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IN LEIDING 

Dit onderzoek gaat over een sturingsmethodiek binnen Burgers Ergon installatietechniek. 
Deze organisatie beweegt zich in een sector waarin het ontwikkelen, uitvoeren en 
onderhouden van een installatieproject steeds sneller en efficienter moet. Hiermee 
veranderen ook de eisen waaraan een organisatie moet voldoen. Kwaliteit en effectiviteit 
waren al belangrijke thema's, maar de manier waarop dit te bereiken en te besturen is 
worden steeds belangrijker. De organisatie zal daarom veranderen naar een meer adaptieve, 
lerende houding. Om deze omslag te bewerkstelligen is het aansturen van de organisatie 
van bijzonder belang. 

Deze problematiek van het aansturen van mensen en middelen en het positioneren daarvan 
speelt met name bij de relatief kleine afdeling brandbeveiliging. Daarom speelt het 
onderzoek zich af binnen deze afdeling. In dit onderzoek komen de volgende hoofdstukken 
aan de orde. In hoofdstuk een zal een overzicht worden gegeven van de bedrijfsbeschrijving 
van Burgers Ergon. Het tweede hoofdstuk gaat over de opdrachtformulering van dit 
onderzoek met daarin de initiele probleemschets en de onderzoeksdoelstelling. Vervolgens 
gaat hoofdstuk drie over het theoretisch kader van dit onderzoek waarin de belangrijkste 
theorieen van de analysefase uiteen worden gezet. Dan volgt hoofdstuk vier met de methode 
van onderzoek met het onderzoeksmodel en de aanpak van het onderzoek. Hoofdstuk vijf 
beschrijft de analyse van de diagnosefase waarin de huidige projectstructuur wordt 
geanalyseerd, het verzamelen van knelpunten en het opstellen en analyseren van het 
stroomdiagram. In hoofdstuk zes zal het ontwerp voor dit onderzoek worden beschreven. Dit 
hoofdstuk geeft een aantal operationele oplossingen die met behulp van regelkringen 
sturingsmogelijkheden geven voor de directie. Tot slot zal hoofdstuk zeven de conclusies en 
aanbevelingen en een validatie van de oplossingen geven. 
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ABSTRACT 

This thesis contains a problem solving project moved through three stages: orientation 
phase, analysis phase and design phase. Aim of the thesis is to increase the performance by 
effectively manage the organization. For this purpose a procedure is designed with which 
employees are able to structure their work. The procedure is developed on operational level 
in order to involve the employees with the regulation circles processed. 
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VOORWOORD 

Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek bij Burgers Ergon installatietechniek 
en heb ik uitgevoerd bij de afdeling brandbeveiliging. Dit onderzoek is begeleid door de 
capaciteitsgroep Organisation Science and Marketing (OSM) van de Technische Universiteit 
Eindhoven (TU/e). Dit rapport geeft een goed beeld over mijn werkzaamheden van de 
afgelopen zes maanden. Het is tevens de afsluiting van mijn studie Technische 
Bedrijfskunde, en kan daarbij gezien worden als een bekroning van een mooie studententijd. 

Het afronden van dit afstudeeronderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van 
diverse mensen. Middels dit voorwoord wil ik alle collega's bedanken bij Burgers Ergon die 
hebben bijgedragen aan dit project door interviews en feedback te geven. Met name de 
prettige en collegiale werksfeer maakte mijn tijd bij Burgers Ergon zeer leerzaam en 
waardevol. 

In het bijzonder wil ik Walter de Bie bedanken, de bedrijfsbegeleider van dit project. Walter 
was altijd beschikbaar voor het stellen van vragen, dat zorgde voor voortgang in mijn project 
en gaf belangrijke terugkoppeling op mijn werk. Ook de diverse discussies met projectleiders 
en mensen van de afdeling KVM gaven me inzicht om dit onderzoek af te ronden. 

Verder wil ik mijn begeleiders van de TU/e bedanken. Allereerst wil ik Allard Kastelein 
bedanken als eerste begeleider voor de kritische sturing op de juiste momenten. En Jos 
Trienekens wil ik bedanken voor de kritische review van dit rapport en voor het advies 
gedurende het project. 

Verder wil ik mijn ouders, Josien, vrienden en familie bedanken voor de niet aflatende steun 
gedurende mijn studietijd en dit afstudeeronderzoek in het specifiek. 

Mathijs van Ballegooijen 
Eindhoven, Maart 2009 

IV 



TU/e ~BURGERS ERGON 
installatietechniek 

MANAGEMENTSAMENVATTING 

Hieronder wordt het afstudeerproject ter afronding van de studie Technische Bedrijfskunde 
aan de Technische Universiteit Eindhoven in het kort samengevat. Dit onderzoek gaat over 
een organisatieontwerp binnen Burgers Ergon installatietechniek. 

Aanleiding 
De organisatie Burgers Ergon en in het bijzonder de afdeling Brandbeveiliging heeft een 
turbulente ontwikkeling meegemaakt (wisseling van directeuren, groot personeelsverloop, 
ontbreken van kennis en ervaring). De installatiesector is een sector waarin doorlooptijden 
van installatieprojecten onder druk staan en waar installaties steeds complexer worden. De 
organisatie kampt momenteel met verschillende problemen. Een daarvan zijn de 
tegenvallende financiele resultaten van het afgelopen jaar. Het is niet eenduidig vast te 
stellen welke oorzaken leiden tot welke problemen. 

Orientatief ase 
De afstudeerder is gevraagd om gestructureerd te onderzoeken waardoor deze problemen 
worden veroorzaakt. Zodat er meer inzicht is in de prestaties van een installatieproject 
binnen Burgers Ergon en er mogelijkheden zijn om deze te sturen. 

De problemen geschetst in de aanleiding, zijn niet geheel duidelijk en omvangrijk. Om deze 
problemen op een gestructureerde wijze te vergaren is er orienterend onderzoek nodig. Met 
verschillende betrokkenen binnen Burgers Ergon zijn orienterende gesprekken gevoerd. Het 
meest gehoorde probleem is het ontbreken van structuur binnen de afdeling, ondanks het 
kwaliteits management systeem (BEMS) dat laatst ge'implementeerd is binnen de afdeling. 
Andere afdelingen binnen Burgers Ergon gebruiken wel het BEMS systeem. Verder kan er 
geconstateerd worden dat de werkdruk hoog is en er niet efficient gewerkt wordt. 
Aangegeven wordt dat er geen tijd is om de procedures die in BEMS staan beschreven te 
volgen. Andere problemen zijn het uitlopen van projecten door weinig tijdspeling, hoge 
werkdruk en een tekort aan kwalitatief geschoolde werknemers. Het tekort aan geschoolde 
werknemers is een direct gevolg van het grote personeelsverloop binnen de afdeling 
brandbeveiliging. Andere problemen betreffen het gestructureerd ontwerpen van een 
installatie. En het verl ies van specifieke installatietechnische kennis en kunde. Een ander 
probleem betreft de samenwerking tussen de afdelingen binnen Burger Ergon bij grote 
combi-projecten. 

Projectstructuur 
Een project start met de aanvraag voor het indienen van een offerte door het projectbureau. 
Op het moment dat de aanbesteding verandert in een definitieve opdracht, wordt het proces 
overgedragen aan een projectteam bestaande uit een projectleider, engineer, 
werkvoorbereider en tekenaar. Deze hebben de verantwoordelijkheid over een of meerdere 
projecten. Het daadwerkelijk overdragen van een project ofwel de overdracht van informatie 
blijft bestaan tussen projectbureau en projectteam en tussen projectteam en service & 
onderhoud. In de huidige situatie ontstaan er veel problemen in het traject 'start calculatie tot 
start montage'. De uitgangspunten die worden gebruikt bij het calculeren zijn bepalend voor 
het verdere verloop van het hele traject. In de calculatiefase of de aanbestedingsfase wordt 
op grote lijnen gecalculeerd, dit komt niet overeen met de detail uitwerking tijdens de 
ontwerpfase. Een tweede knelpunt ontstaat in de laatste periode net voor oplevering van een 
project, door herhaaldelijke afstemmingsproblemen, te hoge werkdruk, onvoldoende 
voorbereiding , weinig tijdspeling dreigen projecten te laat te worden opgeleverd. Ad-hoc 
beslissingen worden op dat moment genomen door extra niet gecalculeerde mensen en 
middelen in te zetten, dit levert extra kosten op die buiten de begroting vallen. Of wanneer dit 
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niet mogelijk is worden projecten te laat opgeleverd met een boeteclausule als gevolg. In 
beide gevallen is er dan sprake van een verliesgevend project. 

... 

Projectstructuur brandbeveiliging 

Structuren 
Binnen Burgers Ergon zijn er diverse structuren die sturing moeten geven aan de projecten 
en de organisatie. Een daarvan is BEMS (Burgers Ergon Management Systeem), dit is een 
systeem waarbij op een gestructureerde manier staat beschreven welke stappen en acties er 
moeten worden genomen voor het structureel doorlopen van een project. Een ander 
programma binnen Burgers Ergon is KIP (Kwaliteit lnspectie Plan) waarbij installatiedelen 
tijdens montage worden gecontroleerd op deugdelijke bevestiging. Prestaties van een 
afdeling worden gecontroleerd door het Dashboard, hierin krijgt de directeur van de afdeling 
ieder kwartaal de belangrijkste prestatiecijfers gepresenteerd. 

Diagnosefase 
Er zal een ontwerp moeten worden gemaakt waardoor deze prestaties gemonitord en 
gestuurd kunnen worden. En daarnaast zal het ontwerp zo moeten worden ontwikkeld, dat 
het leidt tot acceptatie van de werknemers. 

Voor het verzamelen van de knelpunten zijn allereerst orienterende gesprekken gevoerd met 
diverse werknemers van de afdeling brandbeveiliging en de afdeling KVM (kwaliteit, 
veiligheid en milieu) die verantwoordelijk zijn voor het BEMS systeem. Een vervolg 
iteratieslag moet gemaakt worden om de dieper liggende oorzaken en gevolgen helder te 
krijgen. Dit zal worden gerealiseerd door diepte-interviews. In totaal zijn vijftien diepte
interviews afgenomen, tijdens deze diepte-interviews zijn de 55 gevonden probleemkluwen 
geevalueerd met de respondenten. Vervolgens hebben de respondenten verbanden 
aangebracht tussen deze problemen. Tot slot hebben de respondenten de tien belangrijkste 
problemen omcirkeld. 

De verzamelde knelpunten zijn samengevoegd door middel van een iteratieslag, per 
samengevoegd knelpunt is berekend hoe vaak deze is omcirkeld tijdens de diepte
interviews. Alie knelpunten welke meer dan een maal genoemd, zijn meegenomen in het 
vervolg van de analyse. De volgende stap van de analyse is het bepalen van de relaties 
tussen de gekozen knelpunten. 

Nadat de relaties tussen de gekozen knelpunten zijn bepaald is het mogelijk deze in een 
stroomdiagram te plaatsen door de knelpunten met blokken en de verbanden met pijlen weer 
te geven. 

Een stroomdiagram op basis van stromen binnen de afdeling brandbeveiliging is ge'initieerd 
in overleg met de betrokkenen. 

VI 
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Probleemkluwen 
- Project Performance 

Probleemkluwen 
- lnterne Performance 

ONTVlllKKELING AFDELING BRANDBEVEILIGING BURGERS ERGON 

Projectbureau 

(M) 
lnformatieoverdracht 

Calculatie naar 
Project onvoldoende 

S&O 
Projectteam 
bouwlocatie 

Uit het stroomdiagram blijkt dat er twee probleemkluwen zijn ontstaan. De probleemkluwen 
interne performance concentreert zich op de stromen Projectteam intern, Directie en KVM. 
En de probleemkluwen project performance concentreert zich op de stromen Projectbureau, 
S&O, Projectteam bouwlocatie en Projectteam intern. 

Probleemkluwen Project 
De belangrijkste kernproblemen uit de analyse zijn (V) te weinig gecommuniceerd tussen- en 
in afdelingen, (E) Lage efficiency tijdens calculatie- en ontwerpfase, (L) structuur voor het 
aanpakken van projecten wordt niet gebruikt. 

Doordat er geen metingen of rapportages worden gemaakt voor de voortgang van het werk 
zijn mensen I middelen en dus financiele prestaties niet te monitoren. Een ander punt is dat 
de benodigde competenties moeten worden bewaakt in de tijd, dit komt vooral de leercurve 
in de afdeling ten goede. Een ander aspect is het plannen van capaciteit op basis van 
sturing, deze vindt niet plaats op basis van data die uit planningen voortkomt. Daarbij is 
samenwerking een cruciaal punt, in dit proces treedt er teveel kennisverlies op. 

Probleemkluwen Intern 
De belangrijkste kernproblemen zijn (D) te weinig kennisoverdracht en kennisbehoud op de 
afdeling brandbeveiliging en (W) sturing wordt niet opgevolgd. 
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TU/e .,BURGERS ERGON 
installatietechniek 

Belangrijke punten zijn het grote personeelsverloop, de te hoge werkdruk wat stress en 
ontevredenheid creeert. lnformatie over de projectvoortgang is van groat belang voor het 
functioneren van de organisatie. De verschillende sturingssystemen die al eerder zijn 
besproken warden door de betrokkenen binnen burgers ergon niet volledig gebruikt wat leidt 
tot onvolledige voortgangsinformatie en onbeheersbaarheid van het proces. Hetgeen 
betekent dat projecten te laat of met extra kosten warden opgeleverd. Kortom er wordt niet 
volgens prestatiesturing gewerkt. 

Ontwerpfase 
Om de probleemkluwen zo goed mogelijk op te lossen, wordt er voor gekozen om die 
kernproblemen aan te pakken die samen resulteren in het volledig oplossen van een of 
meerdere problemen. Kernpunt van deze diagnose is dater niet gestuurd wordt op prestaties 
en planningen, in eerste instantie is er daarom een prestatiesturing systeem en een 
planningsysteem onderzocht. Er is besloten een ontwerp te maken voor de probleemkluwen 
intern. Aangezien deze de meeste aangrijpingspunten voor de organisatie heeft en daarbij 
belangrijke kernproblemen uit de Porras analyse wegneemt. Volgens gesprekken met de 
afdeling KVM ligt dit aan de projectvolwassenheid van de afdeling brandbeveiliging ten 
opzichte van andere afdelingen binnen Burgers Ergon. De methodieken binnen Burgers 
Ergon zijn met name gestuurd voor processen op strategisch en tactisch niveau. Waarbij er 
met name top-down wordt gestuurd. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld monteurs 
instructies krijgen van bovenaf, maar krijgen geen inzicht in de achterliggende gedachte en 
welke consequenties het niet opvolgen van deze instructies heeft. Er wordt niet gevraagd om 
feedback te geven op bestaande processen of instructies. 

Met name de balanced scorecard is geschikt voor het geven van feedback loops op 
strategisch en tactisch niveau, maar zal niet warden gebruikt in dit onderzoek. Een 
regelkringsturing zoals in onderstaande figuur moet warden ontwikkeld voor Burgers Ergon. 

Na overleg met de betrokkenen is feedback op strategisch en tactisch niveau wel degelijk 
nodig, alleen het toevoegen van nog een controlesysteem zal nog minder bijdragen aan het 
begrip voor het toepassen van zo'n systeem. Niet zo zeer het ontbreken van een 
controlesysteem is het probleem, maar meer het opvolgen van sturing is het probleem. 
Volgens de cirkel van Deming zal er daarom met name op de besturingsactor ACT gestuurd 
moeten warden. 
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Een regelkring bestaat net als ieder ander proces uit de toepassing van bepaalde 
handelswijzen. Het succes van een regelkring wordt vooral bepaald door de mate waarin 
deze aansluit op het uitvoeringsproces. De tegenvallende resultaten van projecten duiden 
onmiskenbaar op falende regelkringen. Een goede oplossing kenmerkt zich door het 
doorbreken van de onderliggende patronen en heeft het verdwijnen van de symptomen tot 
gevolg. Een effectieve regelkring draagt expliciet en impliciet bij aan het stimuleren van 
gewenste handelswijzen en het ontmoedigen van ongewenste handelswijzen. (Optimalisatie 
van het uitvoeringsproces is een wezenlijk onderdeel van de regelkring). 

De directie heeft aangegeven te willen sturen op tijd, geld en kwaliteit I kennis waarbij de 
projectleiders inzicht hebben in een project en de directeur over het geheel van projecten. De 
directeur wil in staat zijn om per project op de aspecten tijd, geld en kwaliteit I kennis te 
sturen. Dit betekent actuele beschikking over projectinformatie - ook bij afwezigheid van de 
betrokken medewerker. 

Een overkoepelend sturingsmodel voor de probleemkluwen intern zal hieronder worden 
uitgelegd. Dit model van Nieuwhuis (2003) bestaat uit regelkringen op strategisch, tactisch 
en operationeel gebied. Elk niveau bevat de managementbouwstenen: resultaten, mensen, 
middelen, structuur, cultuur en ketens. Voor deze vier managementbouwstenen zijn op 
operationeel niveau vier operationele oplossingen ontworpen, deze zijn hieronder 
weergegeven. 

Risico inventarisatie 
Een ander belangrijk aspect van traditionele projectplanning is het management van risico's. 
Door een proactieve benadering moet de organisatie de consequentie van onzekerheid 
verminderen, wanneer de start van een project wordt genaderd. (Ward en chapman, 2003). 
Planning methoden bevatten vaak ook de creatie van een risico-inventarisatie, preventieve 
acties om de belangrijkste risico's op te lessen (Pich et al., 2002). Een focus alleen op 
risicomanagement is niet voldoende. Ze stellen een combinatie van risicomanagement en 
kansmanagment, samengevat als onzekerheidsmanagement voor (Ward en Chapman, 
2003). Ze benadrukken dat effectief en efficient projectmanagement rekening houdt met alle 
bronnen van onzekerheid. 

Uit de probleemkluwen kwam al eerder naar voren dat de calculatiefase van een nieuw 
project in het verleden niet goed verliep. Terwijl juist in deze fase financiele beslissingen 
worden genomen die van invloed zijn op het verdere verloop van het project. Standaardisatie 
van de calculatiemethode is met het huidige projectbureau sterk verbeterd. Toch wordt er 
niet gekeken naar mogelijk onvoorziene zaken. Daarom is er in samenwerking met een 
projectteam een risico-inventarisatie model voor de afdeling brandbeveiliging ontwikkeld. Het 
is een rekenmodel dat een waarde voor de risico's geeft, waarop vervolgens actie 
ondernomen kan worden. Volgens Fine en Kenneth kunnen risico's van gevonden gevaren 
worden gekwantificeerd. Het model geeft geen checklist of methode aan om tot de 
benoeming van gevaren te komen (Kinney, 1976). 

De Fine en Kenneth methode hanteert drie factoren die het risico bepalen: Frequentie (de 
frequentie dat risico optreedt), Ernst (de gevolgen van het risico) en Detectie (de kans dat 
een gevaar optreedt). Het risico wordt vervolgens gegeven door een vermenigvuldiging van 
deze drie factoren: R = F x E x D 

Uren- en materiaalplanning 
De directie heeft meermalen aangegeven dat inzicht in uren- en materiaalplanning op dit 
moment ontbreekt. Hierdoor is het op operationeel niveau niet mogelijk om op continue basis 
te bekijken wat de actuele stand van het project is. Daarom zijn twee modellen in 
samenwerking met diverse projectleiders ontwikkeld. 
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De modellen geven een actuele status weer van de hoeveelheid uren I materiaal dat reeds 
verbruikt is en de hoeveelheid die nog open staat van de gebudgetteerde hoeveelheid. 
Hiermee wordt voorkomen dat het projectteam pas aan het einde er achter komt dat de 
projectdoelstellingen niet gehaald warden. 

Competenties vs functieprofielen 
Voor een prestatieverbetering moet het vertoonde gedrag van medewerkers gerelateerd 
warden aan het gewenste gedrag van de competenties uit het competentieprofiel. Om dit te 
bereiken dienen de competenties van de medewerkers continue te warden ontwikkeld. Er is 
een regelkring ontwikkeld waarbij competenties uitgezet kunnen warden tegen 
functieprofielen. De functieprofielen zijn herzien en gekoppeld aan een normering. 

Kennisdatabase 
In een organisatie is sprake van een continu leerproces met, in meer of mindere mate, een 
voortdurend zoeken naar nieuwe mogelijkheden in een proces van zoeken naar evenwicht 
tussen deskundigheid van de verschillende !eden van de organisatie. 

Het gegevensbestand voor een projectorganisatie moet inhoud geven aan twee hoofdzaken, 
namelijk de vorm van de organisatie en het leren van de organisatie. Oat wil zeggen dat het 
relevante kennis moet bevatten met betrekking tot de bestaande en eventueel gewenste 
vorm van de organisatie, en kennis die relevant is voor het leerproces dat invulling moet 
geven aan het leren van de organisatie. Binnen Burgers Ergon zal hiervoor een 
kennisdatabase moeten warden ontwikkeld. Deze informatiebron zal dan opvraagbaar zijn 
via het intranet van Burgers Ergon. Deze intranet website is geschikt voor kennis opslag, en 
eveneens kunnen bestanden als bijlage warden geupload. Op individueel niveau kan iedere 
medewerker relevante kennis en ideeen die voortkomen uit de ervaringen van projecten 
vastleggen. 

Deze dialoog zal een leerproces op gang brengen, waarin met elkaar beter leert verstaan en 
dat maakt dat er een degelijk platform ontstaat waarop de organisatie optimaal kan 
functioneren. Oat leerproces zal leiden tot effecten die zich na verloop van tijd in de 
organisatie zichtbaar zullen zijn. Tijdens deze dialoogsessies gaat het er niet om, om gelijk 
veranderingen te realiseren. Het gaat er in een dialoog eerst om, dat men elkaar leert 
verstaan. 

Conclusies 
Het doel van dit plan is om de meest prominente veranderingen te identificeren in de huidige 
organisatie, de weerstand voor deze veranderingen en hoe deze te voorkomen. Delta 
analyse is een analyse die de grootste verschillen tussen de huidige situatie en het ontwerp 
weergeeft (Van Aken et al., 2006). Deze analyse is essentieel omdat de interventies zich met 
name moeten richten op deze acties. Voorgaande oplossingen zijn gericht op operationeel 
niveau, toch moet een verandering warden aangestuurd op alle niveaus binnen Burgers 
Ergon. 

1. Projecten opstellen zodat de meest capabele werknemers op de juiste plaats het juiste 
werk doen 

2. Wanneer nieuwe projecten gestart warden moet een 'pull policy' warden gehanteerd. 
Alleen die projecten mogen starten die een ontwikkelplan en een risico inventarisatie 
hebben. 

3. Pas het onzekerheidsprofiel toe bij het begrijpen en accepteren van 
projectveranderingen (kwantitatief) 

4. Opstellen van een kennisdatabase welke benaderbaar is via het intranet. 
5. Alie werknemers moeten dezelfde doelen en verwachtingen hebben die de organisatie 

stelt 

x 
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6. Gebruik uren- en materialenplanning om de voortgang van het project te monitoren 
(visuele presentatie) 

7. Periodiek overleg waarbij projectteams overleggen welke speerpunten en 
kennisuitwisseling de komende periode behandeld gaan warden 

8. Pas een aggregaat planning toe met weinig detail, maar wel realistisch. Bij het toewijzen 
van mensen en middelen moet er spelingscapaciteit warden toegevoegd 

9. Vertoonde gedrag van medewerkers relateren aan gewenste gedrag van de 
competenties uit het functieprofiel (continue ontwikkelen) 

10. Gebruik Gantt charts om deadlines te identificeren en te sturen 
11 . Het continue delen van kennis welke opgeslagen wordt in een kennisdatabase 

12. Transparantie creeren door het openstellen van informatie zowel top-down als bottom
up. 

13. Sturen op intrinsieke motivatie (ideologische of sociale motieven) 
14. Verbeter de schatting van de verwachte doorlooptijd door het noteren van schattingen 

en actuele doorloo ti'den in een database. 

Er zijn verschillende operationele tools ontwikkeld. Deze hulpmiddelen geven op 
operationeel niveau ondersteuning voor de projectorganisatie. Deze bottom-up benadering 
geeft via het operationele naar het tactische en vervolgens naar het strategische niveau 
stuurinformatie. Waardoor uiteindelijk op strategisch niveau op adequate manier gestuurd 
kan worden. 

Deze maatregelen zorgen voor een verlaging van de werkdruk, minder 
afstemmingsproblemen en kunnen projectbeslissingen warden genomen met behulp van de 
ervaringen uit het verleden. De basisoplossingen focussen op methoden die effectieve 
sturing in de hand werken zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Op 
operationeel niveau zijn een aantal oplossingen concreet uitgewerkt, klaar om te warden 
ge'implementeerd. 

Aanbevelingen 
Dit rapport bevat een aantal lessen die zijn geleerd tijdens dit onderzoek, maar de eerste 
suggestie is dat meer lessen moeten worden geanalyseerd, gerapporteerd en omgebogen 
worden in concrete verbeteringen. Een andere aanbeveling is dat wanneer deze oplossingen 
bijdragen aan prestatieverbeteringen, deze oplossingen uitgerold kunnen warden over de 
andere afdelingen van Burgers Ergon. De afdeling KVM dient hier een actieve participerende 
rol te spelen. 

XI 
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1 BEDRIJFSBESCHRIJVING 

1.1 Burgers Ergon bv 

Burgers Ergon BV is een multidisciplinair installatiebedrijf voor Werktuigbouwkundige en 
Elektrotechnische installaties en is tevens een van de grootste aanbieders van oplossingen 
voor utiliteit en industrie. 

Burgers Ergon is per 1 januari 2007 een zelfstandige divisie binnen Heijmans en rapporteert 
rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. Kennis en ervaring zijn geconcentreerd in 
kenniscentra. Burgers Ergon acteert pro-actief en slagvaardig met als achtergrond een 
klantvriendelijke en kwaliteitsgerichte bedrijfscultuur. En beschikt over een gecertificeerd 
kwaliteits- en zorgsysteem: IS0-9001 en VCA. Het werkgebied omvat met name 
Nederlandse klanten. 

Burgers Ergon streeft er naar om toegevoegde waarde te creeren aan opdrachtgevers door: 
~ lnbrengen van multidisciplinaire kennis in de ontwerpfase 
~ Actieve participatie in bouwteams 
~ Pro-actief bijdragen aan het optimaliseren van processen tijdens ontwerp, realisatie 

en beheerfase 
~ Aanbieden van risicodragende en meerjarige onderhoudsconcepten 

1.2 Geschiedenis 

In 1928 is Burgers verwarmingsindustrie opgericht in Eindhoven met vier mensen in dienst. 
Burgers groeide tot 1998 uit tot een bedrijf met ongeveer 450 werknemers. In de loop der 
jaren vroeg de markt steeds meer naar totaaloplossingen, zodat in 1998 een fusie plaats 
vond tussen Burgers (W georienteerd) en Ergon (E-georienteerd). Een van de grootste 
installateurs van Nederland werd opgericht, met acht vestigingen en bijna 1.400 vaste 
medewerkers verspreid over het hele land. Met een totale jaaromzet van circa 235 miljoen 
euro. Als technisch specialist in zowel de werktuigbouwkunde als de elektrotechniek, 
beheerst Burgers Ergon een breed terrein aan installatiedienstverlening, waaronder tevens 
sterke, gespecialiseerde activiteiten: van klimaatbeheersing, brandbeveiliging en cleanrooms 
tot verlichting, databekabeling, beveiligingssystemen, data- en telefoniesystemen en 
gebouwbeheerssystemen. Dit voor opdrachtgevers in de marktsegmenten utiliteitsbouw, 
gezondheidszorg en industrie. Burgers Ergon streeft daarnaast naar multidisciplinair 
specialisme en doordachte totaaloplossingen voor een goede gebouwinfrastructuur. 
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1.3 Organisatiestructuur 

Burgers Ergon is per 1 januari 2007 onderdeel geworden van Heijmans N.V. (zie figuur 1.1 ). 

HEIJMANS N.V. 

Heijmans 
Vasti:ioed 

Figuur 1. 1: Organogram Heijmans NV 

Heijmans heeft in 2007 verdere invulling gegeven aan haar full-service strategie. Deze 
strategie is gericht op het meer en eerder betrokken zijn bij de ontwikkeling en het ontwerp 
van bouwprojecten en het langer betrokken zijn bij bouwprojecten door aanbieding van 
onderhoud en beheer (zie figuur 1.2). Met de acquisitie van Burgers Ergon is een forse 
impuls gegeven aan de onderhoudsactiviteiten en is het portfolio aan kernactiviteiten 
uitgebreid met installatietechniek. De meerwaarde van deze acquisitie uit zich in de 
gezamenlijke inschrijving van Burgers Ergon en de divisie Heijmans Bouw op ge"integreerde 
bouwprojecten. 

1 Ad\lies/ 
or> twerp 

fRisicod r agendel 
ontwikkehng 

Unvoermg 

Figuur 1.2: Bouwwaardeketen Heijmans NV 

• I r>genieti rsdll'nslen 
• Vastqoed 
1111 Bouw 
• Infra 

4 Onderhoud 

Service en onderhoud 

5 bploitatiel 
beheer 

Het organogram (figuur 1.3) van Burgers Ergon installatietechniek wordt in het onderstaande 
schema duidelijk. De functionele structuur (van Aken, 2002) is te zien binnen Burgers Ergon. 
Met Financien, Strategische planning, Productie en lnterne organisatie als functie afdelingen 
en Techniek & Ontwikkeling, Vestigingen , Activiteiten en Services als lijn afdelingen. 
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Financien 
Automatiseri ng Strategische planning 

Kwaliteit, Veiligheid en Milieu Communicatie en PR 

Productie Interne organisatie 
Projecten (W&E) Inkoop 

Service en Onderhoud (W&E) Personeel en Organisatie 
Presentaties 

I I I 

Techniek en Vestigingen Activiteiten Services 
ontwikkeling 

Aanbestedingen Amsterdam Beveiligingssystemen Lange termijncontracten 
Bouwteams Apeldoorn Brandbeveiliging Beleidvoorbereiding service en 

Kenniscentrum Eindhoven Meet- en regeltechniek onderhoud 
Commercie Rotterdam Telecom Samenwerking divisies Heijmans 

Drachten 
Geleen 

Gorinchem 
Leiden 

Figuur 1.3. Organogram Burgers Ergon 

In de 28 helft van 2007 is de lijnafdeling Services opgericht. Hierin zijn de business unit 
Burgers Ergon Technisch Beheer en de business unit Heijmans Technisch Facility 
Management toegevoegd. Tevens zijn hier enkele medewerkers van de divisie Heijmans 
Bouw aan toegevoegd. Deze business unit ondersteunt de service- en 
onderhoudsorganisatie van de divisies Heijmans Bouw en Burgers Ergon. Hiermee is een 
belangrijke stap gezet voor een effectieve en efficiente samenwerking tussen de 
kernactiviteiten Bouw en T echniek. Op andere fronten is eveneens sprake van een 
voorspoedig lopende integratie en samenwerking. Dit komt onder meer tot uiting bij de 
functieafdeling Techniek en Ontwikkeling. Deze zelfstandig opererende afdeling is 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van projecten in bouwteamverband en integreert alle 
installatietechnische disciplines op zowel elektrotechnisch (E) als werktuigbouwkundig (W) 
vlak in het ontwerptraject. Ook aanbestedingen lopen via deze afdeling, waarbij sprake is 
van een werkbare toename in gezamenlijke inschrijving ten behoeve van ge'integreerde 
projecten door Burgers Ergon en de divisie Heijmans Bouw. 

Competenties en vestigingen 
Burgers Ergon beschikt over 8 vestigingen waar in totaal circa 1.370 personen werken. De 
vestigingen Amsterdam, Apeldoorn, Eindhoven (hoofdkantoor) en Rotterdam zijn 
gedefinieerd als hoofdvestigingen. De vestigingen Drachten, Geleen, Gorinchem en Leiden 
als satellietvestigingen. De stafdiensten zijn grotendeels gecentraliseerd in de vestiging te 
Apeldoorn. De vestigingen zijn in het projectmanagement alle zelfstandig en zijn 
gespecialiseerd in de volgende competenties (zie figuur 1.3): 

Brandbeveiliging 
Burgers Ergon brandbeveiliging is LPCB gecertificeerd en levert en monteert automatische 
sprinklerinstallaties in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De activiteit brandbeveiliging 
opereert binnen een groot aantal marktsegmenten, waaronder utiliteit, industrie, onderwijs en 
gezondheidszorg. Brandbeveiliging is gerelateerd aan de W-afdeling. 

Meet- en Regeltechniek 
Burgers Ergon meet- en regeltechniek automatiseert alle werktuigbouwkundige installaties 
die door het bedrijf gerealiseerd worden. De oplossingen dragen bij aan klimaatbeheersing, 
een efficiente procesgang en een verantwoord energieverbruik. Het complete traject voor 
meet- en regeltechniek: vanaf functioneel ontwerp tot en met het in bedrijf stellen van 

3 
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installaties wordt verzorgd door de centrale meet- en regelafdeling. Deze realiseert landelijk 
voor alle werktuigbouwkundige projecten binnen Burgers Ergon de regeltechniek. Meet- en 
regeltechniek is gerelateerd aan de W-afdeling 

Telecom 
Burgers Ergon telecom verzorgt telefonie, (netwerk-)koppelingen van telefooncentrales, 
multitenant omgevingen (bedrijfsverzamelgebouwen), Computer Telefonie lntegratie (CTI), 
flexibele thuiswerkplekken en alle denkbare aanverwante randapparatuur, alsmede actieve 
en passieve elementen van datanetwerken met daarbij ontwikkelingen zoals Voice over IP 
(VoIP). Verder levert telecom niet alleen data- en telecommunicatie maar ook 
bekabelingsconcepten en service en onderhoud. Telecom is gerelateerd aan de E-afdeling. 

Beveiligingssystemen 
Burgers Ergon beveiligingssystemen ontwikkelt en installeert beveiligingssystemen die 
kunnen worden ge'integreerd tot een totaaloplossing. Beveiligingssystemen adviseren bij 
risicoklasse indeling voor het beveiligen van gebouwen, goederen en mensen. De 
werkgebieden omvatten gebouwenbeveiliging, toegangscontrole, werktijdregistratie, 
terreinbeveiliging, gesloten TV systemen (CCTV), security management, brandmelding, 
intercom en service. Beveiligingssystemen is gerelateerd aan de E-afdeling. 

1.4 lndelingsstructuur 

Werknemers 
De volgende personeelsverdeling is aanwezig binnen Burgers Ergon BV, duidelijk is te zien 
dat de verhouding tussen ondersteunende diensten en monteurs die daadwerkelijk de 
projecten uitvoeren ongeveer 1 : 1 is. 

T.bl11P or a e .. ersonee sven e m_q 
Functie Aantal Opleidingsniveau 
Directie 5 Universitair I HBO 
Vestigingsdirectie I Commercieel 20 Universitair I HBO 
Manaaement 
Ondersteunende en stafafdelingen 90 Universitair I HBO 
Kwaliteits-, veiligheids- en milieu 4 HBO 
functionarissen 
Proiect manaaement 82 HBO/ MBO 
Service management 86 HBO/ MBO 
Enaineers 50 HBO/ MBO 
Tekenaars 75 HBO/ MBO 
Werkvoorbereiders 61 HBO/ MBO 
Calculatie 26 HBO/ MBO 
Montageleiders I chefmonteurs 88 MBONBO/MSI 

TSl/M&R/TIE/TBI 
Montagepersoneel I 783 
servicemonteurs 
Totaal 1370 

In tabel 1.4 is te zien dat de overgrote meerderheid opgeleid is in het lager- of middelbaar 
beroepsonderwijs. De leeftijdsverdeling is nagenoeg uniform verdeeld over de werknemers. 
Opvallend is dat een derde van de werknemers een dienstverband heeft tussen O en 5 jaar. 
Hierdoor is het grote personeelsverloop te verklaren. 

4 
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Figuur 1.4: Opleiding, leeftijd en dienstverband 

1.5 Financiele resultaten 

~BURGERS ERGON 
installatietechniek 

Naar 
dlenstverband: 

130-Sjaar 
OS - 10 jaar 

• 10 - 20 jaar 
•20 - 30 jaar 
o meer dan 30 jaar 

Uit de omzetcijfers blijkt dat Burgers Ergon de laatste jaren een lichte trendstijging heeft laten 
zien. Over het algemeen zijn de financiele resultaten stabiel. 

Tabel 1.2: Financiele resultaten 
HeiimansNV 

Kerncijfers(x € 1 miljoen) 2005 2006 
Vaste activa 418,4 446,9 
Vlottende activa 1487,8 1682,9 
Kortlopende schulden 1062,1 1172,7 
Werkkapitaal 425,7 510,3 
Netto geinvesteerd vermogen 844,1 957,2 

Kaoitaal en reserves 389,2 441,8 
Lange termijn verp/ichtingen 454,9 515,4 
Totaal financierina 844,1 957,2 

KenQetallen 2005 2006 
Solvabiliteit 0,20 0,21 
Liquiditeit 

current ratio 1,40 1,44 
quick ratio 0,80 0,89 

Rentabiliteit 
eiaen vermoaen 22,4% 18,7% 
totaal vermoQen 4,6% 3,9% 

Resultaat oo omzet 3,1% 2,8% 
Cashflow x € 1 miljoen 116,5 111, 1 
Gemiddeld aantal werknemers 9336 9162 

Omzet BURGERS ERGON bv 

250,0 

x € 1 milioen 200 •
0 

150 ,0 

100,0 

50,0 

0,0 
2004 2005 

Figuur 1.5: Omzet Burgers Ergon 

2006 2007 

Burgers Ergon 
2007 2005 2006 
543,0 22,6 14,5 
1662,0 23,2 37,5 
1173,4 31,5 36,0 
488,6 -8,4 1,5 
1031 ,6 14,2 16,0 

462,5 14,2 15,2 
569,1 0,035 0,790 
1031,6 14,2 16,0 

2007 2005 2006 
0,21 0,31 0,29 

1,42 0,73 1,04 
0,96 1,28 1,66 

12,2% 10% 50% 
2,6% 3% 15% 
1,5% 0,8% 3,5% 
91 ,8 2.757 8.613 
10119 1.379 1.326 

• Werktuigbouw kundig 

1111 Elektrotechnisch 

DTotaal 

Uit de jaarcijfers van 2007 blijkt dat de omzet van werktuigbouwkundige en elektrotechnische 
installaties bestaan uit (semi-)overheid, commercieel vastgoed, gezondheidszorg en high 
tech clean industrie. Voor werktuigbouwkundige installaties wordt de grootste omzet behaald 
door (semi-)overheid, commercieel vastgoed en high-tech-clean industrie. Bij de 
elektrotechnische installaties wordt de grootste omzet behaald binnen het commercieel 
vastgoed. 

5 
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Burgers Ergon levert oplossingen voor de totale levensduur van een project zoals te zien is 
in figuur 1.6. 

Ontwikkeling 
> Bouwteam 

inbreng 
> Calculatie 
> Haalbaarheid 

studies 
> PPS 

Figuur 1.6: Totaaloplossing 

Support 
> Beheer assets 
> Service en onderhoud 
> Proces optimalisatie 
> Organisatie ondersteuning 

Uitvoering 
> Ontwerpen 
> Projectmanagement 
> Bouwen 
> lnbedriifstellen 

Het volgende projectorganisatie schema wordt binnen Burgers Ergon gehanteerd bij grote 
ge'integreerde projecten waarbij de elektrotechnische en de werktuigbouwkundige 
vakgebieden nauw samenwerken (figuur 1.7). 

Figuur 1. 7: Projectorganisatieschema 

1.6 Externe bedrijfsomgeving 

Nederland is de belangrijkste afzetmarkt voor Burgers Ergon. De productiegroei in de 
utiliteitsbouw zal begin 2009 flink teruglopen. Minder gunstige vooruitzichten en de 
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internationale problemen op de kredietmarkt hebben een negatief effect op de 
investeringsbereidheid van de marktsector. lnvesteringen vanuit de zakelijke dienstverlening 
in kantorenbouw vormen hier een positieve uitzondering op (zie figuur 1.8) 
1Cl'li. - --- - · -- ---- - ·- - ---- - ---- - ------------------- - ---- --- - ----- ---- ---- - - - - -- - --

It% --- - ----- --- ----- --- - - -- -- - - - - - -- - -- --

4% ------- -- - -- --- - ---- - -- - -

2% ------ -- - -- ---- - --- -- -- - -

0% 

·2"-

~2% ·- -- - - ·----- - ·----· - -----·· --- - - - - - -- -- - - - - - -- --- - -- - - - - -- --- -- -··- --- -·--- -
2004 21106 2008 20071' 20Dlr 

Figuur 1.8: Utiliteitsbouwproductie (bron www.eib.nt) 

Burgers Ergon behoort, naar omzet gemeten, tot de top 5 van installatiebedrijven. Verder 
heeft de branche te maken met stijgende grondstofkosten, dit vereist een andere aanpak 
voor het ontwerpen van installaties. Geconstateerd kan worden dat de vraag naar complexe 
installaties toeneemt dit wordt ender andere veroorzaakt door veranderende regelgeving. 
Vanuit de markt is er steeds meer vraag naar turnkey oplossingen. Oit alles heeft invloed op 
de aanpak I methodiek van installatieprojecten en dus op de manier waarop de organisatie is 
ingericht. Een andere ontwikkeling is de vraag naar duurzame ontwerpen voor de omgeving. 

Markten 
Burgers Ergon is actief op de volgende markten, waarbij commercieel vastgoed en 
gezondheidszorg voor het grootste aandeel zorgen. 

Tabet 1.3: Markten 

Gezondheidszorg Commercieel (Semi) Overheid High Tech Clean 
Vastgoed lndustrie 

Ziekenhuizen Kantoren Ministeries Farmacie 
Verpleeghuizen Parkeergarages Lokale overheden Voedselindustrie 
Woonzorgcentra lntegrale projecten Onderwijs Fijne chemie 

Justitiele gebouwen Micro- I opto-
Sport en cultuur elektronica 

Concurrentie 
Binnen de installatietechniek zijn de volgende grote spelers actief; GTI, lmtech, Wolter en 
Oros, Stork, Unica en Burgers Ergon (zie tabel 1.4) 

Tabet 1.4: Concurrenten 

lnstallatietechniek Omzet 2005 (€min) 
GTI 1.062 
lmtech 619 
Wolter en Oros 553 
Stork 377 
Unica 191 
Burgers Ergon 187 

7 
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De installatietechniek is een specifieke bedrijfstak met een geheel eigen karakter. Dit uit zich 
in specifieke werkwijzen, terminologieen en cultuur. Daardoor dus ook haar eigen specifieke 
behoeften aan materialen en hulpmiddelen. 

De ontwikkelingen in de installatietechniek gaan onverminderd door. Thema's als 
Energiezuinige Gebouwen, lntegraal Bouwen, Comfortabel Wonen en Werken en Decentrale 
Energievoorziening zullen de installatietechniek gaan beheersen. lntegraal bouwen en 
ontwerpen bijvoorbeeld vergt een sterke integratie van disciplines in de bouwkolom. In een 
vroegtijdig stadium wordt van de installateur verwacht dat de installatieconcepten een 
meerwaarde bieden en haalbaar zijn. Technisch beheer en onderhoud maakt eveneens een 
snelle ontwikkeling mee. Steeds vaker vraagt de opdrachtgever om meerjarenonderhoud en 
-begroting, prestatiecontracten en onderhoudsabonnementen. lntegratie van processen, 
systemen en mensen geeft een concurrentievoordeel. 

Brandbeveiliging 
Aangezien dit onderzoek zich beperkt tot de afdeling brandbeveiliging, zal hieronder en in 
het hoofdstuk opdrachtformulering de afdeling brandbeveiliging verder worden uitgelicht. De 
afdeling brandbeveiliging is volgens figuur 1.9 opgebouwd. 

Sander Rietjens 
Projectbureau 

Calculator 

Walter de Bie 
Directeur 

Secretariaat 
John van Lierop 
Adjunct Directeur 

Romain Boels 
Projectleider 

Evert Jan Verweij 
Projectleider 

Engineers 
Tekenaars 
Monteurs 

Robbie v/d Heyde 
Projectleider 

Figuur 1.9 Organogram afdeling brandbeveiliging 

Fred Sanders 
Projectleider S&O 

Sven Groenveld 
Projectleider S&O 

Engineers 
Tekenaars 

Servicemonteurs 

De afdeling bestaat uit een functionele structuur, waarbij er drie subafdelingen zijn te 
onderscheiden. Een daarvan is recentelijk (1 november 2008) ingericht namelijk het 
projectbureau. Het projectbureau zorgt voor de aanbesteding (offertevorming) en calculatie. 
Voorheen werden de activiteiten van het projectbureau uitbesteed (zie figuur 1.10). De 
tweede subafdeling betreft de projectteams, hier worden de binnengehaalde aanbestedingen 
geengineerd, getekend, voorbereid en daarna uitgevoerd. De laatste subafdeling betreft S&O 
(Service & Onderhoud), deze afdeling verzorgt het onderhoud van de installaties en de 
uitvoering van kleine projecten. 

I 

start project 1 start montage 

Figuur 1.10: Projectstructuur 
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2. OPDRACHTFORMULERING 

2.1 Aanleiding 

De organisatie Burgers Ergon en in het bijzonder de afdeling Brandbeveiliging heeft een 
turbulente ontwikkeling meegemaakt (wisseling van directeuren, groot personeelsverloop, 
ontbreken van kennis en ervaring). De organisatie kampt momenteel met verschillende 
problemen. Een daarvan zijn de tegenvallende financiele resultaten van het afgelopen jaar. 
Het is op dit moment niet eenduidig vast te stellen welke oorzaken leiden tot welke 
problemen. Ten tijde van de intake was er een wisseling van directie bij de afdeling 
Brandbeveiliging. Zoals uit de bedrijfsbeschrijving blijkt is de afdeling Brandbeveiliging in 
ontwikkeling en maakt deze diverse groeistrategieen door. 

In een tijdsbestek van ongeveer twee jaar zijn er veel personeelswisselingen geweest wat 
gevolgen heeft voor de bedrijfsontwikkeling, kennisbehoud en de totstandkoming van 
verbeterprojecten. In het recente verleden zijn een aantal verbeterprojecten opgestart. 
Bijvoorbeeld KIP (Kwaliteit lnspectie Plan) gericht op het controleren van gerealiseerd werk. 
En het BEMS (Burgers Ergon Management Systeem) dat op moment van schrijven 
gepersonaliseerd wordt voor de afdeling brandbeveiliging. Het BEMS systeem moet 
structuur en een leidraad bieden voor het realiseren van projecten. De rode draad voor dit 
afstudeeronderzoek is het Tien Stappen Plan (TSP) van Kempen en Keizer (2006) (zie figuur 
2.1 ). Voor het vaststellen van onderzoeksvragen is gekozen voor een model wat beschreven 
wordt in het boek "Het ontwerpen van een onderzoek" van Verschuren en Doorewaard (zie 
hoofdstuk 4). 

1 

Orientatiefase 
(15%) 

Orientatie 
2 

Orienterende 
interviews 3 

Diepte interviews 

4 
Analvse 

5 
Terugkoppeling/ 

contracterinq 

Onderzoeks-
en oplossingsfase (50%) 

6 
Werkplanning en 
projectorqanisatie 

7 
Diepteonderzoek 

lnvoeringsfase 
{35%) 

9 
lnvoering 

8 
Qplossinqsplan 

10 
Afronding 

nnlAc:::c::inn -6 
Figuur 2. 1: Tien stappen plan (Kempen en Keizer, 2006) 

Terugkoppeling 
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2.2 Kader van onderzoek 

Burgers Ergon installatietechniek is een organisatie die opereert in een projectomgeving 
waarbij de omgeving dermate complex is dat er voortdurend sprake is van diverse 
afstemmingsproblemen. Concreet betekent dit dat een verandering bij Burgers Ergon kan 
warden weergegeven als een cyclisch proces. Een cyclus die verandering van de 
werkelijkheid als doel heeft, wordt ook wel een regulatieve cyclus genoemd (Van Strien, 
1975). 

Evaluatie 

lngreep of 
realisatie 

Probleemkluwen 

Plan I ontwerp 
oplossing 

Figuur 2.2: De regulatieve eye/us (Van Strien, 1975) 

2.3 lnitiele probleemschets 

Probleemkeuze I 
ontwerp aanpak 

Analyse en 
diagnose 

Zoals in de inleiding staat beschreven is in het begin van het onderzoek de opdracht erg 
breed. De problemen zijn niet geheel duidelijk en omvangrijk. Om deze problemen op een 
gestructureerde wijze te vergaren is er orienterend onderzoek nodig. Met verschillende 
betrokkenen binnen Burgers Ergon zijn orienterende gesprekken gevoerd (zie bijlage 1 ). Het 
meest gehoorde probleem is het ontbreken van structuur binnen de afdeling, ondanks het 
kwaliteits management systeem (BEMS) dat laatst ge'implementeerd is binnen de afdeling. 
Andere afdelingen binnen Burgers Ergon gebruiken wel het BEMS systeem. Verder kan er 
geconstateerd warden dat de werkdruk hoog is en er niet efficient gewerkt wordt. 
Aangegeven wordt dat er geen tijd is om de procedures die in BEMS staan beschreven te 
vol gen. 

Een ander probleem betreft de logistiek van installatiedelen. In de huidige situatie warden de 
benodigde materialen voor een project direct bezorgd op de bouwlocatie. Onder een project 
kan warden verstaan een installatieklus van enkele dagen (S&O service en onderhoud) tot 
een jaar (bijvoorbeeld het ministerie van Financien). Met bijna alle leveranciers zijn 
afspraken gemaakt voor een levertijd van een dag. Ondanks deze korte levertijdafspraak 
warden materialen vaak slechts een dag van tevoren besteld en warden materialen te laat 
geleverd. 

Door de grote werkdruk en tekort aan kwalitatief geschoold personeel lopen projecten vaak 
uit. Ook doordat materialen vaak te laat arriveren op de bouwlocatie, kunnen de monteurs 
niet starten met de werkzaamheden. Met name op de kleinere projecten met weinig 
tijdspeling betekent dit dat ad-hoc extra monteurs (inleners) warden ingehuurd. 

Een ander probleem is het personeelsverloop, de afgelopen twee jaar is bijna de gehele 
afdeling (kantoorfuncties) vernieuwd. Dit vormt een probleem aangezien brandbeveiliging en, 
in het specifiek sprinklertechniek, een zeer specialistische richting is. Het opleidingstraject 
om sprinklerspecialist te warden ten minste twee jaar duurt vormt dit een probleem. 
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Een ander probleem betreft het gestructureerd ontwerpen van een installatie, momenteel 
ontwerpt iedere engineer een installatie naar eigen methodieken I inzichten. Een ander punt 
van zorg is de kennisoverdracht en kennisbehoud binnen de organisatie. Door het grote 
personeelsverloop, is er veel specifieke installatietechnische kennis en kunde verloren 
gegaan. 

Het efficient ontwerpen van installaties ontbreekt. De hoofdtakken elektrotechniek, 
werktuigbouwkunde en brandbeveiliging zijn momenteel volledig autonome afdelingen. 
Samenspraak geschiedt nauwelijks tussen deze afdelingen. Vooral bij de grote projecten 
treedt dit probleem op, waarbij de drie afdelingen langs elkaar werken. En waarbij iedere 
afdeling wordt afgerekend op financiele resultaten. 

Uit de bedrijfsbeschrijving blijkt dat er een daling in utiliteitbouw waarneembaar is, de 
afdeling brandbeveiliging is momenteel alleen gespecialiseerd in sprinklerinstallaties in de 
utiliteitbouw. 

De beschrijving van de initiele vraagstelling volgt uit de probleembeschrijving geschetst 
tijdens de orientatiefase. Na een korte orientatie en een aantal orientatie gesprekken, is de 
voorlopige opdrachtformulering gevormd. 

2.4 Onderzoeksdoelstelling 

Burgers Ergon heeft globaal aangegeven om welke problemen het gaat. Dit 
afstudeeronderzoek heeft in aansluiting daarop betrekking op de analyse-, diagnose en 
ontwerpfase zeals is afgebeeld in de regulatieve cyclus van Van Strien (zie figuur 2.2). Het 
onderzoek bevat de volgende onderdelen; analyse in de vorm van een orienterend 
onderzoek, diagnose in de vorm van diepteonderzoek en de laatste fase het (her)ontwerp. 
Gestart is met de analyse van de afdeling, aangezien de bovenstaande geconstateerde 
problemen onvoldoende zijn om te kunnen dienen als basis voor een toegepast 
veranderplan. Ook is het met betrekking tot het diagnostisch onderzoek, noodzakelijk om 
een beeld te krijgen van alle problemen die er binnen de afdeling brandbeveiliging spelen, 
zodat het onderzoek in het juiste perspectief komt te staan. 
De tweede fase bevat het diagnostisch onderzoek waarbij er diepteonderzoek plaatsvindt. 
Het is belangrijk om zicht te krijgen op de problemen, en in relatie tot andere problemen die 
spelen binnen de afdeling brandbeveiliging. 
De derde fase van het onderzoek bevat het (her)ontwerp. Dit betreft een methodiek om te 
komen tot een organisatie die streeft naar stabiele en duurzame groei, en die weet om te 
gaan met de verbeterpunten die uit de diagnose naar voren zijn gekomen, en tevens 
verbeterpunten uit de toekomst. 

De onderzoeksdoelstelling die richting geeft aan het kader, is verwoord in de volgende 
onderzoeksvraag: 
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3. THEORETISCH KADER 

Projectmanagement 
Burgers Ergon is een project georienteerde organisatie, waarbij het managen van projecten 
zeer belangrijk is. De definitie van het begrip project kan als volgt worden geformuleerd; "Een 
project kan worden gezien als het bereiken van een bepaald doel, met daarbijbehorend een 
serie activiteiten en taken die resources gebruiken. Het moet worden voltooid binnen een set 
specificaties die een vastgestelde start- en einddatum hebben". 

Figuur 3. 1: Projectmanagement (Mullah, 2005) 

Zoals te zien in bovenstaande figuur is projectmanagement een breed begrip, en kan worden 
opgesplitst in deelgebieden. 

Projectuitvoering - de uitvoering van een project bestaat enerzijds uit het project en 
anderzijds de competenties die benodigd zijn om een project uit te kunnen voeren. 

Project - elk project heeft een eindproduct dat moet worden opgeleverd zoals is afgesproken 
met de eisende partij. Het product of dienst komt tot stand middels een uitvoeringsproces. Dit 
proces wordt bepaald door drie onderliggende elementen, namelijk efficientie, effectiviteit en 
proces volwassenheid. 

Efficientie - Procesefficientie heeft betrekking op het daadwerkelijk managen van een 
project, waarbij de activiteiten op een juiste manier worden uitgevoerd. Veel literatuur over 
projectmanagement behandelt hierbij alleen de verhouding tussen de hoeveelheid input 
(resources) en de mate waarin de gewenste uitkomst is bereikt (output). Ook de mate van 
beheersing en volledigheid van de uitvoering zijn onderdeel van de procesefficientie. 

Effectiviteit - Bij proceseffectiviteit gaat het om het doen van de goede dingen. Zijn de 
activiteiten tijdens de projectuitvoering, oftewel de projectaanpak, geschikt om de projecten 
uit te voeren? Onderdeel hiervan is hoe goed de wensen uit de organisatie vertaald kunnen 
worden naar een project. 

Volwassenheid Volwassenheid is de mate waarin een organisatie bij het 
projectmanagementproces toepast op basis van best practices. Het is een bepaling van de 
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kwaliteit, robuustheid en mogelijkheden van het projectmanagementproces (Mullaly, 2005). 
Een hogere volwassenheid gaat samen met een hogere herhaalbaarheid van het 
projectmanagementproces en betere barging in de organisatie. 

Deze drie elementen be'invloeden elkaar, maar verschillen hoe dynamisch en specifiek ze 
zijn. De drie elementen varieren van generiek en statisch (volwassenheid) tot specifiek en 
dynamisch (proces efficientie) met de effectiviteit er tussenin. De maturity geldt voor de 
gehele organisatie en is dus generiek. Aangezien de maturity verbonden is met de inrichting 
van het projectmanagementproces en dus niet snel verandert, is het element statisch. De 
proceseffectiviteit verandert makkelijker en is dus dynamischer. Verder kan de 
proceseffectiviteit varieren per project, maar niet in hoge mate omdat de bedrijfsomgeving en 
projectaanpak constant zijn. De proces efficientie ten slotte, wisselt per project en is sterk te 
be'invloeden. Dit element is dus projectspecifiek en dynamisch. Er kan geconcludeerd 
worden dat dit samen de procesperformance vormt. Een juiste balans moet worden 
gevonden tussen effectiviteit en efficientie (zie figuur 3.2). 

Performance = Effectiviteit • Efficientie 

P rji ( 
werkelijk resultaatJ ( gewenste kosten J 

e ormance = • 
gewenst resultaat werkelijke kosten 

D = Beheersmogelijkheden 
• = Beheersbehoefte 

Niet effectief Effectief 
Niet efficient 

Figuur 3.2: Ba/ans tussen effectiviteit en efficiency (Hoevenaars, 1991) 

Niet efficient Effectief en 
efficient 

De efficientie van een project is de mate waarin de gewenste kosten overeenkomen met de 
werkelijke kosten. Effectiviteit van een project is de mate waarin het werkelijke resultaat 
overeenkomt met het gewenste resultaat. 

Projectondersteuning - De projectondersteuning heeft tot doel de projectuitvoering beter te 
laten verlopen. Hieronder vallen de ondersteuning van de projectmanager, het leveren van 
kennis en standaarden en het bewaken van relaties tussen projecten onderling en met de 
strategie. 

Bij het vaststellen van succes- en faalfactoren nemen inductieve redeneringen een 
belangrijke plaats in. Empirisch onderzoek heeft geleidt tot lijsten op basis van ervaringen 
met eigen projecten (checklijsten). Empirisch onderzoek leidt tot de bepaling van succes- en 
faalfactoren, die dikwijls zijn gebonden aan tijd en omstandigheden. Checklijsten moeten met 
voorzichtigheid gehanteerd worden, want de voorspellende waarde van controlelijsten is 
beperkt. De waarde van dergelijke lijsten bewijst zich in de praktijk omdat dit een hulpmiddel 
is bij het verminderen van onzekerheden. Controlelijsten hebben vooral een educatief doel: 
het kan medewerkers en management helpen bij de bewustwording van problemen. 

Kritische succesfactoren 
Een kritische succesfactor is een bedrijfskundige activiteit of omstandigheid die van 
doorslaggevend belang is voor de realisatie van de missie en visie van de organisatie. Een 
kritische succesfactor is te bestempelen als een motivatiefactor, voldoen aan de 
basisvoorwaarden is een noodzakelijke voorwaarde, maar geen garantie voor succes. En 
daarom is het uitsluitend voldoen aan de basisvoorwaarden in een dynamische 
(markt)omgeving onvoldoende om de continu"iteit van een onderneming te kunnen 
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waarborgen (Herzberg, 1968). Niet alleen in de markt, maar ook binnen de onderneming 
kunnen kritische succesfactoren van doorslaggevend belang zijn voor het succes van de 
onderneming. Succes bestaat daarom ook uit het vermogen markten op tijd te betreden en te 
verlaten. 

Kritische faalfactoren 
In een bedrijfskundige context gaat het bij kritische faalfactoren om aandachtsgebieden 
binnen een onderneming die van groat belang zijn voor het succes van die onderneming in 
een bepaalde periode (Rockart, 1979). Deze factoren vereisen onmiddellijke aandacht van 
het management aangezien de continu'iteit van de onderneming daardoor in gevaar kan 
komen. Het gaat hierbij dus om risico- of faalfactoren (Herzberg, 1968). 

Kritieke prestatie indicatoren 
Dit zijn aanwijzingen die in het proces warden verzameld. Met de indicatoren warden de 
belangrijkste prestaties van het proces gemeten en wordt de trend daarvan in beeld 
gebracht. Kenmerkend van deze aanwijzingen is dat deze indicatief zijn. De indicatoren 
meten de prestatie op de gemeten punten, zetten deze af tegen normen en signaleren of de 
prestatie beheerst verloopt en of sturende maatregelen nodig zijn. Prestatie indicatoren 
moeten aan een aantal criteria voldoen: Meetbaar, simpel, zichtbaar en informatief, 
motiverend be"invloedbaar, onderdeel van beleid, aanpasbaar en niet manipuleerbaar. Uit de 
literatuur blijkt dat voor elke KSF minstens een KPI wordt geformuleerd. 

Lerende systemen 
Kritieke prestatie-indicatoren zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van het leervermogen 
van een organisatie. Leren is een proces dat tijd en inspanning vergt. Het betreft een proces 
waarin communicatie heel belangrijk is, de werkelijkheid zoals mensen die ervaren, is sociaal 
geconstrueerd en kennis over die werkelijkheid ontstaat in de omgang van mensen (Berger 
en Luckmann, 1967). 
Leren is daarbij een proces waarin er op verschillende momenten en niveaus sprake is van 
terugkoppeling. lnzichtelijk leren vraagt om terugkoppeling op twee niveaus, want 
terugkoppeling is nodig om te bepalen of bijvoorbeeld een bepaalde actie leidt tot de 
gewenste gevolgen, en er is terugkoppeling nodig om te toetsen of de actieresultaten passen 
binnen nieuwe ideeen en theorieen. Het proces voor het inzichtelijk maken van een 
leerproces kent een heel karakteristiek verloop in de tijd. Aan het begin neemt het 
kennisniveau maar heel langzaam toe. Dan opeens verloopt de groei exponentieel, om 
daarna weer af te zwakken. Een leerproces kan daarom warden gerepresenteerd als een 
logistische kromme of sigmoide (Van Eijnatten et al. , 2007). Een lerende en adaptatieve 
organisatie zal zich met regelmaat nieuwe kennis en vaardigheden toe-eigenen. Oat maakt 
dat de ontwikkeling van een organisatie kan warden weergegeven met een serie van 
sigmoides. Door te leren, kan de complexiteit, warden afgewisseld met perioden van snelle 
groei. 
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4. METHODE VAN ONDERZOEK 

4.1 Aanpak 

Het doel van de opdrachtformulering is enerzijds het vaststellen van (kern)problemen van de 
afdeling en anderzijds het valideren van de keuze voor dit afstudeeronderzoek en 
afbakening. De gebruikte methode is de stroom analyse van Porras (1987). Deze methode 
bestaat uit vijf stappen: het verzamelen van knelpunten, het kiezen van knelpunten, het 
leggen van relaties tussen de gekozen knelpunten, het opstellen van het stroomdiagram en 
een analyse van dit stroomdiagram. 

1 . Het vormen van een veranderteam 
2. Verzamelen van data 
3. Categoriseren van problemen 
4. ldentificeren van afhankelijkheden 
5. Analyseren van de probleemkluwen 
6. Formuleren van een actieplan 
7. Het vol gen van het interventieproces 

4.2 Onderzoeksmodel 

De regulatieve cyclus zeals beschreven is in hoofdstuk 2 geeft het herhalende karakter weer 
van onderzoeksmodellen. Verschuren en Doorewaard (2003) geven een onderzoeksmodel 
om de volgende project aanpak te realiseren, dit is te zien in figuur 4.1. 

Interviews 

Bedrijfsinformatie 

Literatuur 

Orienta tie 

Interviews I I Literatuur 

Figuur 4. 1: Onderzoeksmodel 

Ontwerp 
regelkringen 

Analyse 
diepteinterviews 

Afstemming 
projectteams 

Analyse 

Literatuur 

Herontwerp 
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Uit de bovenstaande figuur is te zien dat het project is gestructureerd in drie fases: orientatie, 
analyse en herontwerp. In iedere fase zullen verschillende methoden worden gebruikt. De 
fases zullen hieronder worden beschreven. 

Orientatie fase 
Tijdens de orienterende fase zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Allereerst zijn er 
diverse interne documenten geraadpleegd om inzicht te krijgen in de organisatie. Daarnaast 
zijn er diverse orienterende gesprekken gevoerd met de belangrijkste betrokkenen (bijlage 
1 ). Hieruit volgt een lijst met knelpunten. 

Analyse f ase 
Met behulp van deze probleemkluwen zijn een aantal diepte-interviews (15x) gehouden met 
de medewerkers van de afdeling brandbeveiliging. Gevraagd werd welke van deze 55 
problemen ook daadwerkelijk een probleem waren en wat de dieperliggende oorzaak zou 
kunnen zijn. Vervolgens werd gevraagd om een top tien aan te geven van de belangrijkste 
problemen. Daarna zijn er met behulp van de Porras methode verschillende 
stroomdiagrammen in kaart gebracht. Deze stroomdiagrammen laten op een gestructureerde 
manier zien waar de daadwerkelijke knelpunten zich bevinden. 

Ontwerp fase 
Voor de ontwerpfase zijn een aantal besturingsmethodieken onderzocht. Vervolgens zijn 
modellen met elkaar vergeleken. Hieruit volgen een aantal regelkringen. 
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5. ANALYSE DIAGNOSEFASE 

5.1 Analyse huidige projectstructuur 

In hoofdstuk 1 is de initiele probleemschets besproken. Hieronder zal uitvoeriger worden 
ingegaan op de genoemde probleemsituatie. Een project start met de aanvraag voor het 
indienen van een offerte. Bij de start van dit afstudeertraject, werd het maken van een 
offerteprijs uitbesteed bij een extern bureau, met name door de enorme hoeveelheid van 
lopende projecten was er binnen de afdeling brandbeveiliging geen voldoende middelen en 
mensen om dit voortraject te calculeren. lnmiddels zijn er binnen de afdeling diverse 
structuurveranderingen doorgevoerd. Waaronder de verandering van een lijnstructuur naar 
een projectstructuur. Bij aanvang van de afstudeeropdracht was er sprake van 
gespecialiseerde professionals zoals een groep engineers een groep met projectleiders en 
tekenaars, waardoor werk uit projecten continue verdeeld wordt over de aanwezige 
capaciteit van bijvoorbeeld een groep engineers. Hierdoor werken deze mensen steeds aan 
verschillende projecten, alleen de projectleider was verbonden aan een specifiek project. 
Ten tijde van de directeurwisseling is er gekozen voor een meer projectmatige structuur, 
waarbij er teams worden samengesteld voor projectbureau, projectteams en S&O (zie ook 
figuur 1.9). Hierdoor krijgt een projectteam bestaande uit een projectleider, engineer, 
werkvoorbereider en tekenaar de verantwoordelijkheid over een of meerdere projecten. Het 
daadwerkelijk overdragen van een project ofwel de overdracht van informatie blijft bestaan 
tussen projectbureau en projectteam en tussen projectteam en service & onderhoud. In de 
huidige situatie ontstaan er veel problemen in het traject 'start calculatie tot start montage' 
(zie figuur 5.1 ). De uitgangspunten die worden gebruikt bij het calculeren zijn bepalend voor 
het verdere verloop van het hele traject. In de calculatiefase of de aanbestedingsfase wordt 
op grote lijnen gecalculeerd. Uit het verleden is gebleken (diepte interviews) dat de 
prijsbepaling (calculatie) niet overeenkomt met de detail uitwerking tijdens de ontwerpfase. 
Prijsbepaling en programma van eisen liggen op dat moment vast. Er is gebleken dat bij veel 
projecten er een financiele discrepantie ontstaat tussen gecalculeerd ontwerp en 
gerealiseerd ontwerp voor start montage. Een tweede knelpunt ontstaat in de laatste periode 
net voor oplevering van een project (zie figuur 5.1 ), door herhaaldelijke 
afstemmingsproblemen, te hoge werkdruk, onvoldoende voorbereiding, weinig tijdspeling 
dreigen projecten te laat te worden opgeleverd. Ad-hoc beslissingen worden op dat moment 
genomen door extra niet gecalculeerde mensen en middelen in te zetten, dit levert extra 
kosten op die buiten de begroting vallen. Of wanneer dit niet mogelijk is worden projecten te 
laat opgeleverd met een boeteclausule als gevolg. In beide gevallen is er dan sprake van 
een verliesgevend project. 

Figuur 5. 1: Projectstructuur brandbevei/iging 

Deze negatieve financiele resultaten van de afdeling brandbeveiliging zijn in de 
onderstaande tabel terug te vinden. Dit zijn de actuele en de geprognosticeerde waarden . 

17 



TU/e fl BURGERS ERGON 
installatietechniek 

Duidelijk is te zien dat de projectenportefeuille op dit moment verlies draait. De afdeling 
service en onderhoud laat duidelijke positieve cijfers zien. Een verklaring moet worden 
gezocht voor deze verschillen binnen dezelfde afdeling. Nadere analyse leert dat de 
projecten van S&O kleiner zijn en dus beter te overzien. Ook wordt er gedetailleerder 
(nauwkeuriger) gecalculeerd. Een ander aspect is het feit dat bij S&O met 
onderhoudscontracten wordt gewerkt. Eventuele uren buiten het onderhoudscontract 
(meerwerk) worden tegen een hoger uurtarief verwerkt. Deze hogere uurtarieven zijn te 
offreren doordat klanten al gebonden zijn door middel van onderhoudscontracten. Er zal niet 
verder worden ingegaan op het aanbesteden van projecten, daar dit buiten de scope van dit 
afstudeertraject ligt. 

T.b/15F.' ... , ltt B db r · a e .. manc1e e resu a en ran evettgmq 
Proiecten (€ milioenJ S&O (€ milioenJ 

Omzet 2007 4,5 1,3 
2008 4,5 2, 1 
2009 4,5 2, 1 
2010 6 2,6 

Marge 2007 -1 0,2 
2008 -2,0 0,4 
2009 0,15 0,5 
2010 0,3 0,6 

Cashflow 2007 -1,7 0,15 
2008 -2 0,2 
2009 -0,8 0,4 
2010 -0,5 0,5 

Afstemmingsproblemen 
Een mogelijk andere oorzaak voor deze financiele cijfers ligt in het feit dat bij grote 
combiprojecten, dit zijn projecten waarbij de afdelingen brandbeveiliging, meet- en 
regeltechniek, telecom en beveiligingssystemen, respectievelijk de vakgebieden W, W, E en 
E samenwerken. Het aanbestedingsbedrag voor een totale installatie van E en W ten 
opzichte van brandbeveiliging is bij deze grote projecten vaak 1O:1. Dit betekent dat het 
aandeel brandbeveiliging in zo'n project relatief klein is. Deze "kleinschaligheid" betekent dat 
in de ontwerpfase rekening moet worden gehouden met "het grotere belang" van de andere 
afdelingen, terwijl daar niet op gecalculeerd is (figuur 5.1 ). Binnen de installatietechniek 
worden leidingen, kabelgoten, luchtkanalen en buizen vaak weggewerkt in schachten, boven 
plafonds en in kruipruimtes. Dit betekent dat afstemming over plaatsing van installatiedelen 
in 'nauwe ruimten' tussen verschillende afdelingen een noodzakelijk goed is, ongeacht of de 
verschillende afdelingen van dezelfde organisatie zijn. Een kreet van een tekenaar van de 
afdeling brandbeveiliging luidde dan soms ook "wij moeten maar zien waar we onze spullen 
kwijt kunnen". Bij veel aanbestedingsprojecten wordt voor ieder installatievakgebied een 
aparte aanbesteding gemaakt. Hierdoor kan het voorkomen dat er wel drie of vier 
installateurs aan het werk zijn op hetzelfde project. Dit zorgt voor nog meer 
afstemmingsproblemen. Wei blijkt uit gesprekken met projectleiders dat bij zeer grote 
combiprojecten er een overkoepelende projectmanager wordt aangesteld. Deze geeft sturing 
aan de functionele projectteams van de verschillende afdelingen. 

Projectkosten 
Ook een probleem waar de afdeling brandbeveiliging mee te maken heeft is het feit dat de 
kosten voor de gebruikte materialen (installatiedelen) in verhouding tot de hoeveelheid 
arbeidskosten van de monteurs heel laag is. Dit betekent dat de kosten voor de gebruikte 
materialen relatief laag zijn ten opzichte van de gemaakte arbeidsuren voor een project. Bij 
de andere afdelingen is deze verhouding meer in evenwicht. Dit betekent dat uitloop in 
gemaakte arbeidsuren op een project voor de afdeling brandbeveiliging veel zwaarder 
doorweegt op de financiele resultaten dan bij de andere afdelingen. 
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Bovenstaande geeft aan dat planning en co6rdinatie cruciaal is, temeer daar de mate van 
invloed ofwel de mogelijkheid voor correctie gedurende een project steeds kleiner wordt (zie 
figuur 5.2). 

1 
} 
I 
I 

lnftlatlef 

Fasen bouwproocft 
Figuur 5.2: lnvloed op het installatieproces 

Naarmate het installatieproces vordert in de tijd neemt de be'invloedbaarheid van het proces 
at. De gecumuleerde kosten nemen toe en stijgen vanaf het moment dater met de montage 
wordt gestart. Uitvoeringsplanningen zijn daarom zeer belangrijk, te weinig uniformiteit heerst 
er momenteel bij de projectteams op dit gebied. Een aantal projectteams gebruikt een 
excelsheet voor de uitvoeringsplanning terwijl andere projectteams MsProject gebruiken in 
de vorm van Gantt charts. 

5.2 Structuren binnen Burgers Ergon 

Opmerkelijk is dat ondanks deze tegenvallende financiele resultaten en de roep naar 
structurele houvast er binnen Burgers Ergon een aantal "sturings systemen" aanwezig zijn. 

BEMS 
Het Burgers Ergon Management Systeem (BEMS) is een management systeem waarbij 
beleidsmatige en organisatorische zaken die het primaire proces aansturen en waarborgen 
ten aanzien van de aspecten kwaliteit, veiligheid en milieu. Burgers Ergon heeft als visie dat 
wordt gewerkt met de 'best practice' aanpak per marktsegment. Voor elke opdracht kan 
daardoor het meest geschikte (organisatiebreed geselecteerde) team worden gevormd. 
Steeds wordt de 'juiste man op de juiste plaats' gezet. Het BEMS systeem heeft tot doel 
deze 'best practice' werkwijze optimaal te borgen. (zie bijlage 5) 

Six Sigma 
Een van de verbeterstructuurprogramma's is het Six Sigma programma dat organisatiebreed 
over Burgers Ergon is uitgerold. In 2007 is dit van start gegaan metals thema 'BETER begint 
nu'. In 2008 is een verdere stap gemaakt in de ontwikkeling van het verbeterprogramma met 
onder andere het 0-restpunten thema waarbij bij oplevering van een project geen enkel 
restpunt meer openstaat. Een ander item binnen six sigma is ziekteverzuimbeheersing, 
waarbij er in 2008 een daling is gerealiseerd van 5,2% naar 4,3%. 
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*Kosten veroorzaakt door fouten, schades enzovoort. 

Figuur 5.3: Six Sigma 

Elke twee maanden warden de verbeterprojecten doorgesproken met de (vestigings)directie 
en de projectleiding. De uitdaging voor 2009 is de noodzakelijke tijd vrij te maken om 
resultaten eerder te realiseren. En deze besparingen niet alleen te realiseren, maar ook zien 
vast te houden. 

ISO 9001 
ISO 9001 is een normering die Burgers Ergon hanteert binnen haar organisatie. Het is een 
norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop Burgers 
Ergon omgaat met het kwaliteitsbeleid. 

K.l.P. 
Het kwaliteitsborgingsysteem dat gebruikt wordt bij de uitvoering van een project op de 
bouwlocatie is het Kwaliteit lnspectie Plan. Dit systeem bevat een checklist waarbij 
installatiedelen warden gecontroleerd op een deugdelijke bevestiging en werking tijdens de 
installatie (zie bijlage 6) 

Dashboard 
De directeur van iedere afdeling krijgt ieder kwartaal een dashboard uitgedraaid. Dit 
dashboard geeft schematisch een overzicht van de volgende prestaties van de 
desbetreffende afdeling. Deze prestaties warden per kwartaal geevalueerd met het 
management van Burgers Ergon. Het dashboard bevat de volgende prestatiemetingen: 
ziekteverzuim, disputen (bedrag aan uitstaande rekeningen), marge van projecten 
gedurende de tijd, uniformiteit van projectaanpak (kwalitatief), teveel aantal bestellingen, 
brutomarge en uniformiteit van S&O aanpak (kwalitatief). 

Deze structuursystemen moeten zorgen voor een bepaalde kwaliteitsborging. Ondanks deze 
systemen is te zien dat de financiele resultaten voor de afdeling brandbeveiliging 
achterblijven. In de volgende paragrafen zal er gekeken warden wat de oorzaken zijn van 
deze resultaten. Om deze oorzaken te achterhalen, zal er gestructureerd knelpunten moeten 
warden gezocht en geanalyseerd. 

5.3 Verzamelen knelpunten 

Voor het verzamelen van de knelpunten zijn allereerst orienterende gesprekken gevoerd met 
diverse werknemers van de afdeling brandbeveiliging en de afdeling KVM (kwaliteit, 
veiligheid en milieu, figuur 1.3) die verantwoordelijk zijn voor het BEMS systeem. Deze 
orienterende interviews zijn uitgevoerd op individuele basis waarbij de vragen verkennend en 
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inventariserend van aard zijn. De gedachte hierachter is dat werknemers op deze manier 
bereid zijn om opener te spreken over de steer in het bedrijf en de samenwerking met 
collega's. Voor het begrijpen van de achtergronden van het vraagstuk is dit van essentieel 
belang (Kempen & Keizer, 2006). Uit deze orienterende gesprekken zijn puntsgewijs een 
aantal probleemkluwen ontstaan (zie bijlage 1 ). Een vervolg iteratieslag moet gemaakt 
worden om de dieper liggende oorzaken en gevolgen helder te krijgen. Dit zal worden 
gerealiseerd door diepte-interviews. In totaal zijn vijftien diepte-interviews afgenomen, tijdens 
deze diepte-interviews zijn de 55 gevonden probleemkluwen geevalueerd met de 
respondenten. Vervolgens hebben de respondenten verbanden aangebracht tussen deze 
problemen. Tot slot hebben de respondenten de tien belangrijkste problemen omcirkeld. 
Deze diepte-interviews zijn op individuele basis afgenomen. Op deze manier is getracht om 
objectieve antwoorden te verkrijgen. 

5.4 Kiezen van knelpunten 

De verzamelde knelpunten zijn samengevoegd door middel van een iteratieslag, per 
samengevoegd knelpunt is berekend hoe vaak deze is omcirkeld tijdens de diepte
interviews. Alie knelpunten welke meer dan een maal genoemd, zijn meegenomen in het 
vervolg van deze analyse. De volledige lijst is te vinden in bijlage 2. Dit zijn de volgende 26 
knelpunten: 

T. b I a e 5.1: b I k I reauent1eta e netounten 
Frequentie 

A Werkdruk te hoog 7 
B Te qroot personeelsverloop afqelopen iaren 6 
c Onvoldoende co6rdinatie, planning en nacalculatie tijdens de 6 

montagef ase 
D Te weiniq kennisoverdracht en kennisbehoud 6 
E Lage efficiency tiidens calculatie- en ontwerpfase 5 
F Het kwaliteitsmanagement systeem BEMS wordt te 

.. 
4 we1rng 

gebruikt door de afdeling brandbeveiliging. Door de afdelingen W 
en E wordt dit systeem wel gebruikt. 

G Proiecten zijn qepland met te weinig tijdspeling 4 
H Afdeling brandbeveiliging heeft een negatief imago volgens 3 

andere afdelingen binnen Burgers Erqon 
I Prestaties onder de maat (zowel financieel als uitvoering) 3 
J Mensen niet met juiste kennis op juiste plaats 3 
K Geen metingen I rapportages over de voortgang van werk I 3 

processen 
L Structuur voor het aanpakken van projecten wordt niet qebruikt 3 
M lnformatieoverdracht van Calculatie naar Project onvoldoende 3 
N Ad-hoc besluitvorming 2 
0 BEMS wordt gezien als een last en als een lijstje met de te volgen 2 

procedures (checklist) 
p Projecten te laat of met extra kosten 2 
Q Offertewerk wordt uitbesteed en veroorzaakt kennisverlies 2 
R lnformatieoverdracht Project naar S&O onvoldoende 2 
s Kwaliteit inleners onvoldoende 2 
T Verantwoordeliikheden zijn niet duidelijk 2 
u Te laag kennisniveau werknemers 2 
v Te weinig gecommuniceerd tussen- en in afdelingen 2 
w Sturinq wordt niet opqevolqd 2 
x Frequentie van materiaal bestellen is te hoog 2 
y Weinig tijd I weerstand om te veranderen 2 
z Leercurve binnen de afdeling is te laag 2 
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5.5 Relaties tussen gekozen knelpunten 

De volgende stap van de analyse is het bepalen van de relaties tussen de gekozen 
knelpunten. Per combinatie van knelpunten is gekeken naar de relaties, waarbij de volgende 
vragen zijn te onderscheiden (Porras, 1987): 

1. Wordt het ene knelpunt veroorzaakt door het andere knelpunt? 
2. Is het ene knelpunt gerelateerd aan het andere zonder causaal verband? 
3. Is het ene knelpunt de oorzaak van het andere knelpunt en wordt deze tevens 

veroorzaakt door het andere knelpunt? 
4. Is er geen duidelijk verband tussen de beide knelpunten? 

Door deze vragen te beantwoorden is per combinatie van knelpunten het bestaan van een 
relatie vast te stellen. lndien de vragen 2 en 3 met ja beantwoord werden zijn de relaties niet 
meegenomen in het resultaat. Enkel eenzijdige relaties zijn van belang voor deze analyse 
omdat dubbelzijdige relaties het vervolg van de analyse onnodig moeilijk maken (Porras, 
1987). Het resultaat, de relaties tussen de knelpunten is te vinden in Figuur 5.4. Hierin staat 
het resultaat van de verbanden die gegeven zijn tijdens de diepte-interviews. 

A 
B 
c 
D 3 
E 2 
F 
G 2 2 
H 
I 1 1 1 1 
J 3 2 2 2 2 
K 1 
L 1 1 2 
M 1 1 1 
N 1 1 
0 3 1 1 
p 2 1 2 1 2 2 2 
Q 1 1 1 
R 1 1 1 
s 1 1 4 1 
T 1 2 1 1 2 1 1 
u 1 2 1 1 2 1 1 
v 1 1 1 1 2 2 1 
w 1 1 1 1 2 1 1 
x 1 1 1 
y 3 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 
z 2 4 3 2 

A B c D E F G H J K L M N 0 p Q R s T u v w 
Figuur 5.4: Relaties tussen knelpunten 

5.6 Opstellen stroomdiagram 

Nadat de relaties tussen de gekozen knelpunten zijn bepaald is het mogelijk deze in een 
stroomdiagram te plaatsen door de knelpunten met blokken en de verbanden met pijlen weer 
te geven. Het stroomdiagram van Porras (1987) bevat naast deze relaties ook een verdeling 
van de knelpunten naar thema's. Porras (1987) gebruikt de dimensies 'organiseren van 
afspraken', 'sociale factoren', 'technologie' en 'fysieke omgeving'. 

22 



TU/e ~BURGERS ERGON 
installatietechniek 

8troomanalyse van Porras heeft een groot aantal voordelen; het model focust op het 
verkrijgen van effectiviteit tussen organisatiestructuren en processen. Het model is 
gebruiksvriendelijk in de vorm van een visuele hulp om een diagnose te stellen en feedback 
te geven. Waarbij de grafische weergave helpt om complexe systeemrelaties te achterhalen 
tussen symptomen, problemen en andere organisatiemogelijkheden. 

Ondanks deze voordelen kent het stroommodel ook enkele nadelen. De beperking is de 
onderliggende gedachte van vier stromen van systeemcomponenten. Een andere beperking 
is dat binnen stroomanalyse de diagnose start met het bestuderen van variabelen die 
be'invloed kunnen worden door geplande veranderingen en onderdeel kunnen zijn bij 
veranderingen uit het verleden. Deze variabelen welke zich bevinden binnen de vier 
stromen, worden verondersteld de variabelen te zijn die kunnen en moeten veranderd 
worden om problemen op te lossen en om kritische organisatie uitkomsten te vergroten. 
Deze veronderstelling is de oorzaak van effectiviteit en ineffectiviteit. Deze aanname kan dan 
leiden tot de selectie van veranderhefbomen zonder referentie tot de haalbaarheid en 
geschiktheid voor de organisatie en de ondervonden problemen. 

Om deze problemen te ondervangen worden er aan de ene kant drie verschillende 
stroommodellen toegepast. Aan de andere kant valt uit de frequentietabel (tabel 5.1) niet op 
te maken of de genoemde problemen kernproblemen zijn of symptomen. lmmers wat 
mensen ervaren als probleem hoeft niet perse een kernprobleem te zijn, maar kan ook een 
gevolg zijn van allerlei bovenliggende oorzaken. Een veel genoemd knelpunt (B) ' te groot 
personeelsverloop' hoeft namelijk geen kernprobleem te zijn. Problemen zijn gebaseerd op 
percepties, wat iemand ervaart als probleem. Daardoor kan het voorkomen dat wat door de 
medewerkers als een probleem wordt ervaren uiteindelijk in het stroomdiagram een 
symptoom is. Hieronder zal het 78-raamwerk van McKinsey en het "structures of five" model 
van Mintzberg worden behandeld. 

Het 78-raamwerk is vooral geschikt voor een complete organisatiediagnose. In dit geval is er 
niet alleen sprake van een probleemdiagnose, en daarom toepasbaar. Het uitgebreide 78-
raamwerk van McKinsey aangepast door Van Aken (2002) wordt in dit geval gebruikt. Het 
78-raamwerk is goed te gebruiken als checklist bij het analyseren van organisatieproblemen. 
Deze methode is bedoeld om zoveel mogelijk de feitelijke situatie binnen de organisatie te 
beschrijven. 

Volgens van Aken is uit het 78-model op te maken dat de zeven hoofdaspecten onderling 
samenhangen, dat wil zeggen dat ze elkaar be'invloeden. Dit betekent dat als we een 
organisatie willen analyseren met behulp van het 78-model dat we niet kunnen volstaan met 
alleen het beschrijven van de zeven aspecten maar dat ook hun onderlinge relaties moeten 
worden beschreven. In de praktijk wordt het 78-model gebruikt om organisaties te 
beschrijven en te analyseren waar met name de zwakke plekken zitten. Dit betekent dat als 
het zwakke 8-aspect is gelokaliseerd we beginnen met alleen de relaties van het zwakke 8-
aspect met de zes andere 8-aspecten te beschrijven. 

Volgens Mintzberg is er een wisselwerking tussen organisatiestructuur en de situatie, de 
omgeving waarbinnen de organisatie functioneert. Volgens Mintzberg (2001) wordt de 
organisatie in vijf verschillende richtingen getrokken door vijf onderdelen (zie figuur 5.5) . In 
de meeste organisaties zijn alle vijf de krachten werkzaam, maar in de mate dat de 
omstandigheden gunstig zijn voor een van de vijf , zal de organisatie zichzelf structureren als 
een van de configuraties. De vijf onderdelen zullen hieronder worden behandeld: 

1. De kracht die de strategische top uitoefent om te centraliseren, door middel van direct 
toezicht te coordineren en de organisatie als een eenvoudige structuur te 
structureren. 

23 



TU/e f/lr BURGERS ERGON 
installatietechniek 

2. De kracht die de technostructuur uitoefent om te coordineren door standaardisatie -
met name van werkprocessen, de stringentste vorm - om haar invloed te vergroten, 
en dientengevolge de organisatie te structureren als een machinebureaucratie. 

3. De kracht die de operators uitoefenen om te professionaliseren, te co6rdineren door 
standaardisatie van vaardigheden en zo hun autonomie te vergroten, en om de 
organisatie te structureren als een professionele bureaucratie. 

4. De kracht die de managers van het middenkader uitoefenen om op te splitsen, 
autonomie over hun eigen eenheden te krijgen, waarbij de coordinatie beperkt wordt 
tot standaardisatie van output, en om de organisatie te structureren als een 
divisiestructuur. 

5. De kracht die de ondersteunende diensten uitoefenen (en in de operationele 
adhocratie ook de operators) tot samenwerking (en innovatie) bij de besluitvorming, 
tot co6rdinatie door onderlinge aanpassing en dientengevolge de organisatie te 
structureren als een adhocratie. 

Kracht in de richting van 
centralisatie 

Kracht in de richting van 
professional is me 

Figuur 5.5: Vijfkrachtenmodel Mintzberg, 2001 

Aangezien het 78-model goed is te koppelen aan de configuratietheorie van Henry 
Mintzberg en per configuratie van het 7S-model toepasbaar is (Kleijn & Rorink, 2001 ), 
kunnen beide modellen naast elkaar gebruikt worden (zie bijlage 2 en 3). Een derde 
stroomdiagram is ge'initieerd in overleg met de betrokkenen, een stroomdiagram op basis 
van stromen binnen de afdeling brandbeveiliging. De andere twee stroomdiagrammen 
hebben daarbij als input gezorgd. 
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Ill Probleem II Kemprobleem D Symptoom 

installatietechniek 

Probleemkluwen 
Project Performance 

ONTWIKKELING AFDELING BRANDBEVEILIGING BURGERS ERGON 

Projectbureau 

(M) 
lnfonnatieoverdracht 

Calculatie near 
Project onvoldoende 

S&O 

Figuur 5.6: Stroomdiagram 

5. 7 Analyse stroomdiagram 

Projectteam intern 

Probleemkluwen 
lnterne Performance 

De eerste stap van dit stroomdiagram is het vaststellen van symptomen, problemen en 
kernproblemen, dit gebeurt als volgt (Porras, 1987); 

~ Symptomen hebben meerdere ingaande pijlen en weinig of geen uitgaande pijlen 
~ Problemen hebben weinig ingaande pijlen en veel uitgaande pijlen 
~ Kernproblemen hebben geen ingaande pijlen en een of meerdere uitgaande pijlen. 

Op deze manier zijn de symptomen (M, R, U, B, H, C en I) de problemen (P, A, J, Y, G, Z, T, 
K, P, N, 0 en F) en de kernproblemen (V, D, E, L, W) vastgesteld. Te zien is dat de 
meerderheid van de kernproblemen in de categorie projectteam intern en directie valt. De 
problemen vallen binnen bijna alle categorieen evenals de categorie symptomen. Orie 
problemen vallen momenteel buiten de scope van deze afstudeeropdracht. Probleem (S) 
kwaliteit inleners onvoldoende, aangezien dit een externe factor is welke niet be'invloedbaar 
is. Probleem (X) frequentie van materiaal bestellen is te hoog, duidelijke afspraken zijn nu 
gemaakt met de chefmonteurs en de werkvoorbereiders. Ook probleem (Q) offertewerk 
wordt uitbesteed en veroorzaakt kennisverlies is per november 2008 veranderd door een 
intern projectbureau (zie figuur 5.1 ). 
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De volgende stap van de analyse is het vaststellen van de probleemkluwen. Een 
probleemkluwen is een collectie van aan elkaar verbonden problemen welke samen als 
groep een meer complex probleem van de organisatie beschrijft (Porras, 1987). Door vanuit 
de symptomen de pijlen in tegengestelde richting te volgen zijn de probleemkluwen 
vastgesteld. De volgende probleemkluwen zijn te onderscheiden: probleemkluwen project 
performance en probleemkluwen interne performance. In figuur 5.4 zijn de vastgestelde 
symptomen (geel) , problemen (blauw), kernproblemen (rood), probleemkluwen project 
performance (groen) en probleemkluwen interne performance (rood) grafisch weergegeven 
in het stroomdiagram. De twee probleemkluwen zullen hieronder warden besproken. 

Project prestaties 
De probleemkluwen project prestaties begint bij symptoom (B) te groat personeelsverloop in 
de afgelopen jaren, dit wordt onder meer veroorzaakt doorat de (A) werkdruk te hoog is, dit 
creeert stress en ontevredenheid. Deze hoge werkdruk heeft een aantal gevolgen naast het 
zojuist genoemde personeelsverloop, namelijk doordat er geen tijd is door deze hoge 
werkdruk heerst er terughoudendheid voor nieuwe verbeterinitiatieven (Y weerstand om te 
veranderen). Een ander direct gevolg van deze hoge werkdruk is dat er daardoor projecten 
noodgedwongen warden gepland met weinig tijdspeling (G).Aan de andere kant wordt 
symptoom B veroorzaakt door de (N) ad-hoc besluitvorming van het management uit het 
verleden. Deze tijdspeling heeft op zijn beurt weer tot gevolg dat projecten te laat warden 
opgeleverd of vanwege boeteclausules op tijd warden opgeleverd door het inhuren van extra 
mankracht met hoge hoge kosten als gevolg. 

De hoge werkdruk (A) die zojuist is genoemd wordt op zijn beurt weer veroorzaakt door (J) 
dat mensen niet met de juiste kennis op de juiste plaats zitten. Indirect is dit het gevolg van 
het aanwerven van onvoldoende geschoold personeel (U). Een andere oorzaak van deze 
hoge werkdruk wordt veroorzaakt door (E) lage efficiency tijdens calculatie- en ontwerpfase 
(zie figuur 5.1 ). Deze lage efficiency wordt veroorzaakt doordat er voor het ontwerpen van 
een installatie, er geen kant en klare modules zijn. Bijvoorbeeld het ontwerpen van een 
pompkamer wordt door iedere engineer opnieuw gedaan. Een aantal oorzaken betreffende 
het feit dat de structuur voor het aanpakken van projecten niet gebruikt wordt (L) zijn reeds 
genoemd, een directe relatie is dat (F) BEMS nauwelijks wordt gebruikt en gezien wordt als 
last (0). BEMS wordt niet gebruikt vanwege de oorzaak dat de werkdruk hoog is en er 
weerstand is om te veranderen. Het BEMS systeem zorgt voor een structurele aanpak om 
nieuwe projecten op te zetten, hierdoor is inzichtelijk waar verantwoordelijkheden liggen en 
welke stappen moeten warden genomen voor het succesvol voltooien van een project. 
Doordat het BEMS systeem bij de afdeling brandbeveiliging niet wordt gebruikt, leidt dit 
onder andere tot verslechterde project resultaten (P). 

Het kernprobleem (V) te weinig communicatie in de afdeling brandbeveiliging heeft een 
tweetal directe gevolgen. De informatieoverdracht van calculatie naar project (M) en de 
informatieoverdracht project naar S&O (R) is onvoldoende. Dit wordt veroorzaakt door de 
'harde overgangen' (zie figuur 5.1) waarbij er onvoldoende overdracht plaatsvindt. 

lnterne prestaties 
De probleemkluwen interne prestaties begint bij symptoom (H) de afdeling brandbeveiliging 
heeft een negatief imago volgens andere afdelingen binnen Burgers Ergon en symptoom (I) 
prestaties zijn onder de maat (zowel financieel als uitvoering). Het negatieve imago wordt 
direct veroorzaakt door (P), projecten warden te laat of met extra kosten opgeleverd. Dit 
heeft een drieledige ooraak, aan de ene kant wordt dit veroorzaakt door het feit dat projecten 
gepland warden met te weinig tijdspeling (G), aan de andere kant doordat er geen metingen 
of rapportages warden gemaakt over de voortgang van projecten of processen (K) . Dit 
gebrek aan metingen zorgt ervoor dat niet inzichtelijk is wat de status is van een project. En 
door dit gebrek aan inzichtelijkheid warden besluiten ad-hoc genomen (N). 
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De oorzaak van deze ad-hoc beslissingen ligt in het feit dat sturingen niet worden opgevolgd 
die gegeven zijn door de leidinggevende (W) doordat daar geen tijd voor is/wordt gemaakt. 
Een gevolg dat sturingen niet worden opgevolgd is een logisch gevolg van het feit dat de 
verantwoordelijkheden (in het verleden) niet duidelijk waren. De ad-hoc besluitvorming (N) 
heeft een drietal gevolgen waarvan er twee reeds zijn besproken. Het derde gevolg is dat er 
onvoldoende voorbereiding (coordinatie, planning en nacalculatie) is tijdens de montagefase 
(C). Tijdens de montagefase is er te weinig controle bewaking betreffende planningen, 
coordinatie en bijsturing. Met name wordt dit veroorzaakt doordat sturing top-down niet 
doordringt. Bijvoorbeeld "Wanneer de afstudeerder een bouwlocatie bezoekt en vraagt aan 
de chefmonteur waarom er geen uren- en budgetbewaking plaats vindt, wordt er geantwoord 
dat dit wel moet maar dater geen consequenties aan verbonden zijn als dit niet gebeurd". 

Om terug te komen bij het ander symptoom (I) prestaties onder de maat zowel financieel als 
in de uitvoering. Een directe oorzaak ligt in het feit dat de samenwerking tussen afdelingen 
bij gecombineerde projecten stroef loopt. De afdeling brandbeveiliging heeft als 'kleine 
afdeling" een underdog positie en moet daarom vaak schikken naar de eisen van de grotere 
partij. Deze stroeve samenwerking heeft als directe oorzaak dat er te weinig 
gecommuniceerd wordt tussen de afdelingen (V), zeker wanneer de voorbereiding van een 
project van de afdeling brandbeveiliging niet op orde is wordt de afdeling niet gezien als 
volwaardige partner. 

Een ander aspect is dat er te weinig kennisoverdracht en kennisbehoud plaats vindt binnen 
de gehele afdeling. Een direct gevolg hiervan is dat daardoor de leercurve binnen de afdeling 
laag is (Z). Hierdoor verdwijnt de motivatie bij werknemers en leidt dit indirect tot 
personeelsverloop (B) en een negatief imago (H). 

Conclusies analyse 
Uit het stroomdiagram blijkt dater twee probleemkluwen zijn ontstaan. De probleemkluwen 
interne performance concentreert zich op de stromen Projectteam intern, Directie en KVM. 
En de probleemkluwen project performance concentreert zich op de stromen Projectbureau, 
S&O, Projectteam bouwlocatie en Projectteam intern. 

Probleemkluwen Project 
De belangrijkste kernproblemen uit de analyse zijn (V) te weinig gecommuniceerd tussen- en 
in afdelingen, (E) Lage efficiency tijdens calculatie- en ontwerpfase, (L) structuur voor het 
aanpakken van projecten wordt niet gebruikt. Doordat er geen metingen of rapportages 
worden gemaakt voor de voortgang van het werk zijn mensen I middelen en dus financiele 
prestaties niet te monitoren. Een ander punt is dat de benodigde competenties moeten 
worden bewaakt in de tijd, dit komt vooral de leercurve in de afdeling ten goede. Een ander 
aspect is het plannen van capaciteit op basis van sturing, deze vindt niet plaats op basis van 
data die uit planningen voortkomt. Daarbij is samenwerking een cruciaal punt, in dit proces 
treedt er teveel kennisverlies op. 

Probleemkluwen Intern 
De belangrijkste kernproblemen zijn (D) te weinig kennisoverdracht en kennisbehoud op de 
afdeling brandbeveiliging en (W) sturing wordt niet opgevolgd. Belangrijke punten zijn het 
grote personeelsverloop, de te hoge werkdruk wat stress en ontevredenheid creeert. 
lnformatie over de projectvoortgang is van groot belang voor het functioneren van de 
organisatie. De verschillende sturingssystemen die al eerder zijn besproken worden door de 
betrokkenen binnen burgers ergon niet volledig gebruikt wat leidt tot onvolledige 
voortgangsinformatie en onbeheersbaarheid van het proces. Hetgeen betekent dat projecten 
te laat of met extra kosten worden opgeleverd. Kortom er wordt niet volgens prestatiesturing 
gewerkt. 
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5.8 Beschrijving ontwerp opdracht 

Aanpak 
Om tot de specifieke ontwerp opdracht te komen zijn eerst de conclusies die betrekking 
hebben op de analyse in de vorige paragraaf beschreven. Vervolgens zullen nu de 
ontwerpeisen en de mogelijke oplossingen worden vastgesteld waarna een onderbouwde 
keuze zal worden gemaakt. 

Ontwerpeisen 
Het ontwerp zal daarom aan de volgende eisen moeten voldoen. 

Figuur 5.5: Ontwerpparameters 

~ Ontwerp moet compatibel zijn met de huidige systemen 
~ Moet zorgen voor een continue resultaatverbetering 
~ Structuur aanbrengen om verantwoordelijkheden beter te sturen 
~ lnzichtelijk maken waar welke kennis zich bevindt en deze toegankelijk maken 

Exploratie van mogelijke oplossingsrichtingen 
Uit het voorgaande zijn de ontwerpeisen duidelijk geworden. De volgende fase is het 
bepalen van mogelijke oplossingen. Porras (1987) beschrijft dat het wegnemen van 
kernproblemen leidt tot de meest effectieve oplossing. Kernproblemen leiden tot problemen 
en problemen leiden weer tot symptomen. 

Zoals blijkt uit de conclusies van de analyse, zijn er vijf verschillende kernproblemen die als 
hoofdzaak aangeduid kunnen worden. Dit zijn (V) te weinig communicatie tussen- en in 
afdelingen, (E) Lage efficiency tijdens calculatie- en ontwerpfase, (L) structuur voor het 
aanpakken van projecten wordt niet gebruikt, (D) te weinig kennisoverdracht en 
kennisbehoud op de afdeling brandbeveiliging en (W) sturing wordt niet opgevolgd Er kan 
gekozen worden om een of meerdere van deze kernproblemen aan te pakken, en een 
verandertraject daarvoor in gang te zetten. 
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Om de probleemkluwen zo goed mogelijk op te lessen, wordt er voor gekozen om die 
kernproblemen aan te pakken die samen resulteren in het volledig oplossen van een of 
meerdere problemen. Kernpunt van deze diagnose is dat er niet gestuurd wordt op prestaties 
en planningen, in eerste instantie is er daarom een prestatiesturing systeem en een 
planningsysteem onderzocht. 

De belangrijkste kernproblemen van de probleemkluwen project zijn (V) Te weinig 
gecommuniceerd tussen- en in afdelingen, (E) Lage efficiency tijdens calculatie- en 
ontwerpfase, (L) Structuur voor het aanpakken van projecten wordt niet gebruikt. De design 
structure matrix kwam als beste naar voren als planningsmodel voor de probleemkluwen 
project. In bijlage 8 is een overzicht gegeven van de diverse planningsmodellen. 

De belangrijkste kernproblemen van de probleemkluwen intern zijn (D) te we1nig 
kennisoverdracht en kennisbehoud op de afdeling brandbeveiliging en (W) sturing wordt niet 
opgevolgd. Waarbij de balanced scorecard als beste naar voren kwam als 
prestatiesturingsmodel voor de probleemkluwen intern. In bijlage 9 is een overzicht gegeven 
van de diverse prestatiesturingsmodellen. 

Na de tussentijdse presentatie is er besloten om te kiezen om een ontwerp te maken voor de 
probleemkluwen intern. Aangezien deze de meeste aangrijpingspunten voor de organisatie 
heeft en daarbij belangrijke kernproblemen uit de Porras analyse wegneemt. Uit hoofdstuk 
5.2 komt naar voren dat er wel degelijk plannings- en sturingsmethoden aanwezig zijn maar 
dat deze nauwelijks warden gebruikt door de afdeling brandbeveiliging. Volgens gesprekken 
met de afdeling KVM ligt dit aan de projectvolwassenheid van de afdeling brandbeveiliging 
ten opzichte van andere afdelingen binnen Burgers Ergon. De methodieken binnen Burgers 
Ergon zijn met name gestuurd voor processen op strategisch en tactisch niveau. Waarbij er 
met name top-down wordt gestuurd. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld monteurs 
instructies krijgen van bovenaf, maar krijgen geen inzicht in de achterliggende gedachte en 
welke consequenties het niet opvolgen van deze instructies heeft. Er wordt niet gevraagd om 
feedback te geven op bestaande processen of instructies. 

Met name de balanced scorecard is geschikt voor het geven van feedback loops op 
strategisch en tactisch niveau, maar zal niet warden gebruikt voor dit onderzoek. Een 
regelkringsturing zeals in onderstaande figuur moet warden ontwikkeld voor Burgers Ergon. 

Figuur 5.6: Plan Do Check Act cirkel (Deming, 1986) 
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Na overleg met de betrokkenen is feedback op strategisch en tactisch niveau wel degelijk 
nodig, alleen het toevoegen van nog een controlesysteem zal nog minder bijdragen aan het 
begrip voor het toepassen van zo'n systeem. Niet zo zeer het ontbreken van een 
controlesysteem is het probleem, maar meer het opvolgen van sturing is het probleem. 
Volgens de cirkel van Deming zal er daarom met name op de besturingsactor ACT gestuurd 
moeten worden (zie figuur 5.7). 

Figuur 5. 7: Pro-ACT en Re-ACT 

Waarbij Pro-ACT doelt op feedforward sturing en Re-ACT doelt op feedback sturing. Een 
regelkring bestaat net als ieder ander proces uit de toepassing van bepaalde handelswijzen. 
Het succes van een regelkring wordt vooral bepaald door de mate waarin deze aansluit op 
het uitvoeringsproces. De tegenvallende resultaten van projecten duiden onmiskenbaar op 
falende regelkringen. Een goede oplossing kenmerkt zich door het doorbreken van de 
onderliggende patronen en heeft het verdwijnen van de symptomen tot gevolg. Een 
effectieve regelkring draagt expliciet en impliciet bij aan het stimuleren van gewenste 
handelswijzen en het ontmoedigen van ongewenste handelswijzen. (Optimalisatie van het 
uitvoeringsproces is een wezenlijk onderdeel van de regelkring). 

De directie heeft aangegeven te willen sturen op tijd, geld en kwaliteit I kennis waarbij de 
projectleiders inzicht hebben in een project en de directeur over het geheel van projecten. De 
directeur wil in staat zijn om per project op de aspecten tijd, geld en kwaliteit I kennis te 
sturen. Dit betekent actuele beschikking over projectinformatie - ook bij afwezigheid van de 
betrokken medewerker. Daarom zal er voor de probleemkluwen intern een oplossingsrichting 
worden gegeven. 
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6. HERONTWERP 

Om tot de ontwerpopdracht voor dit afstudeeronderzoek te komen zijn er verschillende 
sessies geweest met de directie van de afdeling. Tijdens deze sessies is rekening gehouden 
met de mogelijkheid om de oplossingen te ontwerpen, implementeren en evalueren binnen 
de resterende afstudeertermijn. De belangrijkste kernproblemen van de probleemkluwen 
intern zijn (D) te weinig kennisoverdracht en kennisbehoud op de afdeling brandbeveiliging 
en (W) sturing wordt niet opgevolgd. 

Een overkoepelend sturingsmodel zal hieronder worden uitgelegd. Dit model van Nieuwhuis 
(2003) bestaat uit regelkringen op strategisch, tactisch en operationeel gebied. Het 
strategische besturingsproces draait om het bedrijfsplan, ook wel beleidsplan of 
businessplan genoemd. Dit plan bestaat uit twee hoofdonderdelen. Een stabiel deel met 
daarin de missie, visie en kernwaarden van de organisatie. En een deel met de strategie 
voor wat betreft alle managementbouwstenen: resultaten, mensen, middelen, structuur, 
cultuur en ketens. 

Tactische besturing gaat over het inrichten van de organisatie. Waar op strategisch niveau 
besluiten zijn genomen voor de richting van de komende drie tot vijf jaar, gaat het hier om de 
vertaling van die keuzes in consequenties voor de organisatie. Hoe alloceren we mensen en 
middelen aan de verschillende resultaatgebieden. Welke planningen horen daarbij? 

De operationele besturing betreft het verrichten, de feitelijke uitvoering van de primaire-, 
ondersteunende-, verbeter- en ketenprocessen. In deze operationele processen maakt de 
besturing onderdeel uit van de processen zelf. Plan, check en act zijn subprocessen. De Do
fase omvat de 'echte' uitvoerende processen. Samen vormen zij het gehele operationele 
proces. Ondersteunende processen zijn gericht op het leveren van mensen en middelen aan 
alle processen. De ondersteunende processen leveren de resources aan alle primaire 
processen, maar ook aan de besturende processen en aan de ondersteunende processen 
zelf. Het management van alle ondersteunende processen wordt ook wel 
resourcemanagement genoemd. Het gaat hierbij in essentie om twee hoofdvragen: wat doen 
we om de kennis en inzet van onze medewerkers optimaal te benutten? De algemene 
doelstelling van resourcemanagement kan hier eenvoudig uit afgeleid worden: 'het tijdig, in 
de gewenste hoeveelheden en met de vereiste kwaliteit, aan alle processen ter beschikking 
stellen van mensen en middelen. 

Binnen de drie hierarchische besturingsniveaus zijn op ieder niveau zes aandachtsgebieden, 
die overal en in elke omstandigheid van belang zijn. Deze aandachtsgebieden of 
bouwstenen worden ook wel de besturings- of ontwerpvariabelen van de organisatie 
genoemd. In tabel 6.1 zijn de besturingsaspecten, bouwstenen, orientatie en oplossingen 
gegeven die van toepassing zijn voor de afdeling brandbeveiliging. 
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T.b/618 a e .. esturmasaspecten 

Besturingsaspect Bouwsteen Orienta tie Oplossing 
1 . De goede dingen doen Resultaten Effectiviteit Risicoinventarisatie 
2. De dinaen goed doen Mensen en Middelen Efficientie Uren- en materialen planning 
3. De dingen beter doen Structuur en Cultuur Lerend vermogen Competenties vs 

functieprofielen 
4. De dinaen laten doen Ketens Kerncompetentie Kennis database 

Waarbij de oplossingen gericht zijn op operationeel niveau. De hierarchische niveaus zijn 
onderling met elkaar verbonden door regelkringen (figuur 6.1 ). 

1. STRATEGISCH BESTUREN (bedrijfsplan, strategie en beleid) 

2. TACTISCH BESTUREN (meerjarenplan, resultaten en 
resources) 

3. PRIMAIRE 
PROCESSEN 
(operationeel, 
besturen en 
resultaten) 

inventarisatie 

4. 0NDERSTEUNENDE 
PROCESSEN (operationeel, 
besturen en resources) 

Uren- en materialen planning 

5. TACTISCH BESTUREN 
(verbeteren) 

6. VERBETERPROCESSEN 
(operationeel besturen en 
verbeteren) 

(W) Sturing wordt niet opgevolgd 

(D) Te weinig kennisoverdracht en kennisbehoud op de afdeling brandbeveiliging 

Figuur 6. 1: Besturende processen (Nieuwhuis, 2003) 

7. TACTISCH 
BE STU REN 
(verbeteren) 

8. KETEN 
PROCESSEN 
(operationeel 
besturen KETENS) 

Kennis database 

Uit figuur 6.1 zien we de volgende oplossingen terug; het kernprobleem '(W) Sturing wordt 
niet opgevolgd' is input voor de operationele oplossing Uren- en materialen planning en 
Competenties vs functieprofielen. En kernprobleem '(D) Te weinig kennisoverdracht en 
kennisbehoud op de afdeling brandbeveiliging' input is voor de oplossing Risicoinventarisatie 
en Kennis database. De vier operationele oplossingen zullen in de volgende paragrafen 
worden besproken. 

6.1 Risicoinventarisatie 

Adler et al. (1995) beweren dat het limiteren van het aantal lopende projecten noodzakelijk 
is. Ze constateren dat een pull policy effectief is bij het starten van een nieuw project zodra 
de ander is afgerond. De doorlooptijd en de variatie van projecten zal hierdoor reduceren. 
Hoewel het zeer effectief is in de praktijk, is deze methode niet populair omdat het moeilijker 
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is om te vertellen aan belanghebbenden dat het project nog niet gestart is dan om te zeggen 
dat het vertraagd is. Een ruwe capaciteit planning kan gebruikt worden om de consequentie 
van resource beslissingen door te nemen voor alle projecten (Hans et al., 2007). Ruwe 
capaciteitsplanning is gekarakteriseerd door hoge flexibiliteit in relatie met hoge verwachte 
kosten van het verkennen van flexibiliteit. Hoewel ruwe planningtools niet geschikt zijn voor 
variabele werkinhoud. Er wordt vanuit gegaan dat onzekerheden worden opgelost door het 
gebruik van het juiste niveau van aggregatie en reservering van extra inzet van mensen en 
middelen. De drang om mensen en middelen voor het voile gebruik in te zetten kan sterk 
zijn, maar creeert een fragiele projectstructuur, omdat het voorkomt dat onvoorziene 
veranderingen en technische problemen resulteren in een vuurgevecht. Adler et al. (1995) 
laten zien dat het toevoegen van spelingscapaciteit voor bottlenecks, de meest effectieve is 
in het verbeteren van de doorlooptijd. Het toewijzen van prioriteiten aan alle 
teammedewerkers is belangrijk voor het verhogen van doorlooptijd. 

Onzekerheid en onduidelijkheid veroorzaken onvermijdelijk veranderingen voor taken en 
taakstructuren. De eerste stap om om te gaan met deze onzekerheid is te zorgen dat 
iedereen het project begint met dezelfde verwachtingen over hoe om te gaan met 
veranderingen. Om dit te bereiken moet een zogenaamd onzekerheidsprofiel worden 
samengesteld. Dit is de kwalitatieve karakteristiek van de mate van onzekerheid die invloed 
heeft op het project. Het creeert acceptatie bij degene die betrokken zijn bij onzekerheid en 
welk effect dit heeft op de directie. 

Een ander belangrijk aspect van traditionele projectplanning is het management van risico's. 
Door een proactieve benadering moet de organisatie de consequentie van onzekerheid 
verminderen, wanneer de start van een project wordt genaderd. (Ward en chapman, 2003). 
Planning methoden bevatten vaak ook de creatie van een risico-inventarisatie, preventieve 
acties om de belangrijkste risico's op te lossen (Pich et al., 2002). Een focus alleen op 
risicomanagement is niet voldoende. Ze stellen een combinatie van risicomanagement en 
kansmanagment, samengevat als onzekerheidsmanagement voor (Ward en Chapman, 
2003). Ze benadrukken dat effectief en efficient projectmanagement rekening houdt met alle 
bronnen van onzekerheid. 

Uit de probleemkluwen kwam al eerder naar voren dat de calculatiefase van een nieuw 
project in het verleden niet goed verliep. Terwijl juist in deze fase financiele beslissingen 
worden genomen die van invloed zijn op het verdere verloop van het project. Standaardisatie 
van de calculatiemethode is met het huidige projectbureau sterk verbeterd. Toch wordt er 
niet gekeken naar mogelijk onvoorziene zaken. Daarom is er in samenwerking met een 
projectteam een risico-inventarisatie model voor de afdeling brandbeveiliging ontwikkeld. Het 
is een rekenmodel dat een waarde voor de risico's geeft, waarop vervolgens actie 
ondernomen kan worden. Volgens Fine en Kenneth kunnen risico's van gevonden gevaren 
worden gekwantificeerd. Het model geeft geen checklist of methode aan om tot de 
benoeming van gevaren te komen (Kinney, 1976). 

De Fine en Kenneth methode hanteert drie factoren die het risico bepalen: Frequentie (de 
frequentie dat risico optreedt), Ernst (de gevolgen van het risico) en Detectie (de kans dat 
een gevaar optreedt). Het risico wordt vervolgens gegeven door een vermenigvuldiging van 
deze drie factoren: R = F x E x D 

Tabet 6.2: Kwantificeren van risico's 
Kwantificeren van risico's 

Frequentie 1 komt niet of zeer zelden voor 
3 komt wel eens voor (1 */maand) 
5 komt regelmatig voor (1 */week) 
8 komt in veel qevallen voor (1 */daq) 
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10 komt biina in alle qevallen voor 

Ernst 1 niet ernstig (niet merkbaar) 
3 
5 
8 
10 zeer ernstig (blokkeert voortgang) 

Detectie 1 zeker tiidiq vast te stellen en te herstellen 
3 
5 
8 
10 niet tiidiq vast te stellen 

Het resultaat van de berekening van het risico wordt ingeschaald binnen vijf niveaus, te 
we ten: >320 I 160-320 I 70-160 I 20-70 I <20 . 
321 t/m 1000 
161 t/m 320 
71 t/m 160 

20 t/m 70 
0 t/m 19 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Risico is aanwezig, echter goed te voorkomen en dmv 
beheersmaatre el te controleren 
Risico is klein 
Risico is zeer klein 

BE kwaliteit schouwing/revisie gegevens bij renovatiewerken is erk1ekeningen niet uitvoerbaar coordinatieoverleg 
onjuist 

···T····· BE iS·heto·.;;werp·.;0igens·i;es.ei<·v;e1reairsee·rt>aEir"(Wr .. ·· ·· ············· ··· ·· ··· ·· ·· ··· ·· ·· ·· aarwe·bei001cn1et>b&iii&is·t"e·· ······ ·· ••• ••• •·· ••• •• •· ·· ··• ••• auior;s&ii81ijs·,9,;·········· 
maken wat niet kan 

····s·--··· ee onderiegg·ers:ootwe;p·specMca1res·van·ieveraric1EirSt:a:v:beste·k····· ··· ·· ··· ·· ·· ··· ·· ·· ·· iiiStai1at;es·vo1cioeiiiii&t"aan·i;er····· ·· ··· ··· ·· · ·· ·· ·· ·· ··· ··· contro1e·contrac;-······ .. 
verplichtingen komen niet overeen bestek 

Figuur 6.2: Risicoinventarisatie 

Het model zal in een aantal nieuwe projecten moeten worden ge"implementeerd. Daarbij 
zullen de omschrijvingen van risico's gedurende en na afloop van deze projecten moeten 
worden geevalueerd. Hierdoor krijgt men een toegesneden model voor de afdeling 
brandbeveiliging. Een risicoinventarisatie standaard moet een dynamische tool zijn. Op het 
moment dat dit wordt gebruikt als een statisch invullijstje mist het draagkracht in de 
uitvoering daarvan. Figuur 6.3 laat de regelkring zien voor deze risicoinventarisatielijst. 

Figuur 6.3: Risicoinventarisatie cirkel 

Als we terugkijken naar de initiele probleemschets zien we met behulp van deze 
risicoinventarisatie en het projectbureau dat de problemen tijdens de ontwerpfase 
voorkomen worden (zie figuur 6.4). 
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tart calculatie start ontwerp einde project 

Figuur 6.4: Effect projectstructuur 

6.2 Uren- en materialenplanning 

Een plan is nodig om richting te geven tijdens een project. Een plan voorziet het projectteam 
inzicht in het werk wat gedaan moet warden. Een projectplan ondersteunt de verwezenlijking 
van de projectdoelen. De belangrijkste elementen in een projectplan zijn de projectdoelen, 
projectbenodigdheden en projectschema. Dvir et al. (2003) veronderstellen dat projectsucces 
positief is gerelateerd met de tijd die is ge'investeerd in de projectdoelen. Lynn et al. (1999) 
benadrukken dat met name stabiliteit van de doelen belangrijk is. Het stellen van 
projectdoelen door het definieren van benodigdheden en ontwikkeling van technische 
specificaties is een kritieke fase in een project (Meredith and Mantel, 2000). Verschillende 
hulpmiddelen zijn beschikbaar voor projectplanning zoals Gantt charts en activiteitschema's 
zoals CPM. Deze traditionele methoden voor planning en controle gaan ervan uit dat de 
activiteiten in een project bekend zijn bij de betrokkenen. 

Volgens Ward en Chapman (2003) is het meest gebruikte onzekerheidsgebied de variabiliteit 
van de grate van projectparameters, zoals taakafrondingstijd. Dit betekent planning maar 
geeft ruimte voor taken die nog gepland moeten warden. Op het moment dat voldoende 
mensen en middelen beschikbaar zijn, kan er nog steeds een behoorlijke onzekerheid 
ontstaan omdat werknemers neigen om de afrondingstijd te onderschatten. (Buehler et al., 
1994). Normaal is er tijdens projecten de neiging om speling in het project te geven om de 
onzekerheid en gemiste deadlines te voorkomen. Parkinson's wet beweert dat werknemers 
alle tijd opmaken totdat het project moet zijn opgeleverd (Gutierrez en Kouvelis, 1991 ). Dit 
houdt in dat iedere speling in het project verloren gaat aan lagere productiviteit van de 
werknemers, dit resulteert in een zogenaamde planningparadox. 

Een ander projectplanningsaspect is de planning van mensen en middelen op het project. De 
beslissingen zijn: waar moeten buffers warden gecreeerd voor mensen en middelen en 
hoeveel moeten warden toegewezen aan een project (Anderson en Joglekar, 2005). Het 
plannen van mensen en middelen is erg belangrijk omdat dit in het geval van de afdeling 
brandbeveiliging de belangrijkste kosten factor is van een project en daarmee afhankelijk is 
van het succes van een project. In de praktijk is het daarom gebruikelijk om de hoeveelheid 
mensen en middelen te minimaliseren terwijl er nog steeds voldaan wordt aan de project 
mijlpalen die gedefinieerd zijn in BEMS. Het toevoegen van mensen en middelen bevordert 
de efficiency tot een bepaald punt, wanneer dit punt wordt overschreden daalt de capaciteit 
flink door de verandering in de manier van uitvoering. Het monitoren en controleren wordt 
belangrijker gedurende de projectuitvoering om de variatie tussen geplande en actuele 
prestatie te verminderen (Meredith en Mantel, 2000). 

Tevens moet het projectteam en het plan erg flexibel zijn. Onzekerheid kan het beste 
behandeld warden door actieve planning, dit is nodig als er onvoorziene verstoringen zijn of 
wanneer verstoringen teveel impact hebben om opgelost te warden bij het oorspronkelijke 
plan. Een ander belangrijk punt is co6rdinatie om deze plannen te co6rdineren, moet het 
projectteam overeenkomen dat er flexibiliteit benodigd is om te reageren op niet voorziene 
gebeurtenissen. Dit betekent dat er voldoende support moet komen vanuit het strategische 
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niveau in de organisatie om vertrouwen te creeren met het projectteam. Op deze manier 
worden conflicten voorkomen. 

Aan het begin van hoofdstuk vijf werd al aangegeven dat de regelkringen met name op 
operationeel niveau verbroken werden en juist op dat niveau moeten oplossingen worden 
uitgezocht. De directie heeft meermalen aangegeven dat inzicht in uren- en 
materiaalplanning op dit moment ontbreekt. Hierdoor is het op operationeel niveau niet 
mogelijk om op continue basis te bekijken wat de actuele stand van het project is. Daarom 
zijn onderstaande twee modellen in samenwerking met diverse projectleiders ontwikkeld. 

~ l::Hl:iU~ 
brandbeveiliaina 

URENBEWAKING febrw 
weeK 

Uitfitten/Montage UREN UREN 
Berekende Werkelijk Afwijking Uren nog 2 3 4 5 

BOUWDEELX 
Leidingen/sprinkler PROGNOSE VERWERKT Gereedheid Gereedheids 

Benodigd 
% % % ma di WO do 

Kelder-1 Transoortleidinaen 95 110 115,79 95,00 20,79- 5,8- 110 

Bouwdeel B Gebouw B Kleooostellina 75 40 53,33 100,00 46,67 40 

Sorin kier 75st 180 170 9444 100 00 5 56 

Figuur 6.3: Urenbewaking voor een willekeurig project 

r ~~~~!;Ht; t::Hl:iU~ 
MATERIAALBEWAKING 
"Ostnr. ActoRege Artnr. umschriJvlng Stuksprijs Tefloneren Asntal in offerte 20000079 Totaalprijs Pr.korting 7% Totlncl.Kortlng 
001000 ~023 1168900101 "'~~ UN150 655,95 7 4591 ,65 321 ,42 4270,23 

P100 20000480 Flow-Switch 1' tbv DN40 8290 0 
P042 20000897 Flow-Switch DN80 7340 0 0 00 000 000 

002000 P024 20001147 Flow-Switch DN100 7340 54 3963 60 277 45 368615 
P043 595900030 Grinnell Teruoslaoklep DN80 CV·1or/or 103,51 0 0 00 000 000 

003000 P025 595900040 Grinnell Teruaslaakleo ON100 CV-1 ar/ar 9274 54 5007 96 350 56 4657 40 
P072 595900060 Grinnell Teruoslaokleo DN150 CV-1 ar/or 18310 2 36620 25 63 34057 

F1guur 6.4: Matenaalbewakmg voor een wtflekeung pro1ect 

De modellen geven een actuele status weer van de hoeveelheid uren I materiaal dat reeds 
verbruikt is en de hoeveelheid die nog open staat van de gebudgetteerde hoeveelheid. 
Hiermee wordt voorkomen dat het projectteam pas aan het einde er achter komt dat de 
projectdoelstellingen niet gehaald worden. In figuur 6.3 en 6.4 is te zien dat uren- en 
materiaalplanningsschema's tijdig sturen tijdens de montagefase mogelijk maken. Hierdoor 
worden de problemen tijdens de initiele probleemsituatie (projecten te laat, ad-hoc 
beslissingen) voorkomen (figuur 6.6). 

Figuur 6.5: Uren- en materialen regelkring 
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tart calculatie start ontwerp einde project 

Figuur 6.6: Effect uren- en materialen planning 

6.3 Competenties vs functieprofielen 

Projectleden hebben een informatievoorsprong: zij weten beter dan de projectleider wat hun 
capaciteiten zijn. Het probleem voor de projectleider is derhalve: hoe kunnen projecten zo 
worden opgesteld dat 'als vanzelf' de meest capabele werknemers op de juiste plaats het 
juiste werk doen? 

De projectleider is niet goed in staat vast te stellen in hoeverre de teamleden zich 
daadwerkelijk inspannen om verplichtingen na te komen en of de resultaten goed of slecht 
zijn. Hetzelfde geldt voor de directie van brandbeveiliging, die als eindverantwoordelijke 
moeilijk de inspanningen en resultaten van werknemers kan beoordelen. 

Prikkels winnen aan kracht bij een beperkt aantal concrete doelstellingen die voldoende 
constant zijn over de tijd. Nadeel is wel dat dit ten koste gaat van flexibiliteit. Het ontbreken 
van heldere doelstellingen geeft projectteams een grote vrijheid om beslissingen te nemen 
die niet door de organisatie hoeven te worden gelegitimeerd. Gevolg is een verdere 
verwatering van prikkels. Het heeft voor de projectteam's nauwelijks nut om doelstellingen te 
behalen; deze veranderen toch steeds. 

Meetbaarheid van resultaten 
De organisatie dient indicatoren te ontwikkelen die voldoende gecorreleerd zijn met de 
doelstellingen van de organisatie. Dit kan ook een combinatie van indicatoren zijn. 

Kenmerkend aan een grote organisatie zoals Burgers Ergon is dat sprake is van een zekere 
hierarchie. Het management stuurt - veelal met inbegrip van een aantal tussenlagen in de 
organisatie - werknemers aan op decentraal niveau. Het voordeel hiervan is dat de 
tussenliggende lagen beter weten wat een niveau lager gebeurt dan de opdrachtgever 
bovenaan de keten. Tegelijkertijd loert echter het gevaar van collusie: verschillende lagen in 
de organisatie kunnen besluiten om onwelgevallige informatie niet naar boven te sturen. 

Werknemers zullen zich bij de uitoefening van hun taken niet alleen laten leiden door 
financiele prikkels. Voornamer is de voldoening van aspecten die aan projecten verbonden 
zijn en vrijheid waarover ze beschikken tijdens het werk. Dit wordt wel aangeduid als 
'intrinsieke motivatie' lntrinsieke motivatie kan gelegen zijn in ideologische of sociale 
motieven. Als die motieven overeenkomen met de doelstellingen van de organisatie 
vermindert dit het aansturingsprobleem van de opdrachtgever. Prikkels hoeven dan niet altijd 
nodig te zijn. 

Uit experimenteel onderzoek Kreps, 1997 en Frey en Jegen, 2001 blijkt dat extrinsieke 
financiele prikkels ten koste kunnen gaan van intrinsieke motivatie, zelfs bij die activiteiten 
waarop het projectteam beloond wordt. De reden hiervoor is dat - op zijn minst in de 
perceptie van de organisatie - door prestatiebeloning het karakter van de te verrichten 
activiteit verandert. Bovendien kan de taak veel zwaarder zijn dan vooraf gedacht. Uitkomst 
kan dan zijn dat prestatieprikkels ten koste gaan van prestaties. Ook kan de organisatie hier 
op inspelen door bij de aanname van nieuw personeel vooral te selecteren op werknemers 
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die reeds over de juiste intrinsieke motivatie beschikken. Dit vermindert de noodzaak van 
extrinsieke prikkels. 

Een ander vorm van intrinsieke motivatie is die van (professionele) status. Binnen de 
afdeling brandbeveiliging wordt het behalen van bepaalde diploma's gezien als 
'vakmanschap'. Men wil graag tot de besten in het vakgebied gerekend worden, los van de 
beloning die hier aan gekoppeld is. Door goede prestaties te leveren kunnen projectleden 
deze status bereiken. Status en carrierebelangen zullen wellicht sterke overlap vertonen. 

Competenties 
In onderstaand schema wordt het verband weergegeven tussen het resultaat van arbeid, het 
vertoonde gedrag en de vereiste en beschikbare competenties 

Figuur 6. 7: verband tussen resultaat, gedrag en competenties 

Door dit schema te betrekken op het werk kunnen de aandachtspunten als volgt worden 
omschreven: 

);;> Resultaat: de output die de medewerker levert; 
);;> Observeerbaar gedrag: het gedrag dat de medewerker vertoont bij het uitvoeren van 

het werk; 
);;> Kennis, vaardigheden en attitude: de input die een medewerker gebruikt om zijn werk 

uit te voeren (competenties) 
);;> Competentie-profielen: de verschillende competenties die een medewerker moet 

bezitten om het werk uit te voeren. 

Daarom wil men de resultaten verbeteren, dan moet het vertoonde gedrag van medewerkers 
gerelateerd te worden aan het gewenste gedrag op de competenties uit het 
competentieprofiel. Om dit te bereiken dienen de competenties van de medewerkers 
continue te worden ontwikkeld. Onderstaand geeft een overzicht van een regelkring waarbij 
competenties kunnen worden gestuurd binnen de afdeling brandbeveiliging. 

1. Competentiemanagement 
Hierbij wordt de koers bepaald, de kerncompetenties van de organisatie beschreven en de 
verwachtingen van het werken met competenties uiteengezet. Vervolgens wordt bepaald hoe 
de koers gerealiseerd gaat worden, welke instrumenten moeten worden gebruikt en welke 
functiecompetenties er relevant zijn. De randvoorwaarden voor het managen van 
competentieontwikkeling worden gecreeerd. 

2. Competentiemeting 
In de aanpak vormt meten de cruciale verbinding tussen managen en ontwikkelen. Door te 
meten wordt helder hoe competent de organisatie en de mensen op dit moment zijn. 
Daarnaast wordt een beeld verkregen van het collectief en individueel potentieel en de mate 
waarin deze te ontwikkelen zijn. Bij competentiemeting worden twee meetmomenten 
onderscheiden: de nulmeting (Hoe doet de organisatie het op dit moment? Waar liggen de 
sterke punten? Welke punten zijn te ontwikkelen?) en de nameting, na het doorlopen van 
een ontwikkelingstraject (Hier wordt bepaald wat wel en niet is gehaald, of de medewerkers 
voldoende ontwikkeld zijn?) 
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Naast voldoende kennis dienen medewerkers te beschikken over competent gedrag 
teneinde een goed prestatie te behalen. Organisatie hebben om die reden behoefte aan 
instrumenten die competenties in kaart brengen. 

3. Competentieontwikkeling 
Het doel van competentieontwikkeling is mensen en organisaties in beweging te krijgen en 
succesvol te laten zijn in de toekomst. Na de nulmeting hebben mensen zicht op de te 
ontwikkelen competenties. Uit de resultaten kan een competentiegericht leermenu 
ontworpen warden (Persoonlijk OntwikkelingsPlan). Dit bestaat uit verschillende 
leerinterventies die hierbij aansluiten, te weten: training I opleiding, coaching, 
ervaringsgericht leren en inspiratiebronnen. Zo ontstaat het persoonsgebonden leertraject. 

4. Competentieadvies 
Om competentieadvies uit te kunnen brengen zijn drie succesfactoren van belang: 

» Communicatie, hoe wordt er gecommuniceerd over de beweegredenen, de 
verwachte resultaten en de bevindingen. 

» Commitment, de implementatie slaagt alleen wanneer alle betrokkenen 
verantwoordelijkheid nemen en van daaruit competent handelen. 

» Competenties, alle interventies moeten consequent en consistent vanuit de 
competentiegedachte ingericht warden. Dit vereist maatwerk; iedere organisatie is 
tenslotte uniek en bepaald zijn eigen koers. 

Daarom is er in onderstaande tabel een model gegeven voor deze regelkring waarbij 
competenties uitgezet kunnen warden tegen functieprofielen (zie ook bijlage 10). De 
functieprofielen zijn herzien en gekoppeld aan een normering. 

Tabel 6.3: c omoetenties vs unctieoro iel 

Proiectleider 
Norm Score Afwiiking 

Taken 
Ondersteunen begeleiden, leidinaaeven 80 90 10 
Bewaken gemaakte afspraken 80 70 -10 
Overleg voeren 80 60 -20 
Plannen bewaken projectvoortgang 80 80 0 
Bewaken financiele voortqano 80 80 0 
Onderhouden en uitbouwen bestaande contacten 80 90 10 
Vaardigheden voor maken calculaties I offertes 80 80 0 
Bevorderen samenwerkino tussen projectteam en daarbuiten 80 60 -20 
Signaleren van risico's binnen projecten 80 70 -10 

Bevoegdheden 
Zelfstandiq nemen van maatregelen en beslissinqen 80 90 10 
Delegeren van taken 80 80 0 
Aangaan van verplichtingen met andere partijen 80 80 0 

Verantwoordelijkheden 
Zorgdragen voor goede en volledige taakuitoefening 80 60 -20 
Uitvoeren kwaliteitscontroles 80 70 -10 
Naleven en toezicht houden contractdocumenten, kwaliteitsnormen en 10 
richtlijnen 80 90 
Zorgdragen voor juiste invulling van arbo- en milieutaken 80 80 0 

Elk jaar werkt de directie voor elke werknemer het competentieoverzicht bij . Als een 
medewerker een training heeft gevolgd, wordt de training ingevuld in het competentie 
overzicht en hierdoor veranderen automatisch de scores op de competenties van de 
persoon. De directeur kan de competentie scores overigens altijd handmatig aanpassen. 
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Ondersteunen begeleiden, leidinggeven 

Plannen bewaken projec!IA'.lortgang 

~ 
~ 

Aangaan van verplichtingen met andere partijen Onderhouden en uitbouwen bestaande contacten 

Vaardigheden IA'.lor maken calculaties I offertes 

elA'.lrderen samenwerking tussen projectteam en 
daarbuiten 

Signaleren van risico's binnen projecten 

Figuur 6.8: Competenties vs functieprofiel 

Met behulp van een grafische weergave kunnen de competenties worden uitgezet tegen de 
functieprofielen. Deze weergave is een regelkring in die zin dat jaarlijks het schema uit figuur 
6.8 wordt besproken met de medewerker. Hierbij wordt de voortgang van de competenties 
besproken. Op basis van deze bespreking wordt er gestuurd op de afwijkingen, er wordt 
besproken voor welke competenties er nog groeimogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door het 
volgen van een cursus MsProjects. Op deze manier ontstaat de onderstaande regelkring die 
jaarlijks zal worden doorlopen met de betreffende medewerker. 

Figuur 6.9: Rege/kring ontwikkelen functieprofielen 

Deze regelkring zorgt ervoor dat de vaardigheden die benodigd zijn voor het doorlopen van 
een project verbeterd worden. Dit resulteert in een optimaal projectverloop (zie figuur 
6.10). 

Figuur 6. 10: Effect ontwikkelen functieprofielen 
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6.4 Kennisdatabase 

Een veel gebruikte definitie van onzekerheid is het gebrek aan informatie. In de definitie van 
Galbraith (1973) is onzekerheid het verschil tussen de hoeveelheid informatie benodigd om 
de taak uit te voeren en de hoeveelheid informatie die de organisatie al bezit (Daft en Lengel, 
1986). 

Het belang van informatieverwerking en kenniscreatie is een belangrijke factor bij 
projectteams. Bell et al. (2002) bekijkt verschillende organisatiekennis theorieen, twee 
daarvan zijn belangrijk, proces- en managementkennis. De eerste is gebaseerd op de 
veronderstelling dat organisaties leren door informatie te verwerken. Deze benadering 
benadrukt de constructie van kennis verzamelen welke bekend zijn bij de organisatie. Zoals 
intelligentie (cognitieve mogelijkheden om informatie te verwerken) en opslag van kennis 
(informatie over bijvoorbeeld cadtekeningen). Aan de andere kant wordt benadrukt dat 
kennis een management activiteit is (Bell et al., 2002). Managers spelen een belangrijke rol 
bij organisatiekennis, als de dragers van verandering in organisatiewaarden, systemen en 
norm en. 

Kennisstrategie is waar het projectteam nieuwe terugkoppeling verkrijgt van de omgeving. 
Pich et al. (2002) suggereren dat planningssystemen voor kennisvergaring visionair zijn en 
politiek gericht zijn van nature. Om onvoorziene gebeurtenissen te herkennen en een juiste 
reactie te ontwikkelen, moet de omgeving continue worden gescand voor extra informatie 
waarvan het team kan leren. Dit verondersteld dat er capaciteit vrijgemaakt moet worden 
voor kennis vergaren, testen en herplanning. 

Lerende organisatie 
In een organisatie is sprake van een continu leerproces met, in meer of mindere mate, een 
voortdurend zoeken naar nieuwe mogelijkheden in een proces van zoeken naar evenwicht 
tussen deskundigheid van de verschillende leden van de organisatie. 

Een organisatie leert omdat de strategie van de organisatie, aanzet en doordat kennis 
ontstaat vanuit de ervaringen van de samenstellende delen. Oat resulteert in een gedeeld 
begrip onder de leden van de organisatie en de institutionalisering van nieuwe procedures, 
routines en systemen (Crossan et al., 1999). Het leren vindt plaats door kennisvergaring van 
de werknemers en door het adequaat vastleggen en overdragen van die kennis. 
Voor een organisatie is het essentieel dat het organisatiegeheugen goed is georganiseerd. 
Het is belangrijk dat de kennis die ten grondslag ligt aan onder meer procedures, routines en 
systemen, zoveel als mogelijk expliciet is gemaakt en gemakkelijk toegankelijk is. Een 
adequaat middel daartoe is het inzetten van een gegevensbestand voor organisatiekennis. 

Het gegevensbestand voor een projectorganisatie moet inhoud geven aan twee hoofdzaken, 
namelijk de vorm van de organisatie en het leren van de organisatie. Oat wil zeggen dat het 
relevante kennis moet bevatten met betrekking tot de bestaande en eventueel gewenste 
vorm van de organisatie, en kennis die relevant is voor het leerproces dat invulling moet 
geven aan het leren van de organisatie. Binnen Burgers Ergon zal hiervoor een soort 
kennisdatabase moeten worden ontwikkeld. Deze informatiebron zal dan opvraagbaar zijn 
via het intranet van Burgers Ergon. Deze intranet website is geschikt voor kennis opslag, en 
eveneens kunnen bestanden als bijlage worden geupload. Op individueel niveau kan iedere 
medewerker relevante kennis en ideeen die voortkomen uit de ervaringen van projecten 
vastleggen. 

Voor een lerende organisatie behoort dialoog, of een vergelijkbaar instrument, een vast 
gegeven te zijn, want voor een dergelijke organisatie moet er voortdurend gewerkt worden 
aan een optimale afstemming binnen de projectomgeving. Binnen Burgers Ergon kan er 
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eenmaal per jaar een meeting ingepland warden, waarbij de projectteams overleggen welke 
speerpunten de komende periode behandeld gaan warden. Zulke overleggen dienen 
participatief van aard te zijn, dus deze punten dienen in goed overleg gekozen te warden. In 
onderling overleg dient de prioriteit van de verbeterpunten overeen te komen. Ter indicatie 
van de prioriteit kan de gewenste situatie (soil) vergeleken warden met de huidige situatie 
(ist). Bij een grate discrepantie heeft dat punt een hoge prioriteit. Het voordeel van deze 
centrale bijeenkomsten is dat de directeur het overzicht kan houden wat er speelt binnen de 
afdeling. En kan daarnaast besluiten om indien gewenst, extra middelen in te zetten. 
Bijvoorbeeld het uitnodigen van sprekers met betrekking tot een bepaald verbeterpunt. 

Deze dialoog zal een leerproces op gang brengen, waarin met elkaar beter leert verstaan en 
dat maakt dat er een degelijk platform ontstaat waarop de organisatie optimaal kan 
functioneren. Oat leerproces zal leiden tot effecten die zich na verloop van tijd in de 
organisatie zichtbaar zullen zijn en daarna ge"implementeerd kunnen warden. Tijdens deze 
dialoogsessies gaat het er niet om, om gelijk veranderingen te realiseren. Het gaat er in een 
dialoog eerst om, dat men elkaar leert verstaan. 

Op operationeel niveau moet er een instrument warden ontwikkeld, dat individueel is te 
gebruiken en waarvan de resultaten de basis vormen voor de dialoog op tactisch niveau. 
Opslag van kennis in de vorm van een elektronische databank zal verschillende problemen 
uit de initiele probleemschets wegnemen. Door een kennisdatabank is de afdeling 
brandbeveiliging in staat om het kennisniveau van de organisatie te verbeteren en te 
behouden. Dit zorgt voor een verlaging van de werkdruk, minder afstemmingsproblemen en 
kunnen projectbeslissingen warden genomen met behulp van de ervaringen uit het verleden. 

Figuur 6. 11: Regelkring ontwikkelen kennisdatabase 

Deze regelkring zorgt ervoor dat de vaardigheden die benodigd zijn voor het doorlopen van 
een project verbeterd warden. Dit resulteert in een optimaal projectverloop (zie figuur 6.12) 

Figuur 6.12: Effect ontwikkelen kennisdatabase 

6.5 Veranderplan 

Het doel van dit plan is om de meest prominente veranderingen te identificeren in de huidige 
organisatie, de weerstand voor deze veranderingen en hoe deze te voorkomen. Delta 
analyse is een analyse die de grootste verschillen tussen de huidige situatie en het ontwerp 
weergeeft (Van Aken et al. , 2006). Deze analyse is essentieel omdat de interventies zich met 
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name moeten richten op deze acties. Voorgaande oplossingen zijn gericht op operationeel 
niveau, toch moet een verandering worden aangestuurd op alle niveaus binnen Burgers 
Ergon. Deze veranderingen zijn samengevoegd in tabel 6.4. · 

1. Projecten opstellen zodat de meest capabele werknemers op de juiste plaats het juiste 
werk doen 

2. Wanneer nieuwe projecten gestart worden moet een 'pull policy' worden gehanteerd. 
Alleen die projecten mogen starten die een ontwikkelplan en een risico inventarisatie 
hebben. 

3. Pas het onzekerheidsprofiel toe bij het begrijpen en accepteren van 
projectveranderingen (kwantitatief) 

4. Opstellen van een kennisdatabase welke benaderbaar is via het intranet. 
5. Alie werknemers moeten dezelfde doelen en verwachtingen hebben die de organisatie 

stelt 

6. Gebruik uren- en materialenplanning om de voortgang van het project te monitoren 
(visuele presentatie) 

7. Periodiek overleg waarbij projectteams overleggen welke speerpunten en 
kennisuitwisseling de komende periode behandeld gaan worden 

8. Pas een aggregaat planning toe met weinig detail, maar wel realistisch. Bij het toewijzen 
van mensen en middelen moet er spelingscapaciteit worden toegevoegd 

9. Vertoonde gedrag van medewerkers relateren aan gewenste gedrag van de 
competenties uit het functieprofiel (continue ontwikkelen) 

10. Gebruik Gantt charts om deadlines te identificeren en te sturen 
11. Het continue delen van kennis welke opgeslagen wordt in een kennisdatabase 

12. Transparantie creeren door het openstellen van informatie zowel top-down als bottom
up. 

13. Sturen op intrinsieke motivatie (ideologische of sociale motieven) 
14. Verbeter de schatting van de verwachte doorlooptijd door het noteren van schattingen 

en actuele doorloo ti'den in een database. 

Weerstand om te veranderen 
Bij een veranderplan kan altijd weerstand optreden. Eerst moeten de werknemers bekend 
raken met de veranderingen. Van Aken et al. (2006) noemt vijf bronnen van weerstand. 

Verschil van inzicht D D D D 

Gebrek aan vertrouwen D D 

Lage D 

veranderin s ezindheid 
D 

De eerste rij geeft aan of veranderingen last hebben van "het niet (willen) begrijpen". Zoals 
het niet willen inzien dat bepaald gedrag niet bijdraagt tot het verbeteren van de organisatie. 
Verschil van inzicht speelt bij Burgers Ergon vooral bij het vormen van planningen, daarbij 
zullen historische data bijdragen bij het begrip van inzicht. Het gebrek aan vertrouwen zal 
geen grote rol spelen bij Burgers Ergon, eventueel bij het delen van kennis. Lage 
veranderingsgezindheid zal alleen een probleem vormen op het moment dat vastgehouden 
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wordt aan oude normen en waarden uit het verleden. Belangenconflicten zullen geen 
probleem vormen bij de juiste intrinsieke motivatie. 

lnterventie strategie 
Weerstand om te veranderen kan opgelost worden door een op maat gemaakte 
veranderstrategie te presenteren. In de basis zijn er drie soorten interventies. De eerste is de 
inhoudelijke interventie. Deze interventie moet gebruikt worden voor de eerste drie bronnen 
van weerstand. De culturele interventie is betrokken bij de analysefase en de ontwerpfase. 
Het wordt gebruikt om de lage veranderingsgezindheid op te lessen. En tot slot politieke 
interventie is een formele interventie, welke gebruikt wordt wanneer er verschillen van 
mening of belangenconflicten zijn. Gebaseerd op de bron van weerstand een gepaste 
interventie van de drie groepen zal warden gegeven. 

Verander plan 
De inhoudelijke veranderingen zijn redelijk voor de handliggend, daar zal weinig weerstand 
zijn. Hoewel meer informatie over deze veranderingen benodigd is. Daarom het rapport en 
met name een toegepaste presentatie voor de veranderingen zal nodig zijn. De 
machtsinterventie is lastiger. Hier kan onenigheid ontstaan met de oplossing (op technisch, 
economisch of persoonlijke gronden), of belangenconflicten. Daarom politieke interventie is 
een allereerste vereiste. Tot slot culturele interventie, de oplossing moet worden 
gemodificeerd in samenwerking met de belanghebbenden. 

De ontworpen operationele regelkringen moeten met behulp van deze interventiestrategie 
worden ingevoerd. Daarbij zijn alle regelkringen belangrijk om te implementeren. Toch zijn 
de mensen en middelen bij de afdeling brandbeveiliging beperkt, daarom moet er een 
prioritering worden aangebracht welke verandering in ieder geval moeten worden 
doorgevoerd. Daarbij is het creeren van een database het belangrijkste in deze reeks. In 
figuur 6.1 is te zien dat de oplossing van het creeren van een kennisdatabase gekoppeld is 
aan kernprobleem (D) Te weinig kennisoverdracht en kennisbehoud op de afdeling 
brandbeveiliging. Het wegnemen van dit kernprobleem zorgt voor de grootste afname van 
problemen en gevolgen in het stroomdiagram. Tevens vormt het creeren van een 
kennisdatabase meteen een goede basis voor het opslaan van informatie voor de drie 
overige oplossingen. 

Val idatie 
De ontworpen regelkringen zijn nog niet uitontwikkeld en ge"implementeerd binnen de 
afdeling brandbeveiliging. Dan blijft de vraag in hoeverre dragen deze operationele 
regelkringen nu daadwerkelijk bij tot verbetering, en in hoeverre gaan deze regelkringen 
gebruikt warden. Het voorspellen hiervan is lastig, een operationele oplossing zou een aantal 
keer de regelkring moeten doorlopen om de oplossing te kunnen valideren. Door tijdgebrek 
voor een pilotproject, is een enquete ontwikkeld en verstuurd naar alle projectleiders (zie 
bijlage 11 ). Hierin wordt gevraagd wat de projectleiders van de afdeling brandbeveiliging 
vinden van de verbeteringen die in het verleden zijn gemaakt en de verwachting van de 
verbeteroplossingen in de toekomst. Daarvoor zijn stellingen gemaakt die beantwoord 
kunnen worden met een vijfpunt Lickert schaal varierend van "zeer mee eens" tot "zeer mee 
oneens". In het algemeen waren de projectleiders vertrouwensvol, voor de toekomstige 
verbeteringen. Waarbij een aantal stellingen er in positieve zin uitsprongen. De stelling "Bij 
projecten wordt een afwijkingenlijst bijgehouden waarin elke afwijking die niet in de offerte is 
opgenomen schriftelijk wordt vastgelegd" werd extra hoog beoordeeld in de categorie van 
verbeterprojecten die reeds ingevoerd zijn. Eveneens scoorden in de categorie toekomstige 
verbeterprojecten de stellingen "uren- en materialenplanning" en "ontwikkelen van een 
kennisdatabase" zeer hoog. Dit geeft vertrouwen voor de verbetertrajecten die nog gaan 
komen. De stelling ''verbeteringen die medewerkers aandragen warden door de directie 
opgepikt" scoorde neutraal, dit is een verbeterpunt voor de directie van de afdeling 
brandbeveiliging. Uit gesprekken blijkt dat de wisselwerking zowel top-down als bottom-up 
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verbeterd moet worden. Bottom-up zal er meer informatie moeten worden uitgedragen om 
problemen bespreekbaar te maken. En top-down zal er beter geluisterd moeten worden naar 
de problemen die er spelen. Op deze manier zullen de regelkringen zich sluiten en is 
herhaling van de regelkring mogelijk. 

lmplementatieplan 
Naast een val idatieplan is ook een implementatieplan essentieel voor het succesvol invoeren 
van de regelkringen. Kernpunt daarbij is dat de directie van de afdeling brandbeveiliging een 
prioriteitenlijst moet uitdragen die de missie en visie van de afdeling uitdragen. De richting 
waar wil de afdeling naar toe. 

Het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden naar een werknemer die affiniteit heeft 
met een bepaald onderwerp, zal geprikkeld worden (Sitter, 2000). Dit verhoogt de intrinsieke 
motivatie. Binnen de afdeling brandbeveiliging moeten werknemers worden opgeleid tot key
user van een bepaald verbeteronderwerp. Bijvoorbeeld het CAD programma Nordined (dit is 
een specifiek tekenprogramma voor de installatietechniek) werd in het verleden niet gebruikt 
doordat de tekenaars geen ervaring hadden met dit programma. In plaats daarvan werd het 
onderliggende AutoCad systeem gebruikt, wat geen intelligente tekenmogelijkheden biedt. 
Afgesproken is dat een van de tekenaars key-user wordt van het tekenprogramma Nordined. 
Daarbij fungeert deze tekenaar als een aanspreekpunt voor andere tekenaars, waarbij deze 
zorgt voor de opslag en het gebruik van kennis over het Nordined tekensysteem. Ook voor 
andere verbetertrajecten moeten er key-users worden aangesteld. 

Een key-user zal op periodieke basis deze kennis moeten overdragen, een geschikt medium 
hiervoor zijn presentaties. Waarin bijvoorbeeld maandelijks de key-user van het Nordined 
tekensysteem uitleg geeft over bijvoorbeeld intelligente tekenen. De directie zal hiervoor wel 
uren ter beschikking moeten stellen voor bijvoorbeeld het vergaren van kennis en het 
implementeren van een intelligente database. Een implementatieschema kan er dan als volgt 
uitzien; 

Tabet 6.6: Actiepuntenlijst afdeling brandbeveiliging...--------------------. 

Verbetertra ·ecten Ke -user 
Pro'ectleider A 
Tekenaar C 

Datum resentatie 
05-04-09 10-04-09 

Intelligent 
tekenen I 
13.00 uur I 
zaal 3.20 

Hierin is direct visueel duidelijk welke verbetertrajecten er op dit moment lopen, welke 
prioriteiten er zijn gekoppeld aan de verbetertrajecten. Ook is te zien welke persoon 
gekoppeld is aan een verbetertraject. En tot slot is te zien wanneer er een presentatie is 
gepland van een bepaald verbetertraject. In een nog te plannen overdrachtsessie zal de 
afstudeerder met alle medewerkers van de afdeling de opzet en de structuur van de 
verbeteroplossingen bespreken. En belangrijker zal er besproken worden wie het totale 
concept van probleemregelkringen in beheer gaat nemen en onderhouden. 
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7.1 Conclusies 

Dit onderzoek focuste op het sturen van prestaties binnen de afdeling brandbeveiliging. 
Tijdens de analysefase zijn vijf kernproblemen gevonden. Dit zijn (V) te weinig communicatie 
tussen- en in afdelingen, (E) Lage efficiency tijdens calculatie- en ontwerpfase, (l) structuur 
voor het aanpakken van projecten wordt niet gebruikt, (D) te weinig kennisoverdracht en 
kennisbehoud op de afdeling brandbeveiliging en (W) sturing wordt niet opgevolgd 

Om de probleemkluwen zo goed mogelijk op te lessen, is er voor gekozen om die 
kernproblemen aan te pakken die samen resulteren in het volledig oplossen van een of 
meerdere problemen. Kernpunt van deze diagnose is dat er niet gestuurd wordt op prestaties 
en planningen. De hoofdonderzoeksvraag van dit afstudeeronderzoek luidde: 

"Hoe kunnen de prestaties van de door het management opgestelde aspecten van een 
installatieproject binnen Burgers Ergon worden gestuurd, zodat het management in de 
toekomst de projectuitvoering op het gebied van effectiviteit (kwaliteit) en efficientie (gebruik 
van resources (geld, mankracht, systemen) en tijd kan verbeteren?" 

Als antwoord op deze vraag zijn verschillende operationele tools ontwikkeld. Deze 
hulpmiddelen geven op operationeel niveau ondersteuning voor de projectorganisatie. Deze 
bottom-up benadering geeft via het operationele naar het tactische en vervolgens naar het 
strategische niveau stuurinformatie. Waardoor uiteindelijk op strategisch niveau op adequate 
manier gestuurd kan worden. 

Uit de analysefase is naar voren gekomen, dat de interne probleemkluwen de meeste 
aangrijpingspunten biedt voor verder herontwerp. Belangrijke knelpunten zijn het grote 
personeelsverloop, de te hoge werkdruk wat stress en ontevredenheid creeert. lnformatie 
over de projectvoortgang is van groot belang voor het functioneren van de organisatie. De 
verschillende sturingssystemen worden door de betrokkenen binnen burgers Ergon niet 
volledig gebruikt wat leidt tot onvolledige voortgangsinformatie en onbeheersbaarheid van 
het proces. Hetgeen betekent dat projecten te laat of met extra kosten worden opgeleverd. 
Kortom er wordt niet volgens prestatiesturing gewerkt. 

Het gebrek aan adequaat risicomanagement aan het begin van een project, zorgde voor 
herwerk. De grote en de complexheid van projecten in combinatie met een onervaren 
projectteam. Ook het gebrek aan mensen en middelen heeft invloed op de prestaties van 
een project. Hoewel projectonzekerheid inherent is aan het aannemen van complexe grote 
projecten, toont dit aan dat het belangrijk is dat planning en risico inventarisatie noodzakelijk 
is voordat een project wordt gestart. Door deze complexe projecten lopen deeltaken vaak uit 
door de afhankelijkheid van andere partijen tijdens de bouwfase. In het kort er was geen 
adequate scope voor het aannemen van projecten, risico management, plannen van mensen 
en middelen en project planning. 

Het model van Nieuwhuis (2003) is een overkoepelend model dat bestaat uit regelkringen op 
strategisch, tactisch en operationeel gebied. In dit model zijn aandachtsgebieden die overal 
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en in elke omstandigheid van belang zijn. Deze aandachtsgebieden zijn; resultaten, mensen 
& middelen, structuur & cultuur en ketens. Deze aandachtsgebieden zijn gekoppeld aan vier 
operationele oplossingsrichtingen: 

1 . Risicoinventarisatie is een operationele oplossing die stuurt op resultaten waarbij 
risicocriteria bij aanvang van een project worden geformuleerd en waarbij er drie 
factoren zijn die het risico bepalen: Frequentie, Ernst en Detectie. Het risico wordt 
vervolgens gegeven door een vermenigvuldiging van deze drie factoren R = F x E x 
D. 

2. Het plannen van mensen en middelen is erg belangrijk omdat dit in het geval van de 
afdeling brandbeveiliging de belangrijkste kostenfactor is van een project en daarmee 
afhankelijk is van het succes van een project. De directie heeft meermalen 
aangegeven dat inzicht in uren- en materiaalplanning op dit moment ontbreekt. Op 
operationeel niveau is een layout gemaakt voor een uren- en materiaalplanning. 
Deze planning geeft de actuele status weer van de hoeveelheid uren I materiaal dat 
reeds verbruikt is. Hierdoor is tijdige sturing en informatie doorgifte naar tactisch en 
strategisch niveau mogelijk. 

3. Resultaatverbetering door het vertoonde gedrag van medewerkers te relateren aan 
het gewenste gedrag op de competenties. Waarbij een regelkring is ontwikkeld 
waarbij competenties uitgezet kunnen worden tegen een functieprofiel. Deze 
regelkring maakt inzichtelijk op welke gebieden de werknemer zich kan ontwikkelen 
en wat de huidige status is. 

4. Door het grote personeelsverloop de kennisintensieve markt waarin de afdeling 
brandbeveiliging zich beweegt is er behoefte aan een continu leerproces. Daarom 
moet de afdeling brandbeveiliging in samenwerking met KVM een kennisdatabase 
ontwikkelen. Relevante kennis en ideeen die voortkomen uit de ervaringen van 
projecten kunnen worden vastgelegd. Door een kennisdatabase is de afdeling 
brandbeveiliging in staat om het kennisniveau van de organisatie te verbeteren en te 
behouden. De potentie van de afdeling brandbeveiliging moeten worden omgebogen 
in een steile leercurve waarbij kennis en informatie centraal beschikbaar is in de 
afdeling. Waarbij werknemers structureel gestimuleerd worden om kennis te delen en 
op te slaan. 

Deze maatregelen zorgen voor een verlaging van de werkdruk, minder 
afstemmingsproblemen en kunnen projectbeslissingen worden genomen met behulp van de 
ervaringen uit het verleden. De basisoplossingen focussen op methoden die effectieve 
sturing in de hand werken. 

7.2 Aanbevelingen 

Een aantal aanbevelingen zijn te maken voor de afdeling brandbeveiliging, een 
kennisdatabase moet worden ontwikkeld, zodat nieuwe projecten gestart kunnen worden 
met de kennis en ervaring die er opgedaan is tijdens eerdere projecten. Het formaliseren van 
kennis en prestatie en zo bijdragen tot het opvangen van mogelijk kennisverlies. 

Dit rapport bevat een aantal lessen die zijn geleerd tijdens dit onderzoek, maar de eerste 
suggestie is dat meer lessen moeten worden geanalyseerd, gerapporteerd en omgebogen 
worden in concrete verbeteringen. Een andere aanbeveling is dat wanneer deze oplossingen 
bijdragen aan daadwerkelijke prestatieverbeteringen, deze oplossingen uitgerold kunnen 
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warden over de andere afdelingen van Burgers Ergon. De afdeling KVM dient hier een 
actieve participerende rol te spelen. 

7 .3 Reflectie 

Hieronder zullen de resultaten, de beperkingen, het proces en toekomstig onderzoek warden 
besproken. 

Resultaten 
Het onderzoek heeft zich gericht op het oplossen van de problematiek van de afdeling 
brandbeveiliging. De uitdaging hierbij was het toepassen van een geschikte theorie. Waarbij 
succesvolle groei van organisaties verbloemt dat aanpassingen nodig zijn bij veranderende 
omstandigheden (Tuhsman et al, 1986). lndien de veranderende omstandigheden niet tijdig 
geconstateerd warden, ontstaat er een crisissituatie zoals nu bij de afdeling brandbeveiliging. 
Om een crisis te overleven is een gestuurde grensverleggende verandering nodig (Aken, 
2002). 

Een installatiebedrijf zeals Burgers Ergon warden getypeerd als een projectorganisatie 
waarbij de functie van de organisatie de basis vormt tussen de basale functies van de 
organisatie. Dit is oak in lijn met De Sitter (2000) waarbij het proces vooral van doen heeft 
met het inrichten en de aard van de werkzaamheden. Bij dit onderzoek ligt daarom oak de 
nadruk op de projectstructuur. Wie zijn er betrokken bij een project en hoe wordt het project 
bestuurd en beheerst? 

Uit de heersende theoretische inzichten is de brede toepasbaarheid van het principe van de 
regelkring of de Deming's Circle is ook in dit onderzoek een beproefde methode voor 
organisatiesturing gebleken. 

De vertaling in dit onderzoek van de probleemkluwen naar operationele sturingsoplossingen 
lijkt basaal, maar is juist daardoor breed toepasbaar als sturingsmiddel binnen andere 
afdelingen van Burgers Ergon. De toepasbaarheid van dit onderzoek bij vergelijkbare 
bedrijven is groat. Hier spelen dezelfde omgevingscondities mee die voor een deel 
verantwoordelijk zijn voor de veroorzaakte problemen in het stromingsdiagram. 

Beperkingen 
De kracht van dit onderzoek komt tot uiting in de vertaling van de theorie naar praktische en 
werkbare regelkringen. Een uitdaging is dan ook om de gevonden probleemkluwen met 
behulp van theorie te vertalen naar een oplossing zonder daarbij de theorie uit het oog te 
verliezen. De keuze om de theorie te vertalen naar een operationele oplossing, resulteert 
oak in een beperking. Met bestaande theorieen is het onderzoek geanalyseerd maar er zijn 
geen nieuwe theorieen ontwikkeld die bestaande weerleggen of aanvullen. 

Sturingsmodellen zijn er op strategisch en tactisch niveau maar juist op het operationele 
niveau is er weinig wetenschappelijk onderzoek naar sturing. Misschien wel juist doordat 
sturing op dit niveau vaak triviale oplossingen zijn. Veel tijd is tijdens het onderzoek besteed 
aan het zoeken van operationele regelkringen in de literatuur. 

Proces 
Bij de initiele vraagstelling waren er zeer veel onderzoeksrichtingen mogelijk. Met behulp van 
de Porras methode is een weg gebaand om de gestelde problemen te ontwarren. Dit was het 
startpunt van de afstudeeropdracht. Via de diagnosefase middels diepteinterviews zijn de 
belangrijkste kernoorzaken achterhaald. 
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In de eerste fase van het onderzoek zijn veel invalshoeken gebruikt om te komen tot de 
juiste probleembepaling. De Porras analyse heeft daarbij veel steun gegeven in het 
doorlopen van deze fase. Verschillende analysemethodes als het 78 model en het model 
van Mintzberg zijn geprobeerd, maar bleken niet geschikt te zijn voor de situatie. 

In de aanloop van het ontwerpproces zijn diverse projectbeheersings modellen onderzocht; 
waaronder in eerste instantie een onderscheid werd gemaakt tussen theoretische 
planningsmethodieken en prestatiemanagement methodieken. Waarbij ik als onderzoeker 
lang heb gezocht naar een overkoepelend beheersingsmodel. Bij de presentatie van deze 
projectbeheersings modellen aan de directie kwam naar voren dat juist op operationeel vlak 
behoefte was aan beheersbaarheid van het proces en niet zo zeer op strategisch en tactisch 
niveau. 

Het uiteindelijke ontwerp richt zich direct op het oplossen van het belangrijkste probleem, 
namelijk de besturing van de projectorganisatie. Gezien de omvangrijke probleemkluwen, is 
er gekozen om een beperkt aantal oplossingen voor te dragen die de hoogste prioriteit 
hebben en als eerste stap genomen moeten worden in het beter besturen van de 
organisatie. Een consequentie hiervan is dat daarmee niet de gehele problematiek wordt 
afgedekt. Echter was dat ook niet de opzet van dit onderzoek. Keuzes moesten gemaakt 
worden om een bijdrage te leveren aan een oplossing voor de afdeling. 

Verder onderzoek 
Een optie voor vervolgonderzoek voor de afdeling brandbeveiliging ligt in de verdere 
uitwerking van de resultaten uit dit onderzoek en het toepassen van deze regelkringen in 
andere afdelingen binnen Burgers Ergon. Een mogelijkheid voor vervolgonderzoek voor de 
wetenschap ligt in het onderzoeken van regelkringen op operationeel niveau die effectief zijn 
binnen een organisatie. 
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EPILOOG 

Nu het einde van dit onderzoek in zicht komt is het tijd voor een persoonlijke blik op de 
plezierige periode waarin ik Burgers Ergon heb leren kennen. Als afstudeerder heb je een 
bijzondere positie binnen de organisatie. Enerzijds ben je ge'integreerd met het bedrijf en 
anderzijds neem je een onafhankelijke positie in. Vaak keek ik even over de schouder mee 
bij bijvoorbeeld het ontwerpen van een pompkamer. En werd me soms om advies gevraagd 
over bepaalde vraagstukken. Dit heb ik als zeer positief ervaren, waardoor ik beter contact 
kreeg met de mensen op de afdeling. De steer op de afdeling was het beste te omschrijven 
als zeer collegiaal en vriendelijk. Ook kreeg ik alle ruimte om mijn onderzoek uit te voeren, 
thuis, op de TU/e of op de afdeling bij Burgers Ergon. 

Nu rest mij de vraag wat is de toekomst van de verschillende operationele regelkringen bij 
Burgers Ergon. In de eerste plaats merk ik dat door mijn aanwezigheid en de aandacht voor 
bepaalde problemen de mensen op de afdeling min of meer automatisch bewuster worden 
hoe problemen in elkaar steken en belangrijker welke gevolgen ze hebben in de organisatie. 

Mijn binnenkomst bij de afdeling brandbeveiliging was min of meer tegelijkertijd met de 
nieuwe directeur, vele problemen die ik liet zien werden door de directeur direct opgepakt. 
Waardoor mijn afstudeeronderzoek parallel liep met verbeteringen die de directeur 
doorvoerde. Dit zorgde ervoor dat een aantal problemen na verloop van tijd niet voor 
kwamen in de stroomdiagnose. Aan de ene kant werd het gras voor m'n voeten weggemaaid 
aan de andere kant was dit voor mij een ideale manier om te zien of deze verbetering het 
gewenste stuureffect hadden. Ook heb ik een aantal malen het vertrek van medewerkers op 
de afdeling gezien en welke effecten dit heeft. In deze crisistijd betekent dit terug naar een 
gezonde basis en van daaruit weer opnieuw groeien om een continue positieve spiraal te 
creeren. 

Een ander leerpunt betreft het feit dat ik tijdens het ontwerpen lang heb gezocht naar een 
overkoepelend allesomvattend model waarin alle problemen worden opgelost. Hierdoor heb 
ik wellicht tijd verloren in het zoeken naar modellen, beter was het geweest om eerder 
overleg te voeren met de betrokkenen. Zodat er meer tijd over zou blijven voor het 
uitontwikkelen en invoeren van de operationele regelkringen. 
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BIJLAGE 1: Lijst van interviews 

Onderstaand geeft een lijst van interviews gehouden in de verschillende fasen van dit onderzoek. 

Naam Afdeling Functie 
Walter de Bie Brandbeveiliging Directeur 
Arjan Hengeveld Stafafdeling Productie Directeur productie 
Coos Schuiil KVM Coordinator KVM 
Martin Schotman KVM Manager KVM 
Sven Groenveld Brandbeveiliging Projectleider S&O 
Romain Boels Brandbeveiliging Proiectleider projecten 
Tabet 81.1: Interviews in de orientatiefase 

Naam Afdeling Functie 
Walter de Bie Brandbeveiliging Directeur 
Arian Hengeveld Stafafdeling Productie Directeur productie 
Coos Schuijl KVM Coordinator KVM 
Martin Schotman KVM Manager KVM 
Sven Groenveld Brandbeveiliging Projectleider S&O 
Romain Boels Brandbeveiliging Proiectleider proiecten 
Josine Stoelinga Brandbeveiliging Werkvoorbereider 
Fries van Bakel Brandbeveiliging Engineer 
Harrie van der Heiden Brandbeveiliging Werkvoorbereider 
John van Lierop Brandbeveiliging Adjunct-directeur 
Linda Selhorst Brandbeveiliging Office manager 
Bjorn Carmienke Brandbeveiliging Engineer 
Sander Rietjens Brandbeveiliging Senior engineer 
Robbie van de Heiide Brandbeveiliging Proiectleider proiecten 
Aleksandra Saric Brandbeveiliging Tekenaar 
Niels Klevant Groen Brandbeveiliging Engineer S&O 
Tabet 81 .2: Interviews in de diagnosefase 

Interview procedures en analyse 

Orientatiefase 
De eerste vragen zijn gebruikt om potentiele problemen te achterhalen. Deze vragen werden 
aangevuld met detail vragen. Deze orienterende gesprekken hadden het karakter van een 
brainstormsessie, zoveel mogelijk probleemideeen werden opgeschreven. Deze sassies werden in 
een een op een gesprek gehouden. Enerzijds aangezien een sessie met het 
verandermanagementteam plantechnisch niet haalbaar was. En anderzijds had ieder individu op deze 
manier alle mogelijkheid om vrijuit te spreken. 

Diagnosefase 
Bij aanvang van het interview werd een korte inleiding gegeven over het afstudeeronderzoek en werd 
de ge"interviewde gewezen op het feit dat de resultaten anoniem verwerkt zouden warden. De inhoud 
van de interviews hadden een open karakter. Tijdens de interviews werd gevraagd naar problemen en 
complicaties tijdens het werk. En daarnaast waren de vragen gericht op de onderliggende oorzaken. 
Deze open benadering is genomen om te voorkomen dat het onderzoeksgebied te snel verkleind zou 
warden. De medewerkers zijn gevraagd over de opgestelde problemen tijdens de orientatiefase. Met 
iedere ge"interviewde werden alle 55 problemen stuk voor stuk besproken. Daarin kon de 
ge"interviewde dieperliggende oorzaken beschrijven. Tijdens alle interviews werden de gesprekken 
genotuleerd en daarna uitgewerkt. De interviews vonden plaats in een van de vergaderruimten, op 
deze manier konden de medewerkers vrijuit spreken. Nadat alle 55 problemen zijn behandeld werd er 
aan de ge"interviewde gevraagd om verbanden (oorzaak - gevolg) aan te geven tussen de problemen 
door middel van het trekken van lijnen tussen de problemen. Daarna werd er aan de ge"interviewde 
gevraagd om de 5 belangrijkste problemen te omcirkelen. 
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BIJLAGE 2: Probleemkluwen - Brainstormsessie 

• Prefab tekeningen niet up-to-date 
• Structuur binnen afdeling ontbreekt 
• Urenbewaking + sturing ontbreekt 
• Structuur voor het aanpakken van projecten ontbreekt 
• Het kwaliteitsmanagement systeem BEMS wordt nauwelijks gebruikt door de afdeling 

brandbeveiliging. Door de afdelingen W en E wordt dit systeem wel gebruikt. 
• Klacht: BEMS is te algemeen en niet toegepast voor de afdeling brandbeveiliging 
• BEMS wordt gezien als een last en als een lijstje met de te volgen procedures 

(checklist) 
• Afdeling brandbeveiliging is alleen gespecialiseerd in sprinklertechniek 
• Afdeling brandbeveiliging heeft een negatief imago volgens andere afdelingen binnen 

Burgers Ergon 
• Prestaties onder de maat (zowel financieel als uitvoering) 
• Werkdruk hoog 
• Lage efficiency 
• Weinig tijd I weerstand om te veranderen 
• lnstallatiedelen niet op voorraad, maar directe levering op locatie 
• Levertijd van een dag wordt regelmatig niet gehaald door leverancier 
• Bestellingen vinden een dag van tevoren plaats 
• Projecten zijn gepland met weinig tijdspeling 
• Projecten te laat of met extra kosten 
• Groot personeelsverloop afgelopen jaren 
• Kennisoverdracht en kennisbehoud 
• Samenspraak tussen afdelingen elektrotechniek, werktuigbouwkunde en 

brandbeveiliging 
• Marktfocus met name op utiliteitbouw 
• Geen kenniscentrum brandbeveil iging 
• Geen allianties andere partijen 
• Offertewerk wordt uitbesteed 
• Voorbereiding (coordinatie, planning en calculatie) 
• Overdracht Project naar S&O 
• Kwaliteit inleners 
• Binding met het bedrijf 
• Juiste mensen op de juiste plaats? 
• Inefficients uren van zowel engineers als monteurs 
• Weinig binding met het bedrijf 
• Verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk 
• Leercurve binnen het bedrijf is laag 
• Werkvoorbereider I engineer een functie? 
• Mogelijkheid tot opleiding 
• Systematiek monteren sprinklerinstallatie ontbreekt bij eigen monteurs 
• Opleidingstraject voor eigen monteurs om efficient een sprinklerinstallatie te 

monteren ontbreekt 
• Het ontwerp van de engineer wordt over de schutting gegooid naar werkvoorbereider 
• Stijl van leidinggeven (huidig) 
• Stijl van leidinggeven (verleden) 
• Go I No go beslissingen niet ingebouwd in BEMS 
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• Het aanbestedingsbedrag van een sprinklerinstallatie is vaak een 1/10 van het 
bedrag van een W-installatie. 

• Feedback van BEMS gebruikers van de afdeling brandbeveiliging zijn niet zichtbaar 
bij KVM 

• Gebrek aan een duidelijke communicatiestructuur 
• Gebrek aan een duidelijke organisatiestructuur (gebrek aan overzicht) 
• Gebrek aan sturing 
• Klachten medewerkers buitendienst 
• Lage kwaliteit interne processen 
• Geen metingen I rapportages over de voortgang van werk I processen 
• Klachten klanten 
• Organisatiebesluiten ad hoc genomen 
• Afschuiving van werk en verantwoording 
• Frequentie van materiaal bestellen is te hoog 
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BIJLAGE 3: Frequentietabel 

Frequentie Omschrijving 
A Werkdruk te hoog 7 De hoge werkdruk van projecten van de 

afgelopen jaren creeert stress en 
ontevredenheid. 

B Te groot personeelsverloop 6 Groot personeelsverloop ontstaan doordat 
afgelopen jaren ambities niet uitkomen of niet waar te maken 

zijn door de medewerkers. Ambities zijn oa niet 
waar te maken door te laag kennisniveau. Het 
qeheel wordt versterkt door te hoge werkdruk 

c Onvoldoende coordinatie, planning 6 Tijdens de montagefase is er te weinig controle 
en nacalculatie tijdens de betreff ende planningen, co6rdinatie en 
montagefase bijsturing. Hierdoor wordt er niet/te laat 

bijgestuurd wanneer projecten dreigen uit te 
lopen. 

D Te 
.. 

kennisoverdracht en 6 lnformatieoverdracht zowel intern ten behoeve wem1g 
kennisbehoud van het verhogen van het algemene 

kennisniveau van de afdeling. 
E Lage efficiency tijdens calculatie- en 5 Deze lage efficiency wordt veroorzaakt doordat 

ontwerpfase er voor het ontwerpen van een installatie geen 
kant en klare modules zijn. 

F Het kwaliteitsmanagement systeem 4 BEMS wordt gezien als een checklist, als een 
BEMS wordt te weinig gebruikt door lijst met de te volgen procedures. Hier wordt 
de afdeling brandbeveiliging. Door geen tijd voor vrijgemaakt door de hoge 
de afdelingen W en E wordt dit werkdruk. Het BEMS systeem wordt door de 
systeem wel gebruikt. werknemers niet gezien als meerwaarde. 

G Projecten zijn gepland met te weinig 4 Enerzijds doordat de relatief kleine afdeling 
tijdspeling brandbeveiliging vaak laat wordt betrokken bij 

aanbestedingsprocedures. Anderzijds doordat 
er gedurende de montagefase onvoorziene 
gebeurtenissen ziin die niet ziin inqecalculeerd. 

H Afdeling brandbeveiliging heeft een 3 Dit negatieve imago is ontstaan doordat 
negatief imago volgens andere afspraken niet werden nageleefd 
afdelinqen binnen Burqers Erqon 

I Presta ties onder de maat (zowel 3 Samenwerking tussen afdelingen loopt stroef. 
financieel als uitvoering) Doordat grotere afdelingen de eigen belangen 

doordrukken, moet de afdeling brandbeveiliging 
vaak schikken in de planning en uitvoering van 
een project. Dit effect wordt versterkt op het 
moment dat voorbereiding en planning niet op 
orde ziin. 

J Mensen niet met juiste kennis op 3 Door het tekort aan geschoold person eel 
juiste plaats (indirect het gevolg van het grote 

personeelsverloop) worden concessies gedaan 
op het gebied van het aannemen van mensen 
met het iuiste kennisniveau. 

K Geen metingen I rapportages over 3 Het gebrek aan metingen zorgt ervoor dat niet 
de voortgang van werk I processen inzichtelijk is wat de status is van een project. 

Hierdoor worden besluiten ad-hoc genomen en 
is te 

. . 
bewaking voor de er we1rng 

projectvoortgang. Gevolg hiervan is dat 
projecten vaak uitlopen, dit heeft weer financiele 
consequenties. 

L Structuur voor het aanpakken van 3 Hoge werkdruk en een te laag kennisniveau in 
projecten wordt niet gebruikt combinatie met te weiniq sturinq topdown. 

M lnformatieoverdracht van Calculatie 3 Problemen ontstaan op het moment dat 
naar Project onvoldoende qemaakte afspraken met ander partijen niet 
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overgedragen worden. 
N Ad-hoc besluitvorming 2 Door onvoldoende voorbereiding tijdens de 

montagefase en doordat er geen metingen of 
rapportages zijn van de voortgang van het werk, 
worden besuiten ad-hoc genomen. Door deze 
beslissingen op het laatste moment is sturing 
niet meer moqeliik. 

0 BEMS wordt gezien als een last en 2 BEMS wordt niet gebruikt vanwege de oorzaak 
als een lijstje met de te volgen dat de werkdruk hoog is en er weerstand is om 
procedures (checklist) te veranderen. 

p Projecten te laat of met extra kosten 2 Projecten word en vaak met extra kosten 
opgeleverd. 

Q Offertewerk wordt uitbesteed en 2 Dit is een punt uit het verleden door het 
veroorzaakt kennisverlies aannemen van extra mensen voor het 

projectbureau. 
R lnformatieoverdracht Project naar 2 Problemen ontstaan op het moment dat 

S&O onvoldoende gemaakte afspraken met ander partijen niet 
overqedraqen worden. 

s Kwaliteit inleners onvoldoende 2 Externe factor welke niet be'invloedbaar is. 
T Verantwoordelijkheden zijn niet 2 Een probleem uit het verleden, doordat in 

duidelijk november 2008 projectteam's zijn gevormd. 
u Te laag kennisniveau werknemers 2 Te laag kennisniveau vormt een probleem in de 

kennisintensieve brandbeveiliqinqsbranche. 
v Te weinig gecommuniceerd tussen- 2 Te 

. . 
communicatie in de afdeling wem1g 

en in afdelingen brandbeveiliging zorgt voor te weinig kennis- en 
informatiedelinq. 

w Sturing wordt niet opgevolgd 2 Wanneer sturing topdown niet wordt opgevolgd, 
vindt daar geen terugkoppeling plaats in de 
vorm van de mate van functioneren. 

x Frequentie van materiaal bestellen 2 Een probleem uit het verleden, duidelijke 
is te hoog afspraken met chefmonteurs en 

werkvoorbereiders zijn nu gemaakt. 
y Weinig tijd I weerstand om te 2 Door de hoge werkdruk is er geen tijd en 

veranderen terughoudendheid voor nieuwe 
verbeterinitiatieven. 

z Leercurve binnen de afdeling is te 2 Dit is de hoeveelheid kennis die vergaart is (bij 
laag Burgers Ergon) uitgezet tegen de tijd dat de 

werknemer in dienst is. Dit is van invloed op de 
motivatie bij de werknemers en leidt indirect tot 
personeelsverloop 

Klacht: BEMS is te algemeen en niet 1 BEMS wordt niet gebruikt vanwege de oorzaak 
toegepast voor de afdeling dat de werkdruk hoog is en er weerstand is om 
brandbeveiliqinq te veranderen. 
Geen kenniscentrum 1 In het verleden is er geopperd om een 
brandbeveiliging kenniscentrum in te richten waarbij er geen 

sprake is van projectteam's maar een afdeling 
van tekenaars, een afdeling van engineers. 
Waarbij een project binnenkomt en de 
hoeveelheid werk binnen de afdeling verdeeld 
wordt. 

Systematiek monteren 1 Dit heeft te maken met het systematisch 
sprinklerinstallatie ontbreekt bij monteren van een installatie, waardoor enorme 
eiqen monteurs tijdsbesparingen zijn te realiseren. 
Opleidingstraject voor eigen 1 Dit heeft te maken met het systematisch 
monteurs om efficient een monteren van een installatie, waardoor enorme 
sprinklerinstallatie te monteren tijdsbesparingen zijn te realiseren. Opleiding 
ontbreekt moet geschieden door praktijkervaring. 
Stijl van leidinggeven (verleden) 1 Verschillende directeuren zijn er geweest bij de 

afdeling brandbeveiliqinq in een kort tiidsbestek 
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van een aantal iaar. 
Gebrek aan een duidelijke 1 Het aantal wisselingen van directeuren is hier 
organ isatiestructu u r (gebrek aan onder andere debet aan. 
overzicht) 
Projectmanagement orderniveau => 1 Knelpunten tijdens een project ziet men te laat 
reactief ipv proactief aankomen. 
Lage kwaliteit interne processen 1 Probleem heeft te maken met het afhandelen 

van diverse processen binnen de afdelinq. 
Prefab tekeningen niet up-to-date Bij het ontwerpen van een installatie word en 

standaard installatiedelen op de bouw 
geassembleerd geleverd. De delen hoeven 
daarna alleen nag maar gemonteerd te warden. 
Prefab tekeningen warden opgestuuurd naar de 
leverancier en de de I en warden daarna 
geassembleerd geleverd. 

Urenbewaking + sturing ontbreekt Het gebrek aan sturing zorgt ervoor dat niet 
inzichtelijk is wat de status is van een project. 
Hierdoor moeten besluiten ad-hoc genomen 
warden en is er te weinig bewaking voor de 
projectvoortgang. 

Afdeling brandbeveiliging is alleen Het niet kunnen aanbieden van een 
gespecialiseerd in sprinklertechniek totaalpakket voor brandbeveiliging (brandmeld, 

brand bl us, doormeldingen, sturingen van 
deuren en luiken, uitschakeling van ventilatie). 
Het aanbieden van een totaalpakket gebeurt 
doormiddel van het inhuren van andere partijen 
met specifieke kennis. 

lnstallatiedelen niet op voorraad, Problem en ontstaan op het moment dat 
maar directe levering op locatie installatiedelen niet op tijd of op verkeerd adres 

warden geleverd. 
Levertijd van een dag wordt Ligt buiten de scope van het onderzoek. Het 
regelmatig niet gehaald door probleem wordt omzeild door ruim van tevoren 
leverancier te bestellen 
Bestellingen vinden een dag van Probleem uit het verleden doordat er te laat 
tevoren plaats besteld we rd. Duidelijke afspraken zijn nu 

gemaakt met chefmonteurs en 
werkvoorbereiders. 

Samenspraak tussen afdelingen Samenwerking tussen afdelingen bij 
elektrotechniek, werktuigbouwkunde gecombineerde projecten loo pt stroef. De 
en brandbeveiliging afdeling brandbeveiliging heeft als 'kleine 

afdeling' een underdog positie en moet daarom 
vaak schikken naar de eisen van de grotere 
partii. 

Marktfocus met name op Kan een probleem vormen doordat prognoses 
utiliteitbouw voor de utiliteitbouw voor de komende jaren niet 

gunstig zijn. 
Geen allianties andere partijen Geen vaste samenwerking met andere partijen 

op het gebied van brandbeveiliqinq. 
lnefficiente uren van zowel Veroorzaakt door afstemmingsproblemen met 
engineers als monteurs andere partijen I andere afdelingen en een te 

laaq kennisniveau. 
Weinig binding met het bedrijf Door hoge werkdruk, lage leercurve en 

ontevredenheid over het geleverde werk. 
Moqeliikheid tot opleiding Dit vormt geen probleem 
Het ontwerp van de engineer wordt Probleem uit het verleden opgelost doordat er 
over de schutting gegooid naar sinds november 2008 gewerkt wordt met 
werkvoorbereider projectteams. 
Go I No go beslissingen niet Probleem omdat sturingen in een bouwproject 
inqebouwd in BEMS steeds moeilijker warden naarmate het project 
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vordert. 
Het aanbestedingsbedrag van een De afdeling brandbeveiliging heeft als 'kleine 
sprinklerinstallatie is vaak een 1 /1 O afdeling' een underdog positie en meat daarom 
van het bedrag van een W- vaak schikken naar de eisen van de grotere 
installatie. afdelinqen. 
Feedback van BEMS gebruikers van Wederzijds probleem medewerkers KVM geven 
de afdeling brandbeveiliging zijn niet te weinig training voor het gebruik van het 
zichtbaar bij KVM BEMS systeem. Gebruikers van de afdeling 

brandbeveiliging zijn niet op de hoogte dat 
feedback kan warden gegeven. 

Klachten medewerkers buitendienst Klachten van monteurs "buiten"op de vloer over 
voorbereiding en planning van de medewerkers 
"binnen" op de afdeling. 

Klachten klanten Ontevredenheid over het oeleverde werk. 
Afschuiving van werk en Probleem uit het verleden, de vorming van 
verantwoording projectteams heeft dit probleem grotendeels 

ooaelost. 
Kwaliteit chefmonteurs Gebrek aan het krijgen van geschoolde 

chefmonteurs die zowel in de uitvoering als 
planmatiq qoed onderleqd ziin. 
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Project Performance 
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lnteme Performance 

ONTWIKKELING AFDELING BRANDBEVEILIGING BURGERS EAGON 

Structuren 

(C) Onvoldoende 
coordinatie, planning en 
nacalculatie tijdens de 

montage lase 

Stijl Mensen Cultuur Strategie Systemen Prestaties 
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BIJLAGE 6: BEMS 

Projectvoorblad ., BURGERS EAGON - Vetllet.8 

Oelchllnt overtoep-.i Vlft cttn c 
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Overzicht technische borging 
[Versie : defin~ief 1.5 Projectnaam: Nieuwbouw Shell NTC Amsterdam 
Datum: 26 ianuari 2007 Proieclnummer. BE lJ3J2545 
Groe Stabu- Bestek lnstallatie I onderdeel lnsoectie Revisie/As built oakket 
p code sart . test- Ontwerp- Fabrieks- Meet- H,W,R, Bedienings- Materiaal- Testdocu- Garantie 

lh••i rotoc controles afname raocort IBS Eindtest - STATUS voorschrift certificaat mentatie verklarin 

00 Noe me en 
10 Demontaae werkzaamheden 
14 Buitenriolerino + terreinleidinoen x 

17 Terreininrichtina 

3J Koziinen deuren en ramen 

38 Gevelschermen 
43 Metaal en kunststofwerk 
44 Plafond en wandsvstemen 
50 Dakaoten en hemetwateraf¥oer 

50.40 Dakaoten en hemetwater aM>eren x 
50.50 DakaMleren x 

51 Binnenriolerina x 
51!0() Vuitwatemomoinstallatie x 

52 Waterinstallatie x 
52.3J Waterfeidinaen x 
5240 Orukverhoainosinstaltatie x 
52.51 Elektrische boilers x 

53 Sanitair x 
54 Brandbestriidinosinstaltatie x 

5431 Drooeblusleidina x 
5440 Brandslanohasoels x 
54.xx Breektankinstallat ie x 

55 Gasinstallatie x 
55.31 Aardoas teidinaen x 

56 Perslucht en ...acuuminslallal ie x 
57 Technische lnricht ina x 
59 Stoominsta11atie x 
60 Ve rwarm in a sin st all at ie x 

60.31 CV buisleidinaen x 
60.41 Radiatoren/convectoren x 
60.51 Centrale 01Jwekkinas apparaten x 
60.72 Warme teruQ 'Winnina x 
60.KX Stadsverwarmina x 

61 Ventilatie en luchtbehandelinasinstallatie x 
61.32 Metalenkanalen x 
61.41 Luchtbehandelinaskasten x 
61.43 Oak-afzuiqventilator x 
61.43.10 Parkeen~araQeventilatie x 
61.51 Roosters x 

62 Koelinstallatie x 
6231 Koelleidinaen x 
62.51 .11 Plafondinductieunit x 
62.51 .21 Klimaatolafonds x 
62.xx Koelmachines x 

68 Reoelinstallatie x 
68 Reaelkast x 

70 Electrotechnische installaties 

7' i on 

78 Gebouwbeheerss't'slemen 

BO Lift.installaties 

81 RoltraDDen en rolDaden 

84 Gevelonderhoudsinstall aties 

97 Keukenvoorzieninaen 

if;kk_o~r~. q£~"-chtg_ever Al'k~9~~ proj~ctl~ i der ' i Ve!Z~dJi.i2 t : .. .. . . 

' naam: naa ' 
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i 1r:~:~.::::~~~,~- ----J--=-
38 i. 0

1
tGevelschermen ... ..... -- --t 

- -+--· 
43 . 1Qjf111etaal _e.n k_u_11_s!~l l)~~rl ___ __ ___ _ .... j 
44 [DI Plafond en wandsysternen .i 

5D J.DJDakg(Jte.11 .e.11 . h e_rn llJ\l\l~t 13 r~f\l(Jl3~ ................... ........... i 
D[5D4D Dakgoten e.11 h_emel\l\laleraf>loeren Jx 
D 15D.50 Dakaf>loeren ix ·--- -r---- -··- ----.. ··--·-.. ... .......... - ·-r··»·,.·-~-- -

51 ; D 1 Binnenriole! ing _ . . . . Ix 
D ; D[ 51 .9D . Vu_ilw~le!p(J_rnpi_i1_stall~tie . j x. 
52 i D iWaterinstallatie ix 
D [o[s2.3Cf. Waie.rTeTCi[ri·~r; - · --- -- - ----ix··-·--·-- -·- ·-

1 

Mate Materiaalcertificaat 
Test protocol A 
lntegrale test x 

~ --- ---.. -------------·----~---··---......... -------- .•. -·-·- . 
i tot•u1l _!1_111~!11.L~l11.d1111_j . D D D D D 

1111nt11I nog t11 g1111nj ... .O , D D , D ; D 
_ ---~~nt11L!l11!.11_11.~L-- D , D D · D , D 
percentage gereed [ ··1 iiiii{ #iiihiii#l·m tm 

·--· - ..... -··- -- ···------------·- --·----------------------~--
..... ,. •. _,. ____ . ... 

Lijst Kwaliteits lnspectie Plan bijlage bij functioneel inspectie plan 

i Bijbehorende 
JCode Testprotocollen Opmerkinq irumectieliisten 

A NEN 1010 deel 6 insoectie E105 
j B Testorotocol leverancier NSA E106, E107 
' C Rapport van oplevering Siemens (brandmeld) Akkoord lokale overheid, Atex E108, E109 
! dossier 
: D Testprototcol parkeergarage systemen Akkoord lokale overheid I relatie E135, E118, 

verbruiksverciunninci H211 
: E Certificerina DATA installatie E120 

l F Testprotocol Verdeelkasten E121 
! I Testprotocol Aarding en bliksemleverancier akkoord NUTS bedrijf E125, E126, 
! E127, E128 
I K Testprotocol Stoom H206 

L Testprotocol Sanitair S301, S303, 
S308, S309, 
S310 , S312, 
S313 

i M Testorototcol vloeibare Stikstof U401 

I N Testprototcol Zuiver oerslucht U403 

I P Testprotocol CCTV, lnbraak, Toegang, Ontruiming E113, E116, 
: 
l E1 23, E131 

l R Testprotocol afblaas/afaas U409, U410 

I S Testorotocol Meet- en reael M&R 502 
ialg Uitvoerina, lnsoectie en testolan GAS 
' i i I 

:code FAT Opmerkinq 

!F Trafo's E121 

iB No Break (documentatiel E107 
Hoofdverdeelkast HS/MS E101 

i Luchtbehandelinaskast H209 

f M Stikstof (liquid) U401 
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BIJLAGE 8: Plannings modellen 

Een veelbelovende methode die deze zaken ondersteunt is de 'design structure matrix' (DSM), 
ontwikkeld door Steward (1981 ). Het wordt gebruikt voor het presenteren en analyseren van 
complexe ontwerpprojecten door het nemen van zowel de volgorde en de technische relaties 
tussen projecttaken. DSM is een vierkante matrix die visualiseert de directe relatie tussen 
ontwerptaken. Een project omvat activiteiten welke genoteerd zijn op alfabetische volgorde 
aan de linkerzijde van de matrix. Dezelfde activiteiten staan ook aan de bovenzijde. Een 
aanname wordt gemaakt dat de activiteiten linksboven starten en rechtsonder eindigen in de 
matrix. Elke markering geeft aan dat een activiteit aan de linkerkant afhankelijk is met een 
activiteit aan de bovenzijde van de matrix. Dit betekent dat een markering beneden de 
diagonaal aangeeft dat een activiteit afhankelijk is van informatie die geproduceerd is door 
een vorige activiteit. Een markering boven de diagonaal geeft aan dat een activiteit 
afhankelijk is van informatie die nog moet worden geproduceerd. Dit kan voorkomen worden 
door te schuiven met activiteiten zoals te zien is in figuur 5.6. Het proces om activiteiten te 
herordenen wordt ook wel 'partitioning' genoemd. Een veel gebruikte vorm hiervoor is 
Boolean algebra. Het reduceren van het aantal iteraties om tot een optimale oplossing te 
komen wordt ook wel 'tearing' genoemd. De eerste stap is het aantal activiteiten bepalen in 
het herhalingsblok (zie figuur 5.6). De tweede stap is het verwijderen van een of meer 
informatieafhankelijkheden om de grootte van het herhalingsblok te reduceren. 

A BIC 0 E f GH I J KL MN OP L R ST ABCD G J l E I S OM QR T F' F H KN 
Task A Task A 
TaskB TaskB 
TukC xx TaskC xx 
Task D x x TaalcD x x 
Task E x I A TaskG x x 
Task F xx x x Ta!lkJ xx A 

TaskG x x TaskL IJ 
Task H x x TaskE x x 
Task I l )l Task I x x 
Task J xx x Ta9kS 
TaskK x x Ta&kO x x 
Tallokl x ~ TaskM xxx 
TeskM x x J TatkO x [JI 
Ta&kN x x x T89kR 
TaskO x x Talk T x 
Taslc p xx 
Task a x x- -

TaekP x _,, 
r.kF xx x 

TaskR x - Ta&kH x x 
Tasks 'If I Task.K I x 
Taskl x I TaskN x II I 

(a) (b} 
Figuur 5.6: Design Structure Matrix 

Een nadeel van DSM is de aanname dat alle taakrelaties hetzelfde zijn. Geen onderscheid is 
gemaakt om de hoeveelheid informatie tussen taken in de matrix te kwantificeren. Het is 
aannemlijk om te verwachten dat bepaalde afhankelijkheden sterker zijn dan andere, of dat 
bepaalde overgangen van informatie kritisch zijn. Door het toevoegen van numerieke 
informatie aan de bestaande data, wordt de bruikbaarheid van de matrix sterk verhoogt. En 
dit zorgt weer er weer voor dat er verschillende analysemodellen kunnen worden toegepast. 

DSM kan gebruikt worden als basis voor planning en communicatie in een gedetailleerd 
ontwikkelplan. Het laat zien waar schattingen benodigd zijn, de consequentie van veranderingen 
taak output en waar engineers ge"informeerd worden over veranderingen. DSM kan gebruikt 
worden zowel in de planning als in de uitvoeringsfase. 

(Eppinger et al., 1992) heeft twee project planningstechnieken onderzocht PERT (Program 
Evaluation and Review Technique) en DSM (Design Structure Matrix). De PERT methode is 
geschikt voor zekere processen welke opeenvolgende stappen bevatten. PERT is een 
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populaire planningsmodel voor bijvoorbeeld het samenstellen van machines welke weinig 
flexibiliteit vertonen in de voorgaande relaties. Een PERT diagram wordt ook wel de CPM 
(Critical Path Method) genoemd. 

Analytical Design Planning Technique (AdePT) 
(Austin et al., 2000) Het centrale deel van AdePT is een Design Structure Matrix. 

CJ Cl CJ D 

Design Process 
Model 

Project and Discipline 
Design Programs 

Figuur 5. 7: Analytical Design Planning Technique 

Planningsmodellen 
Criteria Design 

Matrix 
Meetsysteem is volledig +/-
Paraplufunctie +/-
Fit met organisatie is hoog + 
T oepasbaar op enkele afdelinq + 
Praktisch toepasbaar + 
Bewezen bruikbaarheid + 
lnspanning benodigd van + 
orqanisatie 
Continue planningssvsteem + 
Fit met andere systemen + 
Flexibiliteit + 
Kostbaar +/-

No. Name Information Class 

At 

K2. 
}j 

M 

~ 

M 

A7 

Sii Dell> lllllllW!l- AU -F"""°"'91 Ulllg.,.... .. - 1111~&• UB 
0.,. ••IJI 
SllDO.lr Ulllg.,.., UC _..,, .. ,. 
DaroOolVI ,,,_ e 

"""'-' 11#111....,, Al& 

-~·· -~ !Udnui.- A 

Information 
Dependency Table 

! 

Dependency Structure 
Matrix Analysis 

Structure PERT /CPM 

-
+/-
+/-
+ 
+ 
+/-
+/-

-
+/-
-
+/-

Analytical Design 
Planning Technique 
+ 
+ 
+/-
+ 
+ 
+/-
-

+ 
+/-
+/-
-
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BIJLAGE 9: Prestatiemanagement modellen 

Verschillende ontwikkel- en planningsmethodieken zijn er beschikbaar. Een traditioneel 
model is het waterval model. Recentere modellen zijn bottom-up georienteerd en lokaal 
geoptimaliseerd voor projectperformance. Deze modellen bewerkstelligen betere ontwerp 
effectiviteit, controle van complexiteit en het efficient plannen van taken in een 
projectomgeving. 

(Buglione en Abran, 2000) stellen dat Goal-Question-Metric en het Balanced Scorecard 
raamwerk een kwantitatieve methode hanteren. Orie basis karakteristieken zijn voor beide 
methoden onderzocht voor een vergelijking; te meten object, natuurlijke benadering en 
strategie. Met name de strategie voor deze twee methoden is verschillend. De toegevoegde 
waarde in de Balanced Scorecard benadering heeft structuur in de oorzakelijke relatie tussen 
de business doelen van verschillende perspectieven, welke een overeenkomst hebben met 
business en operationele doelen om succes te bereiken 

Goal Question Metric methode 
De Goal I Question I Metric methode GQM (Basili en Weiss, 1984). GQM is een doel 
georienteerd prestatiemeetsysteem. GQM bestaat uit vier stappen: 

1. Planning 
2. Het opzetten van een meetprogramma 
3. Dataverzameling 
4. lnterpretatie 

Op conceptueel niveau wordt een doel gedefinieerd voor de organisatie. Op het operationele 
niveau worden een aantal vragen geformuleerd om kwantitatieve gegevens te verkrijgen. 

Balanced Scorecard 
De BSC wordt omschreven als 'een multidimensionaal raamwerk voor het beschrijven, 
implementeren en managen van de strategie, door het op een logische manier verbinden 
van de doelen, initiatieven en metingen met de organisatiestrategie'. Het doel is om te 
voorzien in de strategische behoefte aan managementinformatie. En standaard BSC bestaat 
uit vier onderdelen: Financieel, Klant, Intern proces en groei en leren. Om suboptimalisatie te 
voorkomen zijn de vier perspectieven onderling met elkaar verbonden. Het is niet alleen een 
meetinstrument maar ook een strategisch controle-instrument dat gebruikt kan worden om: 
- strategie te verduideliken en consensu erover te verkrijgen 
- de afdelings- en persoonlijke doelen af te stemmen op de strategie 
- initiatieven op strategisch gebied te identificeren en aan te passen 
- feedback te verkrijgen om te leren over de strategie en deze vervolgens te verbeteren. 

Six Sigma 
Burgers Ergon gebruikt het kwaliteitsconcept six sigma voornamelijk als een hulpmiddel 
welke de bestaande benaderingen aanvult. De toekomstige uitdagingen van six sigma is de 
link tussen six sigma en de bestaande benaderingen van kwaliteitsmanagement en een 
intelligente kwalificatie welke georienteerd is op de bestaande kennis in de organisatie. Om 
de roep voor actie te demonstreren voor de link tussen de benaderingen van six sigma en 
OMS, de sterkte en zwakte van iedere benadering worden gepresenteerd. 

Zowel de BSC als Six Sigma maken middels de bedrijfsprocessen de prestatie-indicatoren in 
kaart, maar de nadruk van deze modellen ligt op de strategische en operationele sturing van 
de organisatie. Hierdoor zijn de modellen zowel compatibel als complementair te noemen. 
Het ligt dan ook voor de hand om binnen Six Sigma - de koppeling tussen procesverbetering 
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en strategische doelstellingen - met behulp van de BSC op te vullen. Het INK-model biedt 
hier geen oplossing omdat het model slechts kwalitatieve, globale richtlijnen geeft waar 
gedetailleerde kwantitatieve metingen gewenst zijn. 
Met behulp van de kwantitatieve informatie uit de Balanced Scorecard kan op basis van 
strategische overwegingen prioritering worden gegeven aan potentiele Six Sigma-projecten. 
Het aandachtsgebied waar verbeterprojecten vanuit strategisch oogpunt zouden moeten 
worden uitgevoerd, kan op basis van de verschillende prestatie-indicatoren eenduidig 
worden vastgesteld. De uiteindelijke selectie van een project zal echter van meer factoren 
afhankelijk zijn. In ieder geval zullen de impact van het project op de klantentevredenheid en 
de bijdrage van het project aan het resultaat een afweging zijn bij de keuze van een project. 
Door op deze wijze binnen Six Sigma gebruik te maken van een Balanced Scorekaart wordt 
een compleet besturingsmodel verkregen waarbij strategische plannen omgezet worden in 
concrete verbeteracties op de werkvloer. 

Deming cirkel - PDCA-cyclus 
De deming cirkel is een model voor ononderbroken verbetering van kwaliteit. Het bestaat uit 
een logische opeenvolging van vier herhalende stappen voor ononderbroken verbetering en 
lering: Plan, Do, Check en Act. Het oneindig cyclische proces illustreert het streven van een 
organisatie als geheel naar een volstrekt constante kwaliteit. Om een activiteit of een reeks 
van activiteiten efficeint aan te pakken wordt er voortdurend de PDCA-cyclus doorlopen. De 
aanpak van Deming biedt een gestructureerde aanpak om verbeteringen komende uit 
kritieke succesfactoren uit te voeren. 

QFD 
Een 'Quality Function Deployment' werkt door de vier niveau's van transformatie. leder 
niveau wordt een 'house of quality' genoemd. QFD is de informatiestroom van klantenwens 
tot productspecificatie. 

1. Product house of quality 
2. Part design house of quality 
3. Development process house of quality 
4. Project management house of quality 

Voordelen 
1. QFD bevat flexibele IT projecten om verbonden te blijven met de wens van de klant 

en het toestaan van een overgang van design parameters naar project parameters. 
2. Onafhankelijkheid en correlatie tussen benodigdheden bij ieder huis 
3. Het is niet alleen mogelijk om eisen uit de markt te vergelijken met ontwerp 

parameters maar ook om projectdoelstellingen te vergelijken met concurrenten. 

Visual Control Board 
Een visueel controle boord is zeer effectief maar niet zo praktisch middel voor operationeel 
niveau voor projectplanning en volging . Het is met name bedoeld voor een stapsgewijze 
productontwikkelingsomgeving omdat het dynamisch en flexibel. 

Voordelen 
1 . Laat visueel de voortgang zien en meet doelen per individu 
2. Creeert een competitieve omgeving met mogelijkheden voor snelle beslissingen en 

teamsamenstellingen 
3. Voor een schaalbaar team met veel onafhankelijke ontwikkeling en ontwerpeisen en 

kleine projecten. 

De Kwaliteitsstandaard zeals ISO 9000, zeals dit gebruikt wordt bij Burger Ergon is het 
meest bekende kwaliteitssysteem. Het ISO 9000 model beschrijft de fundamenten van een 
standaard en specificeert de terminologie voor kwaliteit systemen. Naast kwaliteit 
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standaarden andere kwaliteitsmodellen zeals EFQM of INK kunnen gebruikt worden. 
Wanneer er gekeken wordt naar kwaliteitssystemen voor projecten, zijn EFQM en INK 
modellen moeilijk toe te passen binnen een projectorganisatie (Nabitz, 1999). Vanwege het 
niet-herhalende karakter van projecten, zijn mogelijke veranderingen gedurende het project 
voor benodigdheden, verwachtingen en de geleidelijke verandering van uitvoering naar 
oplevering. Daarom is kwaliteitsbewaking dicht verweven met project management (Van der 
Bij, 2001 ). Daarom zijn projectmanagement methoden zeals PRINCE2 een logische keuze 
om te gebruiken voor het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem. 

PRINCE2 is ontwikkeld als een generieke standaard voor alle typen van projecten in alle 
omgevingen en voor alle projectgrootte's (Hedeman, 2005). PRINCE2 bestaat uit acht 
processen, acht componenten en drie technieken. De processen bevatten de complete route 
van de start van een project naar het controleren en regelen van voortgang naar de 
resultaten van het project. De componenten zijn de ingredienten van het project dat de 
projectmanager nodig heeft om de processen te managen. 

Critici van IS09000 norm zeggen dat het alleen onnodig papierwerk creeert (Douglas et al., 
2003; Poksinska et al., 2002). De standaard is gedreven door documentatie en vereist dat 
alle documentatie uptodate zijn. Het opzetten en onderhouden van een gedocumenteerde 
QMS kan veel tijd en financiele middelen vergen. Kwaliteitsmanagement systemen faciliteren 
de systematische analyse en de grafische presentatie van processen en dus de 
onderscheiding van organisatie structuren. Alleen processen zijn vaak beschreven zonder te 
kijken naar optimalisatie potentie. Daarnaast de processen zijn statisch beschreven, terwijl 
deze juist moeten aanpassen aan de veranderende condities. Dit kan leiden tot de situatie 
dat na een tijd de voorgeschreven processen niet meer de realiteit vertegenwoordigen en 
achterhaald zijn. Daarom is een continue verbeterproces noodzakelijk en dit kan niet 
bestuurd worden door alleen interne audits. QMS geeft een geed overzicht van alle 
processen waarmee rekening meet worden gehouden in een organisatie (horizontaal proces 
niveau). De standaard is generiek en niet branche specifiek zodat het kan worden toegepast 
in bijna lie organisaties zonder teveel restricties te geven met teveel richtlijnen. QMS geeft 
geen procedures of instrumenten voor het ondersteunen van operationele verbetering van 
kwaliteit. Dit is nodig om proces stappen in het verticale proces niveau te verbeteren. 
Methoden zeals FMEA en Six sigma elimineren deze tekortkomingen met adequate 
instrumenten en methoden. 
Prestatiemodellen 
Criteria Goal Balanced EFQM POCA QFD Visual Prince 

Question Scorecard I INK Control 2 
metric Board 

Meetsysteem is volledig +/- + +/- - - - -
Paraplufunctie +/- + + +/- - - +/-
Fit met organisatie is + + + + - +/-
hoog 
Toepasbaar op enkele + + + + + + + 
afdeling 
Praktisch toepasbaar + + - +/- +/- + -
Bewezen bruikbaarheid + + +/- +/- + +/- +/-
lnspanning benodigd van +/- +/- - + - + -
orqanisatie 
Continue +/- + +/- + - + + 
planningssysteem 
Fit met andere systemen + + + + +/- + +/-
Flexibiliteit + + + + - +/- + 
Kostbaar + + + + + + +/-
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BIJLAGE 10: Functieprofielen afdeling brandbeveiliging 

Projectleider 

Positie van de functie in de organisatie 
Rapporteert aan de vestiginsdirectie. Geeft leiding aan het projectteam 

Doel van de functie 
In commercieel, technisch en sociaal opzicht verantwoordelijk voor de bewaking van de 
voortgang en het resultaat van een of meerdere projecten 

Typering van de activiteiten 

Taken: 
) Ondersteunen, begeleiden en leidinggeven aan alle medewerkers die direct onder 

hem ressorteren en daarmee periodiek overleg voeren; 
) In geval van onvoldoende interne capaciteit activiteiten buiten de organisatie brengen 

(engineering, tekenwerk, prefab e.d.) en bewaken of de gemaakte afspraken warden 
nagekomen; 

) Overleg voeren met opdrachtgevers en bouwpartners in het bouwproces in 
bijvoorbeeld bouw- en werkvergaderingen en/of planningsvergderingen; 

) Plannen en bewaken van voortgang projectvoorbereiding en uitvoering; 
) Bewaking van de financiele voortgang I budgetbewaking; 
) Onderhouden en uitbouwen van bestaande contacten in acquisitaire zin; 
) (laten) maken van de benodigde calculaties I offertes ten aanzien van meer- en 

minderwerk; 
) Bevorderen van de samenwerking tussen het projectteam en de andere disciplines 

binnen Burgers Ergon; 
) Signaleren van risico's binnen de onderhanden projecten en het (eventueel in overleg 

met de vestigingsdirectie) nemen van alle nodige maatregelen in deze. 

Bevoegdheden: 
) Zelfstandig nemen van al die maatregelen en beslissingen die de voortgang van 

werkzaamheden en activiteiten binnen de projectorganisatie c.q. de te verrichten 
werkzaamheden zeker stelt; 

) Opdrachten geven aan de medewerkers van de projectorganisatie; 
) Aangaan van verplichtingen en ondertekenen van documenten conform de voor het 

project van toepassing zijnde autorisatielijst. 

Verantwoordelijkheden: 
) Zorgdragen voor een goede en volledige taakuitoefening als boven omschreven; 
) Uitvoeren van kwaliteitscontroles; 
) Naleven en toezicht houden op de naleving van en laten verzorgen van de registratie 

van de voor het project geldende en van toepassing zijnde contractdocumenten, 
kwaliteitsnormen, richtlijnen en maatstaven, bedrijfsregels; 

) Zorgdragen voor een goede en volledig invulling van de arbo- en mileutaak zoals 
opgenomen in het arbeidsomstandigheden- en milieubeleidsplan dat onderdeel is van 
het VGWM-handboekje. 
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Engineer 

Positie van de functie in de organisatie 
Werkt ender leiding van de projectmanager, projectleider (S&O) en I of hoofd tekenkamer. 
Geeft 
functioneel leiding en instructies aan enkele toegevoegde tekenaars. 

Doe/ van de functie 
Ontwerpen, tekenen, begroten en voorbereiden voor het in projectmatige uitvoering van 
werktuigkundige 
installaties. 

Typering van de activiteiten 
Taken: 

~ het uitwerken van (basis)ontwerpen en I of bouwkundige tekeningen welke worden 
aangeleverd door de projectleiding; 

~ het ontwerpen, berekenen en uitwerken van installaties in overleg met de 
projectmanager, projectleider (S&O) en I of hoofd tekenkamer; 

~ instrueert zonodig tekenaars in samenspraak met de projectmanager, projectleider 
(S&O) en I of hoofd tekenkamer; 

~ het, indien nodig, onderhouden van contacten met derden als opdrachtgevers, 
adviseurs, onderaannemers, etc.; 

~ voert berekeningen uit voor transmissie, leidingen, kanalen, geluid, e.d.; 
~ het bewaken van naleving van op (detail)engineering en tekenwerk van toepassing 

zijnde 
~ contractdocumenten, richtlijnen, voorschriften, specificaties, procedures en 

instructies; 
~ maakt een voorlopige selectie van apparatuur en stelt een technische beschrijving op 

van installatie en apparatuur; 
~ het signaleren/bewaken van meer-/minderwerk en dit registreren ten behoeve van de 

projectmanager, projectleider (S&O) en I of hoofd tekenkamer; 
~ maakt van meer-/minderwerk calculaties en opstellen van offertes; 
~ maakt ontwerptekeningen; 
~ controleert offertes van toelevering en onderaanbesteding; 
~ werkt (eventueel) voor meerdere projecten tegelijkertijd; 
~ het verzorgen van bestellingen; 
~ het rapporteren aan de projectmanager, projectleider (S&O) en I of hoofd tekenkamer 

en het in overleg bepalen en implementeren van verbeteringsmaatregelen; 
~ plannen en bewaken van de voortgang van de voorbereiding en uitvoering; 
~ In overleg met de projectmanager, projectleider (S&O) en I of hoofd tekenkamer 

bepalen van de te volgen strategie om een zo'n optimaal mogelijk projectresultaat te 
behalen; 

~ het leveren van een bijdrage aan het continue verbeteren van de afdelingstaak met 
betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu en het algemeen belang. 

~ signaleren van technische problemen en deze in samenspraak met projectmanager, 
projectleider (S&O) en I of hoofd tekenkamer oplossen; 

~ bijhouden van technische vakkennis en nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied; 
~ het verzorgen van (licht) drukwerk en kopieerwerk; 
~ leeft bedrijfseigen richtlijnen, werkinstructies en procedures na die betrekking hebben 

op milieu, arbo en kwaliteitszorg. 

Bevoegdheden: 
~ het nemen van al die maatregelen en beslissingen, zeals in de autorisatielijst is 

vastgelegd, die de voortgang van de activiteiten met betrekking tot de projecten zeker 
stellen . 
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Verantwoordelijkheden: 
~ voor adequate uitvoering van het opgedragen werk in het kader van de functie; 
~ het voor komen van fouten; 
~ zorgdragen voor een goede en volledige invulling van de arbo- en milieutaak zoals 

opgenomen in het arbeidsomstandigheden- en milieubeleidsplan dat onderdeel is van 
het VGWM-handboekje. 

Werkvoorbereider 

Positie in de organisatie: 
Werkt onder leiding van de projectleider (S&O). 

Doe/ van de functie: 
Volgens bestek, tekeningen en bouwplanning - in overleg met de leidinggevende -
voorbereiden van 
toegewezen werken, bepalen van werkmethodes en -volgordes. 

Typering van de activiteiten 
Taken: 

~ opstellen en (mede) bewaken van het voor het project vastgestelde beheerssysteem 
en deze tijdens de uitvoeringsfase - waar nodig - bijstellen; 

~ (mede) beoordelen van offertes van leveranciers; 
~ opstellen, inrichten en beheren van alle voorkomende projectdocumenten/

administraties, planningen, logistieke en voortgangscontrolesystemen; 
~ verzorgen van bestellingen en bewaken van de levertijd; 
~ signaleren van meer-/minderwerk en dit registreren ten behoeve van de 

leidinggevende; 
~ maken van meer-/minderwerk calculaties en opstellen van offertes; 
~ voert eventueel overleg met bouwpartners in het bouwproces bewaken en beheren 

van de materiaalvoortgang; 
~ afstemming plegen met de uitvoering en engineering. 

Bevoegdheden: 
~ binnen de door de leiding gestelde grenzen, nemen van al die maatregelen en 

beslissingen die de voortgang van werkzaamheden en activiteiten binnen de 
projectorganisatie zeker stelt; 

~ aangaan van verplichtingen en ondertekenen van documenten conform de voor het 
project van toepassing zijnde autorisatielijst. 

Verantwoordelijkheden: 
~ zorgdragen voor een goede en volledige taakuitoefening als boven omschreven; 
~ naleven en toezicht houden op de naleving en (laten) verzorgen van de registratie 

van de voor de projecten geldende en van toepassing zijnde contractdocumenten, 
kwaliteitsnormen, geldende voorschriften richtlijnen en maatstaven, bedrijfsregels, 
veiligheidsvoorschriften, milieuvoorschriften en van toepassing zijnde specificaties: 

~ zorgdragen voor een goede en volledige invulling van de arbo- en milieutaak zoals 
opgenomen in het arbeidsomstandigheden- en milieubeleidsplan dat onderdeel is van 
het VGWM-handboekje. 
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Tekenaar 

Positie van de functie in de organisatie 
Werkt onder leiding van de projectmanager, hoofd tekenkamer, projectleider (S&O) en/of 
technicus. 

Doe/ van de functie 
Het uitvoeren van tekenwerkzaamheden ten behoeve van diverse projecten. 

Typering van de activiteiten 
Taken: 

~ vervaardigt of wijzigt met de hand of met behulp van een tekencomputer detail- en 
werktekeningen ten behoeve van projecten. Een en ander aan de hand van 
omschreven richtlijnen (bijvoorbeeld CAD-handboek) en gegeven instructies; 

~ het verwerken van, door derden aangeleverde, revisiegegevens van installaties; 
~ het bewaken van kwaliteit en kwantiteit van de eigen tekentaken en het tijdig 

rapporteren van de voortgang aan de projectmanager, hoofd tekenkamer, 
projectleider (S&O) en/of technicus; 

~ het behandelen en coordineren van de tekenactiviteiten binnen de projecten conform 
de daarvoor geldende procedures en instructies; 

~ signaleren van technische problemen en onder leiding van de projectmanager, hoofd 
tekenkamer, projectleider (S&O) en I of technicus oplossen; 

~ het verzorgen van (licht) drukwerk en kopieerwerk. 

Bevoegdheden: 
~ het in overleg met de projectmanager, hoofd tekenkamer, projectleider (S&O) en I of 

technicus het nemen van al die maatregelen en beslissingen die de voortgang van de 
activiteiten met betrekking tot de tekenwerkzaamheden zeker stellen. 

Verantwoordel ij kheden: 
~ voor adequate uitvoering van het opgedragen werk in het kader van de functie; 
~ het voor komen van fouten; 
~ zorgdragen voor een goede en volledige invulling van de arbo- en milieutaak zoals 

opgenomen in het arbeidsomstandigheden- en milieubeleidsplan dat onderdeel is van 
het VGWM-handboekje. 

Chefmonteur 

Positie van de functie in de organisatie 
Werkt onder leiding van de projectleider uitvoering. 

Doe/ van de functie 
Het organiseren van en leidinggeven aan de uitvoeringsorganisatie [inclusief leveranciers 
en/of onderaannemers] van projecten op een zodanige wijze, dater een werkklimaat 
ontstaat, waarin iedere hem toegevoegde medewerker optimaal kan presteren. 

Typering van de activiteiten 
Taken: 

~ zorgdragen voor een technisch correcte uitvoering conform bestekdocumenten en 
voorschriften; 

~ Het [mede] coordineren van de lucht- en waterzijdige inregelactiviteiten alsmede de 
inbedrijfstelling; 

~ inrichten en beheren van alle voorkomende projectdocumenten/-administraties; 
~ het [mede] bewaken van planningen, tijdschema's, werkmethodes en -volgordes 
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);;>- binnen de gegeven planning zorgdragen voor het optimaal inzetten van de 
beschikbare mankracht, materiaal en materieel. 

);;>- signaleren van meer-/minderwerk en dit registreren ten behoeve van de 
leidinggevende; 

);;>- opnemen en bijhouden van revisies in de installatie[s]; 
);;>- overleg voeren [met bouwpartners] in het bouwproces in bijvoorbeeld werk- of 

coordinatievergaderingen; 
);;>- naleven en toezicht houden op de naleving van de voor de projectuitvoering geldende 

en van toepassing zijnde contractdocumenten, kwaliteitsnormen, geldende 
voorschriften, richtlijnen en maatstaven, bedrijfsregels, veiligheidsvoorschriften, 
milieuvoorschriften en van toepassing zijnde specificaties; 

);;>- geven van taakgerichte instructie en voorlichting op arbo- en milieugebied aan 
medewerkers van BURGERS ERGON en medewerkers die werkzaamheden 
uitvoeren in opdracht van BURGERS ERGON, alsmede het in voorkomende gevallen 
houden van toolboxmeetings; 

);;>- nemen van maatregelen om veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers van 
BURGERS ERGON en medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in opdracht van 
BURGERS ERGON te waarborgen en milieuschade te voorkomen; 

);;>- uitvoeren van alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden . 

Bevoegdheden: 
);;>- binnen de [door de projectleiding] gestelde grenzen, nemen van al die 

maatregelen en beslissingen die de voortgang van werkzaamheden en 
activiteiten binnen de projectorganisatie zeker stelt en het vereiste technische 
niveau garandeert; 

);;>- opdrachten geven aan de medewerkers van de uitvoeringsorganisatie; 
);;>- het buiten bedrijf stellen van gereedschappen en materieel c.q. het stoppen van 
);;>- werkzaamheden om veiligheids- en gezondheidsredenen; 
);;>- het van het werk verwijderen van medewerkers van BURGERS ERGON en 

medewerkers die in opdracht werken van BURGERS ERGON die na herhaaldelijk 
waarschuwen onveilig c.q. ongezond werken; 

);;>- aangaan van verplichtingen en ondertekenen van documenten conform de voor 
het project van toepassing zijnde autorisatielijst. 

Verantwoordelijkheden: 
);;>- zorgdragen voor een goede en volledige taakuitoefening als boven omschreven; 
);;>- uitvoeren van kwaliteitscontroles; 
);;>- zorgdragen voor een goede en volledige invulling van de arbo- en milieutaak 

zoalsopgenomen in het arbeidsomstandigheden- en milieubeleidsplan dat 
onderdeel is van het VGWM-handboekje. 
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BIJLAGE 11: Validatie 

Enquete verbeteroplossingen voor de afdeling brandbeveiliging 

Het afgelopen half jaar zijn er een aantal verbetertrajecten ingezet om de prestaties van de afdeling 
brandbeveiliging te verbeteren. De verbeteringen die reeds zijn ingevoerd en die gepland staan, staan 
hieronder weergegeven. 

De enquete vragen moeten warden beantwoord met een van de volgende waarden: 
'zeer mee oneens' = 1 
'mee oneens' = 2 
'neutraal ' = 3 
'mee eens' = 4 
'zeer mee eens' = 5 

1 . De oplossing leidt tot een hoge acceptatiegraad bij de afdeling brandbeveiliging 
2. De oplossing draagt bij tot prestatieverbetering binnen brandbeveiliging 
3. De oplossing is te implementeren binnen andere afdel ing binnen Burgers Ergon 

Verbetering van het calculatieproces door invoering 4 4,3 4 
van een ro·ectbureau 

B Verbetering van het inbedrijfstellen van een installatie 4 4,3 3,7 
fu nctiematrix 

c Intelligent tekenen door middel van het software 4 4 4,3 
ro ramma Nordined 

D Projecten zijn beter beheersbaar door tweewekelijkse 4 3,7 4 
bespreking van de deeltakenlijst in acto of Excel. 

E Bij projecten wordt een afwijkingenlijst bijgehouden, 4,7 4 4 
waarin elke afwijking die niet in de offerte is 
opgenomen schriftelijk wordt vastgelegd. 

F Hydraulische berekeningen warden gecalculeerd 3,3 3,7 3 
doormiddel van een standaard Excel-lijst. 

Risicoinventarisatie bepalen in calculatiefase van een 4 4 4 
ro'ect 

H 4,3 4 4 
I Het ko elen van com etenties aan functie rofielen 4 3,7 4 
J Het ontwikkelen van een kennisdatabase 4,3 3,7 4 

Opmerkingen: 
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Om het effect van deze en toekomstige verbeteroplossingen te evalueren en te valideren zijn de 
volgende stellingen opgesteld. ledere stelling moet beantwoord warden met een van de onderstaande 
antwoorden: 

De enquete vragen moeten warden beantwoord met een van de volgende waarden: 
'zeer mee oneens' = 1 
'mee oneens' = 2 
'neutraal' = 3 
'mee eens' = 4 
'zeer mee eens' = 5 

1. De directie van Brandbeveiliaina is duidelijk over wat er anders moet. 4 
2. Miin leidinaaevende communiceert voldoende over verbeteracties. 3,7 
3. Tijdens het invoeren van verbeteracties is er voldoende aandacht voor ideeen van 3,3 

medewerkers. 
4. lk sta positief tegenover de verbeteracties 4,3 
5. lk kan miin colleaa's overtuiaen van het nut van verbeteracties. 4 
6. lk ben niet bereid om me in te zetten voor organisatieveranderingen 1 
7. Verbeteringen die medewerkers aandragen warden door de directie opgepikt 2,7 

Opmerkingen: 
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