensduur van de weg en als zijn gerelateerde systemen
Lage onderhoudskosten
Gebruik van herbruikbare materialen (cradle to cradle)
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Customer Objectives Kijk
Kerndrijfveren Afgeleide drijfveren

Veiligheid Verkeersveiligheid
Minder verkeersslachtoffers
Naleven wetgeving 

Sociale veiligheid
Veiligheid personeel hulpdiensten en personeel, dat aan de weg 
werkt.

Leefbaarheid Milieu
Minder emissie
Minder geluidsoverlast

Inpassing in landschap

Application kijk
De application kijk wordt gebruikt om inzicht te krijgen in gebruikers en belanghebbenden 
van het systeem, hoe zij het systeem gebruiken en wat de belangrijkste zaken zijn, die ze 
bezig houden. Bij deze kijk is het essentieel om vanuit de wereld van de gebruikers en 
belanghebbenden naar het systeem te kijken. In afbeelding 4 zijn de een aantal 
belanghebbenden met hun belangen weergegeven. In de appendix zijn de belanghebbenden en 
de belangen uitgewerkt.

Afbeelding 4: Een aantal belanghebbenden van een wegbeheersysteem 
met hun belangen

Systeemspecificaties opstellen
Met behulp van het architectuurraamwerk kunnen de specificaties van het systeem opgesteld 
worden. Een methode is om onder leiding van een Systeemarchitect in verschillende 
workshops de verschillende kijken te gebruiken om met belanghebbenden specificaties voor 
het systeem op te stellen. De volgende personen en of rollen moeten bij de workshops 
betrokken worden: gebruikers, businessmanagers, planners, systems engineers, software 
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engineers, data base ontwerpers, web ontwerpers, bedienend en onderhoudspersoneel en 
inkopers. 

Gebruik modellering bij de integratie van de architectuur
Het werk van de systeemarchitect wordt ondersteund door het gebruik van een 
archtectuurontwikkeltaal waarmee de architectuur gemodelleerd kan worden. De modellering 
helpt bij de integratie van de verschillende subsystemen. Een voorbeeld van zo'n taal is 
ArchiMate dat ontwikkeld is door het Telematica Instituut [Lankhorst et al., 2005]. In de 
onderstaande afbeeldingen (afb. 5 en afb. 6), ontleend aan de webstek van ArchiMate 
[ArchiMate], wordt inzicht gegeven hoe de verschillende domeinen met hun specifieke 
modellen geïntegreerd kunnen worden in één architectuur. Dit voorbeeld ondersteunt de 
bruikbaarheid van de “belanghebbenden centraalstellende aanpak” 

 
Afbeelding 5: Verschillende domeinen met hun bijbehorende 
modellen (bron [ArchiMate])

 
Afbeelding 6: De integratie van de verschillende domeinen in 
één architectuur (bron [ArchiMate])

6. Conclusies en aanbevelingen

Conclusies
Het artikel laat zien dat vanuit de roep om bedrijfseconomisch verantwoord wegbeheer de 
noodzaak toeneemt voor een wegbeheersysteem dat de belanghebbenden ondersteunt bij het 
nemen van beslissingen. Dit wegbeheerssysteem heeft een belangrijke informatietechnologie-
component. De natuurlijke neiging van organisaties is om bij toename van de complexiteit 
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bestaande IT systemen vanuit een “product gebaseerde” aanpak aan elkaar te breien. Dit leidt 
maar al te vaak tot teleurstellende resultaten. Onoverzichtelijke, dure, moeilijk 
onderhoudbare, weinig gebruikersvriendelijke oplossingen, waarvan maar een beperkte 
functionaliteit wordt gebruikt. 

Wij maken aannemelijk dat een belanghebbenden centraalstellende aanpak daarentegen wel 
leidt tot een systeem dat doelmatig en doeltreffend wegbeheer ondersteunt in al haar facetten. 
Met behulp van een systeemarchitectuurraamwerk en door het gebruik van het “CAFCR” 
model wordt praktische invulling aan de aanpak gegeven.

Aanbevelingen
In dit artikel wordt een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een wegbeheersysteem 
vanuit een businessperspectief. Het gebruik van een systeemarchitectuurraamwerk is 
veelbelovend. Gezien de bedrijfseconomische belangen van wegbeheer is het aan te bevelen 
met behulp van een systeemarchitectuurraamwerk een concreet wegbeheersysteem te 
ontwikkelen.
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Appendix: Belanghebbenden met hun belangen

In tabel 1 wordt vanuit de Application kijk de belanghebbenden bij een wegbeheersysteem 
opgesomd samen met hun belangen, gezichtspunten en sleutel kwesties
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Application Kijk
Belanghebbende Belangen Gezichtspunt/

Modellen
Sleutel kwesties

Weggebruiker Reistijd
Verkeersveiligheid

Routeplanning Tijdige en betrouwbare 
informatie
(reistijd, 
wegwerkzaamheden, 
wegconditie, weerconditie 
(bijv. mist, gladheid))

Onderhoudsploeg Verkeersveiligheid
Aanrijtijd

Planning 
werkzaamheden 
(ERP)
Wegconditie
Routeplanning 

Arbeidsomstandigheden
Veiligheid personeel
Kwaliteitsborging
Doelmatigheid van het 
proces 

Hulpdienst Aanrijtijd
Verkeersveiligheid
Afhandeling 
stremmingen

Routeplanning Vrijbaan 
Veiligheid personeel

Wegbeheerder Onderhoudskosten
Voorkomen 
stremmingen
Aansprakelijkheid

Planning 
werkzaamheden 
(ERP)
Wegconditie
Areaalinformatie
Gebruikscenario's
Meerjarenplanning
Levensduurkosten
Weggebruik 

Consistentie informatie
Volledigheid informatie
Kwaliteitsborging
Doelmatigheid van het 
proces

Wetgever Verkeersveiligheid 
(aantal 
verkeersslachtoffers)
Milieubelasting
Aansprakelijkheid

Verkeersstatistieken
Verkeerscontrole
Luchtkwaliteit 
metingen
Geluidscontouren

Nationale wet- en 
regelgeving
Europese wet- en 
regelgeving

Verkeersleider Bedieningsgemak
Verkeersveiligheid
Afhandeling 
stremmingen

Wegconditie
Routeplanning
Weggebruik

Tijdige, betrouwbare en 
accurate verkeers-
informatie

Tabel 1: Belanghebbenden, belangen, gezichtspunten en sleutel kwesties
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