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Voorwoord
Voor u ligt het afstudeerrapport, “Opleveren zonder opleverpunten?” voor het afstudeertraject
van de mastertrack Building Technology aan de faculteit Bouwkunde van de Technische
Universiteit Eindhoven.

Gedurende het afstudeertraject is er onderzoek gedaan naar het opleverproces bij Heijmans
Utiliteit. Heijmans Utiliteit heeft het doel gesteld om op te leveren zonder opleverpunten,
echter is er gedurende het afstudeertraject naar voren gekomen dat het kostenaspect bij het
opleveren zonder opleverpunten heel groot is. Daarom is voor het afstuderen de doelstelling
vastgesteld op het kostenneutraal opleveren zonder opleverpunten. Voor het behalen van
deze doelstelling is het daarom belangrijk dat de kosten van de oplevering duidelijk worden.
Het hulpmiddel dat ontwikkeld wordt in dit rapport heeft als doel deze duidelijkheid te
verschaffen en een basis te bieden voor het opleveren zonder opleverpunten.

Graag wil ik een aantal mensen bedanken voor hun bijdrage aan het afstudeertraject; Cor de
Bruijn die mij vanuit de Technische Universiteit begeleid heeft. Gerard Streng mijn
begeleider vanuit Heijmans N.V, tot 31 december 2015, die mij in staat heeft gesteld om met
iedereen in contact te komen die ik voor mijn afstuderen wilde spreken. Daarnaast wil ik
Ralph Oduber bedanken, die vanaf 2016 de rol van Gerard Streng als bedrijfsbegeleider heeft
overgenomen, hij heeft mij in staat gesteld om met de juiste personen in contact te komen
voor de afronding van mijn afstuderen. Tenslotte wil ik iedereen, die ik heb mogen spreken
in verband met mijn afstuderen, bedanken voor hun hulp bij het voltooien van mijn
afstuderen.

Ik wens u veel lees plezier.

Rosmalen, april 2016
Wilte Debets
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Samenvatting
Heijmans N.V. heeft in ‘de contouren van morgen’ meerdere doelstellingen gesteld voor het
jaar 2020, een van deze doelstellingen luidt:

Tevreden klanten/gebruikers
In 2020 geven 100% van onze klanten en gebruikers ons een waardering van ten minste een 8 (schaal
1-10).

Vanuit deze doelstelling en de samenhang tussen de klanttevredenheid en de oplevering,
kwam bij Heijmans Utiliteit de vraag naar boven: “Waarom kunnen wij bij Heijmans Utiliteit
niet opleveren zonder opleverpunten?”. Met deze vraag is het onderzoek naar de oplevering
gestart met een observatie bij 3 grote Utiliteitsprojecten. Bij deze observatie kwamen 6
kernproblemen aan het licht. Deze 6 kernproblemen leiden samen tot 28 opleverpunten per
miljoen euro aanneemsom en tot negatieve gevolgen voor de bouwtijd, -kosten, -kwaliteit en
klanttevredenheid. Het gevolg van het ontstaan van deze opleverpunten, is dat de
winstmarge kleiner wordt of soms helemaal verdwijnt op projecten. Omdat Heijmans haar
winstmarge niet nog kleiner kan laten worden, wordt in de doelstelling als aanvullende eis
toegevoegd dat het oplossen van de problemen minder moet kosten dan wat het oplevert.
Daarom luidt de doelstelling:

Kostenneutraal opleveren zonder opleverpunten, zonder verdere negatieve gevolgen voor de
bouwtijd, kwaliteit en de klanttevredenheid, door te voorkomen dat; 1. De planning van
vooropnames niet wordt gehandhaafd; 2. De uitvoerende partijen blind zijn voor eigen werk;
3. Het herstel van opleverpunten nieuwe opleverpunten veroorzaakt; 4. Onduidelijke
kwaliteitseisen tot discussie leiden; 5. Er niet genoeg tijd is om alle punten te herstellen;
6. Beslissingen gemaakt worden op basis van directe kosten.

Om deze doelstelling te behalen is er onderzoek gedaan naar de 6 kernproblemen die in de
doelstelling staan genoemd. Dit onderzoek is volbracht op een groot project van Heijmans
Utiliteit, namelijk het Timmerhuis Rotterdam. Hier zijn door middel van interviews,
literatuur en documentonderzoek 8 probleemonderdelen gevonden.

De probleemonderdelen, planningsmethode, mutaties tijdens de bouw, uitvraag van de
klant, inkoopstrategie, kosten van beslissingen, prijs-kwaliteitverhouding, blind voor eigen
werk en regels & methoden, zijn onderzocht. Daarbij zijn de oorzaken van de
probleemonderdelen en de gevolgen ervan naar voren gekomen. In het onderzoek naar de
probleemonderdelen zijn oorzaken naar voren gekomen, op basis daarvan kon er een
Programma van Eisen worden opgesteld waaraan voldaan moet worden om de
probleemonderdelen en daarmee ook de kernproblemen te voorkomen.
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De belangrijkste eis volgt uit de doelstelling en luidt als volgt:

Binnen budget opleveren zonder opleverpunten, zonder negatieve gevolgen voor de bouwtijd, kwaliteit
en klanttevredenheid.

Aan de hand van deze eis en de problemen die naar voren zijn gekomen in het
afstudeertraject is besloten om een opleverkosten-dashboard te ontwikkelen. Dit dashboard
is gebaseerd op de volgende formule:

= + +

Dit dashboard brengt per probleem de kosten en de baten in beeld van de oplossingen die
hiervoor ontwikkeld zijn. Door deze kosten te bundelen per categorie, herstel-, beoordelings-
en preventiekosten, worden de kosten en de baten van ontwikkelde oplossingen inzichtelijk
gemaakt. In dit dashboard wordt voor Heijmans Utiliteit duidelijk wat de kosten en de
gevolgen zijn van beslissingen in het bouwproces, door de kosten en baten in beeld te
brengen verkrijgt Heijmans Utiliteit inzicht in het nut van beslissingen. Aan de hand van dit
inzicht kunnen vervolgens weer andere beslissingen genomen worden.

Dit alles draagt ertoe bij dat er een Opleverkosten-dashboard ligt dat gebruikt kan worden
door het hele projectteam om de opleverpunten, die ontstaan tijdens de bouw, te voorkomen.
Het Opleverkosten-dashboard verschaft ook inzicht in de kosten en baten van alle
beslissingen rondom het voorkomen van opleverpunten, waardoor Heijmans Utiliteit kan
bepalen wat het hun waard is om op te leveren zonder opleverpunten.

Na het ontwikkelen van het opleverkosten-dashboard heeft er een evaluatie plaatsgevonden,
hierbij is er met verscheidene personen binnen Heijmans Utiliteit gesproken. Voor deze
evaluatie is het dashboard ingevuld aan de hand van een voorbeeldproject, vervolgens
hebben de geïnterviewde personen een uitspraak gedaan over het voldoen aan de eerder
genoemde gestelde eisen.

Uit de gehouden evaluaties kan geconcludeerd worden dat verwacht wordt dat aan een
groot deel van de eisen en de doelstelling wordt voldaan. Helaas geldt dat er voor een klein
deel van de eisen maar deels voldaan wordt. Hierdoor kan de uitspraak worden gedaan dat
Heijmans Utiliteit naar verwachting niet kan opleveren zonder opleverpunten binnen
budget, maar dat er dusdanig inzicht is verkregen in de kosten van de oplevering en het
voorkomen van opleverpunten dat er grote verbetering in het aantal opleverpunten kan
worden verwacht. Daarmee wordt ook verwacht dat de winstmarge van Heijmans Utiliteit
zal groeien en dat de Klanttevredenheid op Utiliteitsprojecten zal stijgen.
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Summary
Heijmans N.V. set multiple goals in their so-called ‘Skyline of tomorrow’ in which Heijmans
N.V. describes their goals for the year 2020. One of these goals is stated below:

Satisfaction of Customers / Users
In the year 2020 all customers and users will appreciate us with a customer satisfaction-score of at
least an 8 (on scale of 1-10).

Following from the goal stated above and the connection between Customer satisfaction and
completion quality of Heijmans’ projects, the following question started to rise: “Why can’t
Heijmans Utiliteit complete a project without any faults and quality defects?”. This question
led to the start of the research at 3 major projects of Heijmans Utiliteit. The observations,
done for this research, led to the finding of 6 major problems within the completion-process
of Heijmans Utiliteit. These 6 major problems lead to an average of 28 quality defects, per
million euros worth of contract, with further negative consequences for the planning, the
costs and the quality of the project. These quality defects and its consequences causes the
margin of profit to drop to almost zero, Heijmans Utiliteit wants to prevent the quality
defects and wants the margin of profit to grow. These wishes lead to the following goal for
this research:

Cost neutral completion of a project with no quality defects, also the negative consequences
cause of the defects should be prevented for the Planning-, costs-, the quality of the project and
customer satisfaction. This by preventing the occurring of the following problems: 1. Quality
control sessions are not executed according to planning; 2. All working parties are blind for
their own mistakes and faults; 3. Repair of quality defects leads to more quality defects;
4. Indistinctness in quality requirements lead to discussions; 5. The planning doesn’t allow
repairs to be made to the quality defects; 6. Decisions are made upon the short-term costs.

To accomplish the goal stated above, research started on the 6 majors problems in the
completion-process. This research was fulfilled on one of Heijmans Utiliteit’s biggest
projects, ‘Het Timmerhuis Rotterdam’, during the research of this project 8 problem parts,
which lead to the 6 major problems, have been found by conducting interviews and doing
literature research.

These problem-parts, Planning-methods, Design deviations, Output specification by the
client, Procurement-strategy, costs of decisions, value for money ratio, blindness for own
faults and Rules and Methods, have been researched. These problem-parts, the causes and
the consequences have been identified and researched. Research on these causes and
consequences lead to the main requirement for this research.
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Completion of projects, within budget, without any quality defects and prevention of the
negative consequences for the planning-, quality-, costs of the project and the customer
satisfaction.

To meet the main requirement stated above a Program of Requirements and Wishes was
formed from the research results. The Program of Requirements led to the decision to
develop a dashboard for the performance of Heijmans considering the costs of the quality
defects. This dashboard is based upon the following formula:

	 	 = 	 + 	 + 	

The Dashboard will image the costs and benefits of the solutions developed in the research.
The costs and benefits of the solutions will be bundled and displayed in one of the
components of the Cost of Quality. The dashboard will give insight in the costs and benefits
of the solutions and for the prevention of quality defects. Cause of this insight Heijmans
Utiliteit can decide what the costs will be of preventing the quality defects; also, they will
receive insight in the value of completing a project with no quality defects versus the costs of
these defects.

After the development of the dashboard, evaluations have been conducted with multiple
project-based workers, to evaluate the consequences of the use of this dashboard. The
dashboard has been filled with exemplary data of a fictive project to prove the working of
the dashboard. Based upon this data, the project-based workers gave a ruling on the meeting
of the requirements stated in the Program of Requirements and Wishes.

The conducted evaluations led to the conclusion that; the dashboard is expected to meet
sixteen of the nineteen requirements completely; some requirements are only partially met.
This leads to the conclusion that Heijmans Utiliteit cannot complete a project without any
quality defects within budget. The dashboard however gave such an explicit insight in the
costs of the project completion-process and the prevention of quality defects that it’s
expected to prevent a large amount of quality defects. This leads to the expectation that the
margin of profit of Heijmans Utiliteit on projects will grow and that customer satisfaction
will rise.
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1 Inleiding
Dit hoofdstuk vormt de inleiding voor het afstudeerrapport, dit rapport is het eindresultaat
van het afstudeertraject van de mastertrack Construction Technology van de studie
Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. In dit hoofdstuk zal eerst het
gastbedrijf worden toegelicht waar het afstudeertraject is volbracht waarna de aanleiding
voor ditafstudeertraject wordt toegelicht. Tenslotte volgt de leeswijzer voor dit rapport.

Gastbedrijf1.1
Binnen het afstudeertraject van de master Building Technology is het gewenst om bij een
gastbedrijf af te studeren. Dit gastbedrijf biedt de ruimte om observaties uit te voeren en om
het gevonden probleem aan te pakken. Het gastbedrijf voor het afstudeertraject is in dit
geval Heijmans Utiliteit.

Heijmans N.V.1.1.1
Het bedrijf Heijmans wordt in 1923 door Jan Heijmans opgericht in Rosmalen als
stratenmakers bedrijf. De wederopbouw
na de oorlog geeft hem de kans om zijn
bedrijf te laten groeien door de
herstelwerkzaamheden aan wegen en
vliegvelden. In deze periode neemt
Heijmans ook zijn eerste bedrijf over. In
1993 krijgt Heijmans een notering aan de
Amsterdam Exchanges waardoor
Heijmans N.V. ontstaat. Hiermee boort
Heijmans N.V. een nieuwe bron van
kapitaal aan, dit kapitaal zorgt voor
verdere groei en overnames. Aan deze
goede periode komt een eind in 2008
wanneer de economische crisis ook
toeslaat in de bouwsector, met een serie
noodzakelijke ingrepen tot gevolg. In
2010 maakt Heijmans N.V. zich op voor
herstel en nieuwe positionering met de
duidelijke focus op Nederland. In het jaar 2013 telde Heijmans N.V. circa 7700 medewerkers
en behaalde het een omzet van 2,05 miljard en een kleine winst van 2 miljoen euro (Heijmans
N.V., 2013).

In Figuur 1-1 staat de bedrijfsstructuur van Heijmans N.V. weergegeven, hierin is te zien dat
het bedrijf is opgedeeld in 3 sectoren waarbinnen Heijmans N.V. actief is. De sector ‘Wonen’
bestaat uit ‘Vastgoed’ en ‘Woningbouw’, de sector ‘Werken’ bestaat uit het onderdeel
‘Utiliteit’ en de sector ‘Verbinden’ bestaat uit ‘Wegen’, ’Civiel’ en ’Integrale Projecten’.

Figuur 1-1: Bedrijfsstructuur Heijmans N.V.
bron: Heijmans N.V.)
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Figuur 1-3: Organisatiestructuur Heijmans Utiliteit (bron: eigen werk)

Heijmans Utiliteit1.1.2
Het Participerend Observeren is, zoals eerder vermeld, uitgevoerd onder de bedrijfstak
‘Heijmans Utiliteit’. Recentelijk zijn de afdelingen Utiliteitsbouw en Techniek samengevoegd
waardoor er een volledig geïntegreerd bedrijf ontstaat die zich richt op de integratie van
techniek en bouw en het totaalaanbod (ontwerp, bouw, beheer, onderhoud en exploitatie).
Met de bedrijfstak Utiliteit heeft Heijmans N.V. een voor de markt unieke organisatie. Dit
alles om de kwaliteit van uitvoering en aansturing van projecten ook in de toekomst te
kunnen waarborgen (Heijmans N.V., 2013).

Het bedrijfsproces wordt overzichtelijk gehouden door Heijmans Utiliteit in vier blokken op
te delen genaamd HUMS; Heijmans Utiliteits Management Systeem. De vier blokken
handelen elk in overleg met elkaar hun deel van het proces af. De vier blokken waaruit
HUMS is opgebouwd, zijn:

1. Verwerving & Advies
2. Ontwerp & Engineering
3. Realisatie
4. Beheer & Exploitatie

De  indeling  volgens  HUMS  is  te
zien in Figuur 1-3. Binnen
Heijmans Utiliteit is Gerard Streng,
Directeur Commercie, aangesteld
als mijn Afstudeerbegeleider. In
2016 is dit veranderd naar Ralph
Oduber naar aanleiding van het
vertrek van Gerard Streng bij
Heijmans Utiliteit.

Figuur 1-2: Heijmans Utiliteit Organogram
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Verhogen van de klanttevredenheid1.2
De bouwsector ontwikkelt zich in toenemende mate tot een kennisintensieve sector waarin
diverse organisaties samenwerken aan complexe bouwprojecten in een ingewikkelde
omgeving. Dit maakt dat Heijmans Utiliteit zich voorbereidt op de toekomst en de contouren
van morgen schetst. Een van de doelstellingen als gevolg van de contouren van morgen slaat
op klanttevredenheid. Deze doelstelling is als volgt gedefinieerd:

Tevreden klanten/gebruikers
In 2020 geven 100% van onze klanten en gebruikers ons een waardering van ten minste een 8 (schaal
1-10).

Het belangrijkste moment voor klanttevredenheid in het volledige bouwproces is de
oplevering. Tijdens de oplevering kijkt de klant of het gebouw aan zijn eisen en
verwachtingen voldoet. Dit is voor hem dan ook het laatste moment om eventuele fouten op
te sporen.

Bij de oplevering spreken we over twee hoofdfactoren voor de klanttevredenheid; de
verwachting van de klant en de eisen van de klant. Om de verwachting van de klant te
kunnen managen maakt Heijmans steeds meer gebruik van BIM in de voorbereidingsfase.
“Door BIM steeds verder te implementeren kan de klant voor de bouw een goed beeld
krijgen van het project en zal hij minder snel voor verassingen komen te staan”
(Bimmanager, 2014). Om aan de eisen van de klant te voldoen voert Heijmans veel
kwaliteitscontroles uit, echter is het zo dat de klant nog punten opmerkt tijdens de
oplevering, dit zijn opleverpunten.

Bij Heijmans Woningbouw wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van
opleverpunten, dit leid tot een gemiddelde van 0,2 opleverpunten per woning (Heijmans,
2014). Daarom kwam de vraag bij utiliteit naar boven: ‘Waarom kunnen we bij Heijmans
Utiliteit niet opleveren zonder opleverpunten?’. Dit heeft ertoe geleidt dat er vanuit Heijmans de
vraag is naar een oplossing hiervoor. In het afstudeertraject is daarom gekeken naar het
opleverproces, hiervoor is er eerst gekeken naar het opleverproces van 3 grote
Utiliteitsprojecten.
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Wet kwaliteitsborging voor het bouwen1.3
Voordat er gekeken is naar het opleverproces is er gekeken naar de ontwikkelingen voor de
hele bouwsector. Een belangrijke ontwikkeling in de sector is een nieuwe wet voor de
kwaliteitsborging van het bouwen. Hieronder volgt een omschrijving van dit wetsvoorstel:

Bouwkwaliteit is een terugkerend thema in de bouw, dit werd versterkt toen de Wet
Kwaliteitsborging 2015 werd aangekondigd. Maarten Ponjée stelt dat deze wet de
verantwoordelijkheid voor de borging van de kwaliteit doet verschuiven van de
opdrachtgever naar de opdrachtnemer (Ponjée, 2014). Daarmee vervalt de rol van de
traditionele opzichter omdat de opdrachtnemer/hoofdaannemer de verantwoordelijkheid
draagt voor de borging van de kwaliteit. De Wet kwaliteitsborging (Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, 2014) is in het leven geroepen om deze vernieuwde
verantwoordelijkheden van regels te voorzien en in goede banen te leiden, de Wet stelt het
volgende:

· De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet
zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Van dit
lid kan niet ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken bij de aanneming
van bouwwerken.

· De aannemer moet een financiële waarborg in de vorm van een verzekering of
andere financiële zekerheid bieden aan de opdrachtgever voor het herstel van aan de
aannemer toe te rekenen gebreken die na oplevering worden ontdekt.

· De aannemer moet voorzien in een instrument voor kwaliteitsborging wat tot doel
heeft vast te stellen of het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen en voorschriften.
Het is verboden een bouwwerk te bouwen zonder instrument voor kwaliteitsborging.

· De aannemer moet voorzien in een kwaliteitsborger. Dit is een persoon of instantie
die gerechtigd is een instrument voor kwaliteitsborging toe te passen.

Heijmans N.V. is sinds de aankondiging van deze wet op de hoogte van de gevolgen van
deze wet voor het bouwproces. Voor Heijmans bleken deze gevolgen niet groot te zijn, dit
omdat Heijmans N.V. al lange tijd aanbiedt aan haar opdrachtgevers om de kwaliteit te
borgen met een kwaliteitsborgingssysteem. Hiervoor heeft Heijmans meerdere programma’s
aangeschaft die dit proces ondersteunen, dit zijn de programma’s Bluebeam Revu (Bluebeam
Revu, 2015) en Bim360field (BIM 360 Field, 2015). Deze programma’s voorzien als
hulpmiddel in de kwaliteitsborging voor Heijmans, door het ondersteunen van het invoeren
van opleverpunten en door het opslaan van certificaten voor producten in een database.
Binnen Heijmans wordt al enkele jaren met bovengenoemde programma’s gewerkt en er zijn
ook ontwikkelingen gaande zodat Heijmans klaar is voor de invoering van deze nieuwe wet.
In het afstudeertraject en het eindproduct is er rekening gehouden met de invoering van
deze wet en waar nodig en mogelijk is hierop ingespeeld.
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Vooronderzoek naar het opleverproces1.4
Als inleiding op het afstudeerproject is het van belang dat de knelpunten, die in het
afstudeertraject zijn geconstateerd, bekend zijn. Deze knelpunten hebben namelijk de basis
gevormd voor het afstudeerplan en vervolgens de onderzoeksfase. Gedurende het
vooronderzoek is er aan de hand van data-analyses, interviews, observaties en
documentenonderzoek onderzoek gedaan naar het opleverproces.

Eerst is er begonnen met een data-analyse van opleverpunten die zijn ontstaan op de
volgende geobserveerde projecten: Muziekpaleis Tivoli Vredenburg, Nationaal Militair
Museum en WUR Orion. Voor deze projecten zijn alle opleverpunten, uit een steekproef,
onderzocht en gerubriceerd, dit is ook gecombineerd met de financiële gegevens van deze
projecten. Dit heeft ervoor gezorgd dat bij aanvang van het onderzoek direct de grootte van
het probleem duidelijk werd. Hieronder in Tabel 1 zijn de financiële gevolgen van de
huidige manier van opleveren duidelijke gemaakt.

Tabel 1: Overzicht gevolgen oplevering geobserveerde projecten
Opleverpunten per Miljoen

Project aanneemsom mln. Opleverpunten Kosten oplevering
NMM 80 214 € 91.350
Orion 45 1022 € 465.800

Muziekpaleis 100 4920 € 2.215.000
Totaal 225 6156 € 2.772.150

Opleverpunten per Miljoen Euro aanneemsom 28
Gemiddelde kosten van een opleverpunt € 450,-

Bij deze data-analyse moet vermeld worden dat een steekproef van 3 projecten met
dergelijke verschillen slechts een indicatie kan geven voor de gemiddelde kosten van een
opleverpunt en het aantal opleverpunten per miljoen euro aanneemsom, door Heijmans
Utiliteit worden deze cijfers echter wel als juist en redelijk gezien. Na de data-analyse is er
verder gegaan met observaties op de 3 genoemde projecten. Door middel van interviews,
observaties en documentonderzoek zijn er in het opleverproces een 36-tal knelpunten naar
voren gekomen. Deze 36 knelpunten zijn door middel van de K.J.-methode geclusterd tot 18
hoofdknelpunten. Vervolgens zijn er met behulp van een oorzaak-gevolg diagram
verbanden gevonden tussen de verschillende hoofdknelpunten, deze zijn vervolgens visueel
weergegeven in een Stream Diagnostic Chart (Porras). Uit de genoemde analyses kwam naar
voren, dat de volgende 6 kernproblemen de oorzaak zijn voor alle 36 gevonden knelpunten.

· Planning van vooropnames wordt niet gehandhaafd;
· Uitvoerende partijen zijn blind voor eigen werk;
· Herstel van opleverpunten levert nieuwe opleverpunten op;
· Onduidelijke gehanteerde kwaliteitseisen leiden tot discussie;
· Er is niet genoeg tijd om alle opleverpunten te herstellen;
· Beslissingen worden gemaakt op basis van directe kosten.

Deze 6 kernproblemen staan in de komende sub-paragrafen toegelicht.
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Planning van vooropnames wordt niet gehandhaafd1.4.1
In de realisatie van een project worden er vooropnames, ook wel kwaliteitscontroles
genoemd, ingepland. Er zijn 2 soorten vooropnames, namelijk de vooropname van een
ruimte en de vooropname van het werk van een onderaannemer. De controle van een
onderaannemer wordt commissioning genoemd, deze controle richt zich specifiek op het
werk dat deze specifieke onderaannemer heeft uitgevoerd. De vooropname van een ruimte
richt zich op het controleren van de kwaliteit in de gehele ruimte, nadat alle onderaannemers
al een keer zijn gecontroleerd, zo kan er een algemene indruk van de kwaliteit worden
verkregen en kunnen de laatste problemen nog worden opgelost. Zoals te concluderen valt
staan deze vooropnames, van een ruimte, ingepland op een moment dat een ruimte volledig
klaar is. Echter worden deze ingeplande vooropnames niet allemaal uitgevoerd, slechts 40%
van de vooropnames wordt volgens planning uitgevoerd en sommige vooropnames worden
helemaal niet uitgevoerd. Het gevolg van dit probleem is dat er door het minder aantal
vooropnames niet genoeg controle is geweest op de kwaliteit, waardoor er opleverpunten
niet zijn opgelost.

De uitvoerende partijen zijn blind voor eigen werk1.4.2
Vanaf het moment dat de bouw begint dienen onderaannemers van Heijmans Utiliteit de
kwaliteit van hun eigen werk te controleren, dit wordt gezien als de eerste keuring van het
werk. Daarna wordt het werk gekeurd door Heijmans Utiliteit door middel van
vooropnames, zoals net besproken bij het kernprobleem ‘Planning van vooropnames wordt niet
gehandhaafd’. Tijdens deze keuringen van eigen werk, probeert de onderaannemer zijn eigen
gemaakt fouten te vinden en deze te verhelpen. Echter komt hierbij het begrip van blind zijn
voor eigen werk naar voren, dit begrip kennen de meeste mensen als ‘een slager kan zijn eigen
vlees niet keuren’. Blind zijn voor eigen werk zorgt ervoor dat onderaannemers hun eigen
werk niet goed kunnen controleren en dat Heijmans medewerkers, uitvoerders, het werk ook
niet goed kunnen keuren, omdat zij het werk al te vaak gezien hebben. Het gevolg hiervan is
dat er opleverpunten onopgemerkt blijven en er niet kan worden opgeleverd zonder
opleverpunten.

Herstel van opleverpunten levert nieuwe opleverpunten op1.4.3
Tijdens kwaliteitscontroles/vooropnames wordt een lijst bijgehouden van opleverpunten die
zijn gevonden tijdens deze opnames. Het bijhouden van deze lijst met opleverpunten wordt
digitaal gedaan in het programma Bluebeam Revu Xtreme (Bluebeam Revu, 2015), hierin
kunnen de opleverpunten worden aangegeven op een digitale plattegrond en worden de
opleverpunten voorzien van toelichting en verantwoordelijke onderaannemer. Op het
moment dat dit gebeurt is komt de onderaannemer terug om de gevonden opleverpunten te
herstellen. Tijdens het herstellen van deze opleverpunten blijken er nieuwe opleverpunten te
ontstaan, denk hierbij aan een deuk in een deur door een botsing met een trap die een
onderaannemer meebracht of aan verfspatten op de vloer als een deel van de wand opnieuw
is geschilderd. Het probleem is dus dat er nieuwe opleverpunten ontstaan op het moment
dat deze juist hersteld moeten worden.
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Onduidelijke gehanteerde kwaliteitseisen leiden tot discussie1.4.4
Tijdens de vooropnames wordt de kwaliteit van het werk getoetst aan de gewenste kwaliteit
van de opdrachtgever of architect. Deze kwaliteit wordt omschreven in de kwaliteitseisen
van de klant. Hierbij wordt ook omschreven hoe de kwaliteit gekeurd dient te worden. Bij de
vooropnames blijkt echter dat alle uitvoerders op een andere manier controleren, zo
controleert de ene uitvoerder de wand op een afstand van 3 meter met de gordijnen dicht,
waar de andere uitvoerders met zijn hand over de wand gaat om imperfecties op te sporen.
Door deze verschillende manieren van controleren op kwaliteit en de discussie die hierdoor
ontstaan worden er kosten gemaakt om deze discussie op te lossen. De gemiddelde kosten
door discussie ligt op 0,3% van de aanneemsom.

Niet genoeg tijd om alle opleverpunten te herstellen1.4.5
Tijdens het bouwproces ontstaat er vaak achterstand op de planning, dit zorgt ervoor dat de
werkzaamheden steeds dichter op de opleverdatum worden volbracht. De opleverpunten
die ontstaan bij deze werkzaamheden dienen opgelost te worden, echter is er door
achterstand op de planning niet meer genoeg tijd om alle opleverpunten die ontstaan zijn op
te lossen. Uit de data-analyse en documentonderzoek blijkt dat er gemiddeld 10 werkdagen
beschikbaar zijn voor het herstellen van de opleverpunten, maar dat slechts 26% van de
opleverpunten hersteld kunnen worden binnen deze 10 werkdagen.

Beslissingen worden gemaakt op basis van directe kosten1.4.6
Op het moment dat een ruimte gecontroleerd is, de vooropnames zijn afgerond en alle
opleverpunten zijn hersteld, wordt door Heijmans geadviseerd om deze ruimte af te sluiten
(sleutelbeheer). Echter wordt er vaak besloten om sleutelbeheer niet toe te passen, omdat dit
te veel geld zou kosten. Een voorbeeld is hiervoor gegeven door een uitvoerder van het
Muziekpaleis Tivoli Vredenburg: “Het afsluiten van alle ruimtes op een verdieping kostte  € 1000,-
, om deze reden is dit toen niet toegepast. Echter bleek dat door het niet afsluiten van deze ruimtes er
voor bijna € 100.000,- aan schade is ontstaan”. Bij deze beslissing is er puur gekeken naar de
directe kosten van een  maatregel, in dit geval sleutelbeheer, maar niet naar de gevolgen van
deze maatregel.

Gevolgen van de 6 kernproblemen1.4.7
De 6 besproken kernproblemen die zijn geconstateerd in het vooronderzoek leiden er samen
toe dat er opleverpunten ontstaan, of niet worden opgelost, en dat er discussies ontstaan die
onnodig veel geld kosten. Alles samen leidt dit er toe dat er 28 opleverpunten ontstaan per
miljoen euro aanneemsom. Gecombineerd met de gemiddelde kosten van een opleverpunt á
€ 450,- betekent dit, dat de opleverkosten 1,26% van de aanneemsom bedragen. Daarbij
ontstaan er ook nog discussies, de kosten die hieraan verbonden zijn bedragen 0,3% van de
aanneemsom. Samen betekent dit dat 1,56% van de aanneemsom beschouwt kan worden als
faalkosten puur veroorzaakt door de wijze van opleveren. Het vooronderzoek staat in dit
hoofdstuk samenvattend omschreven, in bijlage A staat het volledige onderzoek verder
omschreven. Een grafische weergave (Porras) van de totstandkoming van deze 6
kernproblemen staat op de volgende pagina weergegeven.
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De probleemstelling van het afstudeertraject1.5
Concluderend uit de vorige paragraaf, waarin 6 kernproblemen in het opleverproces naar
voren zijn gekomen en de uiteindelijke gevolgen hiervan, kan de probleemstelling van het
afstudeertraject worden vastgesteld. De probleemstelling luidt als volgt:

Per miljoen euro aanneemsom ontstaan er 28 opleverpunten met negatieve gevolgen voor de
bouwtijd, bouwkosten, kwaliteit en de klanttevredenheid, doordat de planning van
vooropnames niet wordt gehandhaafd, de uitvoerende partijen blind zijn voor eigen werk, het
herstel van opleverpunten nieuwe opleverpunten veroorzaakt, onduidelijke gehanteerde
kwaliteitseisen leiden tot discussie, er niet genoeg tijd is om alle punten te herstellen en
beslissingen worden gemaakt op basis van directe kosten.

In Tabel 1 (paragraaf 1.4) staan de resultaten van de data-analyse opgesomd, deze data-
analyse dient als onderbouwing van de probleemstelling van het afstudeertraject. Hieruit
komt duidelijk naar voren dat er 28 opleverpunten per miljoen euro aanneemsom ontstaan
bij grote utiliteitsprojecten bij Heijmans Utiliteit.

De doelstelling van het afstudeertraject1.6
Na het formuleren van de probleemstelling kon de doelstelling worden geformuleerd vanuit
de probleemstelling. De doelstelling is het logische en directe gevolg van de
probleemstelling, de aanleiding voor het afstudeertraject en de wensen van Heijmans
Utiliteit. De doelstelling wordt gebruikt aan het einde van het afstudeertraject om het
eindproduct te toetsen, de doelstelling stelt namelijk een doel waaraan voldaan moet worden
aan het einde van het afstudeertraject.

Vanuit de aanleiding van het afstudeertraject en de wensen van Heijmans Utiliteit is er
besloten om de doelstelling op “0” opleverpunten te zetten, dit is dan ook het belangrijkste
onderdeel van de doelstelling. Daarnaast is er in overleg met Heijmans Utiliteit besloten om
te stellen dat er geen negatieve gevolgen mogen zijn voor de 4 beheersmaatregelen;
Kwaliteit, bouwtijd, klanttevredenheid en bouwkosten. Voor de bouwkosten is gedurende
het afstudeertraject een steeds belangrijkere rol weggelegd, tijdens het onderzoeksproces
kwam naar voren dat Heijmans wil opleveren zonder opleverpunten, maar hiervoor niet
extra kosten wil maken. Deze wens vanuit Heijmans wordt gevoed door het feit dat de
bouw, ondanks dat de stijgende lijn is gevonden, nog steeds in een crisis zit. Er zijn minder
projecten die gebouwd moeten worden en ook nog voor minder geld. Dit leidt er toe dat
bouwbedrijven bereid zijn om te zakken met de prijs, waardoor er geen winstmarge meer
overblijft. Omdat de winstmarge op dit moment daardoor al minimaal is, heeft Heijmans de
nadrukkelijke wens uitgesproken om de kosten van projecten te drukken om zo meer
winstmarge te creëren. Dit leidt tot een duidelijke voorwaarde, die moet worden
meegenomen in de doelstelling. De voorwaarde luidt dat de wijzigingen naar aanleiding van
het eindproduct van dit afstudeerrapport minder kosten dan dat het oplevert; kortom
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maximaal ‘kostenneutraal’. De doelstelling voor de rest van het afstudeertraject is daarom als
volgt geformuleerd:

Kostenneutraal opleveren zonder opleverpunten, zonder verdere negatieve gevolgen voor de
bouwtijd, kwaliteit en de klanttevredenheid, door te voorkomen dat; 1. De planning van
vooropnames niet wordt gehandhaafd; 2. De uitvoerende partijen blind zijn voor eigen werk;
3. Het herstel van opleverpunten nieuwe opleverpunten veroorzaakt; 4. Onduidelijke
kwaliteitseisen tot discussie leiden; 5. Er niet genoeg tijd is om alle punten te herstellen; 6.
Beslissingen gemaakt worden op basis van directe kosten.

Om de 6 genoemde kernproblemen te voorkomen, moest er onderzoek worden gedaan naar
deze kernproblemen, dit onderzoek is gedaan op het project het ‘Timmerhuis Rotterdam’. Er
is voor dit project gekozen omdat Heijmans van mening was dat het project het
opleverproces goed doorloopt (op dit project waren tot dan toe nog geen problemen aan het
licht gekomen), door initiatieven van de projectmanager. Daarnaast viel dit onderzoek
tegelijk met de oplevering op het Timmerhuis Rotterdam, waardoor deze kernproblemen in
de praktijk konden worden onderzocht.

Timmerhuis Rotterdam1.7
Het Timmerhuis is een echte Rotterdamse plek die nieuw leven in wordt geblazen. Een
historische locatie in het hart van de stad waar mensen gaan wonen, werken en genieten van
horeca en leuke winkels. Het ontwerp van OMA maakt Het Timmerhuis tot een Rotterdams
icoon. Rotterdam is verweven in het Timmerhuis. De emotionele waarde van de plek is
overal aanwezig. Het Timmerhuis was de plek waar de stad werd bestuurd. Met de komst
van appartementen, kantoren voor de gemeente en Museum Rotterdam, is het Timmerhuis
weer de plek van
vooruitgang. Het
Timmerhuis verbindt niet
alleen het historische
Stadstimmerhuis met
hypermodern glas- en
staalwerk. Het is ook de
plek waar jonge
kunstenaars zich tijdens
de bouw ontplooien. Zo
blijven kunst en cultuur
verweven met het
kosmopolitische imago
van de stad. (Heijmans
N.V., 2015)

Figuur 1-4: Render Timmerhuis Rotterdam (bron: OMA)
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Leeswijzer1.8
Dit rapport omschrijft het volledige afstudeertraject. Dit betekent dat alle resultaten en
bevindingen, die naar voren zijn gekomen in de loop van het afstudeertraject, in dit rapport
zijn opgenomen. Het rapport is dan ook begonnen met de inleiding waarin de aanleiding
van het afstudeertraject staat omschreven en het gedane vooronderzoek. Aan de hand van de
opgestelde probleem- en doelstelling is in hoofdstuk 2 het onderzoek naar de kernproblemen
omschreven. In hoofdstuk 3 is vervolgens het Programma van Eisen en Wensen opgesteld
aan de hand van dit onderzoek. In hoofdstuk 4 is aan de hand van dit programma van eisen
en Wensen het eindproduct ontwikkeld, waarna dit in hoofdstuk 5 toegelicht wordt. In
hoofdstuk 6 is het eindproduct geëvalueerd aan het Programma van Eisen en Wensen en de
doelstelling. Tenslotte staan in hoofdstuk 7 de conclusie en de aanbevelingen voor verder
onderzoek omschreven.

Figuur 1-5: Leeswijzer
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2 Onderzoek naar problemen in het opleverproces
Dit hoofdstuk bestaat, net als het onderzoek naar de problemen in het opleverproces, uit
twee onderdelen; het onderzoek naar de kernproblemen en het onderzoek naar de
probleemonderdelen. Eerst is er onderzoek gedaan naar de kernproblemen en daarna naar
de probleemonderdelen die daaruit volgde.

Onderzoek naar kernproblemen2.1
In het onderzoek naar de kernproblemen zijn de afzonderlijke kernproblemen onderzocht,
hierbij is er met behulp van interviews gekeken of deze kernproblemen voorkomen op het
project het ‘Timmerhuis Rotterdam’ en waardoor ze ontstaan, ook is er gekeken hoe er in de
praktijk met deze kernproblemen wordt omgegaan en of deze methode beschouwd wordt
als afdoende om het probleem op te lossen. Daarnaast is er in de literatuur gezocht naar
bronnen die de bevindingen bevestigen of tegenspreken.

Uit het onderzoek naar de kernproblemen kan worden opgemaakt dat alle kernproblemen
uit het onderzoek naar het opleverproces voorkomen op het project het ‘Timmerhuis
Rotterdam’, ook blijkt dat de (hoofd)uitvoerders en de projectmanager het probleem
herkennen. Op het project zijn ze dan ook bezig geweest met het voorkomen van deze
kernproblemen, alleen gaven ze hierbij aan dat het allemaal vormen van paniekvoetbal
waren en dat de problemen nog voorkwamen ondanks deze aanpak. In de volgende 6
paragrafen worden de bevindingen over de 6 kernproblemen besproken.

Planning van vooropnames wordt niet gehandhaafd2.1.1
De bouw is een dynamisch proces met vele invloeden intern en extern. Plannen voor een
dynamisch proces blijkt erg lastig, dit komt voor een deel omdat de planning die gemaakt
wordt  voor  projecten  niet  dynamisch  is  en  niet  ingesteld  is  op  de  mogelijke
veranderingen/mutaties die in elk project voorkomen. Als er gesproken wordt over de
planning dan zien we dat in een planning de verschillende partijen van elkaar afhankelijk
zijn, zo moet de ene taak voltooid zijn voordat de volgende taak kan worden gestart. Dit
zorgt ervoor dat een vertraging in een van de taken in het proces kan zorgen voor
zogenaamde filevorming onder de onderaannemers. Een van de uitvoerders van het
Timmerhuis gaf hierbij aan dat hij deze problemen goed weet te ondervangen door gebruik
te maken van LEAN-plannen, echter vermeld hij daar meteen bij dat hij de enige uitvoerder
(van 11 uitvoerders) is die hiermee werkt terwijl het gebruik van LEAN-plannen door
Heijmans wordt voorgeschreven. Deze problemen leiden er samen toe dat er veel problemen
moeten worden opgelost, dit zorgt er dan weer voor dat er een te lage capaciteit is onder de
uitvoerders om alle werkzaamheden uit te voeren. Naast deze 3 punten kwam ook nog naar
voren dat verschillende partijen zich niet houden aan de afgesproken deadlines, dit komt
volgens een uitvoerder doordat deze partijen akkoord gaan met een planning waarvan ze
weten dat ze deze niet kunnen halen. De huidige manier waarop er wordt omgegaan met dit
probleem is het maken van weekplanningen en het aanpassen van de overall planning,
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echter kost dit veel tijd en geld, daarbij geven de uitvoerders ook aan dat dit niet de ideale
manier van werken is.

In de literatuur kwamen twee dingen naar voren; allereerst het dynamisch plannen. Jeroen
Leonard De Jong schijft hierover dat een statische planning een planning is die van te voren
vast staat en moeilijk kan worden aangepast, omdat er bij het plannen geen rekening is
gehouden met eventuele toekomstige wijzigingen. Daardoor kunnen veranderingen
/mutaties zo’n impact hebben dat de planning niet te handhaven is (De Jong, 2012).
Daarnaast gaf een uitvoerder aan dat hij gebruik maakt van LEAN-plannen, de literatuur
schrijft hierover dat deze methode gebruikt wordt om een planning op te delen in kleinere
stukken en deze samen met de uitvoerende partijen aan te pakken. “Zodat je uiteindelijk in
ieder geval een planning hebt die door het hele team gedragen wordt.” (Turan, 2013).

Uit het onderzoek, naar dit kernprobleem, komt naar voren dat er 4 oorzaken zijn die ten
grondslag liggen aan het kernprobleem. De 4 oorzaken staan hieronder beschreven:

Capaciteit van uitvoerders is te laag
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, planning van vooropnames wordt niet
gehandhaafd, is dat de capaciteit onder de uitvoerders te laag is. Dit houdt in dat er te
weinig personeel is om het werk in het beschikbare tijdsbestek te voltooien. Dit zorgt voor
werkdruk. Er is sprake van een te hoge werkdruk als het volgende gezegd kan worden: Bij
een te hoge werkdruk, is de werkbelasting hoger dan de belastbaarheid van de medewerker.
De belastbaarheid van een medewerker is verschillend per persoon, daarom is het ‘moeilijk’
om de belastbaarheid van een medewerker te beïnvloeden. Aan de werkbelasting kan echter
wel worden gewerkt. Bij het aanpakken van deze oorzaak moet er dan ook worden gekeken
naar het verlagen van de werkbelasting. De definitie van werkbelasting luidt: “hoeveelheid
werk die in een gegeven tijdsperiode moet worden verricht” (Insitituut Werk en Stress, 2008).

Planning is niet dynamisch
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, planning van vooropnames wordt niet
gehandhaafd, is dat de planning niet dynamisch is. Door Jeroen de Jong wordt in ‘Heuristics
in dynamic scheduling’ gesproken over 2 soorten planningen; een robuuste planning en een
flexibele planning. Een robuuste planning is een planning die bestand is tegen
veranderingen, bij veranderingen hoeft er niet veel gesleuteld te worden aan de huidige
planning. Een flexibele planning is een planning die het makkelijk maakt om toekomstige
taken in te plannen. De oorzaak voor dit probleem valt te vinden in de achterstand die
optreedt op de planning. Op het moment dat het project niet meer volgens planning loopt
wordt de planning aangepast, dit om de planning up-to-date te houden en om achterstand
op de planning inzichtelijk te maken.

Filevorming onder onderaannemers
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, planning van vooropnames wordt niet
gehandhaafd, is dat er op de bouw filevorming ontstaat onder de onderaannemers. Over
deze filevorming weet een hoofduitvoerder het volgende te zeggen: “Er is op de bouw geen
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onderaannemer die niet afhankelijk is van een andere onderaannemer, er is altijd wel iemand die nog
iets af moet hebben voordat de volgende aan de gang kan. Dit zorgt ervoor dat er een soort van file
ontstaat, dan is vertraging onvermijdelijk” (Hoofduitvoerder Timmerhuis, 2015). Zoals af te
leiden valt uit deze uitspraak, van de hoofduitvoerder van het Timmerhuis Rotterdam, zorgt
vertraging van een deelproces ervoor dat andere deelprocessen niet kunnen starten. Dit
zorgt ervoor dat een vertraging ergens in het (deel)proces, vertraging in het gehele proces
veroorzaakt. Als er wordt gekeken naar de oorzaak voor de filevorming dan zien we dat er
veel verschillende partijen rondlopen op de bouw die niet goed met elkaar communiceren
over de planning van hun werkzaamheden. De filevorming onder onderaannemers wordt
dus bepaald door 2 variabelen, dit zijn: het aantal partijen op de bouw en de slechte
communicatie met betrekking tot de planning tussen de onderaannemers.

Deadlines worden niet geaccepteerd
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, planning van vooropnames wordt niet
gehandhaafd, is dat de gestelde deadlines niet worden geaccepteerd. Hierover weet een
uitvoerder te vertellen; “de onderaannemers gaan akkoord met een planning voor de realisatie,
echter houden de onderaannemers zich bijna nooit aan de deadline in de planning. Ze willen gewoon
beginnen, dan zien ze wel waar het schip strand” (Uitvoerder Timmerhuis, 2015). Uit deze
uitspraak valt af te leiden dat de onderaannemer niet goed communiceert met Heijmans over
de planning van zijn uit te voeren werkzaamheden. Zo wordt er een planning gemaakt voor
de werkzaamheden van de onderaannemer, de onderaannemer gaat vervolgens akkoord met
deze planning. Maar aan het einde van het proces blijkt deze onderaannemer de opgestelde
planning niet te halen. Op het moment dat er gedurende het proces bekend wordt dat een
planning niet realistisch of haalbaar is, kan hier op worden ingespeeld. Op het moment dat
dit pas duidelijk wordt op het moment dat het werk al klaar had moeten zijn, dan kan het
probleem niet meer worden gemanaged. Het probleem is, dat niet inzichtelijk is of een
onderaannemer volgens planning werkt en deze planning gaat halen.
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Uitvoerende partijen zijn blind voor eigen werk2.1.2
Het controleren van eigen werk is lastiger dan men denkt, dit komt omdat de mens blind is
voor eigen werk. Verschillende onderzoeken bevestigen dat iedereen tot op zekere hoogte
blind is voor eigen werk, daarnaast beseft de meerderheid van de mensen niet dat zij blind
zijn voor eigen werk. Dit komt ook voor op de bouw, het komt voor bij onderaannemers die
hun werk keuren maar ook bij Heijmans die het werk keurt. Bij de uitvoerders van Heijmans
rijst wel het vermoeden dat het niet alleen ligt aan blind zijn voor eigen werk maar ook het
niet willen zien van de fouten. Dit probleem ontstaat door het ontbreken van
verantwoordelijkheidsgevoel bij de onderaannemers (Uitvoerder Timmerhuis, 2015). Op dit
moment probeert Heijmans dit probleem te ondervangen door gebruik te maken van
kwaliteitsplannen, deze plannen worden geschreven door de onderaannemers zodat zij zelf
aangeven hoe ze gaan keuren. Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van keuringsreferenties,
dit zorgt ervoor dat de kwaliteit in een vroeg stadium wordt afgestemd tussen de
onderaannemers, Heijmans en de opdrachtgever. Hierbij geven meerdere uitvoerder echter
wel aan dat de keuringsreferenties niet altijd worden gebruikt of worden gemaakt. Tijdens
het onderzoek op het Timmerhuis bleek dat er sprake is van laksheid van de
onderaannemers, zo was er een onderaannemer die na keuring snel de schroeven uit de deur
haalde zodat hij minder schroeven nodig had. Dit heeft niks te maken met blind zijn voor
eigen werk maar dit is puur laksheid en het ontbreken van verantwoordelijkheidsgevoel.

Tijdens het verblijf op het project het ‘Timmerhuis Rotterdam’ bleek dat de uitvoerende
partijen blind zijn voor eigen werk, echter kan daarbij meteen het vermoeden van een van de
uitvoerders worden bevestigd dat het niet alleen ligt aan het ‘blind zijn voor eigen werk’. Zo
heb ik met eigen ogen gezien hoe de onderaannemer die de deuren plaatst schroeven uit een
reeds gekeurde deur draait en daarna in een nog niet gekeurde deur zet. Kortom de deur die
al gecontroleerd is voldoet niet meer. Later bleek dat de onderaannemer niet genoeg
schroeven bij zich had en toen expres te weinig schroeven in de deur heeft gezet, terwijl hij
wist dat dat niet goed was. Hieruit blijkt voor het Timmerhuis dat er geen
verantwoordelijkheidsgevoel heerst onder de onderaannemers op de bouw, het lijkt erop
alsof ze ernaar kijken alsof het een verplicht werk is waar ze geen trots bij voelen, dit kan per
project verschillend zijn. Ondanks de conclusie dat elk project verschillend is, als het gaat om
verantwoordelijkheidsgevoel van de onderaannemers, moet er aandacht worden besteed aan
het verhogen en behouden van dit verantwoordelijkheidsgevoel bij de onderaannemers.

Uit het onderzoek naar dit kernprobleem komt naar voren dat er 2 oorzaken zijn die ten
grondslag liggen aan het kernprobleem. Deze 2 oorzaken staan op de volgende pagina
omschreven:
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Iedereen is blind voor eigen werk
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, uitvoerende partijen zijn blind voor eigen
werk, is het feit dat iedereen blind is voor eigen werk. Over blindheid voor eigen werk wordt
vaak gezegd dat het een gegeven is dat iedereen blind voor eigen werk is, echter geven
Kruger & Dunning aan dat het grootste probleem hierbij is dat men zich niet bewust is van
het feit dat men blind is voor eigen werk (Kruger & Dunning , 1999). Daarnaast toont
aanvullend onderzoek van Dunning aan, dat mensen die denken dat zij bewust zijn van
blindheid voor eigen werk juist niet bewust zijn van hun blindheid en daarom juist meer
fouten maken (Dunning, 2004). Uit de uitspraak van Kruger en Dunning kan worden
geconcludeerd, dat blind zijn voor eigen werk voor het grootste deel wordt veroorzaakt
doordat men zich niet bewust is van blindheid voor eigen werk. Daarnaast zorgt
overschatting van eigen kunnen ook voor blindheid voor eigen werk.

Verschillende belangen tussen betrokken partijen
Een van de oorzaken, voor het blind zijn voor eigen werk, is het verschillende belang tussen
de betrokken partijen. Het verschil in belangen tussen Heijmans en de onderaannemers zorgt
ervoor dat onderaannemers bijvoorbeeld niet het nut zien van het keuren van eigen werk en
het bewust worden van blindheid voor eigen werk. Dit kan er voor zorgen dat sommige
partijen soms bewust blind zijn voor eigen werk. Als er wordt gekeken naar het probleem,
dan zien we dat dit draait om de verschillende belangen tussen de betrokken partijen. Deze
verschillende belangen ontstaan omdat de partijen niet het zelfde doel nastreven, dit wordt
gevoed door verschillende financiële belangen tussen de partijen. Zo wil Heijmans een zo
hoog mogelijke kwaliteit voor zo min mogelijk geld, de onderaannemer wil daarentegen zo
veel mogelijk geld voor de te leveren kwaliteit. Hier kan dus worden gesproken over de
Prijs-Kwaliteit verhouding. Deze verhouding dient in balans te zijn voor zowel Heijmans als
haar onderaannemers. Op het moment dat deze verhouding in balans is, zullen de betrokken
partijen op de bouw dezelfde belangen nastreven. Het blijkt dus belangrijk dat een partij
wordt ingekocht met de juiste prijs-kwaliteitverhouding. Om vast te stellen of een partij
ingekocht is met de juiste prijs-kwaliteit, moet er bekend zijn wat de juiste prijs-
kwaliteitsverhouding is.
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Herstel van opleverpunten levert nieuwe opleverpunten op2.1.3
Een groot probleem op de bouw is het ontstaan van opleverpunten op het moment dat je ze
juist aan het herstellen bent. Zo zijn er voorbeelden van het Timmerhuis Rotterdam waar een
ruimte na herstel meer opleverpunten had dan voor het herstel. Een grote veroorzaker van
dit probleem is het ontbreken van respect voor andermans werk en betrokkenheid bij het
project. Hierdoor zijn de bouwvakkers alleen bezig met hun eigen werk en niet met het
project in totaal, dit zorgt ervoor dat er snel schades ontstaan die niet hadden hoeven
ontstaan. Een andere grote oorzaak is de uitloop in de planning, deze uitloop zorgt ervoor
dat er minder tijd is om het werk af te maken. Hierdoor ontstaat er chaos op de bouw en
lopen er te veel mensen rond op de bouw, dit samen zorgt voor veel beschadigingen
(opleverpunten). Heijmans probeert dat nu te ondervangen door meer controles in te
plannen om zo de onderaannemers streng te controleren, dit wordt echter omschreven als
dweilen met de kraan open. Heijmans stelt LEAN-plannen verplicht voor elk project, dit
zorgt ervoor dat er betrokkenheid ontstaat en sociale controle onder onderaannemers, het
probleem wat hier echter bij naar voren kwam is dat bijna niemand hier daadwerkelijk mee
werkte. Op het Timmerhuis werkte slechts 1 van de 11 uitvoerders met LEAN-plannen, deze
uitvoerder had hier naar eigen zeggen veel voordelen van. Tijdens mijn onderzoek op het
Timmerhuis werd duidelijke dat LEAN-plannen een belangrijk middel is om dit probleem te
ondervangen, echter moet er dan wel gezorgd worden dat iedereen er gebruik van maakt.
Daarnaast wil ik mij aansluiten bij een aanbeveling van een uitvoerder om grotere partijen
aan te nemen die een volledige ruimte kunnen afbouwen, dit zorgt ervoor dat er maar een
partij verantwoordelijk is en dit voorkomt discussies over de veroorzaker van het
opleverpunt en het vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel.

Uit de interviews komen twee dingen voornamelijk naar voren als oorzaak voor dit
kernprobleem; ten eerste het missen van verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor
andermans werk, en ten tweede de chaos op de bouw in drukke tijden. In de literatuur komt
hierover het volgende naar voren; “Zelfsturing verenigt resultaatverantwoordelijkheid met de
‘menselijke maat’, ‘klein binnen groot’ en slimmer werken. Meer zelfsturing, eigen
verantwoordelijkheid en initiatiefkracht zijn een noodzaak aan het worden in moderne organisaties”
(Managementsite, 2015). Andere bronnen over LEAN-plannen geven aan dat LEAN-plannen
zorgt voor deze noodzakelijke verantwoordelijkheid. “Door de besprekingen vooraf kennen de
leden van het bouwteam elkaar. Dit geeft een betere sfeer en het gevoel van respect en waardering voor
elkaar is veel groter” (Kole & Diersen, 2010).

Uit het onderzoek naar dit kernprobleem komt naar voren dat er 5 oorzaken zijn die ten
grondslag liggen aan het kernprobleem. Deze 5 oorzaken staan hieronder beschreven:

Vandalisme
Vandalisme is een pijnlijke kwestie, het houdt namelijk in dat een van je werknemers of
onderaannemers vernieling heeft aangericht. Dit zorgt voor wantrouwen onder de betrokken
partijen, omdat iemand dit gedaan heeft maar dit verborgen houdt voor zijn collega’s.
Vandalisme wordt veroorzaakt door baldadigheid en het gebrek aan betrokkenheid.
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Chaos door te veel personen op de bouw
Chaos op de bouw is een veel voorkomend probleem, onder invloed van de achterstand op
de planning worden bepaalde taken tegelijk uitgevoerd. Dit leidt ertoe dat er meer mensen
op de bouw rondlopen dan normaal, dit leidt tot chaos op de bouw. Chaos op de bouw zorgt
er voor dat er meer opleverpunten ontstaan bij de herstelwerkzaamheden. Dit probleem
wordt veroorzaakt door het hoge aantal mensen in een ruimte en het niet afstemmen van de
planning tussen onderaannemers.

Laksheid van onderaannemers
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, herstel van opleverpunten levert nieuwe
opleverpunten op, is de laksheid van onderaannemers. Dit komt volgens meerdere
uitvoerders door het volgende: “men let niet goed op waar ze loopt en wat ze doet”, dit wijst op
laksheid. Laksheid is een moeilijk onderwerp, het impliceert namelijk dat je onderaannemers
geen waarde hechten aan het leveren van kwaliteit, daardoor let men vervolgens ook niet op
wat ze doet en waar ze loopt. Laksheid heeft voor een deel ook met
verantwoordelijkheidsgevoel te maken. Als er gekeken wordt naar het probleem dan moet er
dus verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd worden. Het gebrek aan
verantwoordelijkheidsgevoel heeft te maken met de verschillende belangen die de betrokken
partijen hebben.

Geen respect voor andermans werk
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, herstel van opleverpunten levert nieuwe
opleverpunten op, is dat er geen respect is voor andermans werk. Op het moment dat
onderaannemers geen respect hebben voor andermans werk, dan zullen zij niet voorzichtig
handelen en omgaan met het gedane werk. Op het moment dat niet voorzichtig wordt
omgegaan met al voltooid werk zal er in bijna elk geval schade ontstaan, dus opleverpunten.
Het niet hebben van respect voor andermans werk is een mentaliteitskwestie en heeft te
maken met samenwerkingsgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel.

Geen verantwoordelijkheidsgevoel
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, herstel van opleverpunten levert nieuwe
opleverpunten op, is dat er geen verantwoordelijkheidsgevoel heerst onder de
onderaannemers. Als er geen verantwoordelijkheidsgevoel heerst betekent dat, dat de
onderaannemers zich niet verbonden voelen met het project. Op het moment dat dit het
geval is, zal diegene zich niet verantwoordelijk voelen voor het werk dat hij verricht, maar
ook zal diegene laks worden. Ook dit probleem valt terug te leiden tot de verschillende
belangen tussen de betrokken partijen.
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Onduidelijke kwaliteitseisen leiden tot discussie2.1.4
Kwaliteit is een grijs gebied, iedereen interpreteert kwaliteit anders. Dit is een probleem in
de bouw, door de interpretatie die kwaliteit met zich meebrengt ontstaat er discussie tussen
Heijmans, onderaannemers en de opdrachtgever. Aanvullend daarop hebben de
onderaannemers, Heijmans en de opdrachtgever verschillende belangen. Waar de
opdrachtgever een perfect gebouw wil voor zo min mogelijk geld en zo snel mogelijk, daar
wil de onderaannemer niet meer doen dan strikt noodzakelijk en wil hij hier zoveel mogelijk
voor betaald krijgen. Heijmans zit hier middenin en wil zelf een kwalitatief goed gebouw
leveren voor zo min mogelijk geld, maar er wel veel geld aan verdienen. Kortom iedereen zal
bij iedere afweging als het gaat om kwaliteit een andere beslissing nemen. Om dezelfde
reden legt Heijmans de kwaliteitseisen ook niet goed vast in de contracten; vaak is er te
weinig duidelijk over de kwaliteit in de contractfase, daarnaast wil Heijmans niet teveel vast
leggen in het contract, want dan kan er later niet meer onderhandeld worden. Heijmans
probeert deze problemen te ondervangen door te werken met keuringsreferenties, hierin
wordt de kwaliteit vastgelegd in overleg met de opdrachtgever en de onderaannemer. Zo
krijg je een kwaliteitsniveau waarin iedereen zich kan vinden, dit document zorgt er ook
voor dat er duidelijk op papier staat welke kwaliteit er geleverd moet worden. Tenslotte
heeft Heijmans ook nog last van mutaties, veranderende wensen, van de
architect/opdrachtgever. Door deze mutaties ontstaan er verstoringen in het proces die
ervoor zorgen dat er veel tijd en geld verloren gaat (Kroos, 2015). Op dit moment wordt er
intern bij Heijmans gewerkt aan het voorkomen van mutaties, dit door de klant te
ondersteunen in het formuleren van de uitvraag en door duidelijke afspraken te maken
rondom het doorvoeren van mutaties. Tenslotte stelt Heijmans in overleg met de
opdrachtgever een opzichter aan die continu de kwaliteit bewaakt en in overleg met
Heijmans maatregelen neemt om de kwaliteit te waarborgen.

De literatuur zegt hierover het volgende; “Kwaliteit wordt geleid vanaf bovenaf, echter
geïmplementeerd van onderaf. Uw management- of leiderschapsteam zal niet genoeg profijt
ondervinden als niet iedereen machtiging heeft over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om actie
te ondernemen en om hun eigen verantwoordelijke gebieden te kunnen verbeteren.” (SixSigma, 2015).
Bovenstaand citaat bevestigt de noodzaak dat iedereen die met kwaliteitscontroles werkt
dezelfde methode toepast en volledig op de hoogte is van deze werkwijze, zo kan een
maatregel wel worden voorgeschreven maar wordt deze vervolgens niet altijd uitgevoerd.

Uit het onderzoek naar het kernprobleem komt naar voren dat er 4 oorzaken ten grondslag
liggen aan dit kernprobleem. Deze 4 oorzaken staan hierna kort omschreven.

Geen uniforme keuringsmethode
Tijdens de controles/opnames (vooropnames t/m eindopname) wordt het werk
gecontroleerd op opleverpunten. De reden dat er in deze fase discussie ontstaat, is dat er
geen uniforme keuringsmethode wordt gehanteerd. Dit houdt in dat per uitvoerder de
manier van keuren verschillend is. Dit zorgt ervoor dat elke keuring die wordt uitgevoerd
een ander resultaat heeft, hierdoor wordt er niet een eenduidig kwaliteitsniveau geleverd.
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Als er wordt gekeken naar een uniforme keuringsmethode, dan blijkt dat er al een
voorschrift ligt voor de keuringen. Dit houdt dus in dat de uniforme keuringsmethode al
voorhanden is, maar dat deze niet door iedereen gebruikt wordt. Daarmee verschuift de
oorzaak van het probleem, van het niet hebben van een uniforme keuringsmethode, naar het
niet hanteren van de voorschriften.

Verschillende belangen tussen betrokken partijen
Het verschil in belangen tussen Heijmans en de onderaannemers zorgt ervoor dat
onderaannemers niet hetzelfde doel nastreven op bijvoorbeeld het gebied van kwaliteit.
Deze verschillende belangen ontstaan omdat de partijen niet het zelfde doel nastreven. Zoals
in de vorige paragraaf beschreven, hebben Heijmans en haar onderaannemers een ander
doel dat ze nastreven. Dit heeft te maken met de methode waarop wordt ingekocht, op dit
moment is het inkoopproces gebaseerd op kosten. In dit proces wordt dus bijna altijd de
goedkoopste partij aangenomen voor het werk, hierbij blijkt achteraf vaak dat de kwaliteit
niet van het gewenste niveau is (Inkoopmanager, 2015). Dit heeft te maken met de prijs-
kwaliteitverhouding waarop een partij wordt ingekocht. Deze verhouding dient in balans te
zijn voor zowel Heijmans als haar onderaannemers. Op het moment dat deze verhouding in
balans is, zullen de betrokken partijen op de bouw de zelfde belangen nastreven.

Kwaliteit niet goed vastgelegd in contracten
Kwaliteit is een begrip dat moeilijk objectief te maken valt, een kwaliteitseis kan nog zo
duidelijk de kwaliteit omschrijven; maar uiteindelijk gaat het erom hoe degene die keurt het
object ziet. Denk hierbij aan verschillende lichtsituaties, verschillende kleuren. Beide dragen
eraan bij dat het keuren van kwaliteit een subjectief iets is. Heijmans gebruikt voor het
keuren van de kwaliteit keuringsreferenties. Keuringsreferenties zijn documenten waar
doormiddel van foto’s, met tekst en uitleg, de minimale kwaliteit wordt beschreven. Deze
documenten worden in overleg met de Opdrachtgever en de Onderaannemers opgesteld en
dienen ook door hun te worden goedgekeurd. De oorzaak van dit probleem is te vinden in
de onduidelijkheid over de kwaliteit in de inkoopfase. Tijdens de inkoopfase is wel bekend
dat een wand bijvoorbeeld afwerkingsklasse A moet hebben, maar hoe zich dit in de praktijk
zal uiten is niet duidelijk voor de betrokken partijen. Dit probleem uit zich voornamelijk bij
de wensen die de opdrachtgever heeft. Meerdere managers binnen Heijmans vragen zich af
of de opdrachtgever deskundig genoeg is om een goede uitvraag samen te stellen voor de
bouw van zijn project. De meeste opdrachtgevers bouwen maar eens in de 20 jaar een nieuw
gebouw, daarom zal er dus vaak geen kennis zijn bij de opdrachtgever over de eisen die
gesteld worden. Deze problemen duiden op een gebrek aan verwachtingsmanagement van
Heijmans naar haar opdrachtgevers toe. Het probleem is dat de uitvraag van de klant niet
duidelijk is of niet genoeg gespecifieerd is.

Ruimte voor subjectiviteit in de kwaliteitseisen
Zoals eerder aangegeven is het moeilijk om kwaliteit objectief vast te leggen. Als er gekeken
wordt naar de contracten die worden afgesloten met de onderaannemer dan valt op te
merken dat voor elk onderdeel van de bouw een kwaliteitseis staat omschreven, echter gaat
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het hier om standaardeisen. In deze eisen ontstaat er ruimte voor subjectiviteit door dit soort
omschrijvingen: “Nagenoeg geen oneffenheden en groeven zichtbaar onder direct licht.” Deze eis
geeft ruimte voor subjectiviteit omdat niet iedereen hetzelfde ziet/kijkt. Als er wordt gekeken
naar het probleem dan moet er gezorgd worden dat alle onderdelen van de kwaliteitseisen
die ruimte laten voor subjectiviteit worden afgedekt. Heijmans werkt hiervoor met
keuringsreferenties, dit zijn documenten die worden opgesteld op het moment dat een
repeterend element van het project voor het eerst is gemaakt. Op dat moment wordt dit, als
eerst geplaatste, element als referentie gebruikt voor de rest van het project. Het probleem
van deze oorzaak is dat er niet een eenduidige manier van het toepassen en opstellen van
keuringsreferenties wordt toegepast.
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Er is niet genoeg tijd om alle opleverpunten te herstellen2.1.5
Tijd is schaars, dat zien we ook in de bouw. Zo komt het probleem naar voren dat aan het
einde van de oplevering er niet meer genoeg tijd is om alle opleverpunten te herstellen,
resulterend in een oplevering met restpunten. Het probleem wordt veroorzaakt door een
aantal zaken; ten eerste, in de planning wordt niet genoeg tijd ingepland om de oplevering
fatsoenlijk te doorlopen. Er wordt een planning gemaakt voor de hele bouw waarna er
daarna nog snel een korte periode wordt ingepland voor de oplevering. Dit zorgt ervoor dat
er nooit genoeg tijd is om alle punten te herstellen. Ten tweede, het projectteam en de
onderaannemers hebben tot in een laat stadium de illusie dat “het allemaal wel goed komt”:
“Wij denken altijd: oh we hoeven pas in oktober op te leveren en dan leunen we achterover”
(Uitvoerder Timmerhuis, 2015). Zo worden de gevolgen van een planningsachterstand in een
eerder stadium onderschat, hierdoor worden er geen maatregelen getroffen. Een uitvoerder
omschreef het als het maken van een valse start, als je eenmaal achterloopt ga je het nooit
meer inhalen (Uitvoerder Timmerhuis, 2015). Hieruit blijkt meteen hoe belangrijk het is om
geen achterstand op te lopen op de planning. Echter blijken het projectteam en de
onderaannemers overmoedig te zijn als het gaat om de handhaving van de planning. Ten
derde, op het moment dat een opname wordt uitgevoerd en er worden opleverpunten
gevonden dan worden deze in een opnameprogramma verwerkt. Echter blijkt dat er geen
voorschriften zijn voor de notatiewijze, hierdoor is er geen eenduidige manier van noteren.
Dit zorgt voor inefficiëntie en tijdverlies bij het herstellen van de opleverpunten. Als laatste
zijn de mutaties tijdens de bouw ook hier een reden voor tijdverlies en uitloop op de
planning, de gevolgen hiervan zijn reeds onderzocht door een afstudeerder van de TU/e
(Kroos, 2015). Heijmans probeert dit probleem te ondervangen door aan te sturen op het
handhaven van de planning en het efficiënt noteren van opleverpunten in het
opnameprogramma, dit is een noodoplossing. Op dit moment heeft Heijmans hier geen
goede oplossing voor en ze proberen op dit moment het probleem op deze manier zo klein
mogelijk te houden.

Uit de interviews komt dus naar voren dat dit kernprobleem voor een groot deel veroorzaakt
wordt door uitloop in de planning mede door mutaties tijdens de bouw. In de literatuur
worden de gevolgen van mutaties beschreven; “Mutaties zorgen ervoor dat er
planningsachterstanden worden opgelopen, dat personeel en de klant gefrustreerd raakt en dat er extra
kosten gemaakt moeten worden. Een wijzigingen kan dusdanig groot van omvang zijn dat de bouw
stilgelegd moet worden waardoor de planning in gevaar komt.” (Kroos, 2015). Een
praktijkvoorbeeld volgt uit een artikel in de cobouw met Erik van Noordaa van Ballast
Nedam, hier wordt een voorbeeld gegeven van een project waarop er 87 miljoen euro verlies
is geleden; “Je moet je bedenken dat er tweehonderd wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp
hebben plaatsgevonden en dat er tweeduizend vergunningen nodig zijn om te kunnen bouwen. Dat
hebben wij moeten managen. Bij elke verandering moet je steeds weer opnieuw de engineering doen.
Dat is kostbaar.” (Zwaga, 2014).
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Uit het onderzoek naar dit kernprobleem kwamen 4 oorzaken naar voren die ten grondslag
liggen aan dit kernprobleem. Hieronder staan de 4 oorzaken beschreven.

Fouten in planning vanuit voorbereidingsfase
Voordat de oplevering begint staat de planning vaak onder druk van de naderende
opleverdatum, dit komt doordat er uitloop in de planning is ontstaan gedurende de
realisatie. Deze uitloop is voor een deel te wijten aan fouten die in de planning staan vanuit
de voorbereiding. Zo geeft een uitvoerder een voorbeeld: “We liepen in de planning tegen een
probleem aan; er stond 3 weken gepland voor het afbouwen van een ruimte. Echter wist iedereen dat
die niet haalbaar was, hierdoor liepen we met dit onderdeel ineens 2 weken vertraging op.”
(Uitvoerder Timmerhuis, 2015). Hieruit valt af te leiden dat het probleem zich uit in
achterstand op de planning. Het probleem achter deze oorzaak is, dat er een planning wordt
gemaakt in de voorbereidingsfase die niet reëel is en die niet flexibel is.

Overmoedige uitvoerders en onderaannemers
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, er is niet genoeg tijd om alle punten te
herstellen, is dat uitvoerders en onderaannemers overmoedig zijn als het gaat om het halen
van de planning. Een uitvoerder van het timmerhuis zegt over dit probleem: “We denken te
lang dat we het wel halen en dan moeten we aan het einde toch ineens gaan rennen.”, deze uitspraak
duidt op overmoedigheid. Het probleem van overmoedigheid is dat niet op tijd wordt
ingezien dat bijvoorbeeld de planning niet gehaald wordt. Op het moment dat te laat wordt
ingezien dat de planning niet gehaald wordt, dan zal er tijdsnood ontstaan. Ook zorgt dit
ervoor dat de tijd die staat voor de oplevering in elkaar wordt gedrukt. Als er wordt gekeken
naar het probleem, dan is dit het missen van inzicht in de planning. Op het moment dat je
geen goed inzicht hebt in de planning, dan zal je in de planning ook niet fouten zien die voor
achterstand/uitloop gaan zorgen.

Mutaties tijdens de bouw
Mutaties tijdens de bouw worden gezien als procesverstoringen. Op het moment dat er een
mutatie wordt doorgegeven, dan moeten de plannen die op dat moment klaar liggen voor
uitvoering gewijzigd worden. Dat zorgt voor verstoring van het proces en voor vertraging in
de bouw. Daarnaast denken opdrachtgevers dat meerwerk Heijmans geld oplevert, alleen is
dit niet meer zo. Het verdienmodel van Heijmans ligt tegenwoordig in een gestroomlijnd
proces waarin geen foute voorkomen. Op het moment dat er een mutatie moet worden
doorgevoerd, dan wordt het proces verstoord en daarmee ook het verdienmodel van
Heijmans. Als er gekeken wordt naar dit probleem dan zijn hier vele oorzaken voor en vele
gevolgen. Deze oorzaken, gevolgen en ook de oplossingen en maatregelen hiervoor zijn
recent onderzocht door een afstudeerder bij Heijmans Utiliteit namens de Technische
Universiteit Eindhoven, Sven Kroos. De aanpak van deze oorzaak wordt later in dit rapport
als probleemonderdeel beschreven en wordt daar nader toegelicht.
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Inefficiënte notatie van opleverpunten
Op het moment dat opleverpunten niet efficiënt worden genoteerd, zal er meer tijd nodig
zijn voor het herstellen van de opleverpunten. Dit komt doordat, bij een niet efficiënte
notatie, de plaats waar de opleverpunten zich bevinden niet goed staat omschreven. Als dit
het geval is, dan kost het vinden van het opleverpunt meer tijd dan nodig is. Daarnaast kan
dit er ook toe leiden dat sommige opleverpunten helemaal niet worden gevonden, dus niet
worden opgelost. De oorzaak van dit probleem is dat het bestaande voorschrift voor het
noteren van de opleverpunten niet wordt toegepast. Voor het noteren van de opleverpunten
is er twee jaar terug een richtlijn/handleiding geschreven, omdat er toen definitief is
overgestapt op het opleveren met opnameprogramma’s zoals Bluebeam Revu (Bluebeam
Revu, 2015). Het probleem achter deze oorzaak is, dat de voorgeschreven methode voor het
noteren van opleverpunten niet wordt toegepast/gehandhaafd.
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Beslissingen worden gemaakt op basis van directe kosten2.1.6
Een van de belangrijkste dingen in de bouw op dit moment is geld, dit zorgt ervoor dat
iedereen continu onder druk staat om geld te besparen of om minder geld uit te geven. Dit
zorgt ervoor dat beslissingen worden genomen op basis van de kosten, echter gaat het hier
dan om de directe kosten van een beslissingen en niet de gevolgen en eventuele kosten die
hiermee te maken hebben. Zo kwam meerdere keren het voorbeeld naar voren dat een
ruimte die klaar was niet werd afgesloten omdat dit een “x” bedrag aan sloten met zich mee
bracht, later bleek dat in deze ruimte voor vele malen meer kosten aan beschadigingen zijn
veroorzaakt. De baten hadden dus ruim opgewogen tegen de investering voor deze
maatregel. Een oorzaak hiervoor is de tijdsdruk, door deze tijdsdruk worden er snel
beslissingen genomen zonder een afweging te maken van de kosten die hier mee gemoeid
zijn. Daarnaast blijkt dat er te makkelijk wordt gedacht over de te nemen beslissingen,
daardoor worden geen goede afweging wordt gemaakt. Bij Heijmans probeert men dit te
ondervangen door overleggen in te plannen die specifiek over deze problemen gaan, er
wordt aangestuurd op het maken van een weloverwogen keuze. Het probleem hiermee is
echter dat zo’n beslissing gebaseerd is op intuïtie en ervaring, iedereen zal dan ook een
andere mening hebben hierover. Daarnaast blijkt dat in veel gevallen de kosten belangrijker
zijn dan de opleverpunten, dit is voor een bedrijf dat hoge kwaliteit wil leveren en zonder
restpunten wil opleveren onacceptabel.

In de literatuur komt naar voren dat het maken van beslissingen en het overzien van de
gevolgen hiervan een vak op zich is. Er moet namelijk veel overwogen worden. Zo schrijft
Joep Sonnemans: “zijn de marginale opbrengsten van meer informatie of langer nadenken wel groter
dan de marginale kosten? Hier hebben we een probleem. De directe kosten zijn wel zichtbaar, maar de
indirecte kosten niet. Immers, de indirecte kosten worden bepaald door het verschil in opbrengst tussen
de genomen beslissingen en de optimale beslissing. Maar wat de optimale beslissing is, weet de
beslisser niet. Hij weet met andere woorden niet hoe ‘fout’ zijn huidige oplossing is.” hieruit blijkt
dat een beslissing erg complex is omdat alles immers bekend moet zijn, dit zorgt ervoor dat
mensen vaak moeten terugvallen op intuïtie en ervaring (Sonnemans, 2005).

Uit het onderzoek naar dit kernprobleem komt naar voren dat er 3 oorzaken ten grondslag
liggen aan dit kernprobleem. Hieronder staan de 3 oorzaken omschreven:

Geen tijd voor het maken van de afweging gevolg VS kosten
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, beslissingen worden gemaakt op basis van
directe kosten, is dat er geen tijd is voor het maken van de afweging, voor een
uitvoeringstechnische beslissing, met betrekking tot het gevolg versus de kosten. Een
uitvoerder van het Timmerhuis geeft aan, dat er ‘in the heat of the moment’ geen tijd is om
een goede afweging te maken voor een uitvoeringstechnische beslissing, als het gaat om de
directe en indirecte kosten. Het probleem is hier dus dat er tijdsgebrek is bij het maken van
de afweging, het gevolg is dat de kans groot is op een foute/duurdere beslissing. De oorzaak
van dit probleem is dat er te weinig tijd is om alle beslissingen goed af te wegen. De grote
van dit probleem is afhankelijk van twee variabelen, namelijk de beschikbare tijd en het
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aantal te nemen beslissingen. Concluderend kan gezegd worden dat het probleem achter
deze oorzaak is; dat het nemen van een beslissing/het maken van een afweging te veel tijd
kost.

Kosten zijn belangrijker dan kwaliteit
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, beslissingen worden gemaakt op basis van
directe kosten, is dat de kosten als belangrijker worden gezien dan de kwaliteit. Op het
moment dat er wordt gestreefd naar het opleveren zonder opleverpunten en het leveren van
hoge kwaliteit, dan moet kwaliteit het belangrijkste thema zijn. Heijmans heeft het doel om
zonder opleverpunten op te leveren en om hoge kwaliteit te leveren. Echter komt het toch
voor dat de kosten belangrijker zijn dan de kwaliteit en de opleverpunten. De
projectmanager van het Timmerhuis Rotterdam geeft aan, dat hij de afweging maakte tussen
de kosten voor een bescherm- of hulpmiddel en de kosten voor het herstellen van de
opleverpunten. Op het moment dat uit deze afweging bleek dat de kosten van de
herstelwerkzaamheden lager waren dan die van het hulp-/beschermmiddel, dan werd er
voor gekozen om de opleverpunten te laten ontstaan, om deze in een later stadium weer te
herstellen. Het probleem is hier, dat het verminderen van de kosten hoger op het lijstje staat
dan het voorkomen van opleverpunten en het leveren van kwaliteit. Heijmans heeft het doel
om kwaliteit te leveren en hier continu op te sturen, het moet dan ook zo zijn dat kwaliteit
hoger in het vaandel staat dan kosten. Heijmans heeft de overtuiging dat het sturen op
kwaliteit en het investeren hierin een beter resultaat geeft, zowel qua kosten als kwaliteit,
dan wanneer er wordt gefocust op de kosten van het project. Het probleem achter deze
oorzaak is dus, dat kosten belangrijker worden geacht dan kwaliteit omdat men niet inziet
dat sturen op kwaliteit goedkoper is dan sturen op het beperken van de kosten.

Uitvoerders zijn zich niet bewust van indirecte kosten
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, beslissingen worden gemaakt op basis van
directe kosten, is dat uitvoerders zich niet bewust zijn van de indirecte/lange termijn kosten
van een beslissing. Aan elke beslissing die wordt genomen in de bouw hangt een gevolg,
voor kosten, tijd, etc., deze gevolgen zijn niet altijd bij elke beslissing duidelijk. Dit valt voor
een deel te wijten aan het feit dat uitvoerders zich niet bewust zijn van de gevolgen van een
beslissing, in dit geval lange termijn kosten. Het probleem achter deze oorzaak is, dat de
indirecte kosten van een beslissing niet direct duidelijk is, daardoor kan een beslissing alleen
worden afgewogen op basis van de directe kosten.
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Deelconclusie2.1.7
In de 6 voorgaande paragrafen is er naar de afzonderlijke kernproblemen gekeken, hierbij is
met behulp van interviews onderzocht of deze kernproblemen voorkomen op het project het
Timmerhuis te Rotterdam en waardoor ze ontstaan. Ook is onderzocht hoe in de praktijk met
deze kernproblemen wordt omgegaan en of deze methode beschouwd wordt als afdoende
om het probleem op te lossen.

Uit het onderzoek naar de kernproblemen kan worden opgemaakt dat alle kernproblemen,
van het onderzoek naar het opleverproces voorkomen, op het project het Timmerhuis
Rotterdam. Ook blijkt dat de (hoofd)uitvoerders en de projectmanager de problemen
herkennen. Op het project zijn ze dan ook bezig met het voorkomen van deze
kernproblemen, alleen geven ze hierbij aan dat het allemaal vormen van paniekvoetbal zijn
en dat de problemen voorkomen ondanks de huidige aanpak. Er kan gesteld worden dat het
projectteam van het Timmerhuis Rotterdam zich bewust is van de problemen en in de
praktijk manieren heeft gevonden om met deze problemen om te gaan, om te zorgen dat
deze problemen niet uit de hand lopen. De problemen worden nu niet voorkomen maar
gemanaged, een manager van Kwaliteit en Veiligheid zei hierover: “nu zijn we brandjes aan
het blussen terwijl we (spreekwoordelijk gezien) iets zouden moeten doen aan brandpreventie en
brandveiligheid.” (Manager Kwaliteit en Veiligheid, 2015). Deze manier van denken wordt
binnen Heijmans ook wel omdenken of omgekeerd denken genoemd. Waar in het oude
denken problemen worden gemanaged en worden beperkt, daar wordt in het nieuwe
denken juist van te voren nagedacht over maatregelen die een probleem voorkomen. Deze
nieuwe manier van denken komt ook terug in de visie van Heijmans.

Concluderend uit de resultaten uit eerste 3 taakstellingen, besproken in de vorige 6
paragrafen, kan worden gesteld dat voor de 6 kernproblemen die zijn onderzocht in totaal 21
oorzaken zijn gevonden. Deze oorzaken samen leiden er toe dat de 6 kernproblemen
voorkomen, het oplossen van deze oorzaken zal dan ook leiden tot het niet meer voorkomen
van de 6 kernproblemen.

In het onderzoek is vervolgens dieper onderzoek gedaan naar het probleem achter de 21
gevonden oorzaken, hierbij zijn de problemen achter de problemen achterhaald en duidelijk
geworden. Meerdere oorzaken bleken dezelfde achterliggende problemen te hebben en zo
werden de volgende 16 problemen duidelijk:

· De werkdruk wordt bepaald door de hoeveelheid werk en de tijdsperiode waarin dit
werk verricht moet worden, waarbij de te lage capaciteit bij de uitvoerders wordt
veroorzaakt door een te hoge werkdruk;

· De uitvoerders hebben geen inzicht op de achterstand op de planning, hierdoor kan
hier niet naar worden gehandeld;

· Filevorming onder onderaannemers ontstaat door de slechte communicatie tussen de
onderaannemers met betrekking tot de planning en het hoge aantal partijen op de
bouw;
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· Het is voor uitvoerders niet duidelijk en inzichtelijk of een onderaannemer op
schema ligt en zijn deadline gaat halen;

· Blind zijn voor eigen werk wordt veroorzaakt doordat iedereen zijn eigen kunnen
overschat en daardoor zich niet bewust is van zijn blindheid voor eigen werk;

· Verschillende belangen tussen betrokken partijen ontstaan door partijen in te kopen
met een scheve/foute prijs-kwaliteitverhouding;

· Vandalisme, laksheid door onderaannemers, geen respect voor andermans werk en
geen verantwoordelijkheidsgevoel worden veroorzaakt door het missen van
betrokkenheid van de onderaannemers. Dit wordt veroorzaakt door verschillende
belangen tussen de betrokken partijen;

· Chaos op de bouw wordt veroorzaakt door het hoge aantal partijen op de bouw en
doordat de planning niet goed wordt afgestemd tussen de verschillende partijen;

· Voorgeschreven eenduidige keuringsmethoden worden niet gehanteerd;
· Partijen worden ingekocht op basis van een scheve/foute prijs-kwaliteitverhouding;
· De uitvraag van de klant is niet duidelijke of niet genoeg gespecificeerd;
· Er wordt geen eenduidige manier toegepast voor het opstellen en toepassen van

keuringsreferenties;
· Er wordt geen reële en flexibele planning opgesteld in de voorbereidingsfase;
· De voorgeschreven methode voor het noteren van opleverpunten wordt niet

gehandhaafd;
· Het maken van een afweging tussen de gevolgen en de kosten van een beslissing kost

te veel tijd;
· Medewerkers van Heijmans focussen op de laagste prijs en niet op kwaliteit;
· Indirecte kosten van een beslissing zijn niet direct duidelijk/inzichtelijk;
· Mutaties tijdens de bouw veroorzaken verstoringen in het proces en achterstand op

de planning.

Hierdoor is duidelijk geworden dat er 15 problemen ten grondslag liggen aan de 21
gevonden oorzaken voor de 6 kernproblemen. Deze 15 achterliggende problemen zijn
vervolgens geclusterd via de K.J.-Methode. Deze methode is gebruikt om verbanden tussen
de verschillende problemen duidelijk te maken.

De K.J-Methode berust op het associëren van meerdere problemen met een gemene deler, dit
gebeurt door te brainstormen over deze gemene deler en de meerdere problemen. Door Post-
its te plakken op een bord of wand wordt er meteen inzicht verkregen in eventuele
verbanden tussen de verschillende problemen. Het gebruik van de K.J.-Methode heeft
geresulteerd in 8 probleemonderdelen waaronder de 15 problemen vallen. In Figuur 2-1 is de
totstandkoming van de 8 probleemonderdelen visueel weergeven.
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Onderzoek naar probleemonderdelen2.2
Uit het onderzoek naar de kernproblemen kwam naar voren dat de 6 kernproblemen 21
oorzaken kennen, die binnen 16 problemen vallen, die weer in 8 probleemgebieden vallen.
Naar deze 8 probleemonderdelen is in deze paragraaf onderzoek gedaan en er zijn mogelijke
maatregelen opgesteld tegen de probleemonderdelen. Het volledige onderzoek naar de
kernproblemen en naar de probleemonderdelen staat omschreven in bijlage A. In deze
paragrafen staat het onderzoek samenvattend omschreven, waarbij alle 8
probleemonderdelen aan bod komen. Bij elk probleemonderdeel worden de mogelijke
oplossingen kort besproken, bij deze mogelijke oplossing worden ook de kosten, de baten en
de gevolgen besproken. Deze waardes zijn bepaald aan de hand van het project het
Timmerhuis Rotterdam.

Planningsmethode2.2.1
In het onderzoek naar de kernproblemen kwam naar voren dat er noodzaak is tot het
hanteren van een planningsmethode waarbij; de werkdruk niet te hoog is, er inzicht is op de
achterstand op de planning, partijen goed communiceren over de planning en er inzicht is op
de planning van de onderaannemers. Bij navraag en onderzoek binnen Heijmans Utiliteit
blijkt dat Heijmans Utiliteit beschikt over een planningsmethode die aan de eerder
genoemde eisen voldoet, echter deze methode wordt niet toegepast door iedereen van het
projectteam en verliest daardoor zijn waarde.

Er kan dus gezegd worden dat de planningsmethode om dit probleemonderdeel te
voorkomen voorhanden is maar niet wordt gebruikt. Daarmee verschuift het probleem van
het niet hebben van een planningsmethode naar het niet toepassen van de
planningsmethode. De planningsmethode waar het om gaat is de Lean-methodiek, de twee
methodieken binnen de Lean-methodiek die van toepassing zijn op dit probleemonderdeel
zijn: Lean-plannen en Daily/weekly Stand.

Lean-plannen
Met het begrip Lean-plannen wordt, in dit geval, het gezamenlijk plannen van het project
bedoeld. Dit betekent dat de planning van het project wordt gemaakt in samenwerking met
alle partijen op de bouw. Hierdoor kunnen alle partijen aangeven hoeveel tijd zij nodig
denken te hebben voor een bepaalde taak en wanneer zij dit gaan doen. Hierdoor ontstaat er
een reële en haalbare planning.

Daily/weekly Stand
Een Daily stand of Weekly stand wordt ook wel een dag of week start genoemd. Deze start is
een meeting waarbij het bouwteam in 15 minuten de werkzaamheden voor die dag of week
doorneemt en bespreekt. In deze meeting komen eventuele knelpunten direct naar voren en
worden deze opgelost. Daarnaast stemmen de bouwende partijen hun werkzaamheden op
elkaar af, waardoor er een dag planning ontstaat waar de partijen zich aan houden.
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Voor het aanpakken van dit probleem zijn er in het onderzoek twee mogelijke oplossingen
beschreven; de eerste oplossing richt zich op de oorzaak van dit probleem, men ziet het nut
niet in van de Lean-methodieken. Door de oorzaak van het probleem aan te pakken kan het
probleem voorkomen worden. Het aantonen van het nut van de Lean-methodieken gebeurt
door de kosten af te wegen tegen de baten. Omdat Heijmans nu al alles in huis heeft om de
Lean-technieken toe te passen worden de kosten niet meegenomen in het overzicht van de
kosten van de mogelijke oplossing. De kosten die wel zijn meegenomen zijn te vinden in de
Lean-trainingen en de extra manuren die deze technieken met zich meebrengen. De baten
zijn omschreven als de gevolgen voor de kwaliteit/de opleverpunten.

De tweede oplossing richt zich op het aanpakken van het gevolg van dit probleem, het niet
gebruiken van de technieken. Daarom richt de oplossing zich op het monitoren van het
gebruik van de Lean-technieken, dit houdt in dat er iemand verantwoordelijk moet worden
gemaakt voor het controleren van het gebruik van de Lean-technieken, hij mag hier ook
consequenties aan verbinden. Ook voor deze oplossing zijn weer de kosten en de baten
tegenover elkaar gezet, waarbij de kosten bestaan uit de manuren die worden besteed aan
het monitoren van het gebruik van de Lean-technieken en de baten wederom worden
omschreven als het aantal voorkomen opleverpunten.

Om na het opstellen van het programma van eisen een duidelijke keuze te maken tussen de
verschillende oplossingen die opgesteld zijn, dient er een overzicht te zijn van de kosten, de
baten en de gevolgen van deze oplossing. Er is voor gekozen om de volgende onderdelen
duidelijk te maken per mogelijke oplossing; de gevolgen voor de kosten, de tijd (manuren)
en de kwaliteit (opleverpunten). In bijlage A.3.1 staan de volledige berekeningen en
verantwoording van onderstaand figuur weergeven. Hierdoor ontstaat het volgende
overzicht:

Tabel 2: overzicht mogelijke oplossingen(Bijlage A.3.1)

Mogelijke oplossing/
Gevolgen voor

Nut aantonen van
Lean-technieken

Monitoren gebruik
Lean-technieken

Kosten € 0 € 12.780

Tijd
(manuren)

0 213

Kwaliteit
(opleverpunten)

-378 -378

In bovenstaand overzicht komt naar voren dat het monitoren van de Lean-technieken €
12.780 kost, deze kosten bestaan uit de manuren benodigd voor het monitoren van de Lean-
technieken (1 uur per week) en het uurtarief van de monitor. Voor het aantal voorkomen
opleverpunten is er gerekend met data uit de data-analyses waarbij naar voren kwam dat
21% van de opleverpunten wordt voorkomen door het voorkomen van dit probleem, voor
het ‘Timmerhuis Rotterdam’ kwam dit uit op 378 opleverpunten.
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Mutaties tijdens de bouw2.2.2
In deze paragraaf staat het probleemonderdeel ‘mutaties tijdens de bouw’ omschreven.
Mutaties zijn wijzigingen, dit is in vele gevallen omschreven als meerwerk. Mutaties tijdens
de bouw worden gezien als procesverstoringen. Op het moment dat er een mutatie wordt
doorgegeven, dan moeten de plannen die op dat moment klaar liggen voor uitvoering
gewijzigd worden. Dat zorgt voor verstoring van het proces en voor vertraging in de bouw.
Daarnaast denken opdrachtgevers dat meerwerk Heijmans geld oplevert, alleen is dit niet
meer zo. Het verdienmodel van Heijmans ligt tegenwoordig in een gestroomlijnd proces
waarin geen fouten voorkomen. Op het moment dat er een mutatie moet worden
doorgevoerd, wordt het proces verstoord en daarmee ook het verdienmodel van Heijmans.
Als er gekeken wordt naar dit probleem dan zijn hier vele oorzaken voor en vele gevolgen.
Deze oorzaken, gevolgen en ook de oplossingen en maatregelen hiervoor zijn recent
onderzocht door een afstudeerder bij Heijmans Utiliteit namens de Technische Universiteit
Eindhoven, Sven Kroos. In bijlage B staat een samenvatting van het afstudeerrapport, van
Sven Kroos, gegeven. Hierin staat het probleem en de oplossing uitgebreider omschreven.
Hieronder staan de oplossingen omschreven die volgden uit het onderzoek van deze
afstudeerder:

· Alle partijen worden vanaf de VO (voorlopig Ontwerp) fase betrokken in het proces.
hierdoor worden de partijen niet te laat betrokken in het nemen van beslissingen, maar
worden ze op het juiste moment betrokken.

· Go/No Go momenten in het voorbereidingsproces zijn specifiek gedefinieerd, deze
momenten moeten worden gezien als harde mijlpalen. Daarnaast is er voor het laatste
Go/No Go moment, Go/No/Go start realisatie, een specifieke eis toegevoegd waardoor de
realisatie pas begint als de voorbereiding voltooid is.

· Alle betrokken partijen stemmen hun voorbereidingsproces op elkaar af en doorlopen dit
proces in dezelfde volgorden en snelheid.

· Informatieverlies in overdrachtsfases wordt voorkomen door het integreren van Systems
Engineering in het proces, dit door alle besluiten vast te leggen in het programma
Relatics.

· De opdrachtgever voert een eigen controle uit op de uitvraagspecificatie, hierdoor
bevinden zich minder fouten in de uitvraag.

· In het contract met de opdrachtgever staat een clausule opgenomen die het doorvoeren
van mutaties reguleert.

Met de maatregelen en oplossingen aangedragen in het afstudeerrapport ‘Mutatieloos
Bouwen’ wordt het mutatieloos bouwen mogelijk gemaakt. Omdat de maatregelen en
oplossingen voor het mutatieloos bouwen duidelijk omschreven staan in het
afstudeerrapport, is dit probleemonderdeel niet verder meegenomen in het onderzoek en het
afstudeertraject. Echter heeft een van de oplossingen wel betrekking op de uitvraag van de
klant. Door eigen controle vanuit de klant op zijn/haar uitvraag zullen er minder fouten in de
uitvraag staan, dit heeft gevolgen voor het volgende probleemonderdeel ‘uitvraag van de
klant’.
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Uitvraag van de klant2.2.3
In het onderzoek naar de kernproblemen kwam naar voren dat de uitvraag van de klant niet
altijd goed en volledig gespecificeerd is en dat aan de hand van deze specificatie geen tijd is
om een weloverwogen keuze te maken voor een ontwerpvariant. In het vorige
probleemonderdeel kwam naar voren dat mutaties voorkomen kunnen worden mede door
de opdrachtgever eigen controle te laten uitvoeren op zijn uitvraagspecificatie. Dit zorgt
ervoor dat de uitvraag van de klant beter gespecificeerd is en dat hier minder fouten in
zitten. Daarmee blijft voor dit probleemonderdeel alleen het probleem over dat er geen tijd is
om een weloverwogen keuze te maken tussen ontwerpvarianten, dit wordt gevoed door het
feit dat het niet inzichtelijk is wat de gevolgen zijn van een ontwerpkeuze. Zo worden de
keuzes vaak gebaseerd op de direct zichtbare kosten van een variant en niet op de totale
kosten (directe + indirecte kosten) van een variant. Om dit aan te pakken is er gekeken naar
de manier waarop er wordt omgegaan met de uitvraagspecificatie.

Heijmans maakt gebruik van de Systems Engineering systematiek om de eisen vanuit de
uitvraag van de klant te specificeren en uit te pluizen. Bij Heijmans wordt hiervoor gebruik
gemaakt van het programma Relatics. Relatics is een software programma waarmee alle
projectleden hun eisen, verificaties, risico’s, taken en  alle  projectobjecten  kunnen  beheren
in  één samenhangend netwerk van expliciet beschreven informatie. Daardoor wordt het
project bevrijd van een groot aantal spreadsheets en geïsoleerde toepassingen om informatie
te bewaren. Relatics stelt gebruikers in staat om allerlei projectobjecten op te slaan en ze te
integreren op een zinvolle manier. Zo kunnen bijvoorbeeld eisen worden gerelateerd aan
fysieke objecten, fysieke objecten aan verificaties en verificaties aan verantwoordelijke
projectleden. Een voordeel van Relatics is dat nieuwe gebruikers er geen training voor
hoeven te volgen, omdat de software snel wordt geaccepteerd door alle projectleden in
plaats van alleen een paar specialisten. Het is daarom gemakkelijk te gebruiken door
iedereen die met het project bezig is in de voorbereidingsfase. Een ander groot voordeel van
Relatics is dat het software is die web-based is en daarmee overal toegankelijk.
Samenwerking vanuit de verschillende disciplines in Relatics is dus mogelijk. Tevens is het
softwareprogramma niet alleen op vaste werkplaatsen te gebruiken, maar ook op mobiele
apparaten. (Relatics B.V., 2014).

Aan de eisen in de uitvraag van de klant worden ook gevolgen/boetes gehangen bij het niet
voldoen aan deze eisen. In het programma Relatics  wordt dit omschreven als storingen. Een
storing kan ook wel gezien worden als het niet leveren van kwaliteit, omdat het gebouw op
dat moment niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Een voorbeeld van een storing volgt op de
volgende pagina.
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Tabel 3: Voorbeeld storing in Relatics

Naam Waarde Eenheid
Basiskorting (BK) 250 €
Herhalingskorting (HK) 500 €
Maximum aantal HK 4 Keer
Regime 12 Uur
Toegestane hersteltijd (THT) 4 Uur
Variabele Korting (VK) 25 €/uur
Weegfactor 5 -

Hieronder volgt een omschrijving van de opbouw van een storing:

Basiskorting wordt omschreven als de initiële korting bij optreden van de storing.
Herhalingskorting wordt gerekend op het moment dat de storing nog een keer voorkomt
binnen het regime, in dit geval 12 uur. Toegestane hersteltijd geeft aan hoe lang het herstel
van de storing maximaal mag duren per storing. Op het moment dat een storing niet wordt
verholpen binnen de toegestane hersteltijd wordt dit gerekend als een herhaling, dus wordt
de herhalingskorting in rekening gebracht. Een herhalingskorting mag binnen het regime
van 12 uur maximaal 4 keer voorkomen. Daarnaast wordt er per storing een korting
gerekend per uur dat er niet aan de eis wordt voldaan, dit wordt de variabele korting
genoemd.

Om dit probleemonderdeel aan te pakken zijn er twee mogelijke oplossingen opgesteld, deze
mogelijke oplossingen richten zich op het maken van een rekenmodel voor het maken van
een weloverwogen keuze tussen varianten. De tweede mogelijke oplossing richt zich op het
bijhouden van een database van gemaakte keuzes en het bijhouden van de gevolgen hiervan
en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Voor het rekenmodel is er een formule opgesteld die
met informatie vanuit het programma Relatics voor de ontwerpvarianten de totale kosten
kan berekenen, hierdoor kost het maken van een weloverwogen beslissing minder tijd en
kan op basis hiervan een besluit genomen worden. Voor de tweede mogelijke oplossing is er
onderzocht welke variabelen nodig zijn in de database om voor een volgend project een
keuze op ervaring te kunnen maken, deze variabelen zijn in een database gezet en kunnen
worden bijgehouden.
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Inkoopstrategie2.2.4
In het onderzoek naar de kernproblemen kwamen meerdere problemen naar voren die te
maken hadden met de wijze waarop ondernemende partijen nu worden ingekocht. Het gaat
hier om partijen die worden ingekocht op basis van de laagste prijs in plaats van op kwaliteit
en verschillende belangen door het inkopen van te laag geprijsde onderaannemers. Het
gemeenschappelijke probleem hierachter is dat Heijmans door deze problemen extra kosten
moet maken om te zorgen dat de ingekochte partijen de kwaliteit leveren die gevraagd is,
geen opleverpunten achterlaten. Het blijkt zo te zijn dat partijen die worden ingekocht op
basis van de laagste prijs meestal niet aan de kwaliteit kunnen voldoen die gevraagd is, dus
kwalitatief minder werk leveren. Dit hoeft niet per definitie een probleem te zijn omdat met
wat extra tijd en geld dit kan worden rechtgetrokken. Echter houdt Heijmans op dit moment
geen rekening met deze extra tijd en kosten. Daarom is er tijdens het onderzoek naar de
probleemonderdelen gesproken met de afdeling inkoop/procurement. Samen met een
inkoopmanager is er een formule opgesteld om de totale kosten te berekenen van een
onderaannemer. Hier richt de eerste mogelijke oplossing zich dan ook op; deze oplossing
laat Heijmans partijen inkopen op basis van de totale kosten van een partij en niet op basis
van de offerteprijs. Om deze totale kosten te bepalen is er samen met de inkoopmanager
besloten de volgende formule op te stellen:

	 = + +

Waarbij kwaliteitskosten omschreven worden als:

= + +

Meerwerk wordt als volgt omschreven: “Onder meerwerksom worden de kosten verstaan die
worden aangedragen als meerwerk door de onderaannemer/ingekochte partij.” Dit is op deze manier
omschreven omdat er partijen zijn die voor elk verzoek naar aanleiding van opleverpunten
meerwerk schrijven, terwijl Heijmans dit niet beschouwt als meerwerk.  Binnen meerwerk is
het dus wel belangrijk om onderschrijd te maken tussen meerwerk dat wordt aangedragen
door Heijmans als meerwerk, naar aanleiding van wijzigingen in het ontwerp, en meerwerk
dat wordt aangedragen door de onderaannemer zelf. Om tijdens het inkoopproces te kunnen
bepalen wat de extra kosten zijn die een partij met zich meebrengt, moet er een database zijn
waarin de prestaties van de desbetreffende partij zijn geregistreerd.

De tweede mogelijke oplossing richt zich op de gevolgen van dit probleemonderdeel,
kwalitatief minder werk en opleverpunten. Om het optreden van opleverpunten te kunnen
managen, dienen er strenge controles te worden uitgevoerd op het werk van de
onderaannemers. Hiervoor is er onderzoek gedaan naar de manurenbegroting op het
Timmerhuis Rotterdam, hierbij zijn de uren die begroot waren van te voren vergeleken met
de uren die uiteindelijk zijn gerealiseerd.
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Tabel 4: Timmerhuis Rotterdam Manurenbegroting (1/2)

Timmerhuis Rotterdam Manurenbegroting

Omschrijving
Manuren

Percentage
Verschil

Begroot Gerealiseerd Uren per miljoen
aanneemsom

Voorbereiden oplevering 40 40    100 % 0     0 Manuren
Vooropnames 800 4230    529 % 3430 34,3 Manuren
Besluiten tot opleveren 10 10   100 % 0     0 Manuren
Oplevering 1920 2240   117 % 320   3,2 Manuren
Restpunten afhandelen 800 1400   175 % 600     6 Manuren
Totaal 3570 7920 222 % 4350 43,5 Manuren

Tabel 5: Timmerhuis Rotterdam Manurenbegroting (2/2)

Timmerhuis Rotterdam Manuren VS Tijdsbestek

Omschrijving Verschil uren Tijdsperiode weken Extra
uitvoerders

Extra
kosten

Voorbereiden oplevering 0 1 0  €             -
Vooropnames 3430 22 4  €  158.400
Besluiten tot opleveren 0 1 0  €             -
Oplevering 320 6 1  €    10.800
Restpunten afhandelen 600 10 2  €    36.000
Totaal 4350 40  €   205.200

Percentage van aanneemsom 0,205%

Hier boven valt te zien dat er een verschil zit tussen het aantal begrootte manuren en het
aantal gerealiseerde manuren van 4350 manuren op een totaal van 7920 manuren, dit
betekent een verschil van 122%. Als dit wordt teruggeleid naar een algemene opvatting dan
kan er worden gezegd dat er op het Timmerhuis € 205.200 extra gebudgetteerd had moeten
worden om de controles uit te voeren. Op een aanneemsom van 100 miljoen euro betekent
dit dat er 0,205% extra budget van de aanneemsom moet worden vrijgemaakt om deze
controles te kunnen uitvoeren.
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Kosten van beslissingen2.2.5
Uit het onderzoek naar de kernproblemen kwam naar voren dat het maken van een
afweging tussen de gevolgen en de kosten van een beslissing, tot het toepassen van een
beheersmaatregel, te veel tijd kost en daarom vaak wordt overgeslagen. Daarnaast zijn de
indirecte kosten van een beslissing niet direct duidelijk of inzichtelijk, waardoor een
afweging überhaupt niet gemaakt kan worden. Een voorbeeld van een beslissing waar geen
afweging is gemaakt tussen de kosten en de gevolgen komt van het project WUR Orion; op
dit project is er besloten de deuren van ruimtes die gereed waren voor oplevering niet af te
sluiten, want dit bracht een kostenpost met zich mee van € 1000,- per verdieping. Later bleek
dat er door een ‘onbekende onderaannemer’ voor € 100.000 aan schade is aangericht, omdat
een kar sporen trok in de vloerbedekking. De projectmanager gaf aan dat als hij zich bedacht
had dat er een kans was op zo’n grote schadepost, hij wel de ruimtes op slot had gedaan.

Voor dit probleemonderdeel zijn wederom 2 mogelijke oplossingen opgesteld, de eerste
mogelijke oplossing richt zich op het inzichtelijk maken van de totale kosten; directe +
indirecte kosten (gevolg) van een beslissing. De gevolgen van een beslissing, tot het
toepassen van een beheersmaatregel, uit zich uiteindelijk in een gevolg voor het aantal
opleverpunten dat ontstaat of dat wordt voorkomen door het toepassen van deze maatregel.
Uit het vooronderzoek is eerder al naar voren gekomen dat een opleverpunt gemiddeld
€450,- kost. Door het combineren van deze bevindingen kan het gevolg voor het aantal
opleverpunten worden omgerekend naar kosten.

Omdat er niet met 100% zekerheid kan worden gezegd wat de gevolgen zijn van een
beheersmaatregel blijft de vaststelling van de gevolgen een schatting. Schattingen blijken
vaak te verschillen per persoon en per dag, daarom is er besloten om met een
schaalverdeling te gaan werken. Deze schaalverdeling werkt op basis van een verhouding
tussen het aantal voorkomen opleverpunten en het aantal verwachte opleverpunten. Als dit
wordt toegespitst op het project het Timmerhuis Rotterdam dan zien we het volgende:

	
	 	

∗ 10 = ℎ (0 − 10)

Omdat er bij de gevolgen wordt gewerkt met een schaalverdeling, dient dit ook te worden
gedaan bij de kosten van een beheersmaatregel om zo tot een eerlijke vergelijking te komen.
Daarom wordt ook hier een schaalverdeling toegepast die gebaseerd is op de verhouding
tussen de kosten van de maatregel en de totale kosten van het herstel van opleverpunten.

	 	
	ℎ

∗ 10 = ℎ 	(0 − 10)

Vervolgens kunnen deze twee verdelingen worden gecombineerd tot een totale
schaalverdeling voor de beheersmaatregel. Waarbij er een score volgt tussen de 0 en de 100.
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 Hoe hoger de score van een beheersmaatregel hoe beter de beheersmaatregel is. Op de
zojuist beschreven methode kunnen ook meerdere opties voor beheersmaatregelen worden
vergeleken, waarbij de hogere score leidt tot het kiezen van die optie. Het is bij deze
werkwijze ook van belang om gedurende het proces bij te houden of de geschatte gevolgen
ook zijn uitgekomen, hierdoor kunnen er in een later stadium bij een ander project betere
schattingen worden gedaan. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een gekozen maatregel in de
praktijk veel minder goed werkt dan gedacht, op basis hiervan wordt er in een volgend
project minder snel voor deze maatregel gekozen.

Als de tweede mogelijke oplossing aan bod komt, dan worden beslissingen, tot het toepassen
van beheersmaatregelen, niet genomen op basis van de kosten en de gevolgen, maar op basis
van evaluaties van de efficiëntie en de werking van de beheersmaatregelen. Deze kunnen op
twee manieren gehouden worden, beide manieren hebben betrekking op Lean-technieken
die Heijmans gebruikt op meerdere projecten. De twee volgende Lean-technieken zijn van
toepassing:

· Verbeterbord;
Dit is een bord waar iedereen verbeteringen kan aandragen, deze verbeteringen
worden geëvalueerd en aan de hand daarvan toegepast of niet toegepast.

· DMAIC;
Define, Measure, Analyse, Improve en Control, deze techniek berust op het goed
definiëren van de problemen en deze ook meetbaar te maken en vervolgens te
verbeteren en dit te controleren.

Beide technieken kunnen worden gebruikt om de evaluaties te houden, echter blijkt dat
DMAIC een gevorderde Lean-techniek is die enige instructie/opleiding vereist. Waar het
verbeterbord direct door iedereen gebruikt kan worden. Voor beide technieken is er ook
gekeken naar de kosten van het gebruik en de benodigde opleiding. Hieruit blijkt dat op het
project het Timmerhuis Rotterdam de volgende kosten daaraan verbonden zouden zijn
geweest:

Tabel 6: Kostenoverzicht (bijlageA.3.5)

Mogelijke oplossing Kosten
Verbeterbord €   71.450,-
DMAIC € 123.725,-

In bovenstaande tabel staan de kosten van de genoemde technieken opgesomd, de volledige
berekening behorende bij deze bedragen staat weergegeven in bijlage A.3.5. In deze bijlage
wordt duidelijk dat de kosten van deze technieken voor een groot deel in de manuren zitten.
Dit omdat deze technieken gedurende de hele bouw van 130 weken (Timmerhuis
Rotterdam) moet worden toegepast, waarbij de DMAIC-techniek ook nog een Lean-expert
vereist waardoor hier de kosten nog hoger uitvallen.
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Prijs-kwaliteitverhouding2.2.6
Uit het onderzoek naar de kernproblemen kwam naar voren, dat een groot deel van de
problemen wordt gevoed door een scheve prijs-kwaliteitverhouding. Een deel van deze
problemen is al naar voren gekomen bij het probleemonderdeel ‘inkoopstrategie’. De
problemen die nog niet aan bod zijn gekomen, hebben te maken met het handelen vanuit een
foute/scheve prijs-kwaliteitverhouding, bijvoorbeeld bij het nemen van beslissingen. Voordat
er gekeken kan worden naar deze ‘scheve’ verhouding moet eerst duidelijk worden hoe de
prijs-kwaliteitverhouding in elkaar steekt. Hiervoor is de definitie van kwaliteitskosten van
belang:

= + +

Figuur 2-2: Prijs-kwaliteitverhouding

In bovenstaand figuur staat een grafiek van de kwaliteitskosten, hierbij valt te zien dat het
investeren in beoordelingskosten en preventiekosten er voor zorgt dat de herstelkosten
verminderen. Als er dan wordt gekeken naar de totale kwaliteitskosten, dan blijkt hier een
optimum in te zitten. De optimale kwaliteitskosten omschrijven het punt waarop de
verhouding tussen de kwaliteit en de kosten optimaal zijn, kortom je krijgt daar de meeste
waarde voor je geld. Uit de data-analyse kwam naar voren dat er 28 opleverpunten ontstaan
per miljoen euro aanneemsom, waardoor er veel geld verloren gaat aan het herstellen van
deze opleverpunten. Hierdoor kan worden vastgesteld dat Heijmans Utiliteit zich op dit
moment aan de linkerkant van het optimum bevindt in Figuur 2-2. Na deze vaststelling zijn
er mogelijke oplossingen vastgesteld aan de hand van het geschetste probleem.
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Het probleem is; er gaat veel geld verloren tijdens de oplevering door het herstel van
opleverpunten. Heijmans bevindt zich daarmee op dit moment aan de linker kant van de
grafiek in Figuur 2-2.

Om te zorgen dat Heijmans met haar utiliteitsprojecten op de optimale kwaliteitskosten
komt dient er geïnvesteerd te worden in de preventiekosten (voorkomen van opleverpunten)
en de beoordelingskosten (vooropnames/kwaliteitscontroles). Hiermee worden de
faal/herstelkosten verminderd en kan Heijmans op het optimum komen. De drie mogelijke
oplossingen richten zich hier dan ook op:

· Investeren in Preventiekosten;
Door te investeren in de preventie van opleverpunten zullen er minder
opleverpunten ontstaan, hierdoor worden de herstelkosten verminderd;

· Investeren in Beoordelingskosten;
Door te investeren in de kwaliteitscontroles wordt het aantal opleverpunten
gemanaged en kunnen deze tijdig worden opgelost, hierdoor wordt het aantal
opleverpunten verminderd en daarmee ook de herstelkosten;

· Investeren in Preventie- en Beoordelingskosten;
Door te investeren in zowel de preventie van en de controle op opleverpunten kan
het aantal opleverpunten worden beperkt, hiermee kunnen de herstelkosten worden
verminderd.

Op het moment dat er gesproken wordt over investeren in preventie- dan wel
beoordelingskosten rijst bij Heijmans direct de vraag of er niet wordt geïnvesteerd in een
bodemloze put. Hieruit volgt de noodzaak om inzichtelijk te krijgen wat het rendement is
van de investering. Duidelijkheid over het rendement van de investering kan ook worden
gebruikt om Heijmans te overtuigen om te investeren in de preventie- en/of
beoordelingskosten. Dit kan worden gedaan door te werken met de gemiddelde kosten van
een opleverpunt á € 450,- en dat te vermenigvuldigen met het aantal opleverpunten dat
wordt voorkomen door de investering.
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Blind voor eigen werk2.2.7
Uit het onderzoek naar de kernproblemen kwam naar voren dat blind zijn voor eigen werk
een groot probleem is op de bouw. Blindheid voor eigen werk komt bij iedereen voor, dus
niet alleen bij de onderaannemers van Heijmans maar ook bij Heijmans zelf. Onderzoek van
Kruger & Dunning toonde in 1999 aan dat blindheid voor eigen werk voornamelijk wordt
veroorzaakt door het gebrek aan besef dat men blind is voor eigen werk, dit betekent dat
men zich niet bewust is van het feit dat men blind is voor eigen werk. Dit valt ook te
omschrijven als ´onbewust onbekwaam’, onbewust onbekwaam is een van de 4 stappen binnen
de Learning Curve van Noel Burch. Deze learning curve bestaat uit de volgende 4
onderdelen:

· Unconscious Incompetent, Onbewust Onbekwaam;
· Conscious Incompetent, Bewust Onbekwaam;
· Conscious Competent, Bewust Bekwaam;
· Unconscious Competent, Onbewust Bekwaam.

Figuur 2-3: Learning Curve Noel Burch

De 4 stadia van de Learning Curve van Noel Burch geven aan hoe een persoon een
vaardigheid onder de knie kan krijgen. Om van het ene stadium naar het volgende stadium
te gaan is er opleiding vereist (meerdere vormen van opleiding toepasbaar). Op dit moment
bevinden Heijmans en haar Onderaannemers zich in de eerste fase, onbewust onbekwaam.
Gecombineerd met de uitspraak van Kruger & Dunning, dat het grootste probleem is dat
men zich niet bewust is van de blindheid voor eigen werk, betekent dit dat het oplossen van
dit probleemonderdeel afhangt van het creëren van bewustzijn voor blindheid voor eigen
werk. Als dit gebeurt, dan schuiven Heijmans en haar onderaannemers op naar het 2de

stadium, bewust onbekwaam.
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Ook voor dit probleemonderdeel zijn 2 mogelijke oplossingen vastgesteld, de eerste
mogelijke oplossing richt zich op het creëren van bewustzijn voor blindheid voor eigen
werk. Dit wordt gedaan door tijdens kwaliteitscontroles/vooropnames de onderaannemers
mee te nemen, als aanvulling op de 1ste lijnkeuring die de onderaannemer in ieder geval al
moet doen. Op het moment dat de onderaannemer wordt meegenomen tijdens de
vooropname, waarbij hij ziet dat hij fouten over het hoofd heeft gezien bij zijn eigen keuring,
zal hij beseffen dat hij niet altijd alles ziet. Door hier vervolgens rekening mee te houden en
hier naar te handelen, zal het besef groter worden en de gevolgen van blindheid voor eigen
werk minder.

Voor het bepalen van de gevolgen voor de kosten en de manuren is er wederom gebruik
gemaakt van de manurenbegroting van het Timmerhuis Rotterdam, in combinatie met
uitspraken van de uitvoerders van het Timmerhuis Rotterdam. Op dit project zijn beide
technieken een enkele keer toegepast als trial. Hieruit kwamen de volgende getallen naar
voren. Het gevolg van het meenemen van de onderaannemers tijdens de keuring is dat
vooropnames 10% langer duren dan normaal, aldus meerdere uitvoerders op het
Timmerhuis Rotterdam (Uitvoerder Timmerhuis, 2015). Voor het project het Timmerhuis
Rotterdam zou dit de volgende gevolgen hebben:

Tabel 7: Manurenoverzicht vooropnames inclusief oplossing ( Bijlage A.3.7)

Omschrijving Manuren + 10% Totaal Extra kosten
Vooropnames 4230 423 4653  €     19.035

Voor de tweede mogelijke oplossing is er gekeken naar manieren om de gevolgen van dit
probleemonderdeel te beperken. Hieruit kwam naar voren dat het aantal opleverpunten dat
ontstaat/achterblijft door blindheid voor eigen werk kan worden beperkt, door extra
controles uit te voeren op de kwaliteit, het aantal opleverpunten van het werk van de
onderaannemer. Deze methode zorgt er ook voor dat er extra manuren moet worden
gestoken in de vooropnames, op het Timmerhuis Rotterdam is dit ook gedaan en de
gevolgen voor de kosten en het aantal manuren is hieronder te vinden:

Tabel 8: Manurenoverzicht vooropnames inclusief oplossing (Manurenbegroting Timmerhuis)

Omschrijving Manuren Extra uren Totaal Extra kosten
Vooropnames 3200 1030 4230  €     46.350

In bovenstaande tabel is er gerekend met waardes uit de manurenbegroting van het
Timmerhuis Rotterdam, aan de hand van deze tabel is er gekeken hoeveel extra manuren
besteed zijn op dit project aan de vooropnames. Dit is vervolgens vermenigvuldigd met het
uurtarief van € 45,- van de uitvoerders.
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Regels & Methoden2.2.8
Uit het onderzoek naar de kernproblemen kwam naar voren, dat een aantal oorzaken voor
de kernproblemen te maken hadden met het niet toepassen van bestaande regels en
methoden. Zo waren er problemen met betrekking tot het registreren van opleverpunten in
het programma Bluebeam Revu, ‘Inefficiënte notatie opleverpunten’. Daarnaast kwam ook naar
voren dat er niet op een eenduidige manier werd gecontroleerd op opleverpunten, dit
veroorzaakt discussies tussen Heijmans en haar onderaannemers. Tenslotte kwam er ook
nog naar voren dat Keuringsreferenties niet altijd gebruikt worden. Als ze gebruikt worden,
gebeurt het opstellen niet op een eenduidige en juridisch correcte manier, terwijl hier wel een
voorschrift voor is.

Voor de efficiënte notatie van opleverpunten en het gebruiken van een eenduidige methode
van controle, is een voorschrift opgesteld. In dit voorschrift wordt specifiek omschreven
welke handelingen dienen te worden uitgevoerd en hoe alles genoteerd dient te worden. Bij
het gebruik van deze methode zal het aantal discussies dat ontstaat, door de genoemde
problemen, sterk verminderen. Dit omdat er geen ruimte is voor discussie op het moment
dat alles volgens een vooraf afgesproken methode wordt uitgevoerd.

Voor het opstellen en het gebruik van Keuringsreferenties is ook een voorschrift opgesteld,
dit voorschrift stelt iedereen in staat om een eenduidige en juridisch verantwoorde
keuringsreferentie op te stellen. Door het gebruik van deze methode, wordt het aantal
discussies dat ontstaat, door eerder genoemde problemen, sterk verminderd, dit omdat de
keuringsreferenties in een vroeg stadium de kwaliteit vastlegt in overleg met de betrokken
partijen. Dit is vervolgens een document waaraan kan worden gerefereerd bij het uitvoeren
van controles en het ontstaan van discussies.

Concluderend kan worden gezegd dat het probleem is dat Heijmans wel juiste methoden en
technieken in huis heeft, maar dat deze niet gebruikt worden. De reden dat deze niet
gebruikt worden blijkt te liggen bij het feit dat men niet het nut ziet van het gebruik van deze
methoden en technieken. Voor dit probleemonderdeel zijn twee mogelijke oplossingen
opgesteld;

De eerste mogelijke oplossing richt zich op het voorkomen van het probleem door de
oorzaak aan te pakken. De oorzaak is dat men het nut niet ziet van de voorgeschreven regels
en methoden. De voordelen van het gebruik van deze methoden dienen duidelijk gemaakt te
worden, om het moment dat men ziet dat het gebruik van deze methoden veel voordelen
oplevert, zullen de methoden vanzelf gebruikt gaan worden. Daarom is er gekeken naar de
kosten en baten van de verschillende methoden. Voor de controle van de kwaliteit geldt dat
deze methode 15% meer tijd kost dan de huidige manier van werken. (Debets,
Bijlage_Opleveren zonder opleverpunten?, 2016) Voor het opstellen van keuringsreferenties
geldt dat dit 2,5 manuren kost per keuringsreferentie., ook deze waardes zijn te vinden in
Bijlage A.3.8. Als dit wordt betrokken op het project het ‘Timmerhuis Rotterdam’, dan
ontstaat de volgende tabel:
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Tabel 9: Gevolgen oplossing
Omschrijving Manuren + 15% Totaal Extra kosten
Vooropnames 4230 635 4862  €     28.575
Omschrijving Manuren Aantal Totaal Extra kosten
Keuringsreferenties 2,5 20 50  €     2.250
Omschrijving Kosten Aanneemsom Mogelijke besparing
Voorkomen Discussies 0,3% aanneemsom 100 mlj.  €     300.000,-

De tweede mogelijke oplossing richt zich op het verminderen/beperken van de gevolgen van
het probleemonderdeel; het ontstaan van discussies. Om het aantal discussies tussen
Heijmans en haar onderaannemers te beperken kan er gewerkt worden met een
onafhankelijke keuringspartij. Deze onafhankelijke keuringspartij neemt de 2de lijnskeuring
volledig over van Heijmans, waardoor Heijmans alleen nog maar de laatste 3de lijnskeuring
hoeft uit te voeren. Voor het bepalen van de kosten en de baten van het inhuren van een
dergelijke onafhankelijke partij is er gesproken met Branchevereniging TIS, specifiek met het
bedrijf Seconed. Aan de hand van hun uitspraken ontstond de volgende tabel met kosten en
baten:

Tabel 10: Overzicht besparing inhuren onafhankelijke keuringspartij

Timmerhuis Rotterdam Onafhankelijke Keuringspartij

Omschrijving
Manuren Besparing

Gerealiseerd verwacht Verschil
Voorbereiden oplevering 40 10 30 €       1.440
Vooropnames 4230 200 4030 €   182.160
Besluiten tot opleveren 10 10 0 €               -
Oplevering 2240 560 1680 €     75.600
Restpunten afhandelen 1400 980 420 €     19.800
SubTotaal 7920 1760 6160 €   279.000
Discussies besparing €   300.000
Kosten Seconed € - 800.000
Totaal besparing € - 221.000

In bovenstaande tabel is er gerekend met cijfers verstrekt door het bedrijf Seconed. Deze
cijfers zijn slechts afkomstig van 1 partij, dit komt omdat Seconed de enige partij is die een
reactie heeft gegeven op de gestelde vragen. Hierdoor geven deze cijfers wel een indicatie
maar er kan geen harde conclusie aan verbonden worden.

Uit bovenstaande tabel kan aan de hand van de cijfers wel opgemaakt worden dat het veel
geld kost is om te werken met een onafhankelijke keuringspartij. Als dit wordt vergeleken
met de kosten van de nieuwe keuringsmethode en het gebruik van keuringsreferenties, dan
lijkt de keuze snel gemaakt. Echter kan de conclusie niet getrokken worden puur op deze
cijfers, daarom wordt in hoofdstuk 4 een keuze gemaakt tussen deze mogelijkheden.
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Conclusie2.3
6 kernproblemen zijn onderzocht; planning van vooropnames wordt niet gehandhaafd,
uitvoerende partijen zijn blind voor eigen werk, herstel van opleverpunten levert nieuwe
opleverpunten op, onduidelijke gehanteerde kwaliteitseisen leiden tot discussie, er is niet
genoeg tijd om alle opleverpunten te herstellen en beslissingen worden genomen op basis
van directe kosten. Onderzoek op het project het Timmerhuis Rotterdam wees uit, dat op dat
project deze problemen voor komen en dat deze kernproblemen meerdere oorzaken hebben.
Deze oorzaken vallen samen in 8 probleemonderdelen; planningsmethode, mutaties tijdens
de bouw, uitvraag van de klant, inkoopstrategie, kosten van beslissingen, prijs-
kwaliteitverhouding, blind voor eigen werk en regels & methoden. Vervolgens is er verder
onderzoek gedaan naar deze probleemonderdelen. Uit het onderzoek naar de
probleemonderdelen en de mogelijke oplossingen ter voorkoming van deze problemen
kwam naar voren dat;

· Lean-methoden niet worden toegepast omdat men het nut niet ziet van het gebruik van
deze Lean-methoden;

· Mutaties tijdens de bouw verstoringen veroorzaken in het proces en daarom voorkomen
moeten worden;

· Naar aanleiding van de uitvraag van de klant ontwerpkeuzes worden gemaakt, van deze
keuzes zijn alleen de directe kosten duidelijk en niet de totale kosten;

· Partijen worden ingekocht op basis van de offerteprijs die zij aanleveren, nu is niet
inzichtelijk wat een partij in totaal kost (faalkosten ed.);

· De gevolgen, voor de kwaliteit en kosten, van het toepassen van beheersmaatregelen zijn
niet duidelijk. Keuze worden daarom gemaakt op basis van direct zichtbare kosten;

· De totale kosten van kwaliteit, kwaliteitskosten, niet duidelijk zijn, hierdoor ligt de focus
tijdens een project op het beperken van de kosten. Hierbij zijn de gevolgen voor de
kwaliteit en de kwaliteitskosten niet duidelijk;

· Betrokken partijen zich niet bewust zijn van blindheid voor eigen werk, hierdoor wordt
hier geen rekening mee gehouden bij keuring van eigen werk;

· Bestaande regels en methoden niet worden toegepast omdat medewerkers van het
projectteam niet het nut zien van de methoden. Hierdoor ontstaan er opleverpunten en
discussies met betrokken partijen.

De conclusies uit het onderzoek komen in het volgende hoofdstuk samen, de bevindingen
zijn gecombineerd tot een Programma van Eisen. Dit Programma van Eisen staat in het
volgende hoofdstuk toegelicht. Na het Programma van Eisen staat het ontwerp met alle
gekozen oplossingen toegelicht.
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3 Programma van Eisen
In de vorige hoofdstukken zijn een aantal stappen van het afstudeertraject beschreven en
doorlopen; Vooronderzoek, knelpuntanalyse, Onderzoek naar problemen in het
opleverproces. De volgende stap van het afstudeertraject is het maken van een ontwerp voor
het oplossen van de gevonden problemen. Om tot een ontwerp te komen moet echter eerst
een Programma van Eisen worden opgesteld voor dit ontwerp. In dit hoofdstuk staat het
Programma van eisen beschreven en de werkwijze waarop het ontwerp tot stand is
gekomen.

Eisen vanuit de doelstelling3.1
Eerder is er een doelstelling geformuleerd voor het afstudeertraject, deze doelstelling is
opgesteld aan de hand van de gevonden kernproblemen in het opleverproces eerder in het
afstudeertraject. Vanuit deze doelstelling volgen een aantal eisen aan het eindproduct. De
doelstelling luidt als volgt:

Kostenneutraal opleveren zonder opleverpunten, zonder negatieve gevolgen voor de bouwtijd,
kwaliteit en de klanttevredenheid, door te voorkomen dat: de planning van vooropnames niet
wordt gehandhaafd, er niet genoeg tijd is om alle punten te herstellen, de uitvoerende partijen
blind zijn voor eigen werk, beslissingen worden gemaakt op basis van directe kosten, het
herstel van opleverpunten nieuwe opleverpunten veroorzaakt en onduidelijke gehanteerde
kwaliteitseisen leiden tot discussie.
Uit bovenstaande doelstelling kan een aantal eisen worden ontleedt die moeten gelden voor
het eindproduct. De belangrijkste eis uit de doelstelling is:

· Kostenneutraal opleveren zonder opleverpunten, zonder negatieve gevolgen voor de bouwtijd,
kwaliteit en klanttevredenheid.

Om aan deze eis te kunnen voldoen en daarmee de doelstelling is het van belang dat het
nieuwe opleveringproces voldoet aan de volgende eisen:

· De planning van vooropnames wordt gehandhaafd;
· Er is genoeg tijd om alle punten te herstellen;
· De uitvoerende partijen zijn niet blind voor eigen werk;
· Beslissingen worden niet gemaakt op basis van directe kosten;
· Het herstel van opleverpunten veroorzaakt geen nieuwe opleverpunten;
· Gehanteerde kwaliteitseisen leiden niet tot discussie.
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Eisen en Wensen vanuit Heijmans Utiliteit3.2
Voor het vaststellen van de Wensen van Heijmans Utiliteit zijn er gesprekken gevoerd met
(hoofd)uitvoerders, projectmanagers en managers. Zij kwamen met een aantal wensen die
moeten worden meegenomen in het Programma van Eisen en Wensen. Deze Wensen zijn
ook opgenomen in de doelstelling van het afstudeertraject.

· Bouwkosten/Budget;
· Bouwtijd;
· Kwaliteit;
· Klantevredenheid.

Bouwkosten / Budget3.2.1
Uit de gesprekken kwam naar voren dat, als het om bouwkosten gaat, de wens bij Heijmans
naar boven komt om een kleine toetsing, ofwel kosten baten analyse te maken. Hierin wordt
gedacht aan een soort casestudy om aan te tonen dat de investering wordt terugverdiend.
Als er dan naar de opleverkosten (inclusief de kosten van opleverpunten) wordt gekeken, is
de wens dat de investering niet groter mag zijn dan de besparing.

Voor de 3 geobserveerde projecten in het onderzoek naar “0” opleverpunten zou dit
betekenen dat als alle opleverpunten worden voorkomen, de kosten van de verbeteringen
minder moeten kosten dan 28 opleverpunten * € 450,- per opleverpunt = € 12.600,- per
miljoen euro aanneemsom.

In de doelstelling wordt als eis meegenomen dat de kosten niet hoger mogen worden,
kortom maximaal kostenneutraal, met daarbij de wens dat de kosten lager worden.

Tabel 11: Opleverpunten per miljoen euro aanneemsom

Opleverpunten per Miljoen
Project aanneemsom mln. Opleverpunten Kosten oplevering
NMM 80 214 € 91.350
Orion 45 1022 € 465.800

Muziekpaleis 100 4920 € 2.215.000
Totaal 225 6156 € 2.772.150

Opleverpunten per Miljoen Euro aanneemsom 28
Gemiddelde kosten van een opleverpunt € 450,-

Bouwtijd3.2.2
Als het over de bouwtijd gaat, dan komt in de gesprekken naar voren dat hier geen concrete
wensen voor zijn afgezien van het halen van de opleveringsdeadline. Uit de gesprekken
komt naar voren dat de opleverdatum altijd vast staat en dit (meestal) wordt bepaald door
de opdrachtgever. De eis van Heijmans is dan ook dat deze deadline op z’n minst wordt
gehaald, met de wens erbij dat de bouwtijd verkort wordt.
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Kwaliteit3.2.3
Uit de gesprekken komt naar voren dat de opdrachtgever eisen heeft op het gebied van de
kwaliteit. Dit betekent dat deze eisen minimaal gehaald moeten worden wil het gebouw
goedgekeurd worden. De eis van Heijmans aan het nieuwe proces is dan ook dat er op z’n
minst wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die door de opdrachtgever worden geëist, met
de aanvullende wens dat de kwaliteit hoger ligt dan de eisen.

Klanttevredenheid3.2.4
De gevoerde gesprekken sluiten, als het gaat om de klanttevredenheid, volledig aan op de
contouren van morgen, dit was ook de aanleiding voor dit afstudeertraject. De wens van
Heijmans is dat de klanttevredenheid omhoog gaat naar een 8 (op schaal van 0-10), zoals
omschreven in de ‘contouren van morgen’. Het opleverproces is niet de enige factor in het
verhogen van de klanttevredenheid, daarom is de wens vanuit Heijmans dat het nieuwe
proces bijdraagt aan de verhoging van de klanttevredenheid. Daarmee is de wens van
Heijmans dat het nieuwe proces de klanttevredenheid verbetert.

Relatics / Systems Engineering3.2.5
Heijmans Utiliteit hecht veel waarde aan de nieuwe management visie van Heijmans, uit
deze visie bleek dat Heijmans Utiliteit een Top-Down management wil creëren. Dit houdt in
dat alles wat van bovenaf wordt opgedragen moet worden opgevolgd, bijvoorbeeld voor de
uitvoerders is geen ruimte voor eigen oplossingen. Dit zorgt voor een gestandaardiseerd
proces en minder faalkosten. Hierbinnen ziet Heijmans een grote rol voor Systems
Engineering en het programma Relatics. Dit omdat de Systems Engineering methode een
duidelijk beeld kan geven van de eisen aan een proces en via het V-model duidelijkheid kan
worden gegeven over de informatieverstrekking (wanneer moet welke informatie aanwezig
zijn, wanneer moet deze informatie verkregen worden). In Bijlage C staat het programma
Relatics en de Systems Engineering werkwijze omschreven. De  eis van Heijmans is dat het
Eindproduct aansluit op de management visie van Heijmans en op het gebruik van het
programma Relatics en de Systems Engineering werkwijze.
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Eisen vanuit het onderzoek3.3
In het onderzoek naar de kernproblemen en vervolgens het onderzoek naar de mogelijke
oplossingen tegen de kernproblemen, zijn 8 probleemonderdelen naar voren gekomen die
samen leiden tot de 6 kernproblemen en daarmee 28 opleverpunten per miljoen euro
aanneemsom. Hieronder volgt een opsomming van de eisen die naar voren komen vanuit
het onderzoek met daarbij een verwijzing naar de aanleiding voor deze eis.

Het hulpmiddel moet:

· De kosten van de oplevering inzichtelijk maken;
o Vanuit de management visie van Heijmans en probleemonderdeel ‘blind voor eigen werk’

en ‘Regels & Methoden’;

· De totale kwaliteitskosten en de onderdelen hiervan inzichtelijk maken, herstel-,
beoordelings-, preventiekosten;

o Vanuit het probleemonderdeel ‘prijs-kwaliteitverhouding’, ‘kosten van beslissingen’ en
‘Inkoopstrategie’;

· De medewerkers van Heijmans het nut te laten inzien van de voorgeschreven
maatregelen en methoden;

o Vanuit het probleemonderdeel ‘planningsmethode’ en ‘Regels & Methoden’;

· Een basis voor het voorkomen van opleverpunten gedurende het hele project, van de
voorbereidingsfase tot en met de realisatiefase;

o Conclusie vanuit alle probleemonderdelen;

· De prestaties van Heijmans Utiliteit, op het gebied van de oplevering, over alle projecten
inzichtelijk maken;

o Conclusie vanuit alle probleemonderdelen en wens van Heijmans Utiliteit;

· Een ondersteuning van het besluitproces in alle fases van het project;
o Vanuit het probleemonderdeel ‘uitvraag van de klant’ en ‘kosten van beslissingen’;

· Een handzame, uniforme en eenduidige methode om opleverpunten te kunnen
voorkomen;

o Conclusie vanuit alle probleemonderdelen.
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Randvoorwaarden3.4
Uit de interviews met de (hoofd)uitvoerders en de projectmanager van het Timmerhuis
Rotterdam kwam naar voren dat er twee randvoorwaarden te noemen zijn aan het nieuwe
proces:

· UAV-GC is van toepassing,
· Contractvorm is Design, Build and Maintain. (DBM).

UAV-GC is van toepassing, contractvorm is Design, Build and Maintain (DBM)3.4.1
De onderzoeksfase is verricht op het project het Timmerhuis te Rotterdam, de resultaten van
dit onderzoek zijn daarom ook specifiek voor dit project. Dit houdt in dat de resultaten van
dit onderzoek niet direct op een ander project mogen worden betrokken. Een van de
specifieke eigenschappen van dit project is de contractvorm. Op het Timmerhuis Rotterdam
is het UAV-GC van toepassing. Een UAV-GC (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor
Geïntegreerde Contractvormen) houdt in dat er duidelijke regels zijn rondom de
verantwoordelijkheden van de opdrachtgever en de opdrachtnemer (in dit geval Heijmans
Utiliteit), als deze regels niet van toepassing zijn, kan dit inhouden dat de
verantwoordelijkheid voor het oplossen van een van de gevonden problemen bij de
opdrachtgever ligt, in plaats van bij de opdrachtnemer.

De contractvorm voor het Timmerhuis Rotterdam is Design, Build and Maintain. Dit houdt
in dat de opdrachtnemer, in dit geval Heijmans Utiliteit, verantwoordelijk is voor zowel het
ontwerp, de bouw als het onderhoud van het gebouw. Dit betekent dat fouten die ontstaan
in de ontwerpfase van een project de verantwoordelijkheid zijn van de opdrachtnemer, bij
een contractvorm waar het onderdeel Design niet voorkomt zal dit de verantwoordelijkheid
zijn van de opdrachtgever.

Daarom kan gesteld worden, dat de oplossing die wordt aangedragen in het afstudeertraject
alleen kan worden gebruikt voor een DMB contract waarop het UAV-GC van toepassing is.
Daaruit volgt meteen de randvoorwaarden voor het nieuwe proces; UAV-GC is van
toepassing en de contractvorm waar vanuit wordt gegaan is een DBM-contract.
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Van Programma van Eisen naar ontwerp3.5
In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de eisen in het Programma van Eisen vertaald zijn
naar een ontwerp(opzet). Hierbij worden een aantal zaken uit het onderzoek aangehaald om
een duidelijk beeld te scheppen van het doel van het ontwerp en de insteek van het ontwerp.

Winstmarge vergroten3.5.1
Eerder bij het opstellen van de doelstelling is al vermeld dat het er Heijmans veel aan
gelegen is om de kosten van een project te drukken, om zo de winstmarge te vergroten. In
het onderzoek bleek een groot aantal problemen te maken te hebben met geld en kosten-
batenanalyses. Om dit probleem goed te doorgronden moet eerst bekend zijn hoe de
aanneemsom opgebouwd is. In onderstaand figuur is de schematische verdeling te zien van
de kostenposten binnen een aanneemsom. De linker staaf geeft schematisch aan hoe de
aanneemsom is opgebouwd, het bestaat uit een grote kostenpost aan overige kosten die per
definitie gemaakt moeten worden om gebouw te realiseren, de kwaliteitskosten (verdeeld
over Herstel-, Beoordelings-, en Preventiekosten) en de winstmarge (Er is voor de term
‘Overige kosten’ gekozen omdat dit kosten zijn waar dit afstudeerrapport geen invloed op
heeft en daarmee dus ook gelijk blijven na dit rapport). Eerder is al omschreven dat
Heijmans de winstmarge wil vergroten, maar dat de aanneemsom in totaal niet omhoog mag
gaan. Deze uitspraken samen leiden tot de volgende conclusie; om de winstmarge te
vergroten moeten de kwaliteitskosten lager worden. De rechter staaf geeft de mogelijkheid
aan tot het besparen van de kosten door de kwaliteitskosten te verlagen, door te investeren
in de Beoordelings- en de Preventiekosten. Dit is ook schematisch weergegeven in Figuur
3-1.

Figuur 3-1: Opbouw aanneemsom nu vs toekomst
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Kwaliteitskosten3.5.2
Om de kwaliteitskosten te kunnen verlagen, moet eerst de definitie van kwaliteitskosten
duidelijk worden. De definitie van kwaliteitskosten luidt: Kwaliteitskosten = Herstelkosten +
Beoordelingskosten + Preventiekosten. Als er verder wordt gekeken naar de kwaliteitskosten en
de verdeling van de deelkosten binnen de kwaliteitskosten, dan ontstaat onderstaand figuur.
In dit figuur wordt duidelijk dat om een hogere kwaliteit te leveren en dus de herstelkosten
te beperken, er geïnvesteerd moet worden in de preventiekosten en de beoordelingskosten.
In onderstaand figuur is op de grafiek van de totale kwaliteitskosten een punt aangegeven
waar verwacht word op te leveren zonder opleverpunten. Daarnaast staat ook schematisch
een punt aangegeven waarvan verwacht word dat Heijmans zich daar nu bevindt, met de
huidige manier van opleveren. Hierdoor wordt het probleem duidelijk, het opleveren zonder
opleverpunten kost meer waarschijnlijk geld dan de huidige manier van opleveren.

Figuur 3-2: kwaliteitskosten
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Speelveld Heijmans3.5.3
Als de bevindingen van de vorige 2 paragrafen worden samengevoegd, ontstaat er een
figuur dat een zone weergeeft in relatie tot de kwaliteitskosten, deze zone is de zone waarin
Heijmans zich wel bevinden. Deze zone wordt begrensd door 2 lijnen, namelijk:

· Kwaliteitskosten;
Deze lijn volgt uit de definitie en de eerder gegeven figuur van kwaliteitskosten en de
onderdelen hiervan.

· Kostenneutraal;
Deze lijn volgt uit de doelstelling van het afstudeertraject, waarbij Heijmans
kostenneutraal wil opleveren zonder opleverpunten.

Figuur 3-3: Speelveld Heijmans

Als de twee lijnen worden gecombineerd ontstaat er een kromme waarop Heijmans zich kan
bevinden als het gaat om de kwaliteitskosten, dit wordt ook wel het speelveld van Heijmans
genoemd. Op dit moment is er geen inzicht in dit speelveld van Heijmans en waar Heijmans
zich bevindt in dit speelveld. Heijmans heeft naar aanleiding van deze constatering
aangegeven behoefte te hebben aan een Tool waarin de kwaliteitskosten inzichtelijk worden,
waardoor de optimale prijs-kwaliteitverhouding kan worden bepaald.
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Daarom is er besloten een tool te ontwikkelen die de kwaliteitskosten voor projecten van
Heijmans inzichtelijk maakt. Deze tool zal in de vorm van een kostendashboard zijn waarin,
aan de hand van de input van gegevens van het project en de medewerkers van Heijmans,
de kwaliteitskosten van het project duidelijk worden. Daarnaast zal het dashboard inzicht
geven in de kosten en gevolgen van maatregelen in het bouwproces, hierdoor kunnen
beslissingen genomen worden op basis van de gevolgen van de kwaliteit in plaats van de
kosten.

Hiermee ontstaat er een hulpmiddel die inzicht bied in niet alleen de kosten en gevolgen van
beslissingen en de oplevering, maar ook de mogelijkheid kan bieden tot het vergroten van de
winstmarge.
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4 Ontwerp van het hulpmiddel
In het vorige hoofdstuk staat het Programma van Eisen beschreven, daarnaast staat ook
omschreven hoe er vanuit het onderzoek en de eisen/wensen van Heijmans besloten is een
dashboard te ontwikkelen waarin de kwaliteitskosten duidelijk worden. In dit hoofdstuk
wordt toegelicht hoe voor het hulpmiddel een keuze is gemaakt uit de mogelijke oplossingen
uit het onderzoek naar de probleemonderdelen. Ook wordt omschreven hoe de eisen uit het
Programma van Eisen zijn verwerkt in het Dashboard.

Vertaling van Eisen naar Ontwerp4.1
In het Programma van Eisen zijn voor het dashboard, eindproduct van dit afstudeerrapport,
eisen opgesteld. In deze paragraaf wordt er aandacht besteed aan de manier waarop deze
eisen vertaald zijn naar onderdelen of elementen van het Dashboard. Per eis uit het
Programma van Eisen wordt hieronder aangegeven hoe deze terugkomen in het dashboard.

Een uniforme en eenduidige manier om de kosten van de oplevering inzichtelijk te maken;
Deze eis volgde uit de managementvisie van Heijmans en de probleemonderdelen ‘blind
voor eigen werk’ en ‘Regels & Methoden’. Om de kosten van de oplevering inzichtelijk te
maken is er gewerkt met de definitie van Kwaliteitskosten. Waarbij kwaliteitskosten worden
omschreven als een som van Preventiekosten, Beoordelingskosten en Herstelkosten. Vanuit
deze definitie is er besloten om het dashboard op te delen in 4 onderdelen; Kwaliteitskosten,
preventiekosten, beoordelingskosten en herstelkosten. Alle berekeningen die worden
uitgevoerd in de gekozen oplossingen en de uitkomsten hiervan, worden meegenomen in de
berekening van de verschillende onderdelen van de kwaliteitskosten.

Een manier om de totale kwaliteitskosten en de onderdelen hiervan inzichtelijk te maken,
herstel-, beoordelings-, preventiekosten;

Deze eis volgde vanuit de probleemonderdelen ‘prijs-kwaliteitverhouding’, ‘kosten van
beslissingen’ en ‘Inkoopstrategie’. Bij de toelichting van bovenstaande eis is duidelijk
geworden dat het dashboard wordt ingedeeld in 4 verschillende onderdelen;
kwaliteitskosten, preventiekosten, beoordelingskosten, herstelkosten. De verschillende
gekozen oplossingen bevatten berekeningen, de uitkomsten hiervan zullen worden
meegenomen in de verschillende onderdelen om zo de kosten inzichtelijk te maken.

Een manier om medewerkers van Heijmans het nut te laten inzien van de voorgeschreven
maatregelen en methoden;

Deze eis volgde vanuit de probleemonderdelen ‘planningsmethode’ en ‘Regels & Methoden’.
Om een manier te vinden om het nut aan te tonen van voorgeschreven maatregelen en
methoden en medewerkers van Heijmans dit nut ook te laten inzien, is er gesproken met een
opleidingsdeskundig binnen Heijmans. Deze opleidingsdeskundige gaf aan dat men pas het
nut ziet van een maatregel of methode op het moment dat diegene ziet wat het hem/haar
oplevert. Om het nut aan te tonen van de voorgeschreven maatregelen en methoden is er
gekozen om de gevolgen duidelijk te maken. Dit gebeurt zowel voor de kosten als de
kwaliteit/het aantal opleverpunten. Door duidelijk te maken hoeveel kosten er bespaard
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kunnen worden en hoeveel opleverpunten voorkomen kunnen worden door het gebruik van
deze methoden en maatregelen, kan het nut van deze methoden en maatregelen worden
aangetoond. Daarom zijn, voor elk onderdeel en elke beslissing in het dashboard, de
gevolgen duidelijk gemaakt op het gebied van kosten en opleverpunten.

Een basis voor het voorkomen van opleverpunten gedurende het hele project, van de
voorbereidingsfase tot en met de realisatiefase;

Deze eis volgde vanuit alle probleemonderdelen samen, daarnaast staat ook het opleveren
zonder opleverpunten, dus het voorkomen van opleverpunten, in de doelstelling van het
onderzoek. Uit verschillende probleemonderdelen kwamen oplossingen naar voren die van
toepassing zijn op verschillende fases van het project. Zo is de nieuwe inkoopstrategie van
toepassing op de inkoop-/voorbereidingsfase, de afweging tussen beheersmaatregelen is van
toepassing op de realisatiefase. Door de gekozen oplossingen te verwerken in het dashboard
wordt er voor het hele project, in alle fases, een basis geboden voor het voorkomen van
opleverpunten.

Een manier om de prestaties van Heijmans Utiliteit, op het gebied van de oplevering, over
alle projecten inzichtelijk te maken;

Deze eis is een conclusie vanuit alle probleemonderdelen en een wens van Heijmans Utiliteit.
Om aan deze eis te voldoen, is er onderzoek gedaan naar manieren om prestaties inzichtelijk
te maken. Hierbij is voor dashboards specifiek gekeken naar manieren om dit inzichtelijk te
maken. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een 6-tal overzichtspagina’s te ontwikkelen waarin
de verschillende onderdelen inzichtelijk worden gemaakt;

· Prestaties, kwaliteitskosten en opleverkosten project specifiek;
· Prestaties, kwaliteitskosten en opleverkosten Heijmans Utiliteit per kalenderjaar;
· Kwaliteitskosten; preventie-, beoordelings- en herstelkosten

Een ondersteuning van het besluitproces in alle fases van het project;
Deze eis kwam naar voren vanuit de probleemonderdelen ‘uitvraag van de klant’ en ‘kosten
van beslissingen’. Uit de gekozen oplossingen voor deze probleemonderdelen komt naar
voren dat, aan de hand van berekeningen, de kosten en de gevolgen van beslissingen en
keuze van producten inzichtelijk worden gemaakt. Door deze kosten en gevolgen inzichtelijk
te maken kan er een weloverwogen besluit worden genomen, daarmee draag het bij aan het
besluitproces in meerdere fases van het project.

Een handzame, uniforme en eenduidige methode om opleverpunten te voorkomen.
Deze eis volgde uit alle probleemonderdelen. Uit de probleemonderdelen kwam naar voren
dat er behoefte is aan een handzame en uniforme methode om opleverpunten te voorkomen.
Heijmans richt zich op het standaardiseren van het proces om zo fouten in dit proces te
voorkomen. Met dit als uitgangspunt is er in het dashboard geprobeerd om een eenduidige
en handzame en uniforme werkwijze te creëren voor het voorkomen van opleverpunten. Dit
door de benodigde input in het dashboard te minimaliseren. Dit beperkt de mogelijkheid tot
het toepassen van eigen methoden, hierdoor ontstaat uniformiteit en eenduidigheid.
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Keuzecriteria voor mogelijke oplossingen4.2
In het onderzoek naar de probleemonderdelen zijn voor elk probleemonderdeel minstens 2
mogelijke oplossingen opgesteld. Om een keuze te kunnen maken tussen deze mogelijke
oplossingen zijn er criteria nodig, deze criteria zijn gevonden in de wensen vanuit Heijmans
Utiliteit. De criteria luiden:

· (Bouw)kosten;
· (Bouw)tijd;
· Kwaliteit / Opleverpunten;
· Relatics / Systems engineering;

o Top-down management visie;
o Aansluiting op gebruik van Relatics / Systems Engineering.

Per mogelijke oplossing is in het onderzoek naar de probleemonderdelen, waar mogelijk,
aangegeven wat de gevolgen zijn voor deze criteria. De gevolgen van de mogelijke
oplossingen zijn in het onderzoek berekend aan de hand van het project het Timmerhuis
Rotterdam. Hierdoor is er al een overzicht van de gevolgen voor de criteria per mogelijke
oplossing voor een probleemonderdeel. Omdat niet alle criteria even belangrijk zijn voor
Heijmans Utiliteit en het onderzoek, is er besloten om een verdeling te maken op basis van
het belang van de criteria. Hierdoor ontstonden de volgende weegfactoren voor de criteria:

Tabel 12: Overzicht weegfactoren criteria

Criteria Weegfactor Reden

(Bouw)kosten 3
In doelstelling opgenomen dus van groot
belang voor onderzoek

(Bouw)tijd 1
Van belang maar ondergeschikt aan
andere criteria

Kwaliteit / opleverpunten 3
In doelstelling opgenomen dus van groot
belang voor onderzoek

Top-downmanagement visie 2
Heijmans hecht veel waarde aan de
nieuwe managementvisie, echter wel
ondergeschikt aan kosten en kwaliteit.

Relatics / Systems Engineering 1
Van belang maar ondergeschikt aan
andere criteria

Om vervolgens de keuze goed te kunnen maken moeten de verschillende mogelijke
oplossingen een score krijgen met betrekking tot hun prestatie op het betreffende criterium.
Omdat voor elk probleemonderdeel twee of drie mogelijke oplossingen zijn is er besloten om
de mogelijke oplossingen een score toe te wijzen met een maximum van 2 (indien 3
mogelijke oplossingen maximum score van 3) en een minimum van 1. Hierdoor ontvangt
elke mogelijke oplossing per criterium een score tussen de 1 en 3.

Wanneer deze score wordt vermenigvuldigd met de weegfactor ontstaat er een totale score
van deze mogelijke oplossing voor het desbetreffende criterium. Op het moment dat alle
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scores op de criteria per mogelijke oplossing worden opgeteld, ontstaat er een totaalscore
voor deze mogelijke oplossing. Op basis van deze score kan er een keuze gemaakt worden
voor de mogelijke oplossing met de hoogste score.

In de figuur hieronder staat de opbouw van het dashboard weergegeven. Hier is te zien dat
alle oplossingen die gekozen worden, worden ingedeeld in een van de onderdelen van het
dashboard, Preventiekosten of Beoordelingskosten. In de komende paragrafen wordt er een
keuze gemaakt tussen de mogelijke oplossingen per probleemonderdeel, eerst worden de
oplossingen kort toegelicht waarna de keuzes worden toegelicht. Het hoofdstuk eindigt met
een ingevulde variant van onderstaand figuur.

Figuur 4-1: Opbouw Dashboard met mogelijke oplossingen
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Gekozen oplossingen voor de probleemonderdelen4.3
In de vorige paragraaf is de methode omschreven waarmee een keuze gemaakt kan worden
tussen de verschillende mogelijke oplossingen per probleemonderdeel. In deze paragraaf
staan de gemaakt keuzes omschreven per probleemonderdeel. Bij deze omschrijving wordt
eerst een korte toelichting gegeven over het probleemonderdeel en de oorzaken en gevolgen
van het probleemonderdeel. Hierna wordt een tabel weergegeven met daarin een overzicht
van de scores van de mogelijke oplossingen op de verschillende criteria. Aan de hand van
deze tabel wordt vervolgens de keuze gemaakt voor een van de mogelijke oplossingen. De
gekozen oplossing wordt vervolgens toegelicht.

Planningsmethode4.3.1
Dit probleemonderdeel kent het probleem dat projectleden niet het nut inzien van de
voorgeschreven Lean-technieken, het gevolg hiervan is dat de voorschreven Lean-technieken
(Lean-plannen en Daily/Weekly-stand) niet wordt toegepast. Om dit probleem aan te pakken
zijn er 2 mogelijke oplossingen opgesteld;

Oplossing 1 richt zich op het aantonen van het nut de voorgeschreven Lean-technieken,
oplossing 2 voorziet, door middel van een Lean-Dashboard, in een manier om het gebruik
van de Lean-technieken te monitoren en op basis hiervan acties te ondernemen. Bij het
opstellen van deze 2 mogelijke oplossingen zijn de gevolgen hiervan in kaart gebracht, op
basis van deze gevolgen is er een keuze gemaakt tussen de 2 mogelijke oplossingen. De
keuzetabel volgt hieronder:

Tabel 13: Keuze tabel mogelijke oplossingen (Bron: Bijlage A.3.1)

Criteria Nut aantonen # W T Lean-dashboard # W T
Top-Down management + 2 2  4 - 1 2  2

Kosten € 0 2 3  6 € 12.780 1 3  3
Relatics - 0 1  0 - 0 1  0

Bouwtijd (manuren) 0 2 1  2 213 1 1  1
Kwaliteit (opleverpunten) -378 1 3  3 -378 1 3  3

Totaal 15 9

Uit Tabel 13 valt op te maken dat oplossing 1, het nut aantonen van de Lean-methoden, de
meest geschikte oplossing is voor het aanpakken van dit probleemonderdeel.

Op de volgende pagina volgt een omschrijving van de gekozen oplossing en de manier
waarop dit wordt toegepast in het kostendashboard. Hierin worden berekeningen en
gegeven naar voren gehaald die staan omschreven in het onderzoek naar de mogelijke
oplossingen en in Bijlage A.3.
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Uit het onderzoek naar de oplossing kwam naar voren dat er bepaalde kosten zijn
verbonden aan het gebruik van de Lean-technieken en ook een bepaald aantal manuren.
Iedereen van het projectteam moet bekend zijn met de methoden en hiervoor een korte
training volgen á € 200,-. Daarnaast kost de Daily-stand techniek per week bijna 2 manuren
per uitvoerder. De Lean-plan sessie voor de start van de realisatie kost in totaal 2 dagen aan
manuren. Door deze data aan te vullen met de gegevens uit het project (aantal weken
realisatie, aantal uitvoerders, Lean-managers) kunnen de kosten in beeld gebracht worden.
Uit het vooronderzoek is gebleken dat 21% van de opleverpunten kan worden voorkomen
door dit probleemonderdeel op te lossen, de data-analyse waaruit dit blijkt en het onderzoek
dat vervolgens deze cijfers gebruikt voor de berekening staat in bijlage A.3.1. Met deze data
kunnen, in combinatie met de gemiddelde kosten per opleverpunten en het aantal
opleverpunten per miljoen euro aanneemsom, de baten in beeld gebracht worden. Door deze
kosten en baten tegenover elkaar te zetten kan het nut van de Lean-technieken aangetoond
worden.

Voor elke oplossing die in het dashboard wordt meegenomen moet duidelijk zijn welke
input er wordt vereist, voor het werken van de gekozen oplossing, voordat de oplossing kan
worden toegepast in het dashboard. Daarnaast moet ook de output/het resultaat van de
oplossing duidelijk zijn, tijdens het onderzoek naar de mogelijke oplossingen zijn de input en
output voor de oplossingen naar voren gekomen. Hieronder volgt een tabel met daarin
zowel de input als de output van de gekozen oplossing:

Tabel 14: Input/Output Planningsmethodepagina in het dashboard

Input Output
Aantal uitvoerders Kosten/baten analyse
Lean-plan sessies (duur, personen)
Periode van realisatie
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Uitvraag van de klant4.3.2
Dit probleemonderdeel kent het probleem dat ontwerpkeuzes worden genomen op basis van
directe kosten en niet op basis van de kwaliteit en de indirecte kosten. Hierdoor is de kans
duidelijk aanwezig dat er minder goede keuzes worden gemaakt, met als gevolg dat er
zogenoemde storingen ontstaan waardoor er een boete/korting wordt berekend aan
Heijmans. Voor dit probleemonderdeel zijn er 2 mogelijke oplossingen opgesteld;

De eerste mogelijke oplossing is een rekenmodel dat voor ontwerpkeuzes, aan de hand van
data over de boetes/kortingen, met behulp van kansrekening de totale kosten van een
ontwerpkeuze kan uitrekenen, door de verwachte kosten van een boete/korting te
berekenen. De 2de mogelijke oplossing voorziet in een database waarin ontwerpkeuzes
worden geregistreerd en gedurende de levensduur van het gebouw (of de tijd dat Heijmans
verantwoordelijk is voor dit project) de gevolgen van deze keuzes worden bijgehouden.
Vervolgens kan er bij latere projecten op basis van de conclusies uit deze database een keuze
worden gemaakt voor een bepaalde variant van het ontwerp. Voor deze twee mogelijke
oplossingen is tijdens het onderzoek in beeld gebracht wat de gevolgen van deze
oplossingen zijn, op basis hiervan wordt een keuze gemaakt voor een van de mogelijke
oplossingen:

Tabel 15: Keuze tabel mogelijke oplossingen(Bron: Bijlage A.3.3)

Criteria Rekenmodel
ontwerpkeuzes # W T Database

gemaakte keuzes # W T

Top-Down management + 2 2  4 - 1 2  2
Kosten - 0 3  0 - 0 3  0

Relatics Ja 2 1  2 Nee 1 1  1
Bouwtijd (manuren) - 0 1  0 - 0 1  0

Kwaliteit (opleverpunten) + 2 3  6 - 1 3  3
Totaal 12 6

Uit Tabel 15 blijkt dat oplossing 1, het rekenmodel, de meest geschikte oplossing is om dit
probleemonderdeel te voorkomen. Op de volgende pagina volgt een omschrijving van de
gekozen oplossing en de manier waarop dit wordt toegepast in het kostendashboard. Hierin
worden berekeningen en gegeven naar voren gehaald die staan omschreven in het
onderzoek naar de mogelijke oplossingen en in Bijlage A.3.

Uit het onderzoek naar deze oplossing blijkt dat er, door middel van kansberekening en
risicoberekeningen, een verwachte waarde van een storing kan worden berekend voor elke
ontwerpkeuze. Deze berekening is tijdens het onderzoek opgesteld en bestaat uit de
volgende onderdelen:
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De hoogte van de kortingen kunnen uit het programma Relatics worden geëxporteerd, om ze
vervolgens te gebruiken in de berekening. Als dit wordt gecombineerd in een formule voor
de verwachte waarde van een risico dan ontstaat de volgende formule voor de verwachte
waarde van een storing.

ℎ 	 	 =	
∗ ( ) ∗ ∗ ( + (( (ℎ ) + (ℎ ) + (ℎ ) + (ℎ ) ) ∗ )) + (ℎ ) ∗ )

Deze formule wordt in het dashboard verwerkt op zo’n manier dat de gebruiker van het
dashboard slechts een paar waarden hoeft in te vullen om zo tot een goede afweging te
komen. Dit betekend dat alleen de berekende kansen, op basis van de productspecificatie,
hoeven te worden ingevuld, waarna de rest van de waarden automatisch worden ingevuld
of berekend.

Voor elke oplossing die in het dashboard wordt meegenomen moet duidelijk zijn welke
input er wordt vereist, voor het werken van de gekozen oplossing, voordat de oplossing kan
worden toegepast in het dashboard. Daarnaast moet ook de output/het resultaat van de
oplossing duidelijk zijn, tijdens het onderzoek naar de mogelijke oplossingen zijn de input en
output voor de oplossingen naar voren gekomen. Hieronder volgt een tabel met daarin
zowel de input als de output van de gekozen oplossing:

Tabel 16: Input/Output uitvraag van de klantpagina in het dahsboard

Input Output
Relatics data Totale kosten ontwerpkeuze
Kans op storing (vanuit productspecificatie)
Kosten van ontwerpkeuze

· Kans op (basis)korting: P(bk)
De kans dat een storing of korting optreedt in één jaar.

· Garantiejaren: G
· Weegfactor; W
· Verwachte waarde van een korting

o Hoogte van de korting: BK
o Herhaalkorting

§ Kans op herhaalkorting: P(hk)
· 1ste, 2de, etc. keer

o Kans op herhaling binnen regime
o Kans op niet verhelpen van storing binnen hersteltijd

§ Hoogte van de korting: HK
o Overschrijding herhalingskorting

§ Kans op overschrijding: P(ohk)
§ Hoogte van de korting: OHK
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Inkoopstrategie4.3.3
Dit probleemonderdeel kent het probleem dat, bij het inkopen van partijen voor de realisatie
van het project, partijen worden ingekocht op basis van de laagste prijs. Het gevolg hiervan
is dat er vaak partijen worden aangenomen die onder de kostprijs hun werk moeten doen en
mede daardoor kwalitatief minder werk leveren. Hierdoor ontstaan er veel opleverpunten,
het herstellen van deze opleverpunten kost veel tijd en geld. Voor dit probleem zijn er 2
mogelijke oplossingen opgesteld;

De eerste mogelijke oplossing is een rekenmodel dat, aan de hand van de prestaties van en
ervaringen met de betreffende partij, de totale kosten van een partij berekent. Dit door
gebruik te maken van een database waarin wordt bijgehouden hoeveel opleverpunten een
partij veroorzaakt, wat de kosten zijn die dit met zich meebrengt en de tijd die het kost om
deze partij zijn werk goed te laten doen. De tweede mogelijke oplossing is het verhogen van
het aantal controles op de onderaannemers, hiermee kan er strenge controle worden
gehouden op de kwaliteit van het werk van de onderaannemer en kunnen opleverpunten in
een vroeg stadium ontdekt en hersteld worden. Door de strenge controle worden ook een
hoop opleverpunten voorkomen.  Er is hier ervoor gekozen om niet te werken met een
combinatie van de twee mogelijke oplossingen, want; op het moment dat de nieuwe manier
van inkopen ervoor zorgt er kwalitatief betere onderaannemer worden ingekocht, zullen de
extra controles niet meer nodig zijn. Voor beide mogelijke oplossingen zijn de gevolgen in
kaart gebracht en deze gevolgen bieden een basis voor de keuze voor een van de mogelijke
oplossingen:

Tabel 17: keuze tabel mogelijke oplossingen (Bron: Bijlage A.3.4)

Criteria Rekenmodel totale
kosten OA # W T Verhogen aantal

controles # W T

Top-Down management + 2 2  4 - 1 2  2
Kosten - € 205.200 2 3  6 € 205.200 1 3  3

Relatics - 0 1  0 - 0 1  0
Bouwtijd (manuren) -4350 2 1  2 4350 1 1  1

Kwaliteit (opleverpunten) + 2 3  6 0 1 3  3
Totaal 18 9

Uit Tabel 17 valt op te maken dat oplossing 1, het rekenmodel, de meest geschikte oplossing
is om dit probleemonderdeel te voorkomen. Op de volgende pagina volgt een omschrijving
van de gekozen oplossing en de manier waarop dit wordt toegepast in het kostendashboard.
Hierin worden berekeningen en gegeven naar voren gehaald die staan omschreven in het
onderzoek naar de mogelijke oplossingen en in Bijlage A.3.
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Uit het onderzoek naar de oplossing blijkt dat de totale kosten van een onderaannemer
bepaald kunnen worden aan de hand van de volgende formules:

	 = + ∗ +

= ℎ + +

* Onder meerwerk wordt meerwerk verstaan dat niet veroorzaakt is door wijzigingen doorgevoerd in
het ontwerp, of meerwerk aangedragen door andere partijen buiten de onderaannemer om.

Uit de formule op de vorige pagina blijkt dat de totale kosten van een onderaannemer
bepaald worden door de inkoopsom van een partij, de meerwerksom en de kwaliteitskosten
van de partij. De kwaliteitskosten voor deze partij worden omschreven als de kosten voor
het herstellen van opleverpunten, de kosten gemaakt door Heijmans voor het opmerken van
opleverpunten en het uitvoeren van kwaliteitscontroles. Dit rekenmodel kan alleen werken
op het moment dat hierachter een database hangt waarin de prestaties van de verschillende
onderaannemer op de projecten bekend zijn. Als dit het geval is, dan hoeft de inkoper slechts
de inkoopprijs van de onderaannemers in te vullen en zijn naam/ID waarna het rekenmodel
automatisch aangeeft wat de totale kosten zijn van deze partij.

Voor elke oplossing die in het dashboard wordt meegenomen moet duidelijk zijn welke
input er wordt vereist, voor het werken van de gekozen oplossing, voordat de oplossing kan
worden toegepast in het dashboard. Daarnaast moet ook de output/het resultaat van de
oplossing duidelijk zijn, tijdens het onderzoek naar de mogelijke oplossingen zijn de input en
output voor de oplossingen naar voren gekomen. Hieronder volgt een tabel met daarin
zowel de input als de output van de gekozen oplossing:

Tabel 18: Input/Output inkoopstrategiepagina in het dashboard

Input Output
Automatisch
Prestaties onderaannemer (database)

Totale kosten onderaannemer

ID van onderaannemer
Offerteprijs
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Kosten van beslissingen4.3.4
Dit probleemonderdeel kent het probleem dat de keuze voor het wel of niet toepassen van
een beheersmaatregel wordt gebaseerd op de directe kosten van een maatregel. Hierdoor
wordt er geen rekening gehouden met de gevolgen van een beheersmaatregel en de daaraan
verbonden kosten, daardoor bestaat de kans dat er foute beslissingen worden genomen
waardoor er veel opleverpunten kunnen ontstaan. Om dit probleem aan te pakken zijn er 3
mogelijke oplossingen opgesteld:

De eerste mogelijke oplossing is een tool/hulpmiddel die voor de beslissing, van het al dan
niet toepassen, van een beheersmaatregel de kosten en de gevolgen in kaart brengt. Op basis
van deze gegevens wordt er vervolgens een score gegeven aan alle mogelijke
beheersmaatregelen, waarbij de hoogste score de beste optie is. De tweede mogelijke
oplossing bestaat uit een evaluatie en verbetertraject van beheersmaatregelen door gebruik te
maken van het Lean-verbeterbord. Op basis van de evaluatie van beheersmaatregelen kan
vervolgens een keuze worden gemaakt voor het toepassen van een beheersmaatregel. De
derde mogelijke oplossing richt zich ook op het evalueren en verbeteren van toegepaste
beheersmaatregelen, dit door gebruik te maken van de Lean-techniek DMAIC. Tijdens het
onderzoek naar de probleemonderdelen zijn de gevolgen van de verschillende mogelijke
oplossingen in kaart gebracht, dit vormt de basis voor de keuze voor een oplossing.

Tabel 19: Keuzetabel mogelijke oplossingen (Bron: Bijlage A.3.5)

Criteria Hulpmiddel voor
beslissingen # W T Verbeterbord # W T DMAIC # W T

Top-Down management + 3 2 6 - 1 2 2 - 1 2  2

Kosten  € 0 3 3 9 € 71.450 2 3 6
€

123.725 1 3  3
Relatics + 3 1 3 0 1 1 1 0 1 1  1

Bouwtijd (manuren) 50 3 1 3 130 2 1 2 2730 1 1  1
Kwaliteit (opleverpunten) 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3  0

Totaal 21 11 7

Uit Tabel 19 valt op te maken dat oplossing 1, het beslissingsondersteunende hulpmiddel, de
meeste geschikte oplossing is voor dit probleemonderdeel. Op de volgende pagina volgt een
omschrijving van de gekozen oplossing en de manier waarop dit wordt toegepast in het
kostendashboard. Hierin worden berekeningen en gegeven naar voren gehaald die staan
omschreven in het onderzoek naar de mogelijke oplossingen en in Bijlage A.3.

Uit het onderzoek naar de oplossing kwam naar voren dat er behoefte is aan een eenvoudig
keuzemodel voor de keuze, van het toepassen van een beheersmaatregel. De keuze voor een
beheersmaatregel moet genomen worden op basis van de kosten en de gevolgen van een
maatregel. Hiervoor moeten zowel de kosten en de gevolgen dus in kaart gebracht worden.
Voor de kosten is dit vrij eenvoudig, denk bijvoorbeeld aan de kosten van een kettingslot.
Voor de gevolgen is dit minder eenvoudig, hierbij moet gekeken worden naar de gevolgen
voor de kwaliteit van een maatregel. Om dit inzichtelijk te maken dient de hoofduitvoerder
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voor een dergelijke maatregel, uit ervaring, een schatting te maken voor de gevolgen voor de
kwaliteit. De gevolgen voor de kwaliteit uiten zich meestal in opleverpunten, daarom wordt
dit ook uitgedrukt in opleverpunten. Op het moment dat duidelijk is wat de kosten en de
gevolgen zijn van een beheersmaatregel, kan er een afweging gemaakt worden. Om de
kosten en de gevolgen objectief tegenover elkaar te zetten en dus een afweging te kunnen
maken, moeten de kosten en de gevolgen worden teruggebracht tot een schaalverdeling. Er
is voor gekozen om een schaalverdeling van 0 tot 10 te maken die gebaseerd is op de
verhouding tussen de totale kwaliteitskosten van het project en de kosten van de
beheersmaatregel. Voor de kwaliteit wordt er dan gewerkt met de verhouding tussen het
totale aantal opleverpunten en het aantal opleverpunten dat voorkomen kan worden.
Uiteindelijk leidt dit tot de volgende formule, het opstellen van deze formule staat
omschreven in hoofdstuk 2.2.5.

10 −
	

∗ 10 ∗
	

	 	
∗ 10

= ℎ 	(0 − 100)

Uit de bovenstaande formule komt een score voor de verwachte prestatie van een
beheersmaatregel, hierbij geldt; hoe hoger de score hoe beter een beheersmaatregel presteert,
dus des te beter het is om de maatregel toe te passen. Hierbij moet vermeld worden dat het
nog steeds gaat om schattingen die door middel van een schaalverdeling zijn
gestandaardiseerd. Op het moment dat er meerdere mogelijke beheersmaatregelen zijn
kunnen deze aan de hand van deze scores vergeleken worden en kan er een keuze gemaakt
worden aan de hand van deze scores.

Voor elke oplossing die in het dashboard wordt meegenomen moet duidelijk zijn welke
input er wordt vereist, voor het werken van de gekozen oplossing, voordat de oplossing kan
worden toegepast in het dashboard. Daarnaast moet ook de output/het resultaat van de
oplossing duidelijk zijn, tijdens het onderzoek naar de mogelijke oplossingen zijn de input en
output voor de oplossingen naar voren gekomen. Hieronder volgt een tabel met daarin
zowel de input als de output van de gekozen oplossing:

Tabel 20: Input/Output kosten van beslissingen

Input Output
Maatregel omschrijving Prestatiescore maatregel
Kosten
Schatting van gevolgen
Standaard voorgeschreven maatregelen
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Prijs-kwaliteitverhouding4.3.5
Bij dit probleemonderdeel kwam het probleem naar voren dat bij de prijs-
kwaliteitverhouding, waar vanuit Heijmans en haar medewerkers beslissingen nemen, de
focus te veel bij de prijs ligt. Hierdoor worden beslissingen, zoals het inkopen van partijen en
het toepassen van beheersmaatregelen, vooral of volledig op prijs bepaald en niet op de
kwaliteit. Het probleem is dat de medewerkers van Heijmans niet in zien dat er een
verhouding bestaat tussen de prijs en de kwaliteit. Hiervoor zijn 3 mogelijke oplossingen
opgesteld die zich allemaal baseren op de onderstaande formule van de kwaliteitskosten:
	

= ℎ + +

Figuur 4-2: Kwaliteitskosten

De eerste mogelijke oplossing richt zich op het beperken van de herstelkosten door te
investeren in de preventiekosten. Hierbij kan gedacht worden aan het toepassen van
maatregelen om te voorkomen dat opleverpunten ontstaan, of het inkopen van partijen die
iets duurder zijn maar wel betere kwaliteit leveren. De tweede mogelijke oplossing richt zich
op het investeren in de beoordelingskosten om, daarmee het aantal opleverpunten en de
herstelkosten te beperken. Hierbij kan gedacht worden aan het vergroten van het aantal
vooropnames, waardoor de kwaliteit beter gecontroleerd kan worden en opleverpunten
eerder kunnen worden opgemerkt en opgelost. De derde mogelijke oplossing is een
combinatie van de twee vorige mogelijke oplossingen, deze richt zich dan ook op het
beperken van de herstelkosten door te investeren in zowel de preventie- als de
beoordelingskosten. Voor de drie mogelijke oplossingen zijn tijdens het onderzoek de
gevolgen in kaart gebracht, het overzicht op de volgende pagina is hierdoor ontstaan:
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Tabel 21: Keuzetabel mogelijke oplossingen (Bron: Bijlage A.3.6)

Criteria Preventie-
kosten # W T Beoordelings-

kosten # W T combinatie # W T

Top-Down management + 3 2 6 - 1 2  2 0 2 2  4
Kosten - 0 3 0 - 0 3  0 - 0 3  0

Relatics - 0 1 0 - 0 1  0 - 0 1  0
Bouwtijd (manuren) - 0 1 0 - 0 1  0 - 0 1  0

Kwaliteit (opleverpunten) + 1 3 3 + 1 3  3 ++ 2 3  6
Totaal 9 5 10

In Tabel 21 wordt duidelijk dat de 3de mogelijke oplossing, investeren in preventie- en
beoordelingskosten, de meest geschikte oplossing is om dit probleemonderdeel aan te
pakken. Op de volgende pagina volgt een omschrijving van de gekozen oplossing en de
manier waarop dit wordt toegepast in het kostendashboard. Hierin worden berekeningen en
gegeven naar voren gehaald die staan omschreven in het onderzoek naar de mogelijke
oplossingen en in Bijlage A.3.

Alle oplossingen, die in dit rapport naar voren komen, zijn in te delen in de categorieën
preventiekosten of beoordelingskosten. Door een overzicht te maken van de
kwaliteitskosten, aan de hand van de kosten van de oplossingen en ook de gevolgen hiervan,
ontstaat er een goed overzicht van de kosten. Hierdoor wordt er inzicht verkregen in de
kwaliteitskosten en de prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast kan er, aan de hand van de
gemiddelde kosten per opleverpunten en het gemiddelde aantal opleverpunten per miljoen
euro aanneemsom, een budget worden opgesteld voor de maatregelen en de oplossingen die
worden toegepast. Daarmee wordt ook meteen duidelijk of er aan een deel van de
doelstelling, ‘Kostenneutraal’, wordt voldaan.

Voor elke oplossing die in het dashboard wordt meegenomen moet duidelijk zijn welke
input er wordt vereist, voor het werken van de gekozen oplossing, voordat de oplossing kan
worden toegepast in het dashboard. Daarnaast moet ook de output/het resultaat van de
oplossing duidelijk zijn, tijdens het onderzoek naar de mogelijke oplossingen zijn de input en
output voor de oplossingen naar voren gekomen. Hieronder volgt een tabel met daarin
zowel de input als de output van de gekozen oplossing:

Tabel 22: Input/Output Prijs-kwaliteitverhouding

Input Output
Kosten van gekozen oplossingen Overzicht kwaliteitskosten
Gevolgen van gekozen oplossingen Inzicht in prijs-kwaliteitverhouding
Herstelkosten, opleverpunten
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Blind voor eigen werk4.3.6
In dit probleemonderdeel komt het probleem naar voren dat iedereen blind is voor eigen
werk, dit wordt veroorzaakt doordat mensen zich niet bewust zijn van het feit dat zij blind
zijn voor eigen werk. Daarom richt een van de mogelijke oplossingen zich op het creëren van
bewustzijn voor blindheid voor eigen werk. Door het creëren van bewustzijn verschuiven de
medewerkers van Heijmans en de onderaannemers van de categorie ‘Onbewust Onbekwaam’
naar ‘Bewust Onbekwaam’ binnen de learning curve van Noël Burche.

· Onbewust Onbekwaam;
· Bewust Onbekwaam;
· Bewust Bekwaam;
· Onbewust Bekwaam.

Onderzoek heeft aangetoond dat het grootste deel van het probleem wordt verholpen door
deze verschuiving van categorie. Het gevolg van dit probleemonderdeel is dat er veel
opleverpunten ontstaan, die niet worden opgemerkt. Ook voor dit probleemonderdeel zijn
er 2 mogelijke oplossingen opgesteld:

De eerste mogelijke oplossing richt zich op het creëren van bewustzijn voor blindheid voor
eigen werk. Om dit te bewerkstelligen worden onderaannemers meegenomen tijdens de
vooropnames van hun werk/de kwaliteitskeuringen. Door hen mee te nemen tijdens deze
controles zien de onderaannemers dat zij fouten over het hoofd zien, hierdoor ontstaat er
bewustzijn voor het blind zijn voor eigen werk. De tweede mogelijke oplossing richt zich op
het beperken van de gevolgen van het probleem door extra kwaliteitscontroles uit te voeren.
Hierdoor worden opleverpunten die over het hoofd worden gezien door de onderaannemers
eerder opgemerkt en hersteld. Dit zorgt ervoor dat er minder opleverpunten achterblijven
voor de eindopname. De gevolgen van deze twee mogelijke oplossingen zijn in Tabel 23 in
kaart gebracht:

 Tabel 23: keuze tabel mogelijke oplossingen(Bron: Bijlage A.3.7)
Criteria Creëren bewustzijn # W T Extra controles # W T

Top-Down management + 2 2  4 - 1 2  2
Kosten € 19.035 2 3  6 € 45.350 1 3  3

Relatics - 0 1  0 - 0 1  0
Bouwtijd (manuren) 423 2 1  2 1030 1 1  1

Kwaliteit (opleverpunten) - 0 3  0 - 0 3  0
Totaal 12 6

Uit Tabel 23 valt op te merken dat oplossing 1, het creëren van bewustzijn voor blindheid
voor eigen werk, de meest geschikte oplossing is voor dit probleemonderdeel. Op de
volgende pagina volgt een omschrijving van de gekozen oplossing en de manier waarop dit
wordt toegepast in het kostendashboard. Hierin worden berekeningen en gegeven naar
voren gehaald die staan omschreven in het onderzoek naar de mogelijke oplossingen en in
Bijlage A.3.
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Het meenemen van de onderaannemers tijdens de vooropnames/keuringen kost meer tijd
dan wanneer dit niet zou gebeuren. In het onderzoek is naar voren gekomen dat deze
oplossing een extra tijdsinvestering van 10% vereist, op het Timmerhuis was dit 423
manuren (zie Tabel 23). Het doel van deze oplossing is dan ook dat er voor de oplevering
een betere inschatting kan worden gemaakt over de tijd en kosten die deze maatregel met
zich meebrengt, zodat dit kan worden meegenomen in het opstellen van het budget en de
manurenbegroting. De extra kosten die hieraan verbonden zijn kunnen dan ook vanaf het
begin worden gezien als een investering in de beoordelingskosten om de herstelkosten en
het aantal opleverpunten te beperken.

Voor elke oplossing die in het dashboard wordt meegenomen moet duidelijk zijn welke
input er wordt vereist, voor het werken van de gekozen oplossing, voordat de oplossing kan
worden toegepast in het dashboard. Daarnaast moet ook de output/het resultaat van de
oplossing duidelijk zijn, tijdens het onderzoek naar de mogelijke oplossingen zijn de input en
output voor de oplossingen naar voren gekomen. Hieronder volgt een tabel met daarin
zowel de input als de output van de gekozen oplossing:

Tabel 24: Input/Output Blind voor eigen werk

Input Output
Manurenbegroting Investeringskosten

Besparing door toepassing
Kosten-baten analyse
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Regels & Methoden4.3.7
Bij het onderzoek naar dit probleemonderdeel kwam naar voren, dat bestaande regels
rondom het opstellen van keuringsreferenties en het noteren van opleverpunten in Bluebeam
Revu niet worden gehandhaafd. Deze voorgeschreven methoden voor het opstellen van de
keuringsreferenties en het noteren van opleverpunten zijn door medewerkers van Heijmans
opgesteld, omdat bleek dat er veel problemen ontstonden door het niet toepassen van een
uniforme methode. Nadat deze methoden zijn opgesteld en voorgeschreven werden ze nog
steeds niet gebruikt. De oorzaak hiervoor bleek te zijn dat men het nut niet ziet van deze
voorgeschreven methoden, waardoor de methoden niet gebruikt worden. Het gevolg
hiervan is dat er veel discussies ontstaan rondom deze controles en de niet goed afgestemde
kwaliteit. Hiervoor zijn wederom 2 mogelijke oplossingen opgesteld:

De eerste mogelijke oplossing richt zich op het aantonen van het nut van het gebruik van
deze methoden. Door het nut aan te tonen, zullen de projectleden begrijpen dat het beter is
om te werken met deze methoden en zullen ze er ook mee gaan werken. Het nut aantonen
van deze methoden gebeurt door de kosten en baten van de verschillende methoden in kaart
te brengen en inzichtelijk te maken. De tweede mogelijke oplossing richt zich op het
beperken van de discussies, die ontstaan door het niet gebruiken van de voorgeschreven
methoden. Deze discussies kunnen beperkt worden door gebruik te maken van een
onafhankelijke keuringspartij, hiervoor bestaan meerdere bedrijven die zich hierin
gespecialiseerd hebben. Zij gaven aan dat gemiddeld 0,8% van de aanneemsom moet
worden uitgetrokken voor het inhuren van een dergelijke partij. Voor de twee mogelijke
oplossingen zijn de gevolgen in kaart gebracht in het overzicht op de volgende pagina:

 Tabel 25: keuze tabel mogelijke oplossingen (Bron: Bijlage A.3.8)

Criteria Nut aantonen # W T Onafhankelijke
partij # W T

Top-Down management + 2 2  4 - 1 2  2
Kosten € 30.825 2 3  6 € 221.000 1 3  3

Relatics - 0 1  0 - 0 1  0
Bouwtijd (manuren) 685 1 1  1 -6160 2 1  2

Kwaliteit (opleverpunten) - 0 3  0 - 0 3  0
Totaal 11 7

In Tabel 25 wordt duidelijk dat oplossing 1, het aantonen van het nut van de voorgeschreven
methoden, de meest geschikte oplossing is voor dit probleemonderdeel. Op de volgende
pagina volgt een omschrijving van de gekozen oplossing en de manier waarop dit wordt
toegepast in het kostendashboard. Hierin worden berekeningen en gegeven naar voren
gehaald die staan omschreven in het onderzoek naar de mogelijke oplossingen en in Bijlage
A.3.
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Om het nut aan te tonen van de voorgeschreven methoden, is er onderzoek gedaan naar
deze methoden. Uit dit onderzoek, omschreven in hoofdstuk 2.2.8 en bijlage A.3.8, is
gebleken dat deze methode, van het noteren van opleverpunten in Bluebeam Revu, in eerste
instantie 15% meer tijd kost omdat er secuurder moet worden gewerkt tijdens de
vooropnames. Echter bleek ook dat deze methode de efficiëntie van de vooropnames en het
herstel van opleverpunten verhoogt met 10%. Daarnaast wordt een deel van de discussies
voorkomen, waardoor er ook een besparing kan optreden op dat vlak. Voor de methode
voor het opstellen van de keuringsreferenties, werd duidelijk dat het opstellen van 1
keuringsreferentie gemiddeld 2,5 manuren kost. Door het gebruik van deze
keuringsreferenties, wordt de kwaliteit in een vroeg stadium tijdens de realisatie afgestemd
voor een repeterend element. Dit betekent dat er slechts één discussiemoment is, in plaats
van een moment voor elke keer dat dit element zich repeteert. Door deze baten tegenover de
kosten te zetten in een overzicht, wordt duidelijk wat het nut is van het gebruik van deze
methoden. Daarnaast wordt meteen duidelijk dat er extra manuren moeten worden begroot
en hier ook kosten voor moeten worden gebudgetteerd.

Voor elke oplossing die in het dashboard wordt meegenomen moet duidelijk zijn welke
input er wordt vereist, voor het werken van de gekozen oplossing, voordat de oplossing kan
worden toegepast in het dashboard. Daarnaast moet ook de output/het resultaat van de
oplossing duidelijk zijn, tijdens het onderzoek naar de mogelijke oplossingen zijn de input en
output voor de oplossingen naar voren gekomen. Hieronder volgt een tabel met daarin
zowel de input als de output van de gekozen oplossing:

Tabel 26: Input/Output Regels & Methoden

Input Output
Keuringsreferenties
Aantal keuringsreferenties Kosten-baten van oplossing
Percentage voorkomen opleverpunten (schatting)
Keuringsmethode
Automatisch manurenbegroting Kosten-baten van oplossing
Percentage voorkomen opleverpunten (schatting)



Afstudeerrapport W.T. Debets Opleveren zonder opleverpunten?

91| Pagina                                               Technische Universiteit Eindhoven – Heijmans Utiliteit

Conclusie4.4
In dit hoofdstuk zijn er, aan de hand van het Programma van Eisen en Wensen, keuzecriteria
opgesteld. Deze criteria worden gebruikt om een keuze te maken tussen de mogelijke
oplossingen voor de probleemonderdelen, zoals omschreven in het onderzoek naar de
probleemonderdelen. De keuzecriteria komen voort uit de wensen van Heijmans aan het
eindproduct. Binnen deze wensen heeft Heijmans aangegeven, dat sommige eisen van groter
belang zijn dan andere wensen. De wensen zijn daarom op prioriteit gesorteerd, na
onderzoek welke wens van groter belang is dan de ander. Hieruit volgde het volgende
overzicht:

Tabel 27: Overzicht weegfactoren criteria
Criteria Weegfactor

(Bouw)kosten 3
(Bouw)tijd 1

Kwaliteit / opleverpunten 3
Top-downmanagement visie 2

Relatics / Systems Engineering 1

Uit Tabel 27 valt op te merken welke prioriteit op welke eis van toepassing is, hoe hoger de
weegfactor des te hoger de prioriteit. Er is besloten om met een weegfactor te werken, omdat
er op deze manier met een objectief scoringssysteem gewerkt kan worden. Dit
scoringssysteem werkt op basis van een puntensysteem. Waarbij de minst goede oplossing,
voor het specifieke criterium, de score 1 krijgt. Als de andere mogelijke oplossing, op dit
criterium, hoger scoort dan zal deze score 2 krijgen. Zo is er uiteindelijk een overzicht
ontstaan van de oplossingen die gekozen zijn uit de mogelijke oplossingen voor de
probleemonderdelen. Een schematische weergave van dit proces is weergegeven op de
volgende pagina.

In de schematische weergave is ook te zien hoe de verschillende mogelijke oplossingen zijn
ingedeeld in een van de onderdelen van ‘Kwaliteitskosten’; preventiekosten,
beoordelingskosten en herstelkosten. Dit houdt in dat de oplossingen die te maken hebben
met de vooropnames/kwaliteitscontroles zijn ingedeeld onder de noemer
beoordelingskosten, de oplossingen die te maken hebben met het voorkomen van
opleverpunten zijn ingedeeld bij preventiekosten. Onder de noemer herstelkosten worden de
prestaties bijgehouden van de onderaannemers, door onder andere bij te houden hoeveel
opleverpunten een onderaannemer veroorzaakt en hoe lang hij erover doet om deze op te
lossen. Aan de hand van deze gegevens kan er een database worden opgesteld om de
prestaties van de onderaannemers op meerdere projecten bij te houden. Deze database is
vervolgens weer input voor de nieuwe inkoopstrategie. De reden voor deze indeling is de eis
aan het dashboard, dat de kwaliteitskosten en de verschillende onderdelen hiervan
inzichtelijk moeten worden.
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5 Eindproduct: Opleverkosten-dashboard
In dit hoofdstuk wordt het opleverkosten-dashboard, wat het eindproduct is van dit
afstudeerproject, beschreven. Door middel van afbeeldingen van de verschillende pagina’s
en een beschrijving hierbij wordt de werking van het Dashboard toegelicht. Per
pagina/tabblad wordt er een uitleg gegeven over de werking van het tabblad. Op de pagina
ernaast staat vervolgens een afbeelding van dit tabblad weergegeven. Op de verschillende
pagina’s zijn cijfers en gegevens ingevoerd aan de hand van een fictief voorbeeld project,
door te werken met een fictief voorbeeld project kan de werking van het Dashboard worden
aangetoond en kunnen later bij de Evaluatie van het dashboard uitspraken worden gedaan
over het dashboard in zijn algemeen.

Navigatie5.1
Op elk tabblad/op elke pagina staat bovenaan een knop navigatie, op elk willekeurig
moment kan er op deze knop worden gedrukt om terug te gaan naar de startpagina. Op deze
startpagina, zie volgende pagina, staan knoppen die leiden naar alle pagina’s van het
dashboard. Hierbij is er voor de duidelijkheid meteen een onderscheid gemaakt tussen een
aantal onderdelen:

· Overzichtspagina’s;
Op deze pagina’s kunnen geen gegevens worden ingevoerd, deze pagina’s dienen
enkel als overzicht van de huidige situatie en als overzicht van de ingevoerde
maatregelen. Later dit hoofdstuk komen de verschillende pagina’s specifiek aan bod;

· Invoer gegevens pagina’s;
Deze pagina’s zijn zo ingedeeld dat enkel de benodigde gegevens ingevoerd kunnen
worden. Door hierbij ook een uitleg te geven op de pagina over de gegevens, wordt
het invoeren van foute gegevens voorkomen. Deze pagina’s worden gebruikt door
personen met specifieke functies binnen het projectteam. Ook deze pagina’s komen
later dit hoofdstuk specifiek aan bod;

· Berekeningspagina’s;
Deze pagina’s dienen als background berekeningspagina’s. Op deze pagina’s worden
de achterliggende berekeningen uitgevoerd die benodigd zijn voor enkele
overzichtspagina’s. Deze pagina’s zijn enkel bedoeld als berekeningspagina’s voor de
twee eerste overzichtspagina’s. Het expliciet toelichten van 2 van deze berekeningen
is niet van toegevoegde waarde voor de uitleg in dit hoofdstuk en worden daarom
niet besproken. Één van deze pagina’s wordt wel omschreven, dit is de pagina
waarin de kerngetallen zich bevinden.
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Figuur 5-1: Startpagina Dashboard
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Overzichtspagina’s5.2
In de volgende 7 paragrafen staan de 7 overzichtspagina’s omschreven met daarnaast een
afbeelding van de betreffende pagina’s.

Project Dashboard5.2.1
Op deze pagina worden de prestaties van Heijmans Utiliteit op het specifieke project
weergegeven door te werken met meters en diagrammen. De pagina begint met een
opsomming van enkele projectgegevens, zoals de projectcode, de naam van het project, de
aanneemsom en e projectdirecteur. In het blok daaronder staan 4 onderdelen;

· Meter: opleverpunten per miljoen euro aanneemsom;
In dit onderdeel staat een meter die aangeeft hoeveel opleverpunten er per miljoen
euro aanneemsom zijn ontstaan. Het aantal opleverpunten op dit project wordt
berekend aan de hand van de gegevens van de (voor)opnames, deze gegevens
worden bijgehouden op de pagina herstelkosten en in het programma Bluebeam
Revu;

· Meter: opleverkosten als percentage van de aanneemsom;
In dit onderdeel staat een meter die aangeeft wat de opleverkosten zijn als percentage
van de totale aanneemsom. Dit wordt gedaan door alle kosten zoals omschreven op
de pagina kwaliteitskosten op te tellen en dit vervolgens af te zetten tegen de
aanneemsom. Zo wordt er niet alleen gekeken naar de herstelkosten van
opleverpunten maar ook naar de kosten die gemaakt worden onder de noemer
preventie- en beoordelingskosten;

· Meter: verbetering ten opzichte van de prestaties van vorig jaar;
In dit onderdeel staat een meter die aangeeft of er een verbetering heeft
plaatsgevonden ten opzichte van de prestaties van het jaar daarvoor. Dit wordt
gedaan door de opleverkosten (percentage van de aanneemsom) te vergelijken met
de gemiddelde opleverkosten van vorig jaar (percentage van de aanneemsom). Op
het moment dat er sprake is van een verbetering zal de meter aangeven wat de
percentuele verbetering is ten opzicht van vorig jaar. Hierbij moet vermeld worden
dat elk project anders is en daarmee uniek, dit zorgt ervoor dat de meters alleen een
indicatie kunnen geven voor de verbetering en niet een officieel getal.

· Diagram: kwaliteitskosten;
In dit onderdeel staat een diagram die aangeeft wat de totale kwaliteitskosten op dit
project zijn. Hierbij wordt ook de verdeling duidelijk tussen de verschillende
onderdelen binnen de kwaliteitskosten, de verhoudingen worden weergegeven in
procenten van het totaal en de totale worden gegeven in duizenden euro’s. Onder dit
diagram staat, als aanvulling op de verbetering van de prestatiesmeter, een getal in
euro’s die aangeeft hoeveel geld er bespaard is door de huidige manier van werken
ten opzichten van vorig jaar.
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Figuur 5-2: Projectoverzicht Dashboard
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Heijmans Utiliteit Dashboard5.2.2
Op deze pagina worden de prestaties van Heijmans Utiliteit over het gehele kalenderjaar
weergegeven door te werken met meters en diagrammen. De pagina begint met een
opsomming van algemene gegevens, zoals het kalenderjaar, het huidige kwartaal, de omzet
tot dusver en het aantal projecten dat op dit moment worden uitgevoerd. In het blok
daaronder staan 4 onderdelen;

· Meter: opleverpunten per miljoen euro aanneemsom;
In dit onderdeel staat een meter die aangeeft hoeveel opleverpunten er gemiddeld
per miljoen euro aanneemsom zijn ontstaan in het betreffende kalenderjaar. Het
gemiddelde aantal opleverpunten per miljoen euro omzet wordt berekend door het
gemiddelde te nemen van de prestaties van de projecten van dat kalenderjaar;

· Meter: opleverkosten als percentage van de omzet;
In dit onderdeel staat een meter die aangeeft wat de opleverkosten van alle projecten
zijn in verhouding tot de totale omzet van Heijmans Utiliteit. Dit wordt gedaan door
alle kosten, zoals omschreven op de pagina kwaliteitskosten, van alle projecten uit
het kalenderjaar op te tellen en dit vervolgens af te zetten tegen de omzet van dat
jaar;

· Meter: verbetering ten opzichte van de prestaties van vorig jaar;
In dit onderdeel staat een meter die aangeeft of er een verbetering heeft
plaatsgevonden ten opzichte van de prestaties van het jaar daarvoor. Dit wordt
gedaan door de opleverkosten (percentage van de aanneemsom) van dit jaar te
vergelijken met de gemiddelde opleverkosten van vorig jaar (percentage van de
aanneemsom). Op het moment dat er sprake is van een verbetering zal de meter
aangeven wat de percentuele verbetering is ten opzicht van vorig jaar. Hierbij moet
vermeld worden dat elk project anders is en daarmee uniek, dit zorgt ervoor dat de
meters alleen een indicatie kunnen geven voor de verbetering en niet een officieel
getal.

· Diagram: kwaliteitskosten;
In dit onderdeel staat een diagram dat aangeeft wat de totale kwaliteitskosten in het
kalenderjaar zijn van alle projecten samen. Hierbij wordt ook de verdeling duidelijk
tussen de verschillende onderdelen binnen de kwaliteitskosten. De verhoudingen
worden weergegeven in procenten van het totaal en de totale worden gegeven in
duizenden euro’s. Onder dit diagram staat, als aanvulling op de verbetering van de
prestatiesmeter, een getal in euro’s die aangeeft hoeveel geld er bespaard is door de
huidige manier van werken ten opzichten van vorig jaar.
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Figuur 5-3: Jaaroverzicht dashboard
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Projectgegevens5.2.3
Deze pagina geeft een omschrijving van het project door een aantal gegevens, die van belang
zijn voor dit project en voor berekeningen in het dashboard, weer te geven. Bij enkele van
deze gegevens is een toelichting gegeven. Onderstaande gegevens worden automatisch
gesynchroniseerd met de project-teamsites.

· Projectcode;
· Projectnaam;
· Opdrachtgever;
· Architect;
· Projectdirecteur;

Voor elk project wordt binnen Heijmans Utiliteit een projectdirecteur aangewezen,
hij/zij is degene met de eindverantwoordelijkheid voor het hele project.

· Projectmanager;
Voor elk project wordt binnen Heijmans Utiliteit een projectmanager aangewezen,
hij/zij is degene met de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken van
het project.

· Aantal projectleden;
Het totale aantal leden binnen het project is van belang omdat deze leden bij
sommige bijeenkomsten aanwezig moeten zijn en hiervoor manuren en kosten
moeten worden ingeboekt.

· Contractvorm
De contractvorm is van belang omdat per contractvorm verschillend is wie moet
ondertekenen voor bijvoorbeeld keuringsreferenties.

· Aannemer bouw;
· Aannemer E-installaties;
· Aannemer W-installaties;
· Aanneemsom;

Vanuit de totale aanneemsom kunnen meerdere gegevens worden berekend,
bijvoorbeeld aantal opleverpunten per miljoen euro aanneemsom.

· Aantal hoofduitvoerders;
Het aantal hoofduitvoerders is van belang omdat voor hun manuren en kosten
moeten worden geboekt, op basis daarvan kunnen kosten van maatregelen bepaald
worden

· Aantal uitvoerders;
Het aantal uitvoerders is van belang omdat voor hun manuren en kosten moeten
worden geboekt, op basis daarvan kunnen kosten van maatregelen bepaald worden.
Bijvoorbeeld voor de Lean-trainingen voor aanvang van het project.

· Projectomschrijving;
· Omvang van het project;
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Figuur 5-4: projectgegevens Dashboard
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Kwaliteitskosten5.2.4
Deze pagina geeft een overzicht van de kwaliteitskosten van het project. De kwaliteitskosten
zijn in het onderzoek al omschreven als de optelsom van de preventie-, de beoordelings- en
de herstelkosten, de pagina begint dan ook eerst met de definitie van kwaliteitskosten.
Hieronder staan twee tabellen weergegeven. In de eerste tabel wordt aangegeven wat de
verschillende kostenposten binnen de kwaliteitskosten zijn. Hierbij wordt aangegeven wat
de oorspronkelijke kosten waren, wat er geïnvesteerd is in de kwaliteitskosten, de
uiteindelijke kosten en de uiteindelijke besparing bedraagt ten opzichte van de
oorspronkelijke kosten. Deze tabel is een optelsom van de verschillende onderdelen binnen
de tweede tabel van deze pagina.

In de tweede tabel staan de verschillende onderdelen van de preventie-, beoordelings- en
herstelkosten weergegeven. Per onderdeel staat een omschrijving gegeven van het
onderwerp waarover het gaat, bijvoorbeeld inkoopstrategie binnen de preventiekosten. Ook
voor deze onderdelen wordt in de tabel weergegeven wat de oorspronkelijke kosten zijn per
onderdeel, de initiële investering, de uiteindelijke kosten en de uiteindelijke besparing door
de oplossingen.

Deze pagina dient als overzicht voor de kwaliteitskosten in het project, de data in deze
tabellen dienen als input voor de eerder besproken overzichtspagina’s met betrekking tot de
meters en de diagrammen in de prestatiepagina’s.
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Figuur 5-5: kwaliteitskosten overzicht Dashboard
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Preventiekosten5.2.5
Deze pagina brengt de preventiekosten binnen de kwaliteitskosten in beeld, deze pagina is
een overzicht van alle oplossingen voor de probleemonderdelen die te scharen vallen onder
de noemer preventie van opleverpunten. De pagina begint met een overzicht van de kosten
van de verschillende onderdelen binnen de preventiekosten. In deze tabel wordt per
onderdeel aangegeven hoeveel extra manuren benodigd zijn om de oplossingen toe te
passen, de investering die gedaan is in de kwaliteitskosten, de verwachte totale kosten van
de verschillende onderdelen en de uiteindelijke besparing die wordt behaald door het
toepassen van de oplossingen. Onder deze tabel komen de 4 blokken met daarin de
onderdelen van de preventiekosten specifiek naar voren;

· Inkoopstrategie;
In dit onderdeel staat een overzicht van maatregelen op het gebied van de
inkoopstrategie. Hierin wordt weergegeven hoeveel partijen zijn ingekocht, wat de
totale inkoopsom is, wat er geïnvesteerd is en hoeveel geld er verwacht wordt te
besparen door het toepassen van deze nieuwe inkoopstrategie. Ook wordt
aangegeven wat het gemiddelde verschil is tussen de offerteprijs van een
onderaannemer en de totale verwachte prijs.

· Storingsmanagement / ontwerpkeuzes;
Bij dit onderdeel wordt er een overzicht gegeven van de maatregelen op het gebied
van de ontwerpkeuzes. Hierbij wordt bijgehouden hoeveel berekeningen er zijn
uitgevoerd, wat de directe kosten waren, de totale kosten van de verwachte
storingen, en de totale kosten van de ontwerpkeuzes inclusief de storingen. Ook
wordt er wederom aangegeven hoeveel geld er in eerste instantie is geïnvesteerd om
een uiteindelijke besparing tot stand te doen komen.

· Kosten van beslissingen / beheersmaatregelen;
In dit blok wordt er een overzicht gegeven van de kosten en baten van de oplossing,
op het gebied van de beheersmaatregelen. Hierin komen de volgende onderdelen
naar voren; verwachte herstelkosten op dit project, verwachte aantal opleverpunten
op dit project, het aantal toegepaste beheersmaatregelen, de kosten van de
beheersmaatregelen, het verwachte aantal voorkomen opleverpunten en de
verwachte vermindering in herstelkosten door het toepassen van de
beheersmaatregelen.

· Lean-technieken;
In dit blok wordt wederom een overzicht gegeven, ditmaal van de kosten en baten
van de oplossing op het gebied van het gebruik van de Lean-technieken. In dit
overzicht komen de volgende onderdelen naar voren; implementatiekosten Lean-
technieken, manuren benodigd voor Lean-technieken, manuren benodigd voor Daily-
stand, totale kosten van de Lean-technieken, het verwachte aantal voorkomen
opleverpunten, de maximale baten voor de herstelkosten en tenslotte een kosten-
baten analyse voor het toepassen van de Lean-technieken.
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Figuur 5-6: Overzicht preventiekosten dashboard
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Beoordelingskosten5.2.6
Deze pagina brengt de beoordelingskosten binnen de kwaliteitskosten in beeld, deze pagina
is een overzicht van alle oplossingen voor de probleemonderdelen die te scharen vallen
onder de noemer beoordeling van opleverpunten. De pagina begint met een overzicht van de
kosten van de verschillende onderdelen binnen de beoordelingskosten. In deze tabel wordt
per onderdeel aangegeven waarvoor deze oplossing positieve gevolgen heeft, hoeveel extra
manuren benodigd zijn om de oplossingen toe te passen, de investering die gedaan is in de
kwaliteitskosten en de uiteindelijke besparing die wordt behaald door het toepassen van de
oplossingen. Onder deze tabel komen de 3 blokken met daarin de onderdelen van de
preventiekosten specifiek naar voren, bij elk van deze blokken staat een knop weergegeven
die verwijst naar de pagina waar de gegevens voor dit overzicht zijn berekend en ingevoerd;

· Blind voor eigen werk;
In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de gevolgen van de oplossing voor
het probleemonderdeel ‘blind voor eigen werk’. Het overzicht wordt gevormd vanuit
de gegevens invoer pagina van dit onderdeel. In het eerste deel van dit onderdeel
wordt een overzicht gegeven van de gevolgen voor de manuren door het toepassen
van de oplossing, ook wordt hierbij een aanbeveling gedaan voor het al dan niet
inhuren van een extra uitvoerder. In het tweede deel van dit onderdeel wordt de
gevolgen voor de kosten duidelijk. Hierbij worden de volgende kosten inzichtelijk
gemaakt; totale verwachte kosten van alle vooropnames, de initiële investering voor
het voorkomen van het probleemonderdeel ’blind voor eigen werk’, de verwachte
besparing op de herstelkosten door de oplossing en het uiteindelijke resultaat van de
oplossing;

· Keuringsreferenties;
In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de gevolgen van een van de
oplossingen voor het probleemonderdeel ‘Regels & Methoden ’. Ook dit overzicht
wordt gevormd vanuit de gegevens invoer pagina van dit onderdeel. Dit onderdeel
begint eerst met de invoer van het aantal keuringsreferenties en daarna het aantal
berekende manuren dat hierin moet worden geïnvesteerd. Vervolgens worden de
kosten en baten beschreven met uiteindelijk het mogelijke resultaat van deze
oplossing;

· Keuringsmethode;
In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de gevolgen van een van de
oplossingen voor het probleemonderdeel ‘Regels & Methoden’. Ook dit overzicht
wordt gevormd vanuit de gegevens invoer pagina van dit onderdeel. Dit onderdeel
begint met een overzicht van de gevolgen voor de manurenbegroting door het
toepassen van deze oplossing.  Daaronder worden de kosten en baten inzichtelijk
gemaakt voor deze oplossing, met onderaan het uiteindelijke resultaat van deze
oplossing.
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Figuur 5-7: Overzicht beoordelingskosten Dashboard
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Herstelkosten5.2.7
Deze pagina brengt de herstelkosten binnen de kwaliteitskosten in beeld, deze pagina
bestaat uit twee delen; het overzicht en de prestaties van onderaannemers

Het eerste deel, het overzicht, geeft een overzicht van alle gegevens die van belang zijn om
de prestaties van de onderaannemers op het project in kaart te brengen. Aan de linkerkant
wordt een overzicht gegeven van de volgende gegevens;

· Aantal ingekochte partijen;
· Aantal extra uitgevoerde opnames/controles;
· Aantal extra gemaakte manuren;
· Gemiddelde hersteltijd opleverpunten;
· Totaal aantal ontstane opleverpunten;
· Aantal opleverpunten bij oplevering.

Deze gegevens zijn direct afgeleid uit het deel ‘prestaties van onderaannemers’. Aan  de
rechterkant staan de kosten weergegeven van de gegevens aan de rechterkant, hierbij
worden ook de percentages gegeven ten opzichte van het totale inkoopsom.

· Totale inkoopsom;
· Totale meerwerksom;
· Totale extra kosten;
· Totaal verwachte kosten (berekend vanuit het onderdeel ’inkoopstrategie)’;
· Totaal gerealiseerde kosten (een optelsom van de gegevens uit de prestatiestabel).

Het tweede deel van deze pagina, prestaties van de onderaannemers, heeft ten doel om de
prestaties van de ingekocht onderaannemers bij te houden. Vanuit het programma Bluebeam
Revu kunnen deze gegevens worden ingevoerd in deze tabel. Deze tabel met de prestaties
worden uiteindelijk toegevoegd in de database van de prestaties van de onderaannemers.
Deze database is vervolgens weer de input voor de berekening van de totale kosten van een
onderaannemer. Voor elke onderaannemer worden de volgende gegevens en prestaties
bijgehouden;

· ID onderaannemer;
· Naam onderaannemer;
· Projectcode;
· Gevonden opleverpunten;
· Extra uitgevoerde controles;
· Extra manuren besteed bij deze controles;
· Gemiddelde hersteltijd van de gevonden opleverpunten;
· De inkoopsom van de onderaannemer;
· De meerwerksom die deze onderaannemer heeft geschreven op dit project;
· De extra gemaakte kosten voor deze onderaannemer om te zorgen dat de kwaliteit

wordt gehaald;
· Het aantal opleverpunten bij oplevering.
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Figuur 5-8: herstelkosten pagina Dashboard
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Gegevens-invoer pagina’s5.3
In de volgende 8 sub paragrafen staan de 8 gegevens-invoer pagina’s besproken, hierin
wordt de werking en de indeling van de pagina’s besproken. Elke paragraaf wordt
afgesloten met een afbeelding van het dashboard.

Storingsmanagement / Ontwerpkeuzes5.3.1
Deze pagina omvat de oplossing voor het probleemonderdeel ‘uitvraag van de klant’. Op
deze pagina wordt voor een ontwerpkeuze / keuze voor een bepaald product de totale
kosten berekend. Dit door rekening te houden met de kosten van boetes door
storingen/fouten in deze producten.

In het eerste deel worden de gegevens van de storing ingevoerd, deze storingen worden uit
het programma Relatics geëxporteerd en in een database geladen. Vervolgens kan er
gekozen worden uit een lijst met storingen, door een ‘x’ toe te voegen aan storing die van
toepassing is, vervolgens kan deze storing worden ingeladen in het dashboard. Op het
moment dat er een extra storing handmatig toegevoegd moet worden kan dit, door de
waardes in te voeren en vervolgens op de knop storing opslaan te klikken. Dan wordt de
storing toegevoegd aan de database met storingen.

In het tweede deel wordt er aandacht besteed aan de ontwerpkeuze/productkeuze. Voor dit
product moeten een aantal gegevens worden ingevoerd;

Gegevens Omschrijving
Ontwerponderdeel Aanduiding van onderdeel inclusief toepassingsgebied in

gebouw
Variant ID ID-nummer van variant, op basis van specificaties fabrikant
Kans op basiskorting Deze kans wordt bepaald aan de hand van de specificaties en de

garanties van het product gegeven door de fabrikant
Kans op herhaalkorting Deze kans wordt bepaald aan de hand van de specificaties en de

garanties van het product gegeven door de fabrikant
Kans op overschrijding
Max. aantal
herhaalkortingen

Deze kans wordt bepaald aan de hand van de specificaties en de
garanties van het product gegeven door de fabrikant

Weegfactor Staat gespecificeerd in Relatics voor dit specifieke
gebouwonderdeel

Garantiejaren Bij een Maintain-contract gaat het om de duur van het contract,
anders om de garantiejaren die Heijmans geeft voor een
gebouwonderdeel

Kosten van ontwerp De kosten van het ontwerp worden berekend zoals altijd en hier
ingevoerd

Op het moment dat alle gegevens zijn ingevoerd volgt, met behulp van de in het onderzoek
opgestelde formule, de optelsom van de kosten van de ontwerpkeuze en de kosten van de
storing, de totale kosten van de ontwerpkeuze. Door vervolgens op de knop keuze invoeren
in database te klikken wordt deze keuze toegevoegd aan de tabel onderaan de pagina. Voor
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het bijhouden van alle gekozen producten en ontwerpkeuzes staat er onderaan de pagina
een database. Bij het toevoegen van het gekozen ontwerp wordt aan de hand van alle
ingevoerde gegevens de volgende gegevens berekenend die worden meegenomen in de
overzichtspagina’s;

	 	 − 	 = ë 	

	 	 	 − 	 	 = 	

Figuur 5-9: Ontwerpkeuzes-pagina dashboard
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Inkoopstrategie5.3.2
Deze pagina omvat de oplossing voor het probleemonderdeel ‘Inkoopstrategie’. Op deze
pagina wordt tijdens het inkoopproces per offerte van een onderaannemer berekend wat
deze partij echt kost.

De pagina begint met een kort uitleg waarin wordt omschreven welke gegevens ingevuld
dienen te worden en wat de berekening hier vervolgens mee doet. Hieronder dient eerst
ingevuld worden voor welk gebouwdeel/inkooponderdeel, bijvoorbeeld ‘binnenwand
1HBW’, er een overzicht wordt gemaakt.

In de tabel daaronder dienen slechts 2 waardes ingevoerd te worden per onderaannemer die
zijn offerte heeft uitgebracht. Ten eerste wordt het ID van de onderaannemer ingevuld,
vanuit een database worden op dat moment direct de gegevens van deze onderaannemer
automatisch opgezocht en ingevuld. Hierdoor worden meteen de volgende percentages
zichtbaar; extra kwaliteitskosten en extra meerwerksom. Als daarna voor de onderaannemer
de offerteprijs wordt ingevoerd, zal de tabel automatisch de totale verwachte prijs van de
onderaannemer berekenen, aan de hand van de in het onderzoek opgestelde formule.

Op het moment dat voor alle onderaannemers, die een offerte hebben uitgebracht op dit
inkooponderdeel, de gegevens zijn ingevoerd en berekend, dan kan er een keuze gemaakt
worden voor een onderaannemer. Dit gebeurt door de uitgevoerde berekeningen op basis
van de laagste totale kosten/prijs van een onderaannemer en niet op basis van de offerteprijs
van een onderaannemer. Door op de knop ‘toevoegen aan ingekocht’  te  drukken  wordt
automatisch de onderaannemer met de laagste totale kosten uitgekozen en toegevoegd aan
de lijst met in te kopen partijen.

De tabel die daardoor onderaan de pagina ontstaat, biedt een basis voor de eerder besproken
tabel met de prestaties van de onderaannemers, waarin voor de ingekochte partijen wordt
bijgehouden wat de prestaties zijn die hij levert op dit project.
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Figuur 5-10: inkoopstrategie pagina dashboard
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Beheersmaatregelen5.3.3
Deze pagina omvat de oplossing voor het probleemonderdeel ‘Kosten van beslissingen’. Op
deze pagina wordt een berekening gemaakt om inzicht te bieden in het nut van een
beheersmaatregel en vervolgens wordt hier een score aangegeven.

De pagina begint met twee automatisch berekende waardes, namelijk;

· verwachte herstelkosten op project;
Berekend aan de hand van de gemiddelde herstelkosten per project;

· Het verwachte aantal opleverpunten;
50 opleverpunten per miljoen euro aanneemsom (vanuit onderzoek).

Daarna komt het deel waarin een aantal gegevens ingevoerd moeten worden door de
gebruiker. Ten eerste de maatregel-ID en de naam van de maatregel. Hierbij zijn ok de
knoppen voorgeschreven maatregel en inladen zichtbaar. De knop voorgeschreven
maatregel leidt naar een database waarin maatregelen staan die van toepassing zijn op bijna
elk project, voor deze maatregelen zijn documenten en cijfers opgesteld door een groep van
uitvoerders en projectmanagers.  Door een van deze maatregelen te selecteren en vervolgens
op ‘inladen’ te drukken wordt deze maatregel ingeladen. En worden automatisch de kosten
en de gevolgen van deze maatregel ingeladen en de score berekend.

Op het moment dat een beheersmaatregel niet tussen de voorgeschreven maatregelen staat,
moet deze handmatig ingevoerd worden. Dit door de kosten van de beheersmaatregel te
berekenen en in te voeren, daarna moet de uitvoerder op basis van ervaring en intuïtie een
inschatting maken voor de gevolgen van de beheersmaatregel. Om de variantie, die ontstaat
door het maken van een schatting, te beperken worden de waardes van zowel de kosten als
de gevolgen omgerekend naar een schaalverdeling (0-10).  Deze score is voor de kosten hoog
op het moment dat de kosten van de beheersmaatregel laag zijn en laag op het moment dat
de kosten van de beheersmaatregel in de buurt komen van de totale herstelkosten. De score
voor de gevolgen is hoog op het moment dat er een hoog percentage van het aantal ontstane
opleverpunten wordt voorkomen door de beheersmaatregel en laag op het moment dat er
weinig opleverpunten worden voorkomen.

De waardes die voor de kosten en de gevolgen worden berekend worden automatisch
vermenigvuldigd met elkaar, waardoor er een score wordt gegeven aan de maatregel tussen
de 0 en de 100. Hierbij geldt hoe hoger de score des te beter is het om de beheersmaatregel
toe te passen (De gebruikte formules en berekeningen staan omschreven in het onderzoek).

Daarnaast kunnen in de tabel onder de totaalscore meerdere beheersmaatregelen vergeleken
worden, om zo tot een keuze te komen voor een van de beheersmaatregelen. Op het moment
dat de meerdere mogelijkheden zijn ingevoerd wordt automatisch, door een druk op de
knop  ‘invoeren in database’, de beste beheersmaatregel gekozen, vervolgens wordt deze
beheersmaatregel in de tabel/database geplaatst met de gekozen beheersmaatregelen.
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Figuur 5-11: beheersmaatregelen pagina dashboard
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Lean-technieken5.3.4
Deze pagina omvat de oplossing voor het probleemonderdeel ‘planningsmethode’. Op deze
pagina wordt een kosten-batenanalyse gemaakt om het nut aan te tonen van de Lean-
technieken. De pagina bestaat uit 3 onderdelen; kosten, baten en kosten-batenanalyse.

In het eerste deel van de pagina worden de implementatiekosten van de Lean-technieken
automatisch berekend. Daar onder worden de kosten berekend voor een sessie Lean-
plannen, dit door de duur van de sessie aan te geven en het aantal personen aan te geven dat
vanuit het projectteam aanwezig is. Vervolgens worden ook voor de Daily-stand techniek de
kosten berekend. Voor deze berekening dienen een aantal gegevens ingevoerd te worden,
namelijk; aantal weken realisatie en aantal uitvoerders per sessie. Op het moment dat dit is
ingevoerd worden de kosten van deze techniek automatisch berekend. Hierdoor kunnen ook
meteen de kosten bij elkaar opgeteld worden. (de gebruikte berekeningen staan omschreven
in het onderzoek)

In het tweede deel worden de baten van de Lean-technieken duidelijk, hier hoeven geen
gegevens ingevoerd te worden. Aan de hand van gegevens uit het onderzoek worden de
volgende velden automatisch berekend:

· Totale verwachte aantal opleverpunten;
28 opleverpunten per miljoen euro aanneemsom bij oplevering (data-analyse);

· Percentage maximum voorkomen opleverpunten;
21% van de opleverpunten kunnen worden voorkomen door het gebruik van deze
Lean-technieken (Bron:  Hoofdstuk 2.2);

· Verwacht aantal voorkomen opleverpunten;
= Totaal aantal opleverpunten * percentage voorkomen opleverpunten

· Maximale besparing;
Besparing op herstelkosten door gemiddelde kosten opleverpunten te
vermenigvuldigen met het aantal voorkomen opleverpunten.

In het laatste deel worden de kosten en de baten tegenover elkaar gezet en komt het
uiteindelijke resultaat van de Lean-technieken in beeld.

Het doel van deze pagina is om het projectteam en de uitvoerders in te laten zien dat de
Lean-technieken vele voordelen opleveren. Zo kan door het gebruik van deze technieken het
aantal opleverpunten flink worden beperkt en worden de herstelkosten daarmee ook kleiner.
Op het moment dat men het nut inziet van de Lean-technieken gaat men deze technieken
ook gebruiken.



Afstudeerrapport W.T. Debets Opleveren zonder opleverpunten?

Technische Universiteit Eindhoven – Heijmans Utiliteit Pagina |118

Figuur 5-12: Lean-technieken pagina dashboard
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Blind voor eigen werk5.3.5
Deze pagina omvat de oplossing voor het probleemonderdeel ‘blind voor eigen werk’. Op
deze pagina wordt een berekening gemaakt voor de kosten en baten van een maatregel tegen
blindheid voor eigen werk. Met als doel om iedereen bewust te maken van het feit dat men
blind is voor eigen werk.

De pagina begint met een kort uitleg en omschrijving van blindheid voor eigen werk. Daarna
volgt er een tabel waarin de manuren moeten worden ingevoerd die begroot zijn voor de
verschillende aangegeven onderdelen binnen de oplevering; voorbereiden oplevering,
vooropnames, besluit tot opleveren, oplevering en restpunten afhandeling. De tabel berekent
de extra tijd die het kost om de maatregel, het meenemen van de onderaannemer bij de
opnames, toe te passen. Vervolgens komt in de laatste tabel het totaal aantal te begroten uren
naar voren.

Onder de tabel met manuren volgt een uitleg van de volgende stappen. Hieronder worden
de volgende waardes automatisch berekend;

Tabel 28: Overzicht variabelen pagina: blind voor eigen werk

Waarde Omschrijving
Extra manuren Berekend vanuit bovenstaande tabel
Extra uitvoerders Aan de hand van het aantal extra manuren

volgt hier een aanbeveling voor het
eventueel inhuren van meer uitvoerders.

Extra kosten De kosten van deze extra
manuren/uitvoerders worden berekend.

Totaal verwachte opleverpunten 50 per miljoen euro aanneemsom
Verwacht voorkomen aantal opleverpunten Schatting gemaakt op 20% van alle

opleverpunten
Verwachte besparing op herstelkosten Gemiddelde kosten opleverpunten * aantal

opleverpunten voorkomen

Onderaan deze pagina worden vervolgens de kosten en baten van deze maatregel/oplossing
tegenover elkaar gezet, met uiteindelijke onderaan het resultaat van deze
maatregel/oplossing. De waardes die hieruit volgen kunnen worden meegenomen in de
begroting om zo een begroting te maken die accurater is dan voorheen.
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Figuur 5-13: Blind voor eigen werk pagina dashboard
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Keuringsreferenties5.3.6
Deze pagina omvat een van de oplossing voor het probleemonderdeel ‘Regels & methoden’.
Op deze pagina wordt een berekening gemaakt voor de kosten en baten van het toepassen
van keuringsreferenties. Ook wordt op deze pagina de mogelijkheid gegeven tot het bekijken
en downloaden van een handleiding voor het opstellen van keuringsreferenties en een
template voor een keuringsreferentie in Word of PDF.

De pagina begint met een uitleg en omschrijving van het begrip keuringsreferentie, daarna
komen de knoppen waar de handleiding en de templates gevonden kunnen worden.
Hieronder moet ingevuld worden hoeveel keuringsreferenties opgesteld zullen worden op
het project, aan de hand daarvan wordt brekend hoeveel manuren dit gaat kosten.

Daaronder wordt automatisch de verwachte discussiekosten berekend aan de hand van de
aanneemsom (0,3% van de aanneemsom, data-analyse). Hieronder is het verwachte
percentage van voorkomen discussie aangegeven, dit percentage is in het onderzoek
vastgesteld op 20%. Als dit percentage anders blijkt te zijn, na nacalculatie van een project,
dan kan dat hier worden aangepast. Vervolgens wordt er berekend wat de kosten zijn van
het opstellen van de keuringsreferenties, aan de hand van de manuren, waarna het resultaat
van de kosten-batenanalyse duidelijk wordt.

Door aan te tonen dat het opstellen van keuringsreferenties veel discussies kan voorkomen
en daarmee ook de discussiekosten kan beperken, kan het nu het nut aangetoond worden
van het gebruik van deze keuringsreferenties.
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Figuur 5-14: keuringsreferenties pagina dashboard
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Keuringsmethode5.3.7
Deze pagina omvat een van de oplossing voor het probleemonderdeel ‘Regels & methoden’.
Op deze pagina wordt een berekening gemaakt voor de kosten en baten van het toepassen
van de uniforme en eenduidige manier van keuren met behulp van het programma
Bluebeam Revu.

De pagina begint met een uitleg over het nut van het gebruik van deze keuringsmethode,
aanvullend daarop is er een knop waaronder een handleiding kan worden gevonden van het
programma Bluebeam Revu en een knop waaronder een handleiding te vinden is voor de
keuringsmethode.

Onder de uitleg en de knoppen volgen een aantal waardes, al deze waardes worden
automatisch berekend.

Tabel 29: overzicht variabelen pagina: Keuringsmethode

Waardes Omschrijving
Manuren (voor)opnames
en afhandeling restpunten

Deze manuren worden uit de eerder ingevoerde
manurenbegroting gehaald

Extra tijdsbesteding 15% extra manuren zijn benodigd om deze
keuringsmethode toe te passen (Hoofdstuk 2.2.8)

Verhoging efficiëntie 10% hoger efficiëntie bij keuringen door gebruik van
deze methode (Hoofdstuk 2.2.8)

Extra manuren keuringsmethode Het aantal extra manuren aan de hand van extra
tijdsbesteding waarde en verhoging efficiëntie
waarde

Totale manuren Originele begrote aantal manuren opgeteld bij de
extra manuren door de keuringsmethode

Verwachte kosten discussie Berekend aan de hand van de aanneemsom
0,3% van aanneemsom (Hoofdstuk 2.2.8)

Percentage voorkomen discussies 15% aangenomen vanuit onderzoek. Indien dit
anders blijkt te zijn, kan dit worden aangepast.

Extra kosten keuringsmethode Uurtarief uitvoerders * extra manuren
Totale verwachte besparing (Verwachte kosten discussie * percentage voorkomen

discussies) - Extra kosten keuringsmethode

Door alle kosten en baten tegenover elkaar te zetten wordt de totale besparing door het
toepassen van deze keuringsmethode duidelijk. Door de uitleg bovenaan de pagina en de
verwachte besparing onderaan de pagina wordt het nut aangetoond van het gebruik van
deze keuringsmethode.
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Figuur 5-15: keuringsmethode pagina dashboard
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Berekeningspagina’s5.4

In deze paragraaf wordt één van de berekeningspagina’s toegelicht, het betreft de pagina
waarin de kerngetallen worden opgesomd.

Kerngetallenpagina5.4.1

Om alle berekening in het dashboard te kunnen maken wordt er gewerkt met kerngetallen,
deze kerngetallen kunnen onder invloed van veranderingen aan de kant van Heijmans
veranderen. Daarom is er voor gekozen om een pagina te maken waarin alle kerngetallen
staan omschreven. Op het moment dat een van de kerngetallen veranderd kan dit in deze
pagina veranderd worden, vervolgens worden alle berekeningen in het dashboard
automatisch aangepast aan dit nieuwe kerngetal.

Door te werken met een kerngetallenpagina wordt het gebruiksgemak vergroot en kunnen
eventuele wijzigingen eenvoudig worden doorgevoerd. Op de pagina hiernaast staan de
volgende kerngetallen omschreven:

· Opleverpunten bij eindoplevering per miljoen euro aanneemsom;
· Opleverpunten hele proces per miljoen euro aanneemsom;
· Gemiddelde kosten per opleverpunten;
· Discussiekosten project (% van aanneemsom);
· Kosten van Lean-trainingen;
· Uurtarief uitvoerders;
· Uurtarief projectmanagers;
· Voorkomen opleverpunten door Lean-technieken (% van totaal);
· Extra manuren voorkomen Blind voor eigen werk;
· Voorkomen opleverpunten blind voor eigen werk maatregel;
· Manuren opstellen per Keuringsreferenties;
· Extra manuren door keuringsmethode (% van totaal);
· Verhoging efficiëntie door keuringsmethode.

In de aanbevelingen aan het einde van dit onderzoek wordt de aanbeveling gedaan om
verder onderzoek te doen naar deze kerngetallen, dit omdat enkele van deze getallen
gebaseerd zijn op schattingen en data-analyses van oude projecten. Om deze getallen up-to-
date te houden wordt er daarom geadviseerd om nacalculatie te verrichten op projecten om
de juistheid van deze kerngetallen te waarborgen.
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Figuur 5-16: Kerngetallen pagina dashboard
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Conclusie5.5
In dit hoofdstuk is het opleverkosten-dashboard toegelicht, dit dashboard is opgesteld aan
de hand van het onderzoek dat gedaan is in dit afstudeertraject. In hoofdstuk 4 is, na het
opstellen van het Programma van Eisen in hoofdstuk 3, een vertaling gemaakt van het
programma van eisen naar het eindproduct en is er een keuze gemaakt tussen de mogelijke
oplossingen. Aan de hand van dit hoofdstuk is het opleverkosten-dashboard opgesteld.

Dit dashboard dient als basis voor het voorkomen van opleverpunten en voor het inzichtelijk
maken van de kwaliteitskosten op een project. Daarbij worden in dit dashboard ook de
prestaties van het project, Heijmans Utiliteit en de onderaannemers bijgehouden. Alle
gegevens die worden ingevoerd en vervolgens door berekeningen worden omgerekend naar
andere waardes dragen bij aan het inzichtelijk maken van de kwaliteitskosten. Om dit te
bereiken kent het dashboard een aantal overzichtspagina’s:

Tabel 30: Overzichtspagina's Dashboard
Pagina Omschrijving
Project Dashboard De prestaties op dit project worden weergegeven door de

kosten en aantal opleverpunten inzichtelijk te maken
Heijmans Utiliteit Dashboard De prestaties van Heijmans Utiliteit per kalenderjaar

worden weergegeven door de kosten en aantal
opleverpunten inzichtelijk te maken

Projectgegevens Alle belangrijke projectgegevens worden weergegeven
Kwaliteitskosten Een overzicht van de kwaliteitskosten wordt weergegeven
Preventiekosten Een overzicht van de preventiekosten worden

weergegeven, door alle oplossingen onder de noemer
preventie van opleverpunten op te sommen

Beoordelingskosten Een overzicht van de beoordelingskosten wordt
weergegeven, door alle oplossingen onder de noemer
beoordeling van opleverpunten op te sommen

Herstelkosten Op deze pagina worden de prestaties van onderaannemers
op het project bijgehouden

In bovenstaande tabel valt te zien dat er gekozen is om eerst aandacht te besteden aan de
Preventiekosten en daarna pas de beoordelings- en de herstelkosten. Hier is voor gekozen
omdat dit dashboard daarmee chronologisch kan worden ingevoerd, waar eerst voor de de
bouw iets kan worden gedaan aan preventie, tijdens de bouw aan beoordeling en na de
bouw aan het herstel van opleverpunten.  Alle gekozen oplossingen voor de
probleemonderdelen zijn verwerkt in sub-pagina’s van de preventie- of
beoordelingskostenpagina. Alle data uit de pagina’s wordt verwerkt in de
overzichtspagina’s. Door dit dashboard is er meer inzicht in de kwaliteitskosten van een
project waardoor de kosten van de oplevering duidelijk worden. Hierdoor wordt duidelijk
waar in het eerder genoemde prijs-kwaliteitspeelveld van Heijmans dit project zich bevindt.
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6 Evaluatie van het Opleverkosten-dashboard
In dit hoofdstuk staat de evaluatie van het opleverkosten-dashboard beschreven. Hierin
wordt door middel van evaluaties onderzocht of het eindproduct voldoet aan het
Programma van Eisen en de doelstelling. Door deze evaluaties kan er een conclusie worden
verbonden aan dit afstudeertraject. In de eerste paragraaf wordt de wijze van evalueren
omschreven en de reden waarom er sprake is van een evaluatie en niet van een toetsing.
Vervolgens worden de resultaten van de evaluaties besproken en betrokken op de eisen uit
het Programma van Eisen.

Methode van Evalueren6.1
De evaluaties van het eindproduct zijn uitgevoerd middels het houden van interviews met
medewerkers van Heijmans, die bij gebruik van het Dashboard hiermee moeten kunnen
werken, het gaat hierbij om de volgende personen/functies; Projectdirecteur,
Projectmanagers, inkoopmanager en hoofduitvoerder van de 3 geobserveerde projecten in
het vooronderzoek. Door te kiezen voor personen die gewerkt hebben op een van de
projecten uit het vooronderzoek, zijn de geïnterviewde personen bekend met de problemen
in het opleverproces die zijn gevonden op deze projecten. Omdat de afstudeerperiode niet
lang genoeg is om het eindproduct te toetsen en te implementeren in een project, is er
besloten om te werken met evaluaties. Bij deze evaluaties wordt aan de geïnterviewde
personen gevraagd om een inschatting te maken of zij verwachten dat het eindproduct aan
het Programma van Eisen voldoet. Daarnaast is er ook gevraagd aan de geïnterviewde
personen om aan te geven of zij verwachten dat door het gebruik van het dashboard de
probleemonderdelen worden voorkomen.

Voordat de vragen zijn gesteld tijdens de evaluatie, is er een toelichting en uitleg gegeven
over het dashboard en de probleemonderdelen uit het onderzoek. Om de evaluatie voor
medewerkers van Heijmans begrijpelijk te houden, is er besloten om de probleemonderdelen
te evalueren in plaat van de kernproblemen uit de doelstelling. Het verrichte onderzoek
toont aan dat de probleemonderdelen ten grondslag liggen aan de kernproblemen, hierdoor
kunnen er op basis van uitspraken over de probleemonderdelen ook uitspraken gedaan
worden over de kernproblemen. Om het dashboard goed te kunnen toelichten is er gewerkt
met een voorbeeldproject, dit project is ingevuld in het dashboard en de gegevens van dit
voorbeeldproject worden weergegeven in de afbeeldingen bij de toelichting van het
dashboard. De toelichting en uitleg van het dashboard is bij elke evaluatie op de zelfde
manier verricht. De enige variabele hierin is de mogelijkheid van de geïnterviewde personen
om vragen te stellen op elk willekeurig moment. Op het moment dat het volledige
dashboard is doorlopen en er geen vragen meer zijn vanuit de geïnterviewde personen,
wordt er met de geïnterviewde personen begonnen met de evaluatie van het dashboard.
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Tijdens de evaluaties is er middels de volgende vragen geverifieerd of verwacht wordt dat
voor het voorbeeldproject aan het Programma van Eisen wordt voldaan en of de
probleemonderdelen worden voorkomen:

1. Welke gevolgen verwacht u, door het gebruik van dit dashboard, voor de volgende
onderdelen:

a. Kosten?
b. Bouwtijd?
c. Kwaliteit?
d. Aantal opleverpunten?
e. Klantevredenheid?

2. Verwacht u, door het gebruik van dit dashboard, de volgende probleemonderdelen te
voorkomen:

a. Planningsmethode?
b. Uitvraag van de klant?
c. Inkoopstrategie?
d. Kosten van beslissingen?
e. Prijs-kwaliteitverhouding?
f. Blind voor eigen werk?
g. Regels & Methoden?

3. Verwacht u dat dit dashboard aan de volgende eisen voldoet? het dashboard voorziet
in een;

a. Uniforme en eenduidige manier om de kosten van de oplevering inzichtelijk
te maken;

b. Een manier om de totale kwaliteitskosten en de onderdelen hiervan
inzichtelijk te maken (Preventie, beoordeling, herstel);

c. Een manier om medewerkers van Heijmans het nut te laten inzien van de
voorgeschreven maatregelen en methoden;

d. Een basis voor het voorkomen van opleverpunten gedurende het hele project;
e. Een manier om de prestaties van Heijmans Utiliteit op het gebied van de

oplevering inzichtelijke te maken (project & HU breed);
f. Een ondersteuning van het besluitproces gedurende het hele project;
g. Handzame, uniforme en eenduidige manier om opleverpunten te voorkomen.

Middels deze 3 vragen, met 19 deelvragen, kan geconcludeerd worden of het eindproduct
naar verwachting voldoet aan het Programma van Eisen, de doelstelling en of de
probleemonderdelen naar verwachting worden voorkomen.
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Resultaten van de evaluatie6.2
In deze paragraaf worden de resultaten van de evaluatie besproken. In de eerste sub-
paragraaf wordt ingegaan op de vragen met betrekking tot de verwachte gevolgen van het
dashboard. De tweede sub-paragraaf gaat in op de vragen over de probleemonderdelen, de
derde sub-paragraaf gaat in op de vragen met betrekking tot het Programma van Eisen. De
resultaten van de evaluatie worden in tabelvorm gepresenteerd, waarbij wordt aangegeven
of er verwacht wordt dat er wordt voldaan aan de eis en hierbij een omschrijving.

Evaluatie van de gevolgen6.2.1
Tijdens de evaluatie van de gevolgen van het dashboard is volgens de eerder opgestelde
vragen geverifieerd of er naar verwachting aan de gestelde eisen wordt voldaan. De eisen
gesteld aan de gevolgen volgen vanuit de doelstelling en luiden als volgt: Kostenneutraal,
opleveren zonder opleverpunten, zonder verdere negatieve gevolgen voor de bouwtijd,
kwaliteit en de klanttevredenheid. Hieronder volgt een tabel waarin de resultaten van de
evaluatie worden weergegeven.

Tabel 31: Resultaten evaluaties eindproduct (1)
Eis Voldaan Toelichting

Kostenneutraal Ja Kosten worden verwacht te dalen
Opleveren zonder

Opleverpunten
Nee Opleveren zonder opleverpunten wordt gezien als

Utopie, de verwachting is dat er aanzienlijk minder
opleverpunten ontstaan.

Geen negatieve gevolgen voor

Bouwtijd Ja De bouwtijd blijft in ieder geval gelijk en kan naar
verwachting zelfs korter worden door kortere hersteltijd
opleverpunten. het invullen van dit dashboard kost tijd
maar naar verwachting wordt dat meer dan
gecompenseerd door het voorkomen van opleverpunten.

Kwaliteit Ja De Kwaliteit gaat naar verwachting omhoog
Klanttevredenheid Ja De klanttevredenheid gaat naar verwachting omhoog

In Tabel 31 wordt duidelijk dat naar verwachting aan 4 van de 5 eisen wordt voldaan. Voor
het naar verwachting niet voldoen aan de eis, ‘opleveren zonder opleverpunten’, volgt
hieronder een toelichting;

Opleveren zonder opleverpunten
De geïnterviewde personen waren van mening dat het opleveren zonder opleverpunten bij
Utiliteitsbouw een utopie is, zij gaven hierbij aan dat zij verwachten dat het aantal
opleverpunten door dit dashboard sterk wordt beperkt maar dat opleveren zonder
opleverpunten niet mogelijk is. Tijdens de evaluaties kwam bij alle geïnterviewde personen
vanaf het begin van het interview sterk naar voren dat zij van mening waren dat opleveren
zonder opleverpunten niet mogelijk was. Deze mening zorgde ervoor dat de geïnterviewde
personen hun antwoord al klaar hadden liggen voordat er uitleg was gegeven over het
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dashboard. Ondanks deze vaststelling verwacht ik als afstudeerder aanvullend op de
geïnterviewde personen dat er niet voldaan wordt aan de eis; opleveren zonder
opleverpunten. Hierbij moet wel vermeld worden dat het aantal opleverpunten naar
verwachting sterk wordt beperkt. Helaas durfde de geïnterviewde personen tijdens de
evaluatie geen getal te noemen voor het aantal opleverpunten dat wordt voorkomen.

Evaluatie van de probleemonderdelen6.2.2
Tijdens de evaluatie van het dashboard is volgens de eerder opgestelde vragen geverifieerd
of er naar verwachting aan de gestelde eisen wordt voldaan. De eis vanuit het onderzoek is,
dat alle probleemonderdelen voorkomen dienen te worden. Hieronder volgt een tabel
waarin de resultaten van de evaluatie worden weergegeven.

Tabel 32: Resultaten evaluaties eindproduct (2)
Eis Voldaan Toelichting

Planningsmethode Ja Geïnterviewde personen geven aan dat het nut wordt
aangetoond van de Lean-technieken.

Uitvraag van de
klant

Ja Naar verwachting wordt er voldaan aan de eis, met de
voorwaarde dat de keuzes goed worden geregistreerd.

Inkoopstrategie Ja Naar verwachting wordt er aan de eis voldaan,
meerdere interviewers geven aan dat de gebruikte cijfers
een te objectief beeld kunnen geven.

Kosten van
beslissingen

Ja Naar verwachting wordt er aan de eis voldaan, indien
aanbeveling wordt uitgevoerd.

Prijs-
kwaliteitverhouding

Ja Naar verwachting wordt er aan de eis voldaan, echter
worden de gebruikte cijfers in twijfel getrokken. Het
dashboard biedt wel inzicht maar geen harde cijfers
waar iedereen mee instemt.

Blind voor eigen
werk

Deels De geïnterviewde personen geven aan dat dit probleem
niet op te lossen valt, daarbij vermelden ze wel dat dit
een goede poging is om het probleemonderdeel te
voorkomen

Regels & Methoden Ja Naar verwachting wordt er voldaan aan de eis, omdat
het nut wordt aangetoond van de te gebruiken
methoden en regels.

In Tabel 32 wordt duidelijk dat naar verwachting aan 7 van de 8 eisen volledig wordt
voldaan en aan 1 van de 8 eisen deels wordt voldaan. Voor een aantal eisen wordt hieronder
een toelichting gegeven van de evaluatie;

Inkoopstrategie
De geïnterviewde personen zijn het met elkaar eens dat deze manier van inkopen een beter
beeld kan geven over de totale prijs van een onderaannemer, zij zien daarom wel de
toegevoegde waarde in deze manier van inkopen. Echter wordt ook aangegeven dat de
gegevens, die hiervoor gebruikt worden, niet zo letterlijk genomen mogen worden. Dit
houdt in dat de geïnterviewde personen van mening zijn dat bijvoorbeeld een
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onderaannemer die 200 opleverpunten veroorzaakt op project ‘X’ niet per definitie slechter is
dan een onderaannemer die 150 opleverpunten veroorzaakt op project ‘Y’. Daarom is er met
een inkoopmanager verder ingegaan op dit punt, hieruit bleek dat een inkoopmanager zeer
te spreken was over deze methode van werken maar dat zij hiernaast een evaluatie zouden
gebruiken van de ervaring met de onderaannemer.

Kosten van beslissingen
In de toelichting bij deze eis in de tabel wordt aangegeven dat er verwacht wordt dat er
wordt voldaan aan de eis, indien de aanbeveling wordt uitgevoerd. In de omschrijving van
het dashboard is de aanbeveling naar aanleiding van de evaluatie meegenomen. In
paragraaf 5.3.3 wordt toelichting gegeven op de pagina Beheersmaatregelen, op deze pagina
zijn naar aanbeveling van een van de geïnterviewde personen twee knoppen toegevoegd. Dit
zijn de knoppen ‘voorgeschreven beheersmaatregelen’ en ‘inladen’ van de voorgeschreven
maatregelen. In overleg met een van de geïnterviewde personen is besloten om
voorgeschreven beheersmaatregelen op te stellen waaruit de hoofduitvoerder die deze
pagina invult kan kiezen. Door deze voorgeschreven beheersmaatregelen op te stellen, voor
problemen die bijna op alle projecten voorkomen, wordt de subjectiviteit en de variantie,
door de schattingen die anders gemaakt moeten worden, in de uitkomsten beperkt. Deze
voorgeschreven beheersmaatregelen worden bij Uitvoerdersbijeenkomsten samengesteld en
geëvalueerd, hierdoor zijn alle uitvoerders op de hoogte van de maatregelen en wordt er op
maar één manier gewerkt. Omdat deze aanbevelingen zijn meegenomen in het dashboard
kan worden gesteld dat verwacht wordt dat aan deze eis wordt voldaan.

Prijs-kwaliteitverhouding
Bij de evaluatie van deze eis wordt door alle geïnterviewde personen aangegeven, dat ze
verwachten dat er aan de eis wordt voldaan. Echter wordt hierbij aangegeven dat er twijfels
zijn over de gemiddelde kosten per opleverpunt waarmee gerekend wordt. De data-analyse
in het vooronderzoek gaf een indicatie van de gemiddelde kosten per opleverpunt voor de 3
geobserveerde projecten, dit kan niet zomaar worden betrokken op andere projecten.
Daarom kan er discussie ontstaan over de cijfers waarmee gerekend wordt, hierdoor geven
de geïnterviewde personen als aanbeveling mee dat Heijmans dit getal zelf moet vaststellen
na een intensieve nacalculatie op een project. Daarbij geven de geïnterviewde personen aan
dat, onafhankelijk van het feit of de cijfers kloppen, zij verwachten dat er wel aan de eis
wordt voldaan.

Blind voor eigen werk
Bij de evaluatie kwam naar voren dat de geïnterviewde personen van mening zijn dat dit
probleemonderdeel niet goed te voorkomen is. Daarbij vermelden zij wel dat zij deze manier
van werken wel een goede poging vinden. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de eis
naar verwachting niet wordt gehaald maar wel deels wordt verholpen, daarom wordt de eis
als ‘deels voldaan’ beschouwd.
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Evaluatie aan het Programma van Eisen6.2.3
Tijdens de evaluatie is er middels de eerder opgestelde vragen geverifieerd of er naar
verwachting wordt voldaan aan de eisen uit het programma van eisen. Hieronder volgt een
tabel met alle eisen met daarbij de resultaten vermeld.

Tabel 33: Resultaten evaluaties eindproduct (2)
Eis Voldaan

Uniforme en eenduidige manier om de kosten van de oplevering inzichtelijk
te maken

Ja

Een manier om de totale kwaliteitskosten en de onderdelen hiervan
inzichtelijk te maken (Preventie, beoordeling, herstel)

Ja

Een manier om medewerkers van Heijmans het nut te laten inzien van de
voorgeschreven maatregelen en methoden

Ja

Een basis voor het voorkomen van opleverpunten gedurende het hele project Ja
Een manier om de prestaties van Heijmans Utiliteit op het gebied van de

oplevering inzichtelijke te maken (project & HU breed) Ja, Deels

Een ondersteuning van het besluitproces gedurende het hele project Ja
Handzame, uniforme en eenduidige manier om opleverpunten te voorkomen Ja

Tijdens de evaluaties van het dashboard aan het Programma van Eisen kwam naar voren dat
er verwacht wordt dat er aan alle eisen wordt voldaan. Bij een van de eisen moet wel een
kanttekening gemaakt worden.

Prestaties van Heijmans op het gebied van de oplevering inzichtelijk maken
Voor deze eis geldt dat er verwacht wordt door de geïnterviewde personen dat er voldaan
wordt aan de eis, echter wordt hier wel bij vermeld dat door de twijfels over de juistheid van
de cijfers, gemiddelde kosten per opleverpunt, er geen volledig beeld kan worden gegeven.
Maar de werkwijze wordt wel gezien als de juiste door de geïnterviewde personen. Op het
moment dat Heijmans dit cijfer definitief vaststelt na nacalculatie, zoals eerder besproken,
dan kan gesteld worden dat er naar verwachting wordt voldaan aan de eis.
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Conclusie van evaluatie6.3
Concluderend uit alle gehouden interviews ter evaluatie van het dashboard, kan gezegd
worden dat verwacht wordt dat er aan 16 van de 19 eisen uit het Programma van Eisen
voldaan wordt.

Aan de 3 andere eisen uit het Programma van Eisen wordt deels voldaan. Te noemen;

· Opleveren zonder opleverpunten;
‘0 opleverpunten’ wordt niet gehaald, maar veel opleverpunten worden voorkomen;

· Voorkomen van probleemonderdeel; ‘blind voor eigen werk’;
Er is een goede poging gedaan, maar het probleemonderdeel kan niet voorkomen
worden naar zeggen van de geïnterviewde personen;

· Inzichtelijk maken van de prestaties van Heijmans Utiliteit m.b.t de oplevering;
De mogelijke onjuistheid van de cijfers zorgt voor twijfels bij geïnterviewde
personen.

Vanuit de resultaten van de evaluatie-interviews en de conclusie dat er aan 3 van de 19 eisen
uit het Programma van Eisen maar deels wordt voldaan, kunnen in het volgende hoofdstuk
conclusies worden verbonden over het wel of niet voldoen aan de doelstelling van het
onderzoek. Hiervoor wordt de conclusie opgedeeld in 2 stukken; eerst wordt er een
conclusie getrokken over het wel of niet behalen van de doelstelling van het onderzoek,
daarna wordt de conclusie getrokken of er wordt voldaan aan de eisen uit het Programma
van Eisen.
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7 Conclusie en aanbevelingen
Tot slot van dit rapport staan in dit hoofdstuk de conclusies en aanbevelingen beschreven. In
de conclusie wordt aan de hand van de resultaten van de evaluaties bekeken in hoeverre de
doelstelling is behaald. In de tweede paragraaf worden aanbevelingen gedaan in de richting
van Heijmans Utiliteit over mogelijke vervolg onderzoeken en er wordt advies uitgebracht
aan de hand van de resultaten van dit afstudeertraject.

Conclusie7.1
Het uiteindelijke doel van dit afstudeertraject is om bij Heijmans Utiliteit een utiliteitsproject
kostenneutraal te kunnen opleveren zonder opleverpunten. Dit doel wordt ook vermeld in
de doelstelling van dit rapport en luidt als volgt:

Kostenneutraal opleveren zonder opleverpunten, zonder verdere negatieve gevolgen voor de
bouwtijd, kwaliteit en de klanttevredenheid, door te voorkomen dat;

1. De planning van vooropnames niet wordt gehandhaafd;
2. De uitvoerende partijen blind zijn voor eigen werk;
3. Het herstel van opleverpunten nieuwe opleverpunten veroorzaakt;
4. Onduidelijke kwaliteitseisen tot discussie leiden;
5. Er niet genoeg tijd is om alle punten te herstellen;
6. Beslissingen gemaakt worden op basis van directe kosten.

Aanvullend op de doelstelling zijn in dit rapport meerdere eisen naar voren gekomen in het
Programma van Eisen. De doelstelling en de eisen uit het Programma van Eisen zijn tijdens
de evaluatie middels interviews geëvalueerd. Eerder is naar voren gekomen dat er geen
harde uitspraken gedaan kunnen worden over de resultaten van dit afstudeerrapport, omdat
het dashboard niet getoetst kon worden in de praktijk. Daarom wordt in dit hoofdstuk ook
gesproken over de verwachting dat er aan de eis voldaan wordt.
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Doelstelling7.1.1
Tijdens de evaluaties is er geverifieerd of de probleemonderdelen, die voortkomen uit de
kernproblemen in de doelstelling, worden voorkomen. De probleemonderdelen zijn, zoals te
zien is in hoofdstuk 2.1.7, direct terug te leiden naar de kernproblemen. Hierdoor kan er een
conclusie worden getrokken over het voorkomen van de kernproblemen aan de hand van de
evaluaties van het voorkomen van de probleemonderdelen. Uit de evaluaties van de
probleemonderdelen kwam naar voren dat alle probleemonderdelen, behalve ‘blind voor
eigen werk’, volledig voorkomen worden. Bij het terugleiden van de probleemonderdelen
naar de kernproblemen kwam naar voren dat het deels voorkomen probleemonderdeel
‘blind voor eigen werk’ voor 50% bijdraagt aan het oplossen van het kernprobleem ‘de
uitvoerende partijen zijn blind voor eigen werk’. Daarmee kan worden geconcludeerd dat
alleen het kernprobleem ‘de uitvoerende partijen zijn blind voor eigen werk’ niet volledig
wordt voorkomen, maar slechts deels.

Voor de andere eisen beschreven in de doelstelling is ook een evaluatie middels interviews
gehouden; hieruit kwam naar voren dat enkel aan de eis ‘opleveren zonder opleverpunten’
niet kan worden voldaan. Uit de evaluaties kwam naar voren dat het opleveren zonder
opleverpunten gezien wordt binnen Heijmans Utiliteit als een utopie, maar dat het
eindproduct van dit afstudeerrapport er wel voor zorgt dat deze utopie een stuk dichterbij
komt, door het voorkomen van veel opleverpunten.

In de figuur hieronder wordt de conclusie over de doelstelling duidelijk:

Figuur 7-1: Conclusie over doelstelling
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Programma van Eisen7.1.2
In het Programma van Eisen kwamen 7 eisen naar voren waaraan het dashboard moet
voldoen. Door middel van interviews is er tijdens de evaluatie geverifieerd of er verwacht
wordt dat er voldaan wordt aan de eisen uit het Programma van Eisen. Uit de evaluaties
kwam naar voren dat er naar verwachting aan 6 van de 7 eisen uit het Programma van Eisen
voldaan wordt, slechts bij één eis wordt er een kanttekening geplaatst.

Tabel 34: Conclusie over eisen uit PvE

Eis Voldaan
Uniforme en eenduidige manier om de kosten van de oplevering inzichtelijk

te maken
Ja

Een manier om de totale kwaliteitskosten en de onderdelen hiervan
inzichtelijk te maken (Preventie, beoordeling, herstel)

Ja

Een manier om medewerkers van Heijmans het nut te laten inzien van de
voorgeschreven maatregelen en methoden

Ja

Een basis voor het voorkomen van opleverpunten gedurende het hele project Ja
Een manier om de prestaties van Heijmans Utiliteit op het gebied van de

oplevering inzichtelijke te maken (project & HU breed)
Ja*

Een ondersteuning van het besluitproces gedurende het hele project Ja
Handzame, uniforme en eenduidige manier om opleverpunten te voorkomen Ja
*Heijmans dient middels nacalculatie de gemiddelde kosten per opleverpunt duidelijk vast te stellen.

Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de verwachting is dat er aan alle
eisen voldaan wordt, met de kanttekening dat Heijmans Utiliteit, middels nacalculatie, de
gemiddelde kosten per opleverpunt moet vaststellen.
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Aanbevelingen7.2
Op basis van de vergaarde informatie in het afstudeertraject kunnen een aantal
aanbevelingen gedaan worden richting het gastbedrijf, Heijmans Utiliteit. Deze
aanbevelingen bestaat uit twee onderdelen; aanbevelingen met betrekking op de
implementatie en aanbevelingen ten aanzien van vervolgonderzoek.

Implementatie7.2.1
Met betrekking tot de implementatie van het dashboard kunnen een aantal aanbevelingen
worden gedaan richting het gastbedrijf, Heijmans Utiliteit;

· Om een goed beeld te vormen van de prestaties van Heijmans op het project dient het
dashboard meerdere keren per project te worden ingevuld. Door het vaker invullen
van dit dashboard kan er een trend worden ontdekt. Aan de hand van de aard van
deze trend, positief, stabiel of negatief, kan de projectmanager besluiten om
aanvullende acties te ondernemen.

· De afdeling Inkoop / Procurement dient de beschreven manier van inkopen te
combineren met onderaannemer-evaluaties. Aan de hand van deze aanvullende
evaluaties kunnen de prestaties naast kwantitatief ook kwalitatief in beeld gebracht
worden.

· Na de evaluaties is er bij het onderdeel ‘kosten van beslissingen/beheersmaatregelen’
een toevoeging gedaan. Deze toevoeging richt zich op het opstellen van standaard
aanbevolen beheersmaatregelen voor veel voorkomende problemen. Het advies is om
in het uitvoerdersoverleg deze standaard aanbevolen beheersmaatregelen op te
stellen. Door dit te doen ontstaat er een standaard manier van werken bij problemen.

Vervolgonderzoek7.2.2
Hieronder volgen twee aanbevelingen voor vervolg onderzoek;

· Tijdens de evaluatie van het dashboard kwam naar voren, dat er onenigheid heerst
over de gebruikte en berekende gemiddelde kosten per opleverpunt. Daarnaast kan
het toepassen van dit dashboard ervoor zorgen dat de kerngetallen die gebruikt
worden in dit dashboard veranderen. Het advies is daarom om intensieve
nacalculatie op meerdere projecten uit te voeren zodat de kerngetallen te allen tijde
up-to-date worden gehouden, hierdoor kan er vervolgens ook een waarde worden
vastgesteld voor de kerngetallen. .

· Tijdens de conclusie kwam naar voren dat het kernprobleem ‘uitvoerende partijen
zijn blind voor eigen werk’ niet volledig wordt verholpen. Het advies is om verder
onderzoek te doen naar het voorkomen van dit kernprobleem. Op het moment dat dit
kernprobleem ook voorkomen kan worden, kan er theoretisch gezien opgeleverd
worden zonder opleverpunten.

· Tijdens het onderzoek heb ik op eigen initiatief gekeken naar een uniforme methode
om een keuringsreferentie op te stellen als aanvulling op de huidige werkwijze.
Daarbij heb ik gekeken naar de juridische juistheid van de documenten. Voordat deze
methode van het opstellen van de keuringsreferenties wordt toegepast, dient er eerst
te worden onderzocht of deze methode juridisch juist is.
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A. Volledig onderzoek

A.1 Vooronderzoek naar problemen in het opleverproces

Het proces en de knelpunten

Voor elk proces wordt hieronder een beschrijving gegeven en de eventueel gevonden
knelpunten worden ook omschreven. De gevonden knelpunten worden onder de
beschrijving weergegeven in een kader, en daarbij wordt in het donkergrijs een
onderbouwing gegeven.

xx. Knelpunt

Omschrijving knelpunt

Onderbouwing van het knelpunt

Bij de onderbouwing komen cijfers en grafieken naar voren ter onderbouwing van het
knelpunt. Deze cijfers en grafieken zijn afkomstig van 2 data-analyses die gedaan zijn tijdens
het onderzoek.

Proces 0: De Oplevering

Figuur 1: SADT 0: Opleveringsproces

Bovenstaand SADT geeft het gehele opleveringsproces weer. Met het opleveren van het
gebouw, dit begint meteen als de bouw begint, tot en met het afronden van het project.
Tussen de oplevering en het eind van het project worden er administratieve taken verricht,
het archiveren van het project voor de archieven. Ook wordt er een evaluatie gehouden om
de klanttevredenheid te kunnen meten en om intern binnen Heijmans het proces te
evalueren.
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Proces 1: Project opleveren

Figuur 2: SADT 1: Project opleveren

Bovenstaande SADT geeft het gehele proces rondom de fysieke oplevering van een gebouw
weer. Er wordt begonnen met het voorbereiden van de oplevering, nadat alles op orde is
gemaakt om de oplevering uit te kunnen voeren wordt er begonnen met de opnames. Eerst
worden de interne vooropnames afgenomen deze worden verder beschreven bij deelproces
1.2. Daarna worden, afhankelijk van de afspraken met de klant, de externe vooropnames
afgenomen. Op het moment dat dit is afgerond volgt er een GO/ NO GO moment voor de
eindoplevering. Wanneer er een GO volgt dan zal er verder gegaan worden met de
eindopname (de daadwerkelijke oplevering), waarna eventueel de gevonden opleverpunten
worden hersteld.
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Proces 1.1: Voorbereiden opleveren

Figuur 3: SADT 1.1: Voorbereiden oplevering

In bovenstaand proces wordt alles voorbereid om de oplevering zo goed als mogelijk te laten
verlopen. Eerst worden de taken en rollen verdeeld waarna de planning en de route van de
opname word bepaald. Daarna worden alle opname bestanden in orde gemaakt,
bijvoorbeeld door plattegronden in te laden in het opnamesysteem. En als laatste worden de
keuringsreferenties opgesteld.

1. Planning van vooropnames word niet gehandhaafd

In deze fase worden de opnames ingepland, in de praktijk loopt het er echter op uit dat delen
van de bouw uitlopen of dat onderaannemers hun werk niet op tijd af hebben, waardoor de
opnames niet kunnen worden gehouden. Naar zeggen van de Hoofduitvoerder van het
Muziekpaleis komt dit omdat ‘de onderaannemers op een of andere manier er lucht van
krijgen dat de uiteindelijke opleverdatum veel later ligt, dit zorgt ervoor dat de
onderaannemers niet het nut zien om harder door te werken’ (Hoofduitvoerder
Muziekpaleis, Interview opleverprocedure Tivoli Vredenburg, 2014). Hierdoor kan de
planning van de vooropnames dus niet worden gehandhaafd. Het niet handhaven van de
planning van vooropnames zorgt ervoor dat er uitloop in de planning ontstaat en dat
ruimtes niet worden gecontroleerd, hierdoor herken je geen opleverpunten.

“Ik heb een keer geprobeerd een planning te maken dat we eerder klaar waren dan gepland
en dat we dan alle tijd hadden om alles af te werken en de punten weg te werken. Alleen
krijgen de onderaannemers er op een of andere manier altijd lucht van dat het pas later klaar
hoeft te zijn. En dan gaan ze toch onbewust of bewust langzamer werken en dan kom je toch
weer in tijdnood.” (Hoofduitvoerder Muziekpaleis, Interview opleverprocedure Tivoli
Vredenburg, 2014)
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Proces 1.2: Interne vooropname

Figuur 4: SADT 1.2: Interne vooropname

Binnen de interne vooropname kunnen er twee dingen bedoeld worden namelijk de interne
vooropname ter voorbereiding op de externe vooropname of de vooropname die bedoeld is
ter controle van de onderaannemer

2. Minder vooropnames leidt tot lagere kwaliteit

Onder druk van de planning wordt er vaak noodgedwongen voor gekozen om minder
vooropnames te laten plaatsvinden om te zorgen dat er op tijd opgeleverd kan worden. De
vooropnames zijn binnen het streven naar 0-opleverpunten een belangrijk onderdeel.
“omdat je hiermee een hogere mate van controle garandeert en daarmee ook een hogere
kwaliteit en minder opleverpunten. Minder vooropnames zullen dus leiden tot meer
opleverpunten.” (Projectmanager MMC, Interview opleverprocedure Meander Medisch
Centrum, 2014). Hieruit valt af te leiden dat het voor Heijmans essentieel is om controles uit
te voeren op de onderaannemers om de kwaliteit te kunnen waarborgen, dit geeft ook
meteen aan dat onderaannemers niet zelf hun kwaliteit kunnen aantonen.

“Als een onderaannemer niet gecontroleerd word of kan worden dan zal hij vaak niet
leveren wat hij moet leveren. Neem nou de snelweg; als jij niet gecontroleerd word rijd je
toch gewoon 140 in plaats van 120. Maar als de kans er is dat je gecontroleerd word of je
weet dat je gecontroleerd word dan hou je je aan de afspraken in dit geval 120 kilometer per
uur.” (Hoofduitvoerder Muziekpaleis, Interview opleverprocedure Tivoli Vredenburg, 2014)
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Proces 1.2.1: Vooropname afnemen (onderaannemer)(meerdere cycli)

Figuur 5: SADT 1.2.1: Vooropname afnemen onderaannemer

Bovenstaande SADT geeft het proces weer waarin onderaannemers hun werk gereed hebben
gemaakt en dit gecontroleerd word door de hoofduitvoerders. Als het werk gereed is dient
de onderaannemers eerst aan te tonen dat hij zijn werk goed gedaan heeft en dat het klaar is
voor de controle (knelpunt 3 en 4). Als de onderaannemer aangegeven heeft klaar te zijn
voor de controle zal de hoofduitvoerder de controle voorbereiden door bijvoorbeeld de
tekeningen erbij te zoeken. Na de voorbereiding kan er begonnen worden met de
controle/opname zelf. De opname bestaat uit het opmerken van de opleverpunten en het
invoeren van deze punten in het opnamesysteem. Nadat de opname is afgenomen en alle
punten zijn ingevoerd word de lijst gecontroleerd en word deze definitief samengesteld.
Hierna word de lijst aan de onderaannemer gegeven zodat hij de gevonden restpunten kan
herstellen. (knelpunt 5 en 6).
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3. De uitvoerende partij is blind voor eigen werk

Op het moment dat een onderaannemer zijn werk gereed meld, word er van hem verwacht
dat hij het werk zelf gekeurd heeft en goed bevonden. ‘Echter lijkt het zo te zijn dat
onderaannemers na vele jaren van hetzelfde werk doen laks zijn geworden’
(Opleveringsdeskundige, Gesprek over opleveringsprocedure, 2015). Dit wordt blind voor
eigen werk genoemd (Kruger & Dunning , 1999), de onderaannemer bekijkt alles zoals
gevraagd is maar ziet niet alle fouten die hij zelf gemaakt heeft. Ditzelfde geldt voor de
andere partijen op de bouw, bijvoorbeeld Heijmans zelf. Zoals ‘Kruger en Dunning’ hebben
aangetoond is iedereen blind voor eigen werk, echter levert dit bij dit onderzoek de meeste
problemen op bij de onderaannemer.

Figuur 6: Voorbeeld opleverpunten onderaannemers Muziekpaleis Tivoli Vredenburg

In bovenstaande afbeelding is een plattegrond te zien van een van de verdiepingen van
Muziekpaleis Tivoli Vredenburg. Alle rode markeringen zijn opleverpunten bij een interne
vooropname, de onderaannemer (tussendeuren fabrikant) had het werk gereed gemeld,
maar zag al deze fouten over het hoofd. Dit is een slechts een voorbeeld van vele fouten die
worden gemaakt daar verschillende onderaannemers.
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4. Onderaannemers tonen zelf niet de kwaliteit aan via de gevraagde methode

Aansluitend bij de eerder genoemde knelpunten blijkt in deze fase ook dat de
onderaannemer niet consequent de kwaliteit aantoont volgens de gevraagde methode. Het
kan hier gaan om bijvoorbeeld een sluitbrief voor de bekisting. Zoals beschreven in de
omschrijving bij het SADT-schema wordt er van de onderaannemer verwacht dat hij met
foto’s en checklists dat hij zijn werk aantoont. Echter blijkt dat dit niet consequent gebeurt.

“Bij de controle van de sluitbrief komt het soms voor dat de onderaannemer netjes aangeeft
alles gecheckt/gekeurd te hebben. Maar dit blijkt dan niet het geval te zijn. Er worden
opleverpunten gevonden die de onderaannemer bij een goede check er zelf ook uit hadden
kunnen halen. Vervolgens moeten wij die fouten weer opmerken om ze niet bij de
eindoplevering te laten voorkomen op de lijst” (Opleveringsdeskundige, Gesprek over
opleveringsprocedure, 2015).
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5. Herstellen opleverpunten levert nieuwe opleverpunten op.

Tijdens het herstellen van de opleverpunten gaat de onderaannemer aan het werk aan zijn
onderdeel wat verbeterd moet worden. Het komt hierbij echter voor dat een onderaannemer
zelf of met zijn gereedschap, hulpmiddelen nieuwe opleverpunten veroorzaakt.
Bijvoorbeeld: een onderaannemer stoot met zijn ladder tegen een deur aan als hij op weg is
naar een ander opleverpunt.

“De meeste opleverpunten ontstaan door beschadiging. Vlekken of krassen als iemand nog
in de ruimte moet zijn. Vieze schoenen of het omstoten van een fles olie of verf. Er zijn altijd
partijen die elkaars werk nog bevuilen nadat het af is.” (Hoofduitvoerder Muziekpaleis,
Interview opleverprocedure Tivoli Vredenburg, 2014).

Figuur 7: Verdeling ontstaan opleverpunten .

Uit de analyse van de opleverpunten blijkt dat 24% van de opleverpunten ontstaat tijdens de
opleverfase. Dit is alle tijd tussen het moment van de vooropname en de volgende opname.
Meerdere werknemers hebben aangegeven dat dit om meerdere redenen kan gebeuren;
opleverpunten worden niet goed hersteld, herstellen van opleverpunten veroorzaakt nieuwe
opleverpunten of beschadigingen door andere werkzaamheden. Cijfers over de verhouding
tussen bovenstaande redenen zijn niet bekend.



Bijlage Afstudeerrapport W.T. Debets Opleveren zonder opleverpunten?

Technische Universiteit Eindhoven – Heijmans Utiliteit 12| Pagina

6. Opleverpunten worden niet goed hersteld

Op het moment dat de onderaannemer klaar is met zijn werk op plek A (lees gereed gemeld)
gaat hij door met werken op plek B op de bouw. Op het moment dat de onderaannemer dan
gevraagd word om terug te gaan naar plek A om daar zijn fouten te herstellen zal dit, onder
invloed van de tijdsdruk, niet zijn prioriteit zijn. ‘Hierdoor worden de opleverpunten op
plek A snel afgeraffeld en daardoor niet goed hersteld’ (Hoofduitvoerder Muziekpaleis,
Interview opleverprocedure Tivoli Vredenburg, 2014). Dit heeft als gevolg dat het
opleverpunt niet goed word hersteld. Onder goed herstellen word het volgende verstaan:
‘het herstellen van het opleverpunt zodat de hoofduitvoerder of de opdrachtgever het punt
niet meer aanmerkt als opleverpunt, omdat het aan de vooraf gestelde eisen voldoet’

“Je moet goed kijken wie je verantwoordelijk maakt voor het oplossen van de
opleverpunten. Want soms zijn sommige mensen nog bezig met andere dingen en laten ze
de punten links liggen. Dus stel iemand aan die er tijd voor heeft en zin in heeft.”
(Projectdirecteur WUR, 2014).

“Veel problemen ontstaan bij het afwerken van de vele punten, hierdoor kom je in tijdnood.
De opleverdatum wordt niet veranderd en dus moeten alle punten erdoorheen gejaagd
worden.” (Projectmanager MMC, Interview opleverprocedure Meander Medisch Centrum,
2014).
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Proces 1.2.2: Vooropname afnemen (meerdere cycli)

Figuur 8: SADT 1.2.2: Vooropname afnemen

Bovenstaande SADT geeft het proces weer waarin gebouwdelen gereed zijn en vervolgens
gecontroleerd worden door de hoofduitvoerders. Als een gebouwdeel/ruimte klaar is zal de
hoofduitvoerder beginnen met het voorbereiden van de vooropname. Na de voorbereiding
kan er begonnen worden met de controle/opname zelf (knelpunt 7). De opname bestaat uit
het opmerken van de opleverpunten en het invoeren van deze punten in ‘het
opnamesysteem’, de opgemerkte punten moeten daarnaast ook nog worden toegewezen aan
de bijbehorende onderaannemers (knelpunt 8 en 9). Nadat de opname is afgenomen en alle
punten zijn ingevoerd word de lijst gecontroleerd en word deze definitief samengesteld
zodat deze kan worden opgestuurd naar de desbetreffende onderaannemers. Hierna kunnen
de onderaannemers de geconstateerde restpunten herstellen. (knelpunt 10 t/m 14a).
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7. Interne vooropname voordat ruimte gereed is.

Onder invloed van de tijdsdruk en de naderende opleverdatum is er bij Muziekpaleis Tivoli
Vredenburg besloten om meerdere ruimtes maar vast op te nemen voordat de ruimtes
volledig klaar waren. Het gevolg is dat er bij de eindopname opleverpunten naar voren
komen, die ontstaan zijn nadat de interne vooropname afgenomen was. De kwaliteit van de
gehele ruimte kan door te vroeg opnemen van de ruimte niet gegarandeerd worden, omdat
sommige werkzaamheden nog moeten worden gedaan na de vooropname.

“Onder druk van de strakke planning moeten we vaak beslissen om een interne vooropname te
verrichten terwijl de ruimte nog niet klaar is. Dit kan komen door een onderaannemer die niet volgens
planning werkt of de algemene planning die uitloopt.” (Opleveringsdeskundige, Gesprek over
opleveringsprocedure, 2015).

Uit de analyse van de knelpunten blijkt dat bijna de helft van de opleverpunten ontstaat
doordat een ruimte nog niet af is tijdens de interne vooropname, omdat deze punten
ontstaan nadat de vooropname is geweest in de ruimte.

Figuur 9: Verdeling opleverpunten

8. Onduidelijke gehanteerde kwaliteitseisen leiden tot discussie

Voor alle projecten staan er kwaliteitseisen omschreven in het bestek. Echter blijkt dat er bij
de oplevering onduidelijkheid heerst over de manier van visueel checken van deze eisen. Zo
zegt een opleveringsspecialist (voorman) dat de huidige eisen niet voldoen, daarom
controleert hij met een zaklantaarn de wand veel intensiever, om eventuele discussie met de
opdrachtgever in een later stadium te voorkomen. Dit zorgt voor onduidelijkheid bij zowel
de hoofduitvoerders als de onderaannemers.

“De eis is dat er geen strijklicht binnen komt in de ruimte en dat ik dan op 3 meter afstand ga staan en
oppervlakkig naar de wand kijk om opleverpunten te constateren, maar dan zie je helemaal niks”.
(Opleveringsdeskundige, Gesprek over opleveringsprocedure, 2015)

“Het is niet duidelijk hoe streng de opname is, de een staat op 30cm afstand te kijken en de ander op 5
meter afstand” (Projectmanager MMC, Interview opleverprocedure Meander Medisch
Centrum, 2014).
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9. Toewijzen verantwoordelijke levert discussie op

Nadat een opleverpunt is gevonden wordt er gekeken wie er verantwoordelijk is voor het
oplossen van dit probleem en wie er ook voor de kosten zal opdraaien. Vooral dat laatste
zorgt voor veel discussie. De onderaannemers beweren dat zij hun werk goed hebben
gedaan en dat de beschadigingen of vervuilingen zijn ontstaan nadat hij (de onderaannemer)
daar al klaar was.

Eerder werd al vernoemd dat onderaannemers bij het herstellen van opleverpunten soms
vlekken of beschadigingen achter laten. “De meeste opleverpunten ontstaan door beschadiging.
Vlekken of krassen als iemand nog in de ruimte moet zijn. Vieze schoenen of het omstoten van een fles
olie of verf. Er zijn altijd partijen die elkaars werk nog bevuilen nadat het af is.” (Hoofduitvoerder
Muziekpaleis, Interview opleverprocedure Tivoli Vredenburg, 2014). Dit  leid  er  toe  dat  de
onderaannemer niet wil opdraaien voor de kosten van het herstel van deze nieuw ontstane
opleverpunten.

10. Niet genoeg tijd om alle punten te herstellen voor externe vooropname

Door de planning en de aanwezigheid van een hoog aantal opleverpunten ontstaat er
tijdsnood die er voor zorgt dat niet alle punten worden hersteld voordat de externe
vooropname van start gaat. Dit zorgt ervoor dat deze punten onnodig nog een keer moeten
worden behandeld tijdens de externe vooropname. ‘Dit geeft de opzichter van de opdrachtgever
ook een slecht beeld over de uitvoering van zijn project’ (Streng, 2015).

“Veel problemen ontstaan bij het afwerken van de vele punten, hierdoor kom je in tijdnood. De
opleverdatum wordt niet veranderd en dus moeten alle punten erdoorheen gejaagd worden.”
(Projectmanager MMC, Interview opleverprocedure Meander Medisch Centrum, 2014).

Figuur 10: Verdeling hersteltijd opleverpunten
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Uit de analyse van de opleverpunten blijkt dat het grootste gedeelte (58%) van de
opleverpunten binnen 5 werkdagen is hersteld. Daarnaast word 33% van de opleverpunten
binnen 20 werkdag hersteld en 9% binnen 60 werkdagen. Bij een doorlooptijd van minder
dan 5 werkdagen zal er genoeg tijd zijn om de punten te herstellen, echter zou er bij de
andere 2 categorieën wel sprake kunnen zijn tijdsgebrek.

11. Herstel opleverpunten veroorzaakt nieuwe opleverpunten

Nadat de opleverpunten zijn doorgegeven aan de onderaannemers gaan zij deze punten
herstellen. Vervolgens lopen zij een ruimte weer binnen met al hun materiaal en materieel
om de punten te kunnen herstellen. In deze herstelperiode komt het voor dat er nieuwe
beschadigingen of vervuilingen ontstaan. Door bijvoorbeeld met een ladder een deuk in de
deur te beuken. Deze opleverpunten komen pas weer aan het licht tijdens de externe
vooropname of de eindopname. Dit geeft een slecht beeld van de oplevering bij de
opdrachtgever.

“De meeste opleverpunten ontstaan door beschadiging. Vlekken of krassen als iemand nog in de ruimte
moet zijn. Vieze schoenen of het omstoten van een fles olie of verf. Er zijn altijd partijen die elkaars
werk nog bevuilen nadat het af is.” (Hoofduitvoerder Muziekpaleis, Interview
opleverprocedure Tivoli Vredenburg, 2014).

Zoals eerder beschreven en getoond blijkt uit de analyse van de opleverpunten dat 24% van
de opleverpunten ontstaat tijdens de opleverfase. Dit is alle tijd tussen het moment van de
vooropname en de volgende opname. Meerdere werknemers hebben aangegeven dat dit om
meerdere redenen kan gebeuren; opleverpunten worden niet goed hersteld, herstellen van
opleverpunten veroorzaakt nieuwe opleverpunten of beschadigingen door andere
werkzaamheden. Cijfers over de verhouding tussen bovenstaande redenen zijn niet bekend.

12. Opleverpunten worden niet goed hersteld

Net als eerder genoemd worden de opleverpunten onder invloed van tijdsdruk niet goed
hersteld.

“Je moet goed kijken wie je verantwoordelijk maakt voor het oplossen van de opleverpunten. Want
soms zijn sommige mensen nog bezig met andere dingen en laten ze de punten links liggen. Dus stel
iemand aan die er tijd voor heeft en zin in heeft.” (Projectdirecteur WUR, 2014).

“Veel problemen ontstaan bij het afwerken van de vele punten, hierdoor kom je in tijdnood. De
opleverdatum word niet veranderd en dus moeten alle punten erdoorheen gejaagd worden.”
(Projectmanager MMC, Interview opleverprocedure Meander Medisch Centrum, 2014).

Zoals eerder genoemd is en is laten zien; ontstaan 24% van de opleverpunten tijdens de
opleverfase. Meerdere werknemers hebben aangegeven dat dit om meerdere redenen kan
gebeuren; opleverpunten worden niet goed hersteld, herstellen van opleverpunten
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veroorzaakt nieuwe opleverpunten of beschadigingen door andere werkzaamheden. Cijfers
over de verhouding tussen bovenstaande redenen zijn niet bekend.

13. Schoonmaken na herstelwerkzaamheden

Tijdens het herstellen van de opleverpunten ontstaan bevuilingen (knelpunt 5). Hierdoor
moet er na het herstel van de opleverpunten een schoonmaakploeg worden ingehuurd om
alle bevuilingen schoon te maken. Dit kost veel tijd en geld, vaak is er geen duidelijke
veroorzaker aan te wijzen en dan draait Heijmans voor de kosten op. Binnen Heijmans
wordt niet specifiek bijgehouden hoe hoog deze kosten zijn, hierdoor is er geen duidelijke
indicatie te geven voor deze kosten.

“De meeste opleverpunten ontstaan door beschadiging. Vlekken of krassen als iemand nog in de ruimte
moet zijn. Vieze schoenen of het omstoten van een fles olie of verf. Er zijn altijd partijen die elkaars
werk nog bevuilen nadat het af is.” (Hoofduitvoerder Muziekpaleis, Interview
opleverprocedure Tivoli Vredenburg, 2014).

14. Ruimtes worden niet afgesloten na afwerken restpunten

Nadat de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd en alle andere werkzaamheden die hierop
volgen, moet een ruimte afgesloten worden. Echter gebeurt dit niet, dit geeft de kans aan de
zogeheten wandelaars (Hoofduitvoerder Muziekpaleis, Interview opleverprocedure Tivoli
Vredenburg, 2014) om de ruimte te betreden waardoor er weer nieuwe schade kan ontstaat.

“De meeste opleverpunten ontstaan door beschadiging. Vlekken of krassen als iemand nog in de ruimte
moet zijn. Vieze schoenen of het omstoten van een fles olie of verf. Er zijn altijd partijen die elkaars
werk nog bevuilen nadat het af is.” (Hoofduitvoerder Muziekpaleis, Interview
opleverprocedure Tivoli Vredenburg, 2014).

“Bij meerdere projecten maar zeker bij dit project kennen we het fenomeen wandelaars. Wandelaars
zijn vaak onderaannemers die niks meer te zoeken hebben op een bepaald gedeelte van de bouw maar er
toch nog wel rondlopen. (Hoofduitvoerder Muziekpaleis, Interview opleverprocedure Tivoli
Vredenburg, 2014)”
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Figuur 11: Opleverpunten verdeling bij eindopname

In Figuur 11: Opleverpunten verdeling bij eindopname is te zien dat 30% van de
opleverpunten bestaat uit bevuilingen of beschadigingen (respectievelijk 16% en 14%). Deze
bevuilingen en beschadigingen kunnen worden veroorzaakt door ‘wandelaars’.
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14a. Beslissingen worden gemaakt op directe kosten

Als de ruimte afgesloten moet worden wordt er voor soms gekozen om dit niet te doen
omdat de kosten, een uitvoerder spreekt hier over 1000 euro per verdieping
(Opleveringsdeskundige, Gesprek over opleveringsprocedure, 2015), hiervoor te hoog
zouden zijn, ‘terwijl dit achteraf goedkoper zou zijn geweest. ‘ (Opleveringsdeskundige, Gesprek
over opleveringsprocedure, 2015) Het project waar deze opleveringsdeskundige aan het
werk was is er 30.000 euro schade ontstaan omdat een onderaannemer met een karretje het
tapijt in een ruimte openscheurde, terwijl deze ruimte al klaar was. Hieruit blijkt dat er
gekeken wordt naar de directe kosten van deze maatregel (1000 euro per verdieping) en niet
naar de gevolgen als de maatregel wordt toegepast. Hierbij is Heijmans overgeleverd aan het
inzicht van de uitvoerder en de projectmanager, als zij van mening zijn dat het niet nodig is
deze ruimtes af te sluiten dan zal dit ook niet gebeuren.

“Wandelaars zijn de onderaannemers die niks meer te zoeken hebben op een bepaalde verdieping of
onderdeel van de bouwplaats. Echter lopen ze er wel rond met alle gevolgen van dien. Ze laten veel
beschadigingen achter en bevuilingen. Op dit project (De Regent, Den Haag) hadden we er veel last,
dus ik had besloten om de verdiepingen die klaar zijn af te sluiten voor iedereen door middel van sloten
op de deuren. Echter kostte dit per verdieping 1000 euro aan hangsloten en tijdelijke deuren. Dit werd
toen van hogerhand tegen gehouden vanwege de kosten. Achteraf was het tientallen keren goedkoper
geweest om de ruimte wel af te sluiten.” (Opleveringsdeskundige, Gesprek over
opleveringsprocedure, 2015).
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Proces 1.3: Externe vooropname

Figuur 12: SADT 1.3: Externe vooropname

Wanneer een externe vooropname aanstaande is, wordt er begonnen met het voorbereiden
van deze opname, door bijvoorbeeld de opname bestanden klaar te maken. Vervolgens
worden er bij de opname zelf opleverpunten geconstateerd en ingevoerd in ‘het
opnamesysteem’. (knelpunt 15 t/m 18) Hierna wordt de verantwoordelijke onderaannemer
aangewezen en dan kan de lijst definitief worden opgesteld en worden verspreid aan de
desbetreffende onderaannemers (knelpunt 19) Als de onderaannemers de lijsten hebben
ontvangen kunnen zij beginnen met het afwerken van de restpunten. (knelpunt 20 t/m 24a).
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15. Verschil in verwachting klant en het product

Bij een externe vooropname komt de opdrachtgever voor oog in oog te staan met het project,
tot die tijd kende hij het project van 3d tekeningen en animaties. Het komt dan ook op elk
(geobserveerd) project voor dat een opdrachtgever op het project komt en dat hij andere
verwachtingen had de kwaliteit van (een deel van) het project/gebouw. Dit kan leiden tot een
discussie over deze kwaliteit die veel tijd en geld kost om op te lossen. Bij projecten wordt
met de opdrachtgever een kwaliteitsniveau afgesproken, echter wordt er dan gesproken over
bijvoorbeeld; ‘behangklaar’. Bij de opdrachtgever is niet bekend of niet goed bekend wat dit
inhoudt daardoor kan er discussieontstaan op het moment dat de opdrachtgever het
kwaliteitsniveau ziet.

“straks worden alle ontwerpen in BIM gemaakt en daarom kan je met een PC door je gebouw lopen,
daarom weet de klant al precies wat hij krijgt voordat het gebouwd word. Hierdoor komt de klant niet
voor onvoorziene dingen te staan bij de eindopname. Echter gebeurt dit nu nog niet.” (Bimmanager,
Kennismakingsgesprek, 2014)

16. Externe vooropname als het werk niet klaar is

Tijdens de Externe vooropname komt de opzichter van de opdrachtgever een bepaalde
ruimte of onderdeel van het project bekijken. Onder invloed van tijdsdruk wordt er besloten
om de externe vooropname door te laten gaan terwijl de ruimte nog niet klaar is. Dit zorgt
ervoor dat de opzichter en daarmee ook de opdrachtgever een onvolledig beeld heeft van de
opgenomen ruimte. Hierdoor kunnen er weer nieuwe punten na voren komen bij de
eindopname terwijl deze eerder hadden kunnen worden opgelost.

Uit de analyse van de knelpunten blijkt dat tijdens de vooropnames bijna de helft van de
punten ontstaan omdat het werk niet gereed is bij opname.

Figuur 13: Verdeling opleverpunten bij vooropname
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17. Deel opleverpunten zijn discussiepunten

Tijdens de externe vooropname komt de opzichter opleverpunten tegen. 3% van deze punten
zijn volgens Heijmans geen opleverpunten en daarom wil Heijmans deze ook niet op de lijst
hebben. Er kan hier gedacht worden aan punten met betrekking tot het lichtniveau, bij het
Nationaal Militair Museum werden er bijvoorbeeld vragen gesteld over het lichtniveau, dit
zijn vragen en niet per definitie opleverpunten. Omdat Heijmans dit geen opleverpunten
vindt wil Heijmans ze niet op de lijst hebben staan, hierdoor ontstaat discussie. Het oplossen
van de discussie die hier op volgt vergt veel tijd. “Er wordt officiële brieven verstuurd tussen
de partijen, zodat alles juridisch correct gebeurt, dit kan tot veel vertraging leiden in het
project” (projectdirecteur, Interview opleverprocedure Nationaal Militair museum, 2014).

“10% van de opleverpunten zijn discussiepunten en dat zijn de moeilijke punten, ze staan wel op de
lijst maar we kunnen of willen ze niet oplossen.” (projectdirecteur, Interview opleverprocedure
Nationaal Militair museum, 2014).

Figuur 14: Opleverpunten verdeling bij eindopname

Uit de data-analyse kwam naar voren dat het werkelijke percentage op 3% ligt voor de drie
geobserveerde projecten. Echter worden deze punten wel gezien als zeer belangrijk omdat
een discussie met de klant kan leiden tot een minder goede waardering op de eindevaluatie.
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18. Onduidelijke gehanteerde kwaliteitseisen leiden tot discussie

Voor alle projecten staan er kwaliteitseisen omschreven in het bestek. Echter blijkt dat er bij
de oplevering onduidelijkheid heerst over de manier van visueel checken van deze eisen. Zo
zegt een opleveringsspecialist (voorman): ‘de  eis  is  dat  er  geen  strijklicht  binnen  komt  in  de
ruimte en dat ik dan op 3 meter afstand ga staan en oppervlakkig naar de wand kijk om opleverpunten
te constateren, maar dan zie je helemaal niks’. Daarom controleert hij met een zaklantaarn de
wand veel intensiever, om eventuele discussie met de opdrachtgever in een later stadium te
voorkomen. Door deze verschillende manieren van controleren ontstaat er onduidelijkheid
bij zowel de hoofduitvoerders als de onderaannemers.

 “De eis is dat er geen strijklicht binnen komt in de ruimte en dat ik dan op 3 meter afstand ga staan
en oppervlakkig naar de wand kijk om opleverpunten te constateren, maar dan zie je helemaal niks”.
(Opleveringsdeskundige, Gesprek over opleveringsprocedure, 2015)

“Het is niet duidelijk hoe streng de opname is, de een staat op 30cm afstand te kijken en de ander op 5
meter afstand” (Projectmanager MMC, Interview opleverprocedure Meander Medisch
Centrum, 2014).

19. Toewijzen verantwoordelijke levert discussie op

Nadat een opleverpunt is gevonden wordt er gekeken wie er verantwoordelijk is voor het
oplossen van dit probleem en wie er ook voor de kosten zal opdraaien. Vooral dat laatste
zorgt voor veel discussie. De onderaannemers geven aan dat zij hun werk goed hebben
gedaan en dat de beschadigingen of vervuilingen zijn ontstaan nadat zij (de
onderaannemers) daar al klaar waren. Als Heijmans dan toch de schuld bij een van de
onderaannemers legt ontstaan er discussies, die tot 2 weken tijd in beslag kunnen nemen.

Eerder bij knelpunt 13 werd al aangegeven dat: “De meeste opleverpunten ontstaan door
beschadiging. Vlekken of krassen als iemand nog in de ruimte moet zijn. Vieze schoenen of het
omstoten van een fles olie of verf. Er zijn altijd partijen die elkaars werk nog bevuilen nadat het af is.”
(Hoofduitvoerder Muziekpaleis, Interview opleverprocedure Tivoli Vredenburg, 2014).

Doordat verschillende onderaannemers elkaar werk bevuilen of beschadigen en er veel
onderaannemers tegelijk in een ruimte aanwezig zijn kan er niet goed worden bijgehouden
wie verantwoordelijk is voor het opleverpunt.
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20. Niet genoeg tijd om alle punten te herstellen voor de eindopname

Door de planning en de aanwezigheid van een hoog aantal opleverpunten ontstaat er
tijdsnood die er voor zorgt dat niet alle punten worden hersteld voordat de externe
vooropname van start gaat. Dit zorgt ervoor dat deze punten onnodig nog een keer moeten
worden behandeld tijdens de externe vooropname. ‘Dit geeft de opzichter van de opdrachtgever
ook een slecht beeld over de uitvoering van zijn project’ (Streng, 2015). Daarnaast zullen alle
punten die nog niet hersteld zijn voor de eindopname worden gezien als opleverpunt, die
punten worden dus meegenomen in de statistieken voor de opleverpunten per project.

“Veel problemen ontstaan bij het afwerken van de vele punten, hierdoor kom je in tijdnood. De
opleverdatum wordt niet veranderd en dus moeten alle punten erdoorheen gejaagd worden.”
(Projectmanager MMC, Interview opleverprocedure Meander Medisch Centrum, 2014).

Figuur 15: Verdeling hersteltijd opleverpunten

Uit de analyse van de opleverpunten blijkt dat het grootste gedeelte (58%) van de
opleverpunten binnen 5 werkdagen is hersteld. Daarnaast word 33% van de opleverpunten
binnen 20 werkdag hersteld en 9% binnen 60 werkdagen. Bij een doorlooptijd van minder
dan 5 werkdagen zal er genoeg tijd zijn om de punten te herstellen, echter zou er bij de
andere 2 categorieën wel sprake kunnen zijn tijdsgebrek.
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21. Herstel opleverpunten veroorzaakt nieuwe opleverpunten voor de eindopname

Tijdens het herstellen van de opleverpunten gaat de onderaannemer aan het werk aan zijn
onderdeel wat verbeterd moet worden. Het komt hierbij echter voor dat een onderaannemer
zelf of met zijn gereedschap, hulpmiddelen nieuwe opleverpunten veroorzaakt.
Bijvoorbeeld: met een ladder wordt een deuk in de deur veroorzaakt. Deze opleverpunten
komen vaak pas weer aan het licht tijdens de eindopname. Dit kost veel tijd en geld. En deze
nieuwe opleverpunten worden meegenomen in de statistieken voor de opleverpunten per
project, omdat de juridische oplevering de volgende stap is. Waardoor de statistieken voor
Heijmans slechter uitvallen.

“De meeste opleverpunten ontstaan door beschadiging. Vlekken of krassen als iemand nog in de ruimte
moet zijn. Vieze schoenen of het omstoten van een fles olie of verf. Er zijn altijd partijen die elkaars
werk nog bevuilen nadat het af is.” (Hoofduitvoerder Muziekpaleis, Interview
opleverprocedure Tivoli Vredenburg, 2014).

Figuur 16: Verdeling ontstaan opleverpunten

Uit de analyse van de opleverpunten blijkt dat 24% van de opleverpunten ontstaat tijdens de
opleverfase. Dit is alle tijd tussen het moment van de vooropname en de volgende opname.
Meerdere werknemers hebben aangegeven dat dit om meerdere redenen kan gebeuren;
opleverpunten worden niet goed hersteld, herstellen van opleverpunten veroorzaakt nieuwe
opleverpunten of beschadigingen door andere werkzaamheden. Cijfers over de verhouding
tussen bovenstaande redenen zijn niet bekend.
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22. Opleverpunten worden niet goed hersteld voor eindopname

Op het moment dat de onderaannemer klaar is met zijn werk op plek A (lees gereed gemeld)
gaat hij door met werken op plek B op de bouw. Op het moment dat de onderaannemer dan
gevraagd word om terug te gaan naar plek A om daar zijn fouten te herstellen zal dit, onder
invloed van de tijdsdruk, niet zijn prioriteit zijn. ‘Hierdoor worden de opleverpunten op
plek A snel afgeraffeld en daardoor niet goed hersteld’ (Hoofduitvoerder Muziekpaleis,
Interview opleverprocedure Tivoli Vredenburg, 2014). Dit heeft als gevolg dat het
opleverpunt niet goed word hersteld. Onder goed herstellen word het volgende verstaan:
‘het herstellen van het opleverpunt zodat de hoofduitvoerder of de opdrachtgever het punt
niet meer aanmerkt als opleverpunt, omdat het aan de vooraf gestelde eisen voldoet’. Dit
kost veel tijd en geld. En deze nieuwe opleverpunten worden meegenomen in de statistieken
voor de opleverpunten per project, waardoor de statistieken voor Heijmans slechter
uitvallen.

“Je moet goed kijken wie je verantwoordelijk maakt voor het oplossen van de opleverpunten. Want
soms zijn sommige mensen nog bezig met andere dingen en laten ze de punten links liggen. Dus stel
iemand aan die er tijd voor heeft en zin in heeft.” (Projectdirecteur WUR, 2014).

“Veel problemen ontstaan bij het afwerken van de vele punten, hierdoor kom je in tijdnood. De
opleverdatum wordt niet veranderd en dus moeten alle punten erdoorheen gejaagd worden.”
(Projectmanager MMC, Interview opleverprocedure Meander Medisch Centrum, 2014).

Zoals genoemd is en is laten zien, ontstaan 24% van de opleverpunten tijdens de opleverfase.
Dit kan meerdere redenen hebben; opleverpunten worden niet goed hersteld, herstellen van
opleverpunten veroorzaakt nieuwe opleverpunten of beschadigingen door andere
werkzaamheden. Cijfers over de verhouding tussen bovenstaande redenen zijn niet bekend.

23. Schoonmaken na herstelwerkzaamheden voor eindopname

Tijdens het herstellen van de opleverpunten ontstaan bevuilingen (knelpunt 5). Hierdoor
moet er na het herstel van de opleverpunten een schoonmaakploeg worden ingehuurd om
alle bevuilingen schoon te maken. Dit kost veel tijd en geld, vaak is er geen duidelijke
veroorzaker aan te wijzen en dan draait Heijmans voor de kosten op. Binnen Heijmans
wordt niet specifiek bijgehouden hoe hoog deze kosten zijn, hierdoor is er geen duidelijke
indicatie te geven voor deze kosten.

Eerder wordt er al gesproken over beschadigingen en vuil dat achterblijft nadat de
opleverpunten zijn verholpen. “De meeste opleverpunten ontstaan door beschadiging. Vlekken of
krassen als iemand nog in de ruimte moet zijn. Vieze schoenen of het omstoten van een fles olie of verf.
Er zijn altijd partijen die elkaars werk nog bevuilen nadat het af is.” (Hoofduitvoerder
Muziekpaleis, Interview opleverprocedure Tivoli Vredenburg, 2014). Dit leid er toe dat er
opnieuw een schoonmaakploeg moet worden gestuurd naar het project.



Bijlage Afstudeerrapport W.T. Debets Opleveren zonder opleverpunten?

Technische Universiteit Eindhoven – Heijmans Utiliteit 27| Pagina

24. Ruimtes worden niet afgesloten na afwerken restpunten

Nadat de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd en alle andere werkzaamheden die hierop
volgen, moet een ruimte afgesloten worden. Echter gebeurt dit niet, dit geeft de kans aan de
zogeheten wandelaars (Hoofduitvoerder Muziekpaleis, Interview opleverprocedure Tivoli
Vredenburg, 2014) om de ruimte te betreden waardoor er weer nieuwe schade kan ontstaat.

“De meeste opleverpunten ontstaan door beschadiging. Vlekken of krassen als iemand nog in de ruimte
moet zijn. Vieze schoenen of het omstoten van een fles olie of verf. Er zijn altijd partijen die elkaars
werk nog bevuilen nadat het af is.” (Hoofduitvoerder Muziekpaleis, Interview
opleverprocedure Tivoli Vredenburg, 2014).

“Bij meerdere projecten maar zeker bij dit project kennen we het fenomeen wandelaars. Wandelaars
zijn vaak onderaannemers die niks meer te zoeken hebben op een bepaald gedeelte van de bouw maar er
toch nog wel rondlopen. (Hoofduitvoerder Muziekpaleis, Interview opleverprocedure Tivoli
Vredenburg, 2014)”

Figuur 17: Opleverpunten verdeling bij eindopname

In Figuur 11: Opleverpunten verdeling bij eindopname is te zien dat 30% van de
opleverpunten bestaat uit bevuilingen of beschadigingen (respectievelijk 16% en 14%). Deze
bevuilingen en beschadigingen kunnen worden veroorzaakt door ‘wandelaars’.



Bijlage Afstudeerrapport W.T. Debets Opleveren zonder opleverpunten?

Technische Universiteit Eindhoven – Heijmans Utiliteit 28| Pagina

24a. Beslissingen worden gemaakt op directe kosten

Als de ruimte afgesloten moet worden wordt er voor soms gekozen om dit niet te doen
omdat de kosten, een uitvoerder spreekt hier over 1000 euro per verdieping
(Opleveringsdeskundige, Gesprek over opleveringsprocedure, 2015), hiervoor te hoog
zouden zijn, ‘terwijl dit achteraf goedkoper zou zijn geweest. ‘ (Opleveringsdeskundige, Gesprek
over opleveringsprocedure, 2015) Het project waar deze opleveringsdeskundige aan het
werk was is er 30.000 euro schade ontstaan omdat een onderaannemer met een karretje het
tapijt in een ruimte openscheurde, terwijl deze ruimte al klaar was. Hieruit blijkt dat er
gekeken wordt naar de directe kosten van deze maatregel (1000 euro per verdieping) en niet
naar de gevolgen als de maatregel wordt toegepast. Hierbij is Heijmans overgeleverd aan het
inzicht van de uitvoerder en de projectmanager, als zij van mening zijn dat het niet nodig is
deze ruimtes af te sluiten dan zal dit ook niet gebeuren.

 “Wandelaars zijn de onderaannemers die niks meer te zoeken hebben op een bepaalde verdieping of
onderdeel van de bouwplaats. Echter lopen ze er wel rond met alle gevolgen van dien. Ze laten veel
beschadigingen achter en bevuilingen. Op dit project (De Regent, Den Haag) hadden we er veel last,
dus ik had besloten om de verdiepingen die klaar zijn af te sluiten voor iedereen door middel van sloten
op de deuren. Echter kostte dit per verdieping 1000 euro aan hangsloten en tijdelijke deuren. Dit werd
toen van hogerhand tegen gehouden vanwege de kosten. Achteraf was het tientallen keren goedkoper
geweest om de ruimte wel af te sluiten.” (Opleveringsdeskundige, Gesprek over
opleveringsprocedure, 2015).
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Proces 1.4: Besluiten tot opleveren

In deze fase wordt er na alle interne en externe vooropnames bekeken of het gebouw klaar is
om op te leveren aan de hand van een Go/No Go formulier, indien het gebouw gereed word
bevonden. Dan word het project gereed gemeld aan de opdrachtgever, en dan word er een
datum voor de oplevering gepland.

25. Besluiten tot opleveren terwijl werk niet gereed is

Een belangrijk criterium binnen het besluit om op te leveren is het criterium dat het werk
gereed is voor oplevering. Echter werd er onder druk van de planning, de naderende
opleverdatum en, bij het missen van deze datum, de daaraan verbonden boete, besloten om
de eindopname bij het Muziekpaleis Tivoli Vredenburg te laten plaatsvinden terwijl het
werk nog niet gereed was. Dit gebeurde in dit geval in overleg met de opdrachtgever. Dit
leidt er toe dat er meer opleverpunten worden gevonden bij de oplevering. Dit kan er toe
leiden dat de klant ontevreden word (projectdirecteur, Interview opleverprocedure
Nationaal Militair museum, 2014).

Project Opleverpunten
NMM 214
Orion 1022

Muziekpaleis 4920

Figuur 18: opleverpunten per project

In Figuur 18 is te zien dat het Muziekpaleis Tivoli Vredenburg door het besluiten tot
opleveren terwijl het werk niet klaar was bijna 5 keer zoveel opleverpunten had bij de
oplevering. En zelfs 23 keer zoveel opleverpunten als bij het Nationaal Militair Museum.
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Proces 1.5: Oplevering afnemen

Figuur 19: SADT 1.5: Oplevering afnemen

Nadat er besloten is tot oplevering volgt de oplevering met de bijbehorende eindopname.
Eerst wordt er begonnen met het voorbereiden van deze opname, door bijvoorbeeld de
opname bestanden klaar te maken. Vervolgens worden er bij de opname zelf opleverpunten
geconstateerd en ingevoerd in het systeem. (knelpunt 26 t/m 29) Hierna wordt de
verantwoordelijke onderaannemer aangewezen en dan kan de lijst definitief worden
opgesteld en worden verspreid aan de desbetreffende onderaannemers (knelpunt 30). Aan
de hand van de opgestelde restpuntenlijst wordt er een proces-verbaal opgesteld voor de
oplevering van het project.
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26. Eindopname terwijl het werk nog niet klaar is

Tijdens de eindopname komt de opdrachtgever het gehele project bekijken. Onder invloed
van tijdsdruk werd er in geval van het Muziekpaleis besloten om de eindopname door te
laten gaan terwijl het project nog niet klaar was. Dit leidt er toe dat er meer opleverpunten
worden gevonden bij de oplevering. Dit kan er toe leiden dat de klant ontevreden word
(projectdirecteur, Interview opleverprocedure Nationaal Militair museum, 2014).

Project Opleverpunten
NMM 214
Orion 1022

Muziekpaleis 4920

Figuur 20: opleverpunten per project

In Figuur 20 is te zien dat het Muziekpaleis Tivoli Vredenburg door het besluiten tot
opleveren terwijl het werk niet klaar was bijna 5 keer zoveel opleverpunten had bij de
oplevering. En zelfs 23 keer zoveel opleverpunten als bij het Nationaal Militair Museum.

27. Verschil in verwachting klant en het product

Bij een externe vooropname komt de opdrachtgever voor oog in oog te staan met het project,
tot die tijd kende hij het project van 3d tekeningen en animaties. Het komt dan ook op elk
(geobserveerd) project voor dat een opdrachtgever op het project komt en dat hij andere
verwachtingen had de kwaliteit van (een deel van) het project/gebouw. Dit kan leiden tot een
discussie over deze kwaliteit die veel tijd en geld kost om op te lossen. Bij projecten wordt
met de opdrachtgever een kwaliteitsniveau afgesproken, echter wordt er dan gesproken over
bijvoorbeeld; ‘behangklaar’. Bij de opdrachtgever is niet bekend of niet goed bekend wat dit
inhoudt daardoor kan er discussieontstaan op het moment dat de opdrachtgever het
kwaliteitsniveau ziet.

“straks worden alle ontwerpen in BIM gemaakt en daarom kan je met een PC door je gebouw lopen,
daarom weet de klant al precies wat hij krijgt voordat het gebouwd word. Hierdoor komt de klant niet
voor onvoorziene dingen te staan bij de eindopname. Echter gebeurt dit nu nog niet.” (Bimmanager,
Kennismakingsgesprek, 2014)
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28. Deel opleverpunten zijn discussiepunten

Tijdens de eindopname komt de opdrachtgever opleverpunten tegen. 3% van deze punten
zijn volgens Heijmans geen opleverpunten en daarom wil Heijmans deze ook niet op de lijst
hebben. Er kan hier gedacht worden aan punten met betrekking tot het lichtniveau, bij het
Nationaal Militair Museum werden er bijvoorbeeld vragen gesteld over het lichtniveau, dit
zijn vragen en niet per definitie opleverpunten. Omdat Heijmans dit geen opleverpunten
vindt wil Heijmans ze niet op de lijst hebben staan, hierdoor ontstaat discussie. Het oplossen
van de discussie die hier op volgt vergt veel tijd. “Er wordt officiële brieven verstuurd tussen
de partijen, zodat alles juridisch correct gebeurt, dit kan tot veel vertraging leiden in het
project” (projectdirecteur, Interview opleverprocedure Nationaal Militair museum, 2014).

“10% van de opleverpunten zijn discussiepunten en dat zijn de moeilijke punten, ze staan wel op de
lijst maar we kunnen of willen ze niet oplossen.” (projectdirecteur, Interview opleverprocedure
Nationaal Militair museum, 2014).

29. Onduidelijke gehanteerde kwaliteitseisen bij oplevering leiden tot discussie

Voor alle projecten staan er kwaliteitseisen omschreven in het bestek. Echter blijkt dat er bij
de oplevering onduidelijkheid heerst over de manier van visueel checken van deze eisen. Zo
zegt een opleveringsspecialist (voorman): ‘de  eis  is  dat  er  geen  strijklicht  binnen  komt  in  de
ruimte en dat ik dan op 3 meter afstand ga staan en oppervlakkig naar de wand kijk om opleverpunten
te constateren, maar dan zie je helemaal niks’. Echter is het de vraag of de opdrachtgever deze
mening deelt, als de opdrachtgever veel nauwkeuriger gaat kijken naar een bepaalde wand
komt hij waarschijnlijk meer punten tegen. Deze opleverpunten worden vervolgens
meegenomen in de statistieken voor de opleverpunten per project.

“De eis is dat er geen strijklicht binnen komt in de ruimte en dat ik dan op 3 meter afstand ga staan en
oppervlakkig naar de wand kijk om opleverpunten te constateren, maar dan zie je helemaal niks”.
(Opleveringsdeskundige, Gesprek over opleveringsprocedure, 2015)

“Het is niet duidelijk hoe streng de opname is, de een staat op 30cm afstand te kijken en de ander op 5
meter afstand” (Projectmanager MMC, Interview opleverprocedure Meander Medisch
Centrum, 2014).
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30. Toewijzen verantwoordelijke levert discussie op

Tijdens eindopname komt de opzichter opleverpunten tegen. 3% van deze punten zijn
volgens Heijmans geen opleverpunten en daarom willen ze deze ook niet op de lijst hebben.
Er kan hier gedacht worden aan punten die de opdrachtgever liever had gehad maar wat
volgens het bestek niet had gehoeven. Het oplossen van de discussie die hier op volgt vergt
veel tijd. Er wordt schriftelijk contact onderhouden waar elke keer een week overheen gaat
voordat er antwoord komt, dit kan tot veel vertraging leiden in het project. (projectdirecteur,
Interview opleverprocedure Nationaal Militair museum, 2014)

“10% van de opleverpunten zijn discussiepunten en dat zijn de moeilijke punten, ze staan wel op de
lijst maar we kunnen of willen ze niet oplossen.” (projectdirecteur, Interview opleverprocedure
Nationaal Militair museum, 2014).

Figuur 21: Opleverpunten verdeling bij eindopname

Uit de data-analyse kwam naar voren dat het werkelijke percentage op 3% ligt voor de drie
geobserveerde projecten. Echter worden deze punten wel gezien als zeer belangrijk omdat
een discussie met de klant kan leiden tot een minder goede waardering op de eindevaluatie.

Proces 1.6: Restpunten afhandelen

In deze fase worden de opleverpunten beschreven in het proces-verbaal hersteld door de
verantwoordelijke onderaannemer. Tijdens deze fase kan het zo zijn dat het gebouw al in
gebruik is genomen of dat het gebouw op dat moment word ingericht voor gebruik. Het is
daarom ook belangrijk dat er duidelijk is welke schade er al was voor de oplevering en
welke schade nieuw is. Deze hoeft namelijk niet te worden hersteld.
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31. Welke opleverpunten zijn veroorzaakt door Heijmans en consorten

Opleverpunten die moeten worden hersteld na de eindopname worden nog hersteld terwijl
het gebouw al in gebruik is genomen of nog word ingericht, in geval van gefaseerde
ingebruikname is de bouw nog vol aan de gang als een deel van het gebouw al word
ingericht. Bij het inrichten en inhuizen van het gebouw ontstaat schade en bevuiling. Dit
zorgt ervoor dat er discussie kan ontstaan over de verantwoordelijke van deze nieuwe
opleverpunten.

“Wanneer stop je met het herstellen van de aanwezige opleverpunten? Want er blijven tijdens het
inrichten/inhuizen altijd weer nieuwe punten ontstaan die wel worden doorgegeven en op de lijst
komen.” (Projectmanager MMC, Interview opleverprocedure Meander Medisch Centrum,
2014).

32. Herstel opleverpunten veroorzaakt nieuwe opleverpunten

Tijdens het herstellen van de opleverpunten gaat de onderaannemer aan het werk aan zijn
onderdeel wat verbeterd moet worden. Het komt hierbij echter voor dat een onderaannemer
zelf of met zijn gereedschap, hulpmiddelen nieuwe opleverpunten veroorzaakt.
Bijvoorbeeld: een onderaannemer stoot tegen een pot verf om waardoor het tapijt moet
worden vervangen vanwege vlekken.

“De meeste opleverpunten ontstaan door beschadiging. Vlekken of krassen als iemand nog in de ruimte
moet zijn. Vieze schoenen of het omstoten van een fles olie of verf. Er zijn altijd partijen die elkaars
werk nog bevuilen nadat het af is.” (Hoofduitvoerder Muziekpaleis, Interview
opleverprocedure Tivoli Vredenburg, 2014).

Figuur 22: Verdeling ontstaan opleverpunten
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Uit de analyse  van de opleverpunten blijkt dat 24% van de opleverpunten ontstaat tijdens de
opleverfase. Dit is alle tijd tussen het moment van de vooropname en de volgende opname.
Meerdere werknemers hebben aangegeven dat dit om meerdere redenen kan gebeuren;
opleverpunten worden niet goed hersteld, herstellen van opleverpunten veroorzaakt nieuwe
opleverpunten of beschadigingen door andere werkzaamheden. Cijfers over de verhouding
tussen bovenstaande redenen zijn niet bekend.

33. Opleverpunten worden niet goed hersteld

Op het moment dat de onderaannemer klaar is met zijn werk op plek A (lees gereed gemeld)
gaat hij door met werken op plek B op de bouw. Op het moment dat de onderaannemer dan
gevraagd word om terug te gaan naar plek A om daar zijn fouten te herstellen zal dit, onder
invloed van de tijdsdruk, niet zijn prioriteit zijn. ‘Hierdoor worden de opleverpunten op
plek A snel afgeraffeld en daardoor niet goed hersteld’ (Hoofduitvoerder Muziekpaleis,
Interview opleverprocedure Tivoli Vredenburg, 2014). Dit heeft als gevolg dat het
opleverpunt niet goed word hersteld. Onder goed herstellen word het volgende verstaan:
‘het herstellen van het opleverpunt zodat de hoofduitvoerder of de opdrachtgever het punt
niet meer aanmerkt als opleverpunt, omdat het aan de vooraf gestelde eisen voldoet’. Dit
heeft als gevolg dat het opleverpunt niet goed word hersteld, onder goed herstellen word het
volgende verstaan: ‘het herstellen van het opleverpunt zodat de hoofduitvoerder of de
opdrachtgever het punt niet meer aanmerkt als opleverpunt’

“Je moet goed kijken wie je verantwoordelijk maakt voor het oplossen van de opleverpunten. Want
soms zijn sommige mensen nog bezig met andere dingen en laten ze de punten links liggen. Dus stel
iemand aan die er tijd voor heeft en zin in heeft.” (Projectdirecteur WUR, 2014).

“Veel problemen ontstaan bij het afwerken van de vele punten, hierdoor kom je in tijdnood. De
opleverdatum word niet veranderd en dus moeten alle punten erdoorheen gejaagd worden.”
(Projectmanager MMC, Interview opleverprocedure Meander Medisch Centrum, 2014).

34. Schoonmaken na herstelwerkzaamheden

Tijdens het herstellen van de opleverpunten ontstaan bevuilingen (knelpunt 5). Hierdoor
moet er na het herstel van de opleverpunten een schoonmaakploeg worden ingehuurd om
alle bevuilingen schoon te maken. Dit kost veel tijd en geld, vaak is er geen duidelijke
veroorzaker aan te wijzen en dan draait Heijmans voor de kosten op. Binnen Heijmans
wordt niet specifiek bijgehouden hoe hoog deze kosten zijn, hierdoor is er geen duidelijke
indicatie te geven voor deze kosten.

 “De meeste opleverpunten ontstaan door beschadiging. Vlekken of krassen als iemand nog in de
ruimte moet zijn. Vieze schoenen of het omstoten van een fles olie of verf. Er zijn altijd partijen die
elkaars werk nog bevuilen nadat het af is.” (Hoofduitvoerder Muziekpaleis, Interview
opleverprocedure Tivoli Vredenburg, 2014).



Bijlage Afstudeerrapport W.T. Debets Opleveren zonder opleverpunten?

Technische Universiteit Eindhoven – Heijmans Utiliteit 36| Pagina

Proces 2: Archiveren project

In deze fase wordt het project definitief gearchiveerd met als doel om zaken terug te kunnen
zoeken als dit om welke reden dan ook nodig is. Bij het archiveren wordt er veel aandacht
besteed aan de wettelijke en normatieve verplichting in het kader van archivering. Dit maakt
een overzichtelijke archivering mogelijk, wat er voor zorgt dat later alles makkelijk in te zien
is. In het contract is in sommige gevallen met de opdrachtgever een specifieke bewaartermijn
vastgesteld voor de archivering van het project, als dit niet het geval is word er een vaste
termijn na volledige afronding van het project aangehouden. De archivering van het project
gebeurt zowel digitaal als hard-copy zodat er altijd een back-up is in geval van een storing.

Proces 3: Evalueren project

Figuur 23: SADT 3: Evalueren Project

Proces 3.1: Externe evaluatie afnemen

In deze fase wordt er met de opdrachtgever een evaluatie gehouden om zo tot inzicht te
komen wat de externe partijen vinden van het bouwproces en de dienstverlening van
Heijmans. Door hier inzicht in te krijgen kunnen er eventueel aanpassingen gedaan worden
in het proces en de dienstverlening die Heijmans bied.
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35.        Andere verwachtingen opdrachtgever

Uit eerder genoemd knelpunt over de verwachting van de klant bij het project blijkt dat de
opdrachtgever soms andere verwachtingen had van het gebouw/project dan wat er nu
daadwerkelijk gebouwd is. Dit kan bij de evaluatie leiden tot een lagere beoordeling van
de klant/opdrachtgever over Heijmans.

“straks worden alle ontwerpen in BIM gemaakt en daarom kan je met een PC door je gebouw lopen,
daarom weet de klant al precies wat hij krijgt voordat het gebouwd word. Hierdoor komt de klant
niet voor onvoorziene dingen te staan bij de eindopname. Echter gebeurt dit nu nog niet.”
(Bimmanager, Kennismakingsgesprek, 2014)

35a.    Minder goede waardering eindevaluatie

Volgende op bovenstaand knelpunt valt af te leiden dat het verschil in verwachting van de
klant en het geleverde product kan leiden tot een minder goede waardering van de
klanttevredenheid bij de eindevaluatie. Daarnaast leidt discussie over opleverpunten
(respectievelijk knelpunt 17 en 28) ook tot een verminderde klanttevredenheid en daarmee
tot een minder goede waardering bij de eindevaluatie.

Proces 3.2: Interne evaluatie afnemen

In deze fase wordt er intern een evaluatie gehouden om zo tot inzicht te komen wat de
medewerkers van Heijmans die hebben meegewerkt aan het project vinden van de
samenwerking tijdens het project. In dit proces worden ook de sterke en zwakke punten
aangewezen binnen het integrale proces, door hier inzicht in te krijgen kunnen er eventueel
aanpassingen gedaan worden in het proces en de dienstverlening die Heijmans bied.
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Proces 4: Afronden project

Figuur 24: SADT 4: Afronden project

Proces 4.1: Ontmantelen project

Nadat alle werkzaamheden zijn verricht aan het project en het gebouw in gebruik kan
worden genomen word de bouwplaats ontmanteld en teruggegeven aan de eigenaar van de
grond.

Proces 4.2: Afsluiten project

Na het ontmantelen van de bouwplaats zijn alle werkzaamheden klaar aan het project en kan
het project gereed worden gemeld en kan het gehele project ook administratief worden
afgerond. Dit is hiermee ook meteen de laatste stap in het opleveringsproces.
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A.2 Onderzoek naar kernproblemen

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de eerste 3 taakstellingen besproken; Waarom
komt het kernprobleem voor, Hoe worden de problemen geprobeerd op te lossen en wat
zegt de literatuur over deze problemen? Eerst wordt de manier van data verzamelen
besproken, waarna de 6 kernproblemen uitgebreid aan het licht komen.

DataverzamelingA.2.1

Om de benodigde data te verzamelen zijn er interviews gehouden, hiervoor is er gesproken
met de volgende personen: Hoofduitvoerder, uitvoerders, projectmanager. Door de
verscheidenheid aan functies van de geïnterviewde wordt er een zo compleet mogelijk beeld
verkregen van de situatie op het Timmerhuis Rotterdam, omdat vanuit alle hoeken
informatie is verzameld.

Figuur A-25: Interviewopzet voor taakstelling 1

Voor de interviews was er een vooraf opgestelde lijst met vragen, de volgorde van deze
vragen stond vast maar tijdens het interview is er altijd ruimte geweest voor eigen inbreng
van de geïnterviewde, zo heeft de geïnterviewde veel vrijheid bij de invulling van zijn
antwoord. De interviews zijn 1-op-1 gehouden in een afgesloten rustige ruimte, dit zodat er
geen sociale druk stond op de geïnterviewde en er daarom geen sociaal gewenste
antwoorden werden gegeven. Daarnaast zijn alle interviews, wanneer daar toestemming toe
werd gegeven, digitaal opgenomen, zodat de interviews later konden worden terug
geluisterd en de informatie gedetailleerd kan worden uitgewerkt. De gehouden interviews
staan opgenomen in Bijlage D: Interviews.
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Voor de informatie uit de literatuur is er per kernprobleem gewerkt met verschillende
zoekcriteria, die dienen als onderwerp inkadering;

· Planning van vooropnames wordt niet gehandhaafd:
o Dynamische planning;
o LEAN-plannen;
o Planningsmutaties.

· Uitvoerende partijen zijn blind voor eigen werk:
o Blind zijn voor eigen werk;
o Leercurve;
o Eigen vlees keuren;
o Kwaliteitscontrole.

· Herstel van opleverpunten levert nieuwe opleverpunten op:
o LEAN-plannen;
o Herstelwerk bouw;
o Verantwoordelijkheidsgevoel bouw;
o Beschadigingen bouw.

· Onduidelijke kwaliteitseisen leiden tot discussie:
o Kwaliteitscontrole bouw;
o Mutaties bouw;
o Kwaliteitseisen bouw;
o Controlemethodes kwaliteit.

· Er is niet genoeg tijd om opleverpunten te herstellen:
o Mutaties in de bouw;
o Meerwerk in de bouw;
o Tijdsplanning bouw;
o Herstelwerk bouw.

· Beslissingen worden gemaakt op basis van directe kosten:
o Risicoanalyse;
o Kostenanalyse;
o Directe kosten;
o Lange termijn denken/kosten.

Deze zoekcriteria zijn gebruikt op de volgende websites en instellingen:

· Google/ Google Scholar
· Universiteiten bibliotheek
· Sciencedirect
· Bouwwereld / CoBouw
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 Planning van vooropnames wordt niet gehandhaafdA.2.2

Uit de gehouden interviews komt naar voren dat ook op het project het Timmerhuis het
kernprobleem ‘planning van vooropnames wordt niet gehandhaafd’ voorkomt, een uitvoerder
zegt er over: “Ik  ben  gestopt  met  maken  van  nieuwe  overall  planningen,  dit  kost  te  veel  tijd,  we
maken gewoon elke week een weekplanning” (Uitvoerder Timmerhuis, 2015). In de bouw blijkt
bijna niks volgens planning te gaan waardoor de planning continu wordt overschreden of
men voorloopt op de planning, dit is een zogenaamd dynamisch proces. Echter zijn de
planningen die worden gemaakt niet dynamisch. Daarom wordt de overall planning slechts
eens in de maand aangepast, en wordt er elke week een nieuwe planning gemaakt voor de
week zelf. De oorzaak hiervoor is niet eenduidig; de projectmanager geeft aan dat er te
weinig capaciteit is op de bouw bij de uitvoerders om alles op tijd te kunnen controleren. De
uitvoerders vullen daarbij aan dat het erg moeilijk is om de bouw volgens planning te laten
verlopen, zo zegt de hoofduitvoerder: “Er is op de bouw geen onderaannemer die niet afhankelijk
is van een andere onderaannemer, er is altijd wel iemand die nog iets af moet hebben voordat de
volgende aan de gang kan. Dit zorgt ervoor dat er een soort van file ontstaat en dan is vertraging
onvermijdelijk” (Hoofduitvoerder Timmerhuis, 2015). Daarnaast wordt er door een uitvoerder
aangegeven dat het niet rekening houden met levertijden ook problemen oplevert, evenals
het te laat leveren van materialen door fabrikanten. Tenslotte wordt er door een uitvoerder
nog aangegeven dat de partijen op de bouw vaak akkoord gaan met een planning die ze
nooit gaan halen, “maar ze willen gewoon beginnen en dan zien ze wel waar het schip strand”. Een
andere uitvoerder omschrijft het als het maken van een valse start, in het begin lopen we al
uit op schema. “Als je zo begint dan zal je nooit aan het einde goed uitkomen.” (Uitvoerder
Timmerhuis, 2015).

Op het project het Timmerhuis proberen ze dit probleem, ‘planning van vooropnames wordt
niet gehandhaafd’, te ondervangen door het aanpassen van de planningen en het maken van
weekplanningen die up-to-date worden gehouden. Meerdere uitvoerders geven aan dat deze
oplossing niet ideaal is; “Het is nog niet de optimale manier. We zijn nu eigenlijk bezig om er maar
het beste van te maken.” (Hoofduitvoerder Timmerhuis, 2015). Een andere uitvoerder geeft aan
dat hij als enige op de bouw met LEAN-planningen werkt in de uitvoering, dit zorgt ervoor
dat de onderaannemers hun verantwoordelijkheid nemen en dat ze zorgen dat onderling
tussen de onderaannemers de communicatie en afstemming soepel verloopt. Daarnaast blijft
Heijmans hierdoor goed op de hoogte van de stand van zaken en hebben ze meer controle,
de betreffende hoofduitvoerder geeft hierbij aan dat hij denkt dat dit een goede manier is om
dit probleem te tackelen.

In de literatuur komen twee dingen naar voren; allereerst het dynamisch plannen. Jeroen
Leonard De Jong schijft hierover dat een statische planning een planning is die van te voren
vast staat en moeilijk kan worden aangepast, omdat er bij het plannen geen rekening is
gehouden met eventuele toekomstige wijzigingen. Daardoor kunnen
veranderingen/mutaties zo’n een impact hebben dat de planning niet te handhaven is (De
Jong, 2012). Daarnaast gaf een uitvoerder aan dat hij gebruik maakt van LEAN-plannen, de
literatuur schrijft hierover dat deze methode gebruikt wordt om een planning op te delen in
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kleinere stukken en deze samen met de uitvoerende partijen aan te pakken. “Zodat je
uiteindelijk in eider geval een planning hebt die door het hele team gedragen wordt.” (Turan, 2013).

Tijdens het onderzoek naar de kernproblemen ben ik aanwezig geweest op het project het
Timmerhuis, hier heb ik ook meegelopen met de opnames van de oplevering.  De problemen
die omschreven worden heb ik dan ook met eigen ogen mogen zien. Echter moet ik als
objectief persoon wel een aantal kanttekeningen schetsen bij de uitspraken uit de interviews.
Ten eerste wordt er aangegeven dat de uitvoerende partijen, voor een ruimte op de bouw,
afhankelijk zijn van elkaar. Dit heb ik ook meegemaakt en dit onderstreep ik dan ook
volledig. Echter is er door de uitvoerders van het Timmerhuis niet besloten om met de
uitvoerende partijen om de tafel te gaan om zo alles op elkaar af te stemmen. Een van de 11
uitvoerders geeft aan dit wel te doen door te werken met LEAN-plannen. Bij verdere
navraag bleek dat het werken met LEAN-plannen voor elk project van Heijmans verplicht is
voor elke uitvoerder. Het echte probleem is hier dan ook dat men zich niet aan de regels
houdt door niet te werken met LEAN-plannen. Als kanttekening moet wel vermeld worden,
dat de uitvoerder die LEAN-plannen wel toepast ook aangeeft, dat externe invloeden
(levertijden etc.) en een te lage capaciteit van uitvoerders op de bouw dan ook een probleem
blijven.

Oorzaken	
Uit het onderzoek naar dit kernprobleem komt naar voren dat dit kernprobleem, planning
van vooropnames wordt niet gehandhaafd, nog steeds voorkomt op het Timmerhuis
Rotterdam. Daarnaast komt ook naar voren dat dit kernprobleem 4 oorzaken kent. Als de
planning van vooropnames moet worden gehandhaafd dan zullen de 4 oorzaken moeten
worden opgelost, respectievelijk: Capaciteit van de uitvoerders is te laag, de planning is niet
dynamisch, er ontstaat filevorming onder de onderaannemers en de deadlines die gesteld
zijn worden niet geaccepteerd. In deze paragraaf zijn de 4 oorzaken onderzocht.

Figuur A-26: Oorzaken: Planning van vooropnames wordt niet gehandhaafd
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Capaciteit	van	de	uitvoerders	is	te	laag	
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, planning van vooropnames wordt niet
gehandhaafd, is dat de capaciteit onder de uitvoerders te laag is. Dit houdt in dat er te
weinig personeel is om het werk in het beschikbare tijdsbestek te voltooien. Dit zorgt voor
werkdruk. “Er is sprake van werkdruk als een werknemer niet kan voldoen aan de gestelde
kwalitatieve en kwantitatieve taakeisen. Met taakeisen worden de eisen bedoeld die aan het werk
gesteld worden. Zij kunnen variëren in hoeveelheid, kwaliteit en werktempo. Bij werkdruk werkt een
werknemer voortdurend onder hoge tijdsdruk en/of in een hoog tempo” (Insitituut Werk en Stress,
2008). Volgend hierop wordt te hoge werkdruk omschreven als: “Men spreekt van een hoge
werkdruk wanneer je het gevoel hebt stelselmatig niet of met veel moeite te kunnen voldoen aan de
eisen die gesteld worden aan het werk.” (Insitituut Werk en Stress, 2008). Als er gekeken wordt
naar de uitspraken in de interviews, bij het onderzoek naar de kernproblemen, dan wordt er
door meerdere uitvoerders aangegeven dat ze het werk “nauwelijks” gedaan krijgen. Dit
betekend dus dat de werkdruk onder de uitvoerders te hoog is.

Figuur A-27: Werkdruk

Als er gekeken wordt naar de oorzaak voor een te hoge werkdruk dan kan het volgende
gezegd worden: Bij een te hoge werkdruk, is de werkbelasting hoger dan de belastbaarheid
van de medewerker (zie bovenstaande figuur). De belastbaarheid van een medewerker is
verschillend per persoon, daarom is het ‘moeilijk’ om de belastbaarheid van een medewerker
te beïnvloeden. Aan de werkbelasting kan echter wel worden gewerkt. Bij het aanpakken
van deze oorzaak moet er dan ook worden gekeken naar het verminderen van de
werkbelasting. De definitie van werkbelasting luidt: “hoeveelheid werk die in een gegeven
tijdsperiode moet worden verricht” (Insitituut Werk en Stress, 2008). Uit de definitie van
werkbelasting valt op te maken dat de werkbelasting afhankelijk is van 2 variabelen:
Hoeveelheid werk en de gegeven tijdsperiode waarin het werk verricht moet worden
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Planning	is	niet	dynamisch	
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, planning van vooropnames wordt niet
gehandhaafd, is dat de planning niet dynamisch is. Door Jeroen de Jong wordt in ‘Heuristics
in dynamic scheduling’ gesproken over 2 soorten planningen; een robuuste planning en een
flexibele planning. Een robuuste planning is een planning die bestand is tegen
veranderingen, bij veranderingen hoeft er niet veel gesleuteld te worden aan de huidige
planning. Een flexibele planning is een planning die het makkelijk maakt om toekomstige
taken in te plannen. De oorzaak voor dit probleem valt te vinden in de achterstand die
optreedt op de planning, omdat deze achterstand ontstaat, loopt het project niet meer
volgens planning. Op het moment dat het project niet meer volgens planning loopt wordt de
planning aangepast, dit om de planning up-to-date te houden en om achterstand op de
planning inzichtelijk te maken.

	
Filevorming	onder	onderaannemers	
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, planning van vooropnames wordt niet
gehandhaafd, is dat er op de bouw filevorming ontstaat onder de onderaannemers. Over
deze filevorming weet een hoofduitvoerder het volgende te zeggen: “Er is op de bouw geen
onderaannemer die niet afhankelijk is van een andere onderaannemer, er is altijd wel iemand die nog
iets af moet hebben voordat de volgende aan de gang kan. Dit zorgt ervoor dat er een soort van file
ontstaat en dan is vertraging onvermijdelijk” (Hoofduitvoerder Timmerhuis, 2015). Zoals af te
leiden valt uit deze uitspraak, van de hoofduitvoerder van het Timmerhuis Rotterdam, zorgt
vertraging van een deelproces ervoor dat andere deelprocessen niet kunnen starten. Dit
zorgt ervoor dat een vertraging ergens in het (deel)proces, vertraging in het gehele proces
veroorzaakt. Als er wordt gekeken naar de oorzaak voor de filevorming dan zien we dat er
veel verschillende partijen rondlopen op de bouw die niet goed met elkaar communiceren
over de planning van hun werkzaamheden. De filevorming onder onderaannemers wordt
dus bepaald door 2 variabelen, dit zijn: het aantal partijen op de bouw en de slechte
communicatie met betrekking tot de planning tussen de onderaannemers.

	
Deadlines	worden	niet	geaccepteerd	
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, planning van vooropnames wordt niet
gehandhaafd, is dat de gestelde deadlines niet worden geaccepteerd. Hierover weet een
uitvoerder te vertellen; “de onderaannemers gaan akkoord met een planning voor de realisatie,
echter houden de onderaannemers zich bijna nooit aan de deadline in de planning. Ze willen gewoon
beginnen en dan zien ze wel waar het schip strand” (Uitvoerder Timmerhuis, 2015). Uit deze
uitspraak valt af te leiden dat de onderaannemer niet communiceert met Heijmans over de
planning van zijn uit te voeren werkzaamheden. Zo wordt er een planning gemaakt voor de
werkzaamheden van de onderaannemer, de onderaannemers gaat vervolgens akkoord met
deze planning. Maar aan het einde van het proces blijkt deze onderaannemer de opgestelde
planning niet te halen. Op het moment dat er gedurende het proces bekend wordt dat een
planning niet realistisch of haalbaar is, kan hier op worden ingespeeld. Op het moment dat
dit pas duidelijk wordt op het moment dat het werk al klaar had moeten zijn, dan kan het
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probleem niet meer worden gemanaged. Het probleem is, dat niet inzichtelijk is of een
onderaannemer volgens planning werkt en deze planning gaat halen.

Conclusie	

Concluderend uit het onderzoek naar het kernprobleem, de planning van vooropnames
wordt niet gehandhaafd, kan worden gezegd, dat dit kernprobleem 4 oorzaken kent. De 4
oorzaken luiden: capaciteit van uitvoerders te laag, planning is niet dynamisch, filevorming
onder onderaannemers en deadlines worden niet geaccepteerd. Uit verdiepend onderzoek
naar deze 4 oorzaken kwam het volgende naar voren:

- Capaciteit uitvoerders te laag;
Werkdruk wordt bepaald door 2 variabelen; hoeveelheid werk en de tijdsperiode
waarin dat werk verricht moet worden. De capaciteit van uitvoerders is te laag door
een te hoge werkdruk voor de uitvoerders.

- Planning niet dynamisch;
Achterstand op de planning wordt inzichtelijk gemaakt door de planning continu up-
to-date te houden, bij inzicht op deze achterstand kan hier op worden ingespeeld.

- Filevorming onder onderaannemers;
Filevorming ontstaat doordat bepaalde taken niet kunnen beginnen voordat andere
taken voltooid zijn, dit probleem wordt gevoed door de volgende 2 problemen; het
grote aantal partijen op de bouw en de slechte communicatie tussen onderaannemers
met betrekking tot de planning.

- Deadlines worden niet geaccepteerd;
Het is niet inzichtelijk voor de uitvoerders of een onderaannemer zijn planning gaat
halen of volgens planning werkt. Hierdoor kan er niks gedaan worden aan deze
achterstand.
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Uitvoerende partijen zijn blind voor eigen werkA.2.3

De medewerkers van Heijmans op het Timmerhuis erkennen het kernprobleem ‘uitvoerende
partijen zijn blind voor eigen werk’ en zeggen er ook mee te maken te hebben op het project,
“het is nou eenmaal zo dat een slager zijn eigen vlees niet goed kan keuren”. De uitvoerders zien het
ook voorbij komen bij de controles die de onderaannemers moeten uitvoeren op hun eigen
werk. ‘Op dit werk verplichten we de onderaannemers om hun eigen werk te controleren, zij zien 5
fouten waar wij er 30 zien. En omdat ze de fouten zelf niet zien worden deze ook niet goed
gerepareerd.’ (Uitvoerder Timmerhuis, 2015). Een andere uitvoerder vertelt dat een van de
onderaannemers zijn werk gereed had gemeld, echter vond hij toen 50 punten in de eerste
van 15 ruimtes. Dit zorgt er voor dat de controles veel tijd gaan kosten. Een hoofduitvoerder
geeft een aanvulling hierop, hij zegt; dat ze vaak twijfelen of het alleen ligt aan het blind zijn
voor eigen werk. Hij zegt dat de uitvoerende partijen er ook belang bij hebben om niet te veel
geld uit te geven anders zijn ze hun winstmarge kwijt, daardoor willen ze absoluut niet meer
dan nodig doen, “hierin zoeken ze de grens op.” (Hoofduitvoerder Timmerhuis, 2015), hieruit
blijkt dat er ook sprake is van een economisch belang bovenop het blind zijn voor eigen
werk.

Op het Timmerhuis probeert men dit probleem te ondervangen door de controles van de
onderaannemer streng te controleren, “dit kost echter enorm veel tijd en de voordelen van deze
manier van werken zijn daarom niet altijd waarneembaar.” Daarnaast wordt er continu gewerkt
met keuringsreferenties, dit zijn documenten waarin wordt vastgesteld wat de kwaliteit
moet zijn die de uitvoerende partij levert. Met deze methode wordt geprobeerd de
interpretatie van kwaliteitseisen zoveel mogelijk in te perken, ook geldt dit als referentie
voor controles. Zo kan er bij discussies worden teruggegrepen naar de referentie waarmee
iedereen akkoord is gegaan. Tenslotte geeft een projectmanager aan dat ze hun
onderaannemers verplichten om hun eigen kwaliteitsplannen te maken.

Deze methode wordt door de uitvoerders gezien als een goede poging, maar zij zien nog
steeds de problemen naar voren komen. Want ook blijkt dat de kwaliteitsplannen, die
gemaakt zijn door de onderaannemers zelf, niet door de werknemers van de
onderaannemers worden nageleefd. In combinatie met het eerder bevonden economische
belang van onderaannemers, heerst er bij Heijmans dan ook de indruk dat een
onderaannemer met de laagste prijs niet altijd de beste prijs biedt. De uitvoerders van het
Timmerhuis kunnen hier echter nog niet de vinger op de zere plek leggen.

In de literatuur zien we dat blind zijn voor eigen werk een begrip op zich is. Kruger en
Dunning schrijven in 1999 hier al over dat mensen zichzelf overschatten als het gaat om het
herkennen van eigen fouten. Als aanvulling hierop wordt er aangegeven dat de meerderheid
van de mensen zich ook niet bewust is van dit feit. (Kruger & Dunning , 1999) Dit houdt in
dat uitvoerende partijen onbewust onbekwaam zijn. Dit wordt door Noel Burch omschreven
als de eerste fase uit de ‘learningcurve’, dit is een leerproces dat begint met onbewust
onbekwaam, gevolgd door bewust onbekwaam, bewust bekwaam, en ten slotte onbewust
bekwaam (Burch, 1975).
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Tijdens het verblijf op het project het Timmerhuis Rotterdam heb ik gemerkt dat de
uitvoerende partijen blind zijn voor eigen werk, echter kan daarbij meteen het vermoeden
van een van de uitvoerders worden bevestigd dat het niet alleen ligt aan het ‘blind zijn voor
eigen werk’. Zo heb ik met eigen ogen gezien hoe de onderaannemer die de deuren plaatst
schroeven uit een reeds gekeurde deur draait en daarna in een nog niet gekeurde deur zet.
Kortom de deur die al gecontroleerd is voldoet niet meer. Later bleek dat de onderaannemer
niet genoeg schroeven bij zich had en toen expres te weinig schroeven in de deur heeft gezet
terwijl hij wist dat dat niet goed was. Hieruit blijkt voor het Timmerhuis dat er geen
verantwoordelijkheidsgevoel heerst onder de onderaannemers op de bouw, het lijkt erop
alsof ze ernaar kijken alsof het een verplicht werk is waar ze geen trots bij voelen om het
goed op te leveren, echter kan dit per project verschillend zijn. Ondanks de conclusie dat elk
project verschillend is, als het gaat om verantwoordelijkheidsgevoel van de onderaannemers,
moet er aandacht worden besteed aan het verhogen en behouden van dit
verantwoordelijkheidsgevoel bij de onderaannemers.

Oorzaken	
Uit het onderzoek naar het kernprobleem, uitvoerende partijen zijn blind voor eigen werk,
komt naar voren dat het kernprobleem ook op het Timmerhuis voorkomt, en ook gezien
wordt als een groot probleem. De (hoofd)uitvoerders zien het dus als een groot probleem, zij
geven hierbij aan dat er 2 verschillende oorzaken zijn voor dit probleem. Aan de ene kant
‘het gegeven’ dat iedereen blind is voor eigen werk, aan de andere kant de verschillende
belangen tussen de onderaannemers en Heijmans. Deze 2 problemen samen leiden er toe dat
het kernprobleem, uitvoerende partijen zijn blind voor eigen werk, voorkomt. Het oplossen
van dit kernprobleem hangt dan ook af van het oplossen van deze 2 oorzaken voor dit
kernprobleem.

Figuur A-28: Oorzaken: Uitvoerende partijen zijn blind voor eigen werk

Iedereen	is	blind	voor	eigen	werk	
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, uitvoerende partijen zijn blind voor eigen
werk, is het feit dat iedereen blind is voor eigen werk. Over blind voor eigen werk wordt
vaak gezegd dat het een gegeven is dat iedereen blind voor eigen werk is, echter geeft
Kruger Dunning aan dat het grootste probleem hierbij is dat men zich niet bewust is van het
feit dat ze blind zijn voor eigen werk (Kruger & Dunning , 1999). Daarnaast toont aanvullend
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onderzoek van Dunning aan, dat mensen die denken dat zij bewust zijn van blindheid voor
eigen werk juist niet bewust zijn van hun blindheid en daarom juist meer fouten maken
(Dunning, 2004). Uit de uitspraak van Kruger en Dunning kan worden geconcludeerd, dat
blind zijn voor eigen werk voor het grootste deel wordt veroorzaakt doordat men zich niet
bewust is van blindheid voor eigen werk. Daarnaast zorgt overschatting van eigen kunnen
ook voor blindheid voor eigen werk.

	
Verschillende	belangen	tussen	betrokken	partijen	
Een van de oorzaken, voor het blind zijn voor eigen werk, is de verschillende belangen
tussen de betrokken partijen. Het verschil in belangen tussen Heijmans en de
onderaannemers zorgt ervoor dat onderaannemers bijvoorbeeld niet het nut zien van het
keuren van eigen werk en het bewust worden van blind zijn voor eigen fouten. Dit kan er
dan voor zorgen dat sommige partijen soms bewust blind zijn voor eigen werk. Als er wordt
gekeken naar het probleem, dan zien we dat dit draait om de verschillende belangen tussen
de betrokken partijen. Deze verschillende belangen ontstaan omdat de partijen niet het
zelfde doel nastreven. Dit wordt gevoed door verschillende financiële belangen tussen de
partijen.  Zo  wil  Heijmans  een  zo  hoog  mogelijke  kwaliteit  voor  zo  min  mogelijk  geld,  de
onderaannemer wil daarentegen zo veel mogelijk geld voor de te leveren kwaliteit. Hier kan
dus worden gesproken over de Prijs-Kwaliteit verhouding. Deze verhouding dient in balans
te zijn voor zowel Heijmans als haar onderaannemers. Op het moment dat deze verhouding
in balans is, zullen de betrokken partijen op de bouw de zelfde belangen nastreven. Het blijkt
dus belangrijk dat een partij wordt ingekocht met de juiste prijs-kwaliteitverhouding. Om
vast te stellen of een partij ingekocht is met de juiste prijs-kwaliteit, moet er bekend zijn wat
de juiste prijs-kwaliteitsverhouding is.

Conclusie	
Concluderend uit het onderzoek naar het kernprobleem, uitvoerende partijen zijn blind voor
eigen werk, kan worden gezegd, dat het kernprobleem wordt veroorzaakt door 2 oorzaken,
namelijk; Iedereen is blind voor eigen werk en verschillende belangen tussen betrokken
partijen. Uit het onderzoek naar deze 2 oorzaken kwam naar voren dat blindheid voor eigen
werk grotendeel wordt veroorzaakt door overschatting van eigen kunnen en het niet bewust
zijn van blindheid voor eigen werk. Bij de verschillende belangen tussen betrokken partijen
kwam naar voren dat dit probleem wordt veroorzaakt door het inkopen van partijen met de
foute prijs-kwaliteitverhouding.
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Herstel van opleverpunten levert nieuwe opleverpunten opA.2.4

In de interviews kwam naar voren dat het kernprobleem ‘herstel van opleverpunten levert
nieuwe opleverpunten op’ op het Timmerhuis een groot probleem is, er ontstaan veel
opleverpunten door beschadigingen van eigen of andermans werk. Een projectmanager geeft
aan dat als je bijna 200 man hebt rondlopen op de bouwplaats er altijd wel schade ontstaat,
bewust dan wel onbewust. Hierbij wordt een voorbeeld gegeven van het expres bekrassen
van een ruit. Een uitvoerder geeft aan dat dit probleem ontstaat door het niet respecteren van
andermans werk, en “niemand (positieve uitzonderingen daar gelaten) geeft zelf aan bij de
uitvoerders dat ze ergens een kras hebben veroorzaakt”. Daarnaast heeft het, naar mening van en
uitvoerder, ook met laksheid te maken van de partijen op de bouw, “men let niet goed op waar
ze loopt en wat ze doet”. Ook geeft een uitvoerder aan dat de uitloop van planning er voor
zorgt dat er meer mensen op de bouw rondlopen dan normaal om het werk in te halen,
hierdoor krijg je een onoverzichtelijke bouw en ontstaan er schades. Tenslotte geeft een
uitvoerder nog aan dat de uitvoerende partijen meer gereedschappen meenemen in de
ruimte voor herstel dan strikt noodzakelijk, dit zorgt ervoor dat de
karren/gereedschapskisten van de onderaannemers overvol zitten en er meer kans is op
schade door uitvallende en uitstekende gereedschappen.

Op het Timmerhuis proberen ze dit probleem zoveel mogelijk te ondervangen door continu
te controleren op opleverpunten en het gedrag van de partijen die op de bouw rondlopen.
Ook worden in bepaalde ruimtes die al klaar zijn beschermingsmaatregelen ingesteld, denk
hierbij aan hoesjes om de schoenen en poten van trappen. Een van de uitvoerder gebruikt het
LEAN-plannen als oplossing, hij werkt hier mee zodat er geen chaos in de ruimte ontstaat en
dat er onder de onderaannemers sociale controle heerst waardoor zij elkaar aanspreken of
fouten. Hiermee zijn de uitvoerders niet de enige die controleren maar de andere
onderaannemers ook, dit vindt deze uitvoerder een goede methode. Alleen merkt hij nog
wel op dat het voor sommige complexe ruimtes bijna onmogelijk is. En de voorwaarde om
het te laten werken is wel dat iedereen ermee werkt en zich aan de afspraken houdt die bij
het LEAN-plannen horen.

Uit de interviews komen twee dingen voornamelijk naar voren als oorzaak voor dit
kernprobleem; ten eerste het missen van verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor
andermans werk, en ten tweede de chaos op de bouw in drukke tijden. In de literatuur komt
hierover het volgende naar voren; “Zelfsturing verenigt resultaatverantwoordelijkheid met de
‘menselijke maat’, ‘klein binnen groot’ en slimmer werken. Meer zelfsturing, eigen
verantwoordelijkheid en initiatiefkracht zijn een noodzaak aan het worden in moderne organisaties”
(Managementsite, 2015). Andere bronnen over LEAN-plannen geven aan dat LEAN-plannen
zorgt voor deze noodzakelijke verantwoordelijkheid. “Door de besprekingen vooraf kennen de
leden van het bouwteam elkaar. Dit geeft een betere sfeer en het gevoel van respect en waardering voor
elkaar is veel groter” (Kole & Diersen, 2010).

Wat valt op te merken uit de interviews en de literatuur is de noodzaak van
verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor andermans werk. Tijdens mijn verblijf op het
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Timmerhuis gedurende het onderzoek naar de kernproblemen viel het op dat dit een groot
probleem is. De uitvoerders geven dit ook aan, en ik heb het zelf meegemaakt; er is schade
ontstaan maar niemand heeft het gedaan en niemand neemt verantwoordelijkheid.
Daarnaast heb ik gezien dat Heijmans partijen aanneemt die een klein deel van de ruimte
moeten realiseren, denk hierbij aan bijvoorbeeld alleen de plinten. Daarom worden er voor
één ruimte 5 verschillende onderaannemers ingekocht, hierdoor lopen er veel verschillende
partijen rond in een ruimte wat bijdraagt aan de chaos.

Oorzaken	
Onderzoek naar het kernprobleem, herstel van opleverpunten levert nieuwe opleverpunten
op, heeft uit gewezen dat het kernprobleem ook op het Timmerhuis voorkomt. De
(hoofd)uitvoerders laten blijken dat er 5 oorzaken zijn die leiden tot dit kernprobleem;
Vandalisme, chaos op de bouw door te veel personen op de bouw, laksheid van
onderaannemers, er is geen respect voor andermans werk en er heerst geen
verantwoordelijkheidsgevoel. Deze 5 oorzaken samen zorgen ervoor dat het herstel van
opleverpunten nieuwe opleverpunten veroorzaakt. Daarom hangt het oplossen van dit
kernprobleem ook samen met het oplossen van de 5 genoemde oorzaken. In deze paragraaf
zijn de 5 oorzaken onderzocht.

Figuur A-29: Oorzaken: herstel opleverpunten veroorzaakt nieuwe opleverpunten
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Vandalisme	
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, herstel van opleverpunten levert nieuwe
opleverpunten op, is vandalisme. Vandalisme is een pijnlijke kwestie, het houdt namelijk in
dat een van je werknemers of onderaannemers vernieling heeft aangericht. Dit zorgt voor
wantrouwen onder de betrokken partijen, omdat iemand dit gedaan heeft maar dit
verborgen houdt voor zijn medewerkers. Vandalisme wordt veroorzaakt door baldadigheid
en het gebrek aan betrokkenheid.

Chaos	door	te	veel	personen	op	de	bouw	
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, herstel van opleverpunten levert nieuwe
opleverpunten op, is chaos door teveel personen op de bouw. Chaos op de bouw is een veel
voorkomend probleem, onder invloed van de achterstand op de planning worden bepaalde
taken tegelijk uitgevoerd. Dit leidt ertoe dat er meer mensen op de bouw rondlopen dan
normaal en dit leidt tot chaos op de bouw. Chaos op de bouw zorgt er vervolgens voor dat er
meer opleverpunten ontstaan bij de herstelwerkzaamheden. Dit probleem wordt veroorzaakt
door het hoge aantal mensen in een ruimte en het niet afstemmen van de planning tussen
onderaannemers.

Laksheid	van	onderaannemers	
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, herstel van opleverpunten levert nieuwe
opleverpunten op, is de laksheid van onderaannemers. Dit komt volgens meerdere
uitvoerders door het volgende: “men let niet goed op waar ze loopt en wat ze doet”, dit wijst op
laksheid. Laksheid is een moeilijk onderwerp, het impliceert namelijk dat je onderaannemers
geen waarde hechten aan het leveren van kwaliteit, daardoor let men vervolgens ook niet op
wat ze doet en waar ze loopt. Laksheid heeft voor een deel ook met
verantwoordelijkheidsgevoel te maken. Als er gekeken wordt naar het probleem dan moet er
dus verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd worden. Het gebrek aan
verantwoordelijkheidsgevoel heeft te maken met de verschillende belangen die de betrokken
partijen hebben. Zoals eerder uitgelegd ontstaan deze verschillende belangen omdat de
partijen niet het zelfde doel nastreven. Dit wordt gevoed door verschillende financiële
belangen tussen de partijen. Zo wil Heijmans een zo hoog mogelijke kwaliteit voor zo min
mogelijk geld, de onderaannemer wil daarentegen zo veel mogelijk geld voor de te leveren
kwaliteit. Hier kan dus worden gesproken over de Prijs-Kwaliteit verhouding. Deze
verhouding dient in balans te zijn voor zowel Heijmans als haar onderaannemers. Op het
moment dat deze verhouding in balans is, zullen de betrokken partijen op de bouw de zelfde
belangen nastreven. Het blijkt dus belangrijk dat een partij wordt ingekocht met de juiste
prijs-kwaliteitverhouding. Om vast te stellen of een partij ingekocht is met de juiste prijs-
kwaliteit, moet er bekend zijn wat de juiste prijs-kwaliteitsverhouding is.

Geen	respect	voor	andermans	werk	
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, herstel van opleverpunten levert nieuwe
opleverpunten op, is dat er geen respect is voor andermans werk. Op het moment dat
onderaannemers geen respect hebben voor andermans werk, dan zullen zij niet voorzichtig
handelen en omgaan met het gedane werk. Op het moment dat niet voorzichtig wordt
omgegaan met al voltooid werk zal er in bijna elk geval schade ontstaan, dus opleverpunten.
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Het niet hebben van respect voor andermans werk is een mentaliteitskwestie en heeft te
maken met samenwerkingsgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel. Op het moment dat dit
gevoel ontbreekt, dan zal er geen respect zijn voor andermans werk. Zoals bij het vorige punt
ook besproken, heeft het missen van verantwoordelijkheidsgevoel te maken met het hebben
van verschillende belangen. Waar Heijmans zo goedkoop mogelijk het gebouw wil realiseren
op het gewenste kwaliteitsniveau, daar wil de onderaannemer zo min mogelijk tijd en geld
besteden om hun werk goedgekeurd te krijgen. Dit probleem valt terug te leiden tot het
inkopen van partijen met de juiste prijs-kwaliteitverhouding. Op het moment dat partijen
met de juiste prijs-kwaliteitverhouding worden ingekocht, zullen er geen verschillende
belangen meer zijn. Hierdoor zal er een gemeenschappelijk belang zijn om kwaliteit te
leveren en daarmee respect voor andermans werk.

Geen	verantwoordelijkheidsgevoel	
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, herstel van opleverpunten levert nieuwe
opleverpunten op, is dat er geen verantwoordelijkheidsgevoel heerst onder de
onderaannemers. Als er geen verantwoordelijkheidsgevoel heerst betekend dat, dat de
onderaannemers zich niet verbonden voelen met het project. Op het moment dat dit het
geval is, zal diegene zich niet verantwoordelijk voelen voor het werk dat hij verricht, maar
ook zal diegene laks worden. Ook dit probleem valt terug te leiden tot de verschillende
belangen tussen de betrokken partijen. Zoals eerder besproken wordt dit gevoed door
verschillende financiële belangen tussen de partijen. Zo wil Heijmans een zo hoog mogelijke
kwaliteit voor zo min mogelijk geld, de onderaannemer wil daarentegen zo veel mogelijk
geld voor de te leveren kwaliteit. Hier kan dus worden gesproken over de Prijs-Kwaliteit
verhouding. Deze verhouding dient in balans te zijn voor zowel Heijmans als haar
onderaannemers. Op het moment dat deze verhouding in balans is, zullen de betrokken
partijen op de bouw de zelfde belangen nastreven. Het blijkt dus belangrijk dat een partij
wordt ingekocht met de juiste prijs-kwaliteitverhouding. Om vast te stellen of een partij
ingekocht is met de juiste prijs-kwaliteit, moet er bekend zijn wat de juiste prijs-
kwaliteitsverhouding is.

Conclusie	
Uit het onderzoek naar het kernprobleem, herstel opleverpunten levert nieuwe
opleverpunten op, kan worden geconcludeerd, dat dit kernprobleem terug kan worden
geleidt tot 5 oorzaken, namelijk; vandalisme, chaos door teveel personen op de bouw,
laksheid van onderaannemers, geen respect voor andermans werk, geen
verantwoordelijkheidsgevoel. De problemen die hierachter liggen bestaan uit twee
onderdelen: slechte afstemming van planning tussen de onderaannemers en het inkopen van
partijen volgens een foute prijs-kwaliteitverhouding.
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Onduidelijke gehanteerde kwaliteitseisen leiden tot discussieA.2.5

Op het Timmerhuis blijkt dit probleem zich op twee manieren voor te doen, zo zijn er
wandplaten die in een bepaald patroon moeten worden gelakt op aanwijzing van de
architect. Echter is het zo dat de architect niet aanwezig is voor aanwijzingen en haar ideeën
niet kan verwoorden op papier. Waardoor de uitvoering aan de schilder over blijft die aan de
hand van een foto een eigen interpretatie van de manier van lakken moet ontwikkelen,
zonder te weten of de architect het mooi vind. En daarnaast geeft een uitvoerder aan dat er
geen uniforme manier van opnemen bestaat omdat iedereen anders kijkt. Een van de
uitvoerders maakt dit duidelijk met een voorbeeld “we stuurden twee uitvoerders een ruimte in,
beide vonden ongeveer 50 opleverpunten, echter zaten daar 30 verschillende tussen”. Volgens een
uitvoerder valt dit probleem te wijten aan de subjectiviteit die gemoeid gaat met de
kwaliteitseisen. Dit sluit meteen aan op een ander probleem namelijk dat iedereen een
andere manier van kijken heeft, waardoor er geen eenduidige manier van controleren is. Als
de onderaannemer dan een lijst krijgt met opleverpunten die eerst niet gezien waren maar
later wel, dan ontstaat er discussie. Een uitvoerder geeft als aanvulling hierop aan dan er in
de contracten niet duidelijk wordt gesproken over de kwaliteit, op het Timmerhuis betrof het
hier grote wandpanelen in de kern die moesten worden voorzien van een
olievlekkenpatroon. De kwaliteit van deze panelen was niet vastgelegd in het contract en
ook niet in het bestek, hier werd alles dus afhankelijk van mening van de architect. Tenslotte
geeft een projectmanager aan dat er sprake is van andere belangen bij de onderaannemer
dan bij de uitvoerders, dit heeft te maken met de prijs tegenover de kwaliteit. Heijmans wil
hierin het beste van beide, waar in de praktijk de onderaannemer niet meer wil doen dan
nodig omdat dit extra tijd en geld kost. (Uitvoerder Timmerhuis, 2015)

Om dit probleem te tackelen wordt er op het Timmerhuis gewerkt met keuringsreferenties,
dit document geeft duidelijk weer wat de kwaliteit is die geleverd moet worden, deze
documenten worden gekeurd door de onderaannemer, Heijmans en de
opdrachtgever/architect. Op moment van keuren kan deze referentie bij de hand worden
gehouden en in geval van discussie kan hier naar verwezen worden. Echter geven de
hoofduitvoerder en de projectmanager hierbij aan dat deze referenties niet altijd gebruikt
worden tijdens het keuren, en de keuringsreferenties zijn niet altijd gemaakt of af. Dit valt te
wijten aan de veranderende wens van de architect, waardoor er mutaties ontstaan. Op het
moment dat er geen referentie is ontstaat er ruimte voor discussie. Op het Timmerhuis werkt
Heijmans met een kritisch persoon die aangesteld is om objectief de kwaliteitscontroles te
houden, hierdoor ontstaat er een soort van externe controle op het werk. Hierbij wordt wel
aangegeven door dat deze kritische persoon ook minder kritisch wordt gedurende het
project en daarmee minder objectief.

De literatuur zegt hierover het volgende; “Kwaliteit wordt geleid vanaf bovenaf, echter
geïmplementeerd van onderaf. Uw management- of leiderschapsteam zal niet genoeg profijt
ondervinden als niet iedereen machtiging heeft over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om actie
te ondernemen en om hun eigen verantwoordelijke gebieden te kunnen verbeteren.” (SixSigma, 2015).
Bovenstaand citaat bevestigt de noodzaak dat iedereen die met kwaliteitscontroles werkt
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dezelfde methode toepast en volledig op de hoogte is van deze werkwijze, zo kan een
maatregel wel worden voorgeschreven maar deze wordt vervolgens niet altijd uitgevoerd.
Een andere bron bevestigt de problemen die ontstaan door mutaties tijdens de bouw, in het
geval van de eerder genoemde wandpanelen in de kern van het Timmerhuis is een
veranderende wens van de architect aan de uitstraling ook een mutatie.; “De veranderende
wens van de opdrachtgever leidt tot 200 wijzigingen tijdens het bouwproces. Bij geen wijzigingen zal
er 3,5% van de aanneemsom worden bespaard.” (Kroos, 2015).

Tijdens mijn tijd op het project het Timmerhuis Rotterdam zag ik dat subjectiviteit een groot
probleem is, niet alleen in de kwaliteitseisen maar ook in de manier van het beoordelen en
keuren van de kwaliteit van het werk. Subjectiviteit is namelijk een mens eigen, maar daarbij
moet vermeld worden dat de eisen naar mening van de uitvoerders van het Timmerhuis ook
te veel ruimte open laten voor subjectiviteit. Op het project liep een opzichter rond die hielp
met het controleren van de kwaliteit, bij zijn aanstelling was hij zeer kritisch maar gedurende
zijn tijd op het project werden de controles minder streng. Zo zij een uitvoerder: “We hebben
hem gelukkig al een stuk minder streng weten te maken.”. Hieruit blijkt dat de uitvoerders niet
alleen met subjectiviteit te maken hebben maar dit ook zelf veroorzaken. Dan kwam ook
naar voren dat er vaak wel keuringsreferenties waren maar deze werden vanwege tijdsdruk
en ‘betweterigheid’ niet gebruikt tijdens de keuring. We spreken hier van ‘betweterigheid’
omdat de uitvoerders letterlijk tegen mij zeiden ‘dat ze zelf wel beter wisten wat de architect goed
vond’. Het probleem is dan ook tweezijdig, enerzijds is er ruimte voor subjectiviteit in de
eisen, door het niet duidelijk omschrijven van de eisen, en anderzijds veroorzaken de
uitvoerders zelf ook een deel van de subjectiviteit. Uit de interviews kwam ook naar voren
dat mutaties een groot probleem vormen na navraag binnen Heijmans blijkt dat Heijmans
druk bezig is met procesveranderingen om mutaties tegen te gaan, aan de hand van het
onderzoek; ‘Mutatieloos bouwen’ (Kroos, 2015). Naar mijn mening zal het uitblijven van
mutaties een hoop problemen voorkomen, omdat een mutatie ook kan inhouden dat de
architect of de opdrachtgever andere eisen gaat stellen aan de kwaliteit.

Oorzaken	

Uit onderzoek naar het kernprobleem, onduidelijke gehanteerde kwaliteitseisen leiden tot
discussie, komt naar voren dat het kernprobleem op het Timmerhuis te Rotterdam
voorkomt. De (hoofd)uitvoerders geven aan dat dit wordt veroorzaakt door de volgende 4
oorzaken; Er is geen uniforme keuringsmethode, er heersen verschillende belangen tussen de
betrokken partijen, de kwaliteit wordt niet goed vastgelegd in de contracten, er is ruimte
voor subjectiviteit in de kwaliteitseisen. Deze 4 oorzaken zorgen ervoor dat dit kernprobleem
voorkomt. Dit betekent dan ook dat het oplossen van dit kernprobleem afhankelijk is van het
oplossen van de 4 genoemde kernproblemen. In deze paragraaf worden de 4 oorzaken voor
dit kernprobleem besproken.
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Figuur A-30: Oorzaken: Onduidelijke kwaliteitseisen leiden tot discussie

Geen	uniforme	keuringsmethode	
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, onduidelijke gehanteerde kwaliteitseisen
leiden tot discussie, is dat er geen uniforme keuringsmethode wordt gehanteerd. Tijdens de
controles/opnames (vooropnames t/m eindopname) wordt het werk gecontroleerd op
opleverpunten. De reden dat er in deze fase discussie ontstaat, is dat er geen uniforme
keuringsmethode wordt gehanteerd. Dit houdt in dat per uitvoerder de manier van keuren
verschillend is. Dit zorgt ervoor dat elke keuring die wordt uitgevoerd een ander resultaat
heeft, hierdoor wordt er niet een eenduidig kwaliteitsniveau geleverd. Als er wordt gekeken
naar een uniforme keuringsmethode, dan blijkt dat er al een voorschrift ligt voor de
keuringen. Dit houdt dus in dat de uniforme keuringsmethode al voorhanden is, maar dat
deze niet door iedereen gebruikt wordt. Daarmee verschuift de oorzaak van het probleem,
van het niet hebben van een uniforme keuringsmethode, naar het niet hanteren van de
voorschriften.

Verschillende	belangen	tussen	betrokken	partijen	
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, gehanteerde kwaliteitseisen leiden tot
discussie, is de verschillende belangen tussen de betrokken partijen. Het verschil in belangen
tussen Heijmans en de onderaannemers zorgt ervoor dat onderaannemers niet hetzelfde doel
nastreven op bijvoorbeeld het gebied van kwaliteit. Deze verschillende belangen ontstaan
omdat de partijen niet het zelfde doel nastreven. Zoals in de vorige paragraaf beschreven,
hebben Heijmans en haar onderaannemers een ander doel dat ze nastreven. Dit heeft te
maken met het feit, dat Heijmans voor zo min mogelijk geld het gewenste kwaliteitsniveau
behaald, de onderaannemer met zo min mogelijke moeite en zoveel mogelijk inkomsten zijn
werk goedgekeurd krijgt. Dit heeft te maken met de methode waarop wordt ingekocht, op
dit moment is het inkoopproces gebaseerd op kosten. In dit proces wordt dus bijna altijd de
goedkoopste partij aangenomen voor het werk, hierbij blijkt achteraf vaak dat de kwaliteit
niet van het gewenste niveau is (Inkoopmanager, 2015). Dit heeft dus te maken met de prijs-
kwaliteitverhouding waarop een partij wordt ingekocht. Deze verhouding dient in balans te
zijn voor zowel Heijmans als haar onderaannemers. Op het moment dat deze verhouding in
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balans is, zullen de betrokken partijen op de bouw de zelfde belangen nastreven. Om vast te
stellen of een partij ingekocht is met de juiste prijs-kwaliteit, moet er bekend zijn wat de
juiste prijs-kwaliteitsverhouding is

Kwaliteit	niet	goed	vastgelegd	in	contracten	
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, onduidelijke gehanteerde kwaliteitseisen
leiden tot discussie, is het niet goed vastleggen van de kwaliteit in de contracten. Kwaliteit is
een begrip dat moeilijk objectief te maken valt, een kwaliteitseis kan nog zo duidelijk de
kwaliteit omschrijven; maar uiteindelijk gaat het erom hoe degene die keurt het object ziet.
Denk hierbij aan verschillende lichtsituaties, verschillende kleuren. Beide dragen eraan bij
dat het keuren van kwaliteit een subjectief iets is. Heijmans gebruikt voor het keuren van de
kwaliteit keuringsreferenties. Keuringsreferenties zijn documenten waar doormiddel van
foto’s, met tekst en uitleg, de minimale kwaliteit wordt beschreven. Deze documenten
worden in overleg met de Opdrachtgever en de Onderaannemers opgesteld en dienen ook
door hun te worden goedgekeurd. De oorzaak van dit probleem is te vinden in de
onduidelijkheid over de kwaliteit in de inkoopfase. Tijdens de inkoopfase is wel bekend dat
een wand bijvoorbeeld afwerkingsklasse A moet hebben, maar hoe zich dit in de praktijk zal
uiten is niet duidelijk voor de betrokken partijen. Dit probleem uit zich voornamelijk bij de
wensen die de opdrachtgever heeft. Meerdere managers binnen Heijmans vragen zich af of
de opdrachtgever deskundig genoeg is om een goede uitvraag samen te stellen voor de
bouw van zijn project. De meeste opdrachtgevers bouwen maar eens in de 20 jaar een nieuw
gebouw, daarom zal er dus vaak geen kennis zijn bij de opdrachtgever over de eisen die
gesteld worden. Deze problemen duiden op een gebrek aan verwachtingsmanagement van
Heijmans naar haar opdrachtgevers toe. Het probleem is dus dat de uitvraag van de klant
niet duidelijk is of niet genoeg gespecifieerd is.

Ruimte	voor	subjectiviteit	in	de	kwaliteitseisen	
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, onduidelijke gehanteerde kwaliteitseisen
leiden tot discussies, is de ruimte voor subjectiviteit in de kwaliteitseisen. Zoals eerder
aangegeven is het moeilijk om kwaliteit objectief vast te leggen. Een kwaliteitseis kan nog zo
duidelijk de kwaliteit omschrijven, maar uiteindelijk gaat het erom hoe degene die keurt het
object ziet. Denk hierbij aan verschillende lichtsituaties, verschillende kleuren. Beide dragen
eraan bij dat het keuren van kwaliteit een subjectief iets is. Als er gekeken wordt naar de
contracten die worden afgesloten met de onderaannemer dan valt op te merken dat voor elk
onderdeel van de bouw een kwaliteitseis staat omschreven, echter gaat het hier om
standaardeisen. Denk hierbij aan afwerkingsklasse A voor binnenwand X, een voorbeeld van
de afwerkingsklassen voor Gyproc binnenwanden staat hieronder:
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Figuur A-31: Afwerkingsklasse A Gyproc binnenwanden

In bovenstaande figuur staat een voorbeeld van afwerkingsklasse A voor Gyproc-
binnenwanden. De rechterkant van de figuur omvat een aantal meetbare waarden, deze
meetbare waarden zorgen ervoor dat dit gedeelte van de eis objectief te beoordelen is. Maar
als er dan wordt gekeken naar de linkerkant van de figuur, dan ontstaat er ruimte voor
subjectiviteit. “Nagenoeg geen oneffenheden en groeven zichtbaar onder direct licht.”, deze eis geeft
ruimte voor subjectiviteit omdat niet iedereen hetzelfde ziet/kijkt. Als er wordt gekeken naar
het probleem dan moet er gezorgd worden dat alle onderdelen van de kwaliteitseisen die
ruimte laten voor subjectiviteit worden afgedekt. Heijmans werkt hiervoor met
keuringsreferenties, dit zijn documenten die worden opgesteld op het moment dat een
repeterend element van het project voor het eerst is gemaakt. Op dat moment wordt dit, als
eerst geplaatste, element als referentie gebruikt voor de rest van het project. Het probleem
van deze oorzaak is dat er niet een eenduidige manier van het toepassen en opstellen van
keuringsreferenties wordt toegepast.

Conclusie	

Uit het onderzoek naar het kernprobleem, onduidelijke gehanteerde kwaliteitseisen leiden
tot discussie, kan worden geconcludeerd, dat dit kernprobleem 4 oorzaken kent, namelijk;
geen uniforme keuringsmethode, verschillende belangen, kwaliteit niet goed vastgelegd in
contracten, ruimte voor subjectiviteit in kwaliteitseisen. De problemen achter deze 4
oorzaken zijn de volgende:

- Voorgeschreven eenduidige keuringsmethode wordt niet gehanteerd;
- Partijen worden ingekocht op basis van een foute prijs-kwaliteitverhouding;
- De uitvraag van de klant is niet duidelijke of niet genoeg gespecificeerd
- Er wordt geen eenduidige manier toegepast voor het opstellen en toepassen van

keuringsreferenties.



Bijlage Afstudeerrapport W.T. Debets Opleveren zonder opleverpunten?

Technische Universiteit Eindhoven – Heijmans Utiliteit 58| Pagina

Er is niet genoeg tijd om alle punten te herstellenA.2.6

Ook op het Timmerhuis komt het kernprobleem ‘Er  is  niet  genoeg  tijd  om  alle  punten  te
herstellen’ voor, er worden nu al problemen voorzien voor de laatste weken voor de
eindoplevering. “Er wordt op het laatste moment nog een tegelvloer gelegd in de hal van het gebouw.
Alle opleverpunten die dat met zich meebrengt kunnen niet worden opgelost voor de eindoplevering.”
(Uitvoerder Timmerhuis, 2015). Volgens een uitvoerder ligt het probleem voor een groot deel
bij Heijmans zelf: ‘want we denken te lang dat we het wel halen en dan moeten we aan het einde toch
ineens gaan rennen. Als je zorgt dat je tijd over hebt dan is een lange levertijd geen probleem of een
kleine uitloop. Maar dan moet je wel zorgen dat je aan de deadline houdt die is gesteld.’ (Uitvoerder
Timmerhuis, 2015). De uitvoerders zijn het er over eens dat een groot deel van het probleem
bij Heijmans zelf ligt, er wordt niet altijd rekening gehouden met levertijden en de planning
wordt niet genoeg gehandhaafd. Een uitvoerder geeft aan dat ze tijdens de bouw continu
achter de feiten aanlopen, waardoor je vanzelf in de problemen komt aan het einde.
(Uitvoerder Timmerhuis, 2015). Volgens een hoofduitvoerder ontstaat dit probleem ook vaak
door wijzigingen die door externen gemaakt worden tijdens de bouw, dat ontregeld de
bouw dermate dat uitloop van de planning niet te voorkomen is, “op dat moment kan je alleen
maar proberen de schade te beperken” (Hoofduitvoerder Timmerhuis, 2015). Tenslotte geeft een
van de hoofduitvoerders nog aan dat het probleem ook voor een deel te zoeken valt in de
efficiëntie van de opnames en het herstel, en dan specifiek het duidelijk opschrijven van de
opleverpunten (wand niet netjes ter hoogte van X op hoogte Y, ten opzichte van wand niet
netjes). Als er een uniforme efficiënte manier van noteren van opleverpunten zou zijn dan
zou het herstellen van de gevonden punten makkelijker en sneller zijn.

Heijmans probeert dit probleem, er is niet genoeg tijd om alle punten te herstellen, op het
Timmerhuis te ondervangen door veel controles uit te voeren en de onderaannemers nog
extra achter de broek aan te zitten door veel herinneringen te versturen via e-mails. Hiermee
wordt geprobeerd om de onderaannemers eerder klaar te laten zijn, of te zorgen dat ze geen
uitloop hebben. Daarnaast wordt er aangestuurd om zo specifiek mogelijk de
omschrijvingen te geven van de opleverpunten om de efficiëntie te verhogen. “Als dit lukt
dan heb je genoeg tijd om eventuele punten en problemen op te lossen”. Een uitvoerder geeft echter
meteen aan dat dit niet het hele probleem afdekt en dat het eigenlijk een vorm van
paniekvoetbal is. Kortom op dit moment zien de uitvoerders dit, onderaannemers achter de
broek aan zitten en aansturen op efficiënte notatie van opleverpunten, als een goede
noodoplossing maar het is niet die ideale manier van werken.

Uit de interviews komt dus naar voren dat dit kernprobleem voor een groot deel veroorzaakt
wordt door uitloop in de planning mede door mutaties tijdens de bouw. In de literatuur
worden de gevolgen van mutaties beschreven; “Mutaties zorgen ervoor dat er
planningsachterstanden worden opgelopen, dat personeel en de klant gefrustreerd raakt en dat er extra
kosten gemaakt moeten worden. Een wijzigingen kan dusdanig groot van omvang zijn dat de bouw
stilgelegd moet worden waardoor de planning in gevaar komt.” (Kroos, 2015). Een
praktijkvoorbeeld volgt uit een artikel in de cobouw met Erik van Noordaa van Ballast
Nedam, hier wordt een voorbeeld gegeven van een project waarop er 87 miljoen euro verlies
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is geleden; “Je moet je bedenken dat er tweehonderd wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp
hebben plaatsgevonden en dat er tweeduizend vergunningen nodig zijn om te kunnen bouwen. Dat
hebben wij moeten managen. Bij elke verandering moet je steeds weer opnieuw de engineering doen.
Dat is kostbaar.” (Zwaga, 2014).

In de tijd die volbracht is op het project het Timmerhuis kwam duidelijk naar voren dat
mutaties tijdens de bouw een groot probleem zijn, tijdens de oplevering had men hier nog
steeds last van. Uit navraag binnen Heijmans blijkt dat Heijmans druk bezig is met
procesveranderingen om mutaties tegen te gaan, aan de hand van het onderzoek;
‘Mutatieloos bouwen’ (Kroos, 2015). Naar mijn mening zal het uitblijven van mutaties een
hoop problemen voorkomen, daarnaast is er binnen Heijmans nog geen voorschrift voor de
afhandeling van Mutaties, het lijkt erop dat niet duidelijk is gemaakt aan de architect dat er
sprake was van tijdsnood. Daarnaast zie je dat de uitvoerders de tijdsnood niet op tijd
herkennen waardoor er niet tijdig opgetreden kan worden. Ook zag ik op het Timmerhuis
dat er niet een eenduidige manier is van het noteren in Bluebeam Revu (Bluebeam Revu,
2015) van de opleverpunten, er zou met elke uitvoerder makkelijk kunnen worden
afgesproken wat ‘de’ manier is van noteren, dan kan er efficiënt gewerkt worden en ontstaan
er minder onduidelijkheden.

Oorzaken	
Uit bovenstaand onderzoek naar dit kernprobleem, Er is niet genoeg tijd om alle punten te
herstellen, komt naar voren dat dit kernprobleem ook op het Timmerhuis Rotterdam nog
steeds voorkomt. De (hoofd)uitvoerders zien op het Timmerhuis nog steeds problemen naar
voren komen door dit kernprobleem, de reden hiervoor is te vinden in 4 oorzaken: Er staan
fouten in de planning die gemaakt is in de voorbereidingsfase, er vinden mutaties plaats
tijdens de bouw, onderaannemers en uitvoerders zijn overmoedig en opleverpunten worden
niet efficiënt genoteerd. Het oplossen van dit kernprobleem, er is niet genoeg tijd om alle
punten te herstellen, hangt af van het oplossen van de 4 genoemde oorzaken voor dit
kernprobleem.

Figuur A-32: Oorzaken: niet genoeg tijd om alle punten te herstellen
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Fouten	in	planning	vanuit	voorbereidingsfase	
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, er is niet genoeg tijd om alle punten te
herstellen, zijn de fouten die in de planning zitten vanuit de voorbereidingsfase. Voordat de
oplevering begint staat de planning vaak onder druk van de naderende opleverdatum, dit
komt doordat er uitloop in de planning is ontstaan gedurende de realisatie. Deze uitloop is
voor een deel te wijten aan fouten die in de planning staan vanuit de voorbereiding. Zo geeft
een uitvoerder een voorbeeld: “We liepen in de planning tegen een probleem aan; er stond 3 weken
gepland voor het afbouwen van een ruimte. Echter wist iedereen dat die niet haalbaar was, hierdoor
liepen we met dit onderdeel ineens 2 weken vertraging op.” (Uitvoerder Timmerhuis, 2015).
Hieruit valt af te leiden dat het probleem zich uit in achterstand op de planning. Het
probleem achter deze oorzaak is, dat er een planning wordt gemaakt in de
voorbereidingsfase die niet reëel is en die niet flexibel is.

Overmoedige	uitvoerders	en	onderaannemers	
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, er is niet genoeg tijd om alle punten te
herstellen, is dat uitvoerders en onderaannemers overmoedig zijn als het gaat om het halen
van de planning. Een uitvoerder van het timmerhuis zegt over dit probleem: “We denken te
lang dat we het wel halen en dan moeten we aan het einde toch ineens gaan rennen.”, deze uitspraak
duidt op overmoedigheid. Het probleem van overmoedigheid is dat niet op tijd wordt
ingezien dat bijvoorbeeld de planning niet gehaald wordt. Op het moment dat te laat wordt
ingezien dat de planning niet gehaald wordt, dan zal er tijdsnood ontstaan. Ook zorgt dit
ervoor dat de tijd die staat voor de oplevering in elkaar wordt gedrukt. Als er wordt gekeken
naar het probleem, dan is dit het missen van inzicht in de planning. Op het moment dat je
geen goed inzicht hebt in de planning, dan zal je in de planning ook niet fouten zien die voor
achterstand/uitloop gaan zorgen.

Mutaties	tijdens	de	bouw	
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, er is niet genoeg tijd om alle opleverpunten te
herstellen, is de mutaties tijdens de bouw. Mutaties tijdens de bouw worden gezien als
procesverstoringen. Op het moment dat er een mutatie wordt doorgegeven, dan moeten de
plannen die op dat moment klaar liggen voor uitvoering gewijzigd worden. Dat zorgt voor
verstoring van het proces en voor vertraging in de bouw. Daarnaast denken opdrachtgevers
dat meerwerk Heijmans geld oplevert, alleen is dit niet meer zo. Het verdienmodel van
Heijmans ligt tegenwoordig in een gestroomlijnd proces waarin geen foute voorkomen. Op
het moment dat er dus een mutatie moet worden doorgevoerd, dan wordt het proces
verstoord en daarmee ook het verdienmodel van Heijmans. Als er gekeken wordt naar dit
probleem dan zijn hier vele oorzaken voor en vele gevolgen. Deze oorzaken, gevolgen en
ook de oplossingen en maatregelen hiervoor zijn recent onderzocht door een afstudeerder bij
Heijmans Utiliteit namen de Technische Universiteit Eindhoven, Sven Kroos. Dit zijn de
maatregelen die volgde uit dit onderzoek:

· Alle partijen worden vanaf de VO (voorlopig Ontwerp) fase betrokken in het proces.
hierdoor worden de partijen niet te laat betrokken in het nemen van beslissingen,
maar worden ze op het juiste moment betrokken.
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· Go/No Go momenten in het voorbereidingsproces zijn specifiek gedefinieerd, deze
momenten moeten worden gezien als harde mijlpalen. Daarnaast is er voor het laatste
Go/No Go moment, Go/No/Go start realisatie, een specifieke eis toegevoegd
waardoor de realisatie pas begint als de voorbereiding voltooid is.

· Alle betrokken partijen stemmen hun voorbereidingsproces op elkaar af en
doorlopen dit proces in dezelfde volgorden en snelheid.

· Informatieverlies in overdrachtsfases wordt voorkomen door het integreren van
Systems Engineering in het proces, dit door alle besluiten vast te leggen in het
programma Relatics.

· De opdrachtgever voert een eigen controle uit op de uitvraagspecificatie, hierdoor
bevinden zich minder fouten in de uitvraag.

· In het contract met de opdrachtgever staat een clausule opgenomen die het
doorvoeren van mutaties reguleert.

Inefficiënte	notatie	van	opleverpunten	
Een van de oorzaken voor het kernprobleem, er is niet genoeg tijd om alle punten te
herstellen, is het inefficiënt noteren van de opleverpunten. Op het moment dat
opleverpunten niet efficiënt worden genoteerd, dan zal er meer tijd nodig zijn voor het
herstellen van de opleverpunten. Dit komt doordat, bij een niet efficiënte notatie, de plaats
waar de opleverpunten zich bevinden niet goed staat omschreven. Als dit het geval is, dan
kost het vinden van het opleverpunt meer tijd dan nodig is. Daarnaast kan dit ook er toe
leiden dat sommige opleverpunten helemaal niet worden gevonden en dus niet worden
opgelost. De oorzaak van dit probleem is dat het bestaande voorschrift voor het noteren van
de opleverpunten niet wordt toegepast. Voor het noteren van de opleverpunten is er twee
jaar terug een richtlijn/handleiding geschreven, omdat er toen definitief is overgestapt op het
opleveren met opnameprogramma’s zoals Bluebeam Revu (Bluebeam Revu, 2015). Het
probleem achter deze oorzaak is dus, dat de voorgeschreven methode voor het noteren van
opleverpunten niet wordt toegepast/gehandhaafd.

Conclusie	
Uit het onderzoek naar het kernprobleem, er is niet genoeg tijd om alle opleverpunten te
herstellen, kan worden geconcludeerd, dat dit kernprobleem 4 oorzaken kent, namelijk:
fouten in planning vanuit voorbereidingsfase, overmoedige uitvoerders en onderaannemers,
mutaties tijdens de bouw en inefficiënte notatie van opleverpunten. De problemen achter
deze 4 oorzaken zijn: er wordt geen reële en flexibele planning opgesteld in de
voorbereidingsfase, er is geen goed inzicht in de achterstand op de planning en de
voorgeschreven methode voor het noteren van opleverpunten wordt niet gehandhaafd.
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Beslissingen worden gemaakt op basis van directe kostenA.2.7

Ook op het Timmerhuis Rotterdam komt dit kernprobleem voor. Een uitvoerder geeft aan
dat er vanuit de directie wordt gestuurd op veiligheid en kwaliteit maar dat uiteindelijk alles
om geld draait (Uitvoerder Timmerhuis, 2015). Er wordt voor grote ingrepen of
gebeurtenissen wel gekeken naar de financiële gevolgen, zo werd er besloten om een
onderaannemer te helpen met het plaatsen van een loopbrug om een mogelijke schadepost
door beschadigingen te voorkomen (Uitvoerder Timmerhuis, 2015).  Echter blijkt ook dat er
over kleiner lijkende beslissingen te makkelijk wordt nagedacht, zo wordt er gekozen om
niemand rond te sturen vanaf het begin van de bouw die alle partijen goed controleert en
alle ruimtes afsluit die klaar zijn. Bij deze beslissing wordt door de uitvoerders gekeken naar
de directe kosten, zo kost het inhuren van een extra uitvoerder ter controle van de
onderaannemers 45 euro per uur. Als dit bedrag wordt vermenigvuldigd maal het aantal
uren dat deze uitvoerder zou moeten werken gedurende een periode van een half jaar, dan
kom je op een bedrag van 800 uur * 45 euro per uur = € 36.000. De afweging of dit opweegt
tegen de baten van het aannemen van een goedkopere partij wordt niet altijd bekeken. Zo
geeft een uitvoerder aan dat hij op een ander project een partij zich inschreef voor 100.000
euro minder. Hij had meteen het gevoel dat dit niet kon kloppen en dat de onderaannemer
de kantjes er vanaf zou lopen, daarom heeft hij vanaf het begin een extra uitvoerder alleen
maar op die partij gezet en ze streng laten controleren door deze uitvoerder. “In dit geval heeft
het goed uitgepakt, maar al dit gedoe weegt niet op tegen de baten” (Uitvoerder Timmerhuis, 2015).
De reden van dit kernprobleem wordt door meerdere uitvoerders gewijd aan de tijdsdruk en
de te lage capaciteit aan uitvoerders op de bouw.

Op het Timmerhuis hebben de (hoofd)uitvoerders en de projectmanager ervoor gekozen om
een kritisch persoon aan te stellen, die meekijkt bij kwaliteitscontroles en objectief zijn
mening kan geven over bepaalde beslissingen. Daarnaast wordt er overlegd over grote
beslissingen voordat de beslissing genomen wordt. Hierbij geeft een hoofduitvoerder aan dat
niet vaststaat wat een grote beslissing is, daardoor hangt het voor een groot deel nog af van
inzicht waardoor het voor iedereen anders is. En daarom gebeurt het nog vaak genoeg dat er
voor een andere oplossing gekozen had moeten worden. Een projectmanager geeft aan dat
hij bewust nadenkt over de financiële gevolgen van de beslissingen, als het herstel van de
opleverpunten minder kost dan de ingreep, dan wordt deze niet toegepast. Met als gevolg
dat er opleverpunten ontstaan die later moeten worden hersteld. Hierdoor lijken de kosten
belangrijker te zijn dan de opleverpunten en de kwaliteit.

In de literatuur komt naar voren dat het maken van beslissingen en het overzien van de
gevolgen hiervan een vak op zich is. Er moet namelijk veel overwogen worden. Zo schrijft
Joep Sonnemans: “zijn de marginale opbrengsten van meer informatie of langer nadenken wel groter
dan de marginale kosten? Hier hebben we een probleem. De directe kosten zijn wel zichtbaar, maar de
indirecte kosten niet. Immers, de indirecte kosten worden bepaald door het verschil in opbrengst tussen
de genomen beslissingen en de optimale beslissing. Maar wat de optimale beslissing is, weet de
beslisser niet. Hij weet met andere woorden niet hoe ‘fout’ zijn huidige oplossing is.” hieruit blijkt
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dat een beslissing erg complex is omdat alles immers bekend moet zijn, dit zorgt ervoor dat
mensen vaak moeten terugvallen op intuïtie en ervaring (Sonnemans, 2005).

Wat je merkt als je rondloopt op het Timmerhuis en spreekt met de uitvoerders is dat het erg
moeilijk is om een goede afweging te maken tussen de directe en indirecte kosten, omdat niet
altijd alle info voorhanden is of nog niet bestaat. Ook zie je dan dat er onder invloed van
tijdsdruk besloten wordt geen afweging te maken. Wat ook naar voren kwam is dat de
uitvoerders en de projectmanager soms het budget een hogere prioriteit geven dan het
hebben van “0” opleverpunten, in een situatie dat je naar “0” opleverpunten streeft is dit
onacceptabel. Wat ik daarbij nog merkte is dat de uitvoerders het handiger zouden vinden
als een aantal beslissingen, denk hierbij aan het toepassen van een sleutelbeleid, al gemaakt
worden voor hun in de voorbereidingsfase, zo hoeven zij niet zelf de afweging te maken
voor deze beslissing. Dit wordt ook gevoed door het feit dat de uitvoerders het erg moeilijk
vinden om een goede afweging te maken, in andere grote bedrijven hebben ze dan ook niet
voor niks een afdeling ‘Decision Support’.

Oorzaken	

Bovenstaand onderzoek naar het kernprobleem, beslissingen worden gemaakt op basis van
directe kosten, wijst uit dat het kernprobleem ook op het Timmerhuis te Rotterdam
voorkomt. De (hoofd)uitvoerders weten hierbij aan te geven dat ze het probleem erkennen,
maar niet goed weten wat ze er aan kunnen doen. Uit dit onderzoek kwam ook naar voren
dat dit kernprobleem wordt veroorzaak door 3 verschillende oorzaken; er is geen tijd om de
overweging te maken tussen de directe kosten en de gevolgen, de kosten worden
belangrijker geacht dan de kwaliteit, uitvoerders zijn zich niet bewust van de financiële
gevolgen van een beslissing. Omdat deze 3 oorzaken het kernprobleem veroorzaken; hangt
het oplossen van dit kernprobleem, beslissingen worden gemaakt op basis van directe
kosten, ook af van het aanpakken van de 3 genoemde oorzaken.

Figuur A-33: Oorzaken: Beslissingen worden gemaakt op basis van de directe kosten
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Geen	tijd	voor	het	maken	van	de	afweging	gevolg	VS	kosten	

Een van de oorzaken voor het kernprobleem, beslissingen worden gemaakt op basis van
directe kosten, is dat er geen tijd is voor het maken van de afweging, voor een
uitvoeringstechnische beslissing, met betrekking tot het gevolg versus de kosten. Een
uitvoerder van het Timmerhuis geeft aan, dat er ‘in the heat of the moment’ geen tijd is om
een goede afweging te maken voor een uitvoeringstechnische beslissing als het gaat om de
directe en indirecte kosten. Het probleem is hier dus dat er tijdsgebrek is voor het maken van
de afweging, en het gevolg is dat de kans groot is op een foute/duurdere beslissing. De
oorzaak van dit probleem is dus dat er te weinig tijd is om alle beslissingen goed af te wegen.
De grote van dit probleem is afhankelijk van twee variabelen, namelijk de beschikbare tijd en
het aantal te nemen beslissingen. Concluderend kan gezegd worden dat het probleem achter
deze oorzaak is, dat het nemen van een beslissing/het maken van een afweging te veel tijd
kost.

Kosten	zijn	belangrijker	dan	kwaliteit	

Een van de oorzaken voor het kernprobleem, beslissingen worden gemaakt op basis van
directe kosten, is dat de kosten als belangrijker worden gezien dan de kwaliteit. Op het
moment dat er wordt gestreefd naar het opleveren met 0-opleverpunten en het leveren van
hoge kwaliteit, dan moet kwaliteit het belangrijkste thema zijn. Heijmans heeft het doel om
met 0-opleverpunten op te leveren en om hoge kwaliteit te leveren. Echter komt het toch
voor dat de kosten belangrijker zijn dan de kwaliteit en de opleverpunten. De
projectmanager van het Timmerhuis Rotterdam geeft aan, dat hij de afweging maakte tussen
de kosten voor een bescherm- of hulpmiddel en de kosten voor het herstellen van de
opleverpunten. Op het moment dat uit deze afweging bleek dat de kosten van de
herstelwerkzaamheden lager waren dan die van het hulp-/beschermmiddel dan werd er
voor gekozen om de opleverpunten te laten ontstaan, om deze in een later stadium weer te
herstellen. Het probleem is hier dus dat het verminderen van de kosten hoger op het lijstje
staat dan het voorkomen van opleverpunten en het leveren van kwaliteit. Heijmans heeft het
doel om kwaliteit te leveren en hier continu op te sturen, het moet dan ook zo zijn dat
kwaliteit hoger in het vaandel staat dan kosten. Heijmans heeft de overtuiging dat het sturen
op kwaliteit en het investeren hierin een beter resultaat geeft, zowel qua kosten als kwaliteit,
dan wanneer er wordt gefocust op de kosten van het project. Het probleem achter deze
oorzaak is dus, dat kosten belangrijker worden geacht dan kwaliteit omdat men niet inziet
dat sturen op kwaliteit goedkoper is dan sturen op het beperken van de kosten.

	



Bijlage Afstudeerrapport W.T. Debets Opleveren zonder opleverpunten?

Technische Universiteit Eindhoven – Heijmans Utiliteit 65| Pagina

Uitvoerders	zijn	zich	niet	bewust	van	indirecte	kosten	

Een van de oorzaken voor het kernprobleem, beslissingen worden gemaakt op basis van
directe kosten, is dat uitvoerders zich niet bewust zijn van de indirecte/lange termijn kosten
van een beslissing. Aan elke beslissing die wordt genomen in de bouw hangt een gevolg,
voor kosten, tijd, etc., deze gevolgen zijn niet altijd bij elke beslissing duidelijk. Dit valt voor
een deel te wijten aan het feit dat uitvoerders zich niet bewust zijn van de gevolgen, in dit
geval lange termijn kosten, van een beslissing. Het probleem achter deze oorzaak is, dat de
indirecte kosten van een beslissing niet direct duidelijk is, daardoor kan een beslissing alleen
worden afgewogen op basis van directe kosten.

Conclusie	

Uit het onderzoek naar het kernprobleem, beslissingen worden gemaakt op basis van directe
kosten, kan worden geconcludeerd, dat dit kernprobleem 3 oorzaken kent: Geen tijd voor het
maken van de afweging van beslissingen, kosten zijn belangrijker dan kwaliteit en
uitvoerders zijn zich niet bewust van de indirecte financiële gevolgen van een beslissing. De
achterliggende problemen voor deze 3 oorzaken luiden: het maken van een afweging tussen
gevolgen en kosten kost te veel tijd, medewerkers van Heijmans beseffen niet dat het sturen
op kwaliteit goedkoper is dan sturen op het beperken van de kosten en de indirecte kosten
van een beslissing zijn niet duidelijk/inzichtelijk.
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A.3 Onderzoek naar Probleemonderdelen

In het vorige hoofdstuk zijn de kernproblemen onderzocht, hierbij zijn er meerdere oorzaken
naar voren gekomen voor deze kernproblemen. In totaal zijn hierbij 21 oorzaken naar voren
gekomen voor de 6 kernproblemen. Uit de omschrijving van de 21 oorzaken kon worden
geconcludeerd dat deze oorzaken konden worden teruggeleid naar 16 problemen binnen 8
probleemonderdelen.

Dit hoofdstuk omschrijft de 8 probleemonderdelen, hierbij is er onderzoek gedaan naar het
probleem en er is gezocht naar mogelijke oplossingen voor de probleemonderdelen en
daarmee de kernproblemen. De probleemonderdelen staan per paragraaf beschreven.

PlanningsmethodeA.3.1

In deze paragraaf staat het probleemonderdeel ‘Planningsmethode’ omschreven, in deze
omschrijving is er ook gesproken over mogelijke oplossingen voor het probleemonderdeel.

Probleem	

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat er 21 oorzaken voor de 6 kernproblemen zijn. Uit
de omschrijving van de 21 oorzaken kon worden geconcludeerd dat deze oorzaken
ingedeeld konden worden teruggeleid naar 8 probleemonderdelen. Binnen dit onderdeel
vallen de volgende eisen die afgeleid zijn van de problemen, omschreven in het onderzoek
naar de kernproblemen. In de probleemomschrijving van de 21 oorzaken kwamen de
volgende problemen naar voren die binnen het probleemonderdeel ‘planningsmethode’
vallen:

· Hanteren van een planningsmethode waarbij;
o De werkdruk niet te hoog is;
o Er inzicht is op achterstand op de planning;
o Partijen goed communiceren over de planning;
o Er inzicht is op de planning van de onderaannemers.

Bij navraag binnen Heijmans, naar de mogelijkheden van een planningsmethode die aan
deze 4 eisen voldoet, kwam naar voren dat Heijmans zijn doelen heeft gesteld op het gebruik
van LEAN-methodieken. Heijmans ziet de LEAN-Technieken als een goede methode om aan
deze 4 eisen te voldoen, om zo tot een goed georganiseerd proces te komen. Hieronder volgt
een omschrijving van de specifiek technieken binnen de LEAN-methodiek die Heijmans
gebruikt (Heijmans Academie, 2012):
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Obeyaroom	
De Obeyaroom, Japans voor grote ruimte, is een ruimte waarin alle projectverantwoordelijke
personen van de verschillende afdelingen/partijen samen komen om het project te
bespreken, en om zo tijdig eventuele problemen op te lossen. Dit principe berust op directe
communicatie in plaats van langdurige emailconversaties en op integraal denken.

Brainstorm/risicosessie	
Een Brainstorm/Risicosessie wordt gehouden om problemen te signaleren en deze
gezamenlijk aan te pakken. Als het gaat over de risico’s dan worden er in deze sessies
risicoanalyses gedaan, waarbij er wordt gekeken naar individuele risico’s van de
verschillende partijen en ook naar gemeenschappelijke risico’s.

Visual	management/Kanban	
Visueel management/kanban draagt bij aan het verminderen van verspilling, doordat
verspilling direct zichtbaar wordt gemaakt. Daarmee maakt visueel management problemen
inzichtelijk. Bij deze methode wordt er gewerkt met Post-It’s waarop de taken staan
omschreven. Deze taken worden op een bord geplakt waarin een indeling is gemaakt voor
de taken, de indeling luidt: nog niet gedaan, bezig, gedaan. Door op dit bord de taken
gestructureerd aan te geven ontstaat er een duidelijk beeld van de status van de taken in het
proces. Aanvullend op de status worden er per taak ook deeltaken toegevoegd en
verantwoordelijke aangewezen, hierbij kan gedacht worden aan: controleren, monitoren,
afronden.

Lean-plannen	
Met het begrip Lean-plannen wordt, in dit geval, het gezamenlijk plannen van het project
bedoeld. Dit betekent dat de planning van het project wordt gemaakt in samenwerking met
alle partijen op de bouw. Hierdoor kunnen alle partijen aangeven hoeveel tijd zij nodig
denken te hebben voor een bepaalde taak en wanneer zij dit gaan doen. Hierdoor ontstaat er
een reële en haalbare planning.

Concurrent	Engineering	
Concurrent Engineering wordt ook wel gezamenlijk ontwerpen genoemd. Het is een
ontwerpmethode waarbij een projectteam inclusief alle bouwende partijen samen in één
ruimte werken aan de uitwerking van een project of ontwerp. Hierdoor ontstaat er een
gezamenlijk ontwerp dat integraal is ontworpen en daarnaast ook geen of minder
knelpunten bevat. Dit omdat de knelpunten direct worden herkend tijdens het proces en
deze knelpunten direct worden aangepakt en opgelost.

Daily	/	weekly	Stand	
Een Daily stand of Weekly stand wordt ook wel een dag of week start genoemd. Deze start is
een meeting waarbij het bouwteam in 15 minuten de werkzaamheden voor die dag of week
doorneemt en bespreekt. In deze meeting komen eventuele knelpunten direct naar voren en
worden deze opgelost. Daarnaast stemmen de bouwende partijen hun werkzaamheden op
elkaar af, waardoor er een dag planning ontstaat waar de partijen zich aan houden.
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Just-in-time	(JIT)	
Just-in-time is een logistieke methode die berust op het leveren van de benodigde goederen
op het moment dat deze ook echt nodig zijn. Daarom wordt Just-in-time ook wel vertaald als
‘precies op tijd’ of ‘net op tijd’. Door het toepassen van het Just-in-time principe worden de
voorraden op de bouwplaats op de bouwplaats beperkt/geminimaliseerd en daarmee de
kans op schade beperkt. Dit principe wordt vaak toegepast op ‘postzegellocaties’ oftewel
kleine bouwplaatsen.

5S	
De 5S techniek is een beschrijving voor het schoonmaken van een werkplek of bouwplaats,
de 5S techniek voorziet in een gestandaardiseerd proces bestaande uit de volgende
onderdelen: scheiden, schikken, schoonmaak, standaardiseren en standhouden. Hierdoor
worden bouwplaatsen en werkplekken structureel opgeruimd en netjes achter gelaten,
waardoor er minder schades en ongevallen voorkomen.

Verbeterbord	
Daarnaast wordt er gewerkt met een verbeterbord, dit verbeterbord wordt gebruikt om
problemen in het proces kenbaar te maken en deze problemen in het vervolg te voorkomen.
Op het moment dat een medewerker een probleem/fout in het proces tegenkomt wordt deze
op het bord genoteerd. Daarna kunnen er verbeteringen worden aangedragen om deze fout
in het vervolg te voorkomen.

Value	Stream	Mapping	(VSM)	
Een Value Stream Map kan ook wel vertaald worden als een waardestroomanalyse. In dit
proces worden de waardestromen van een product of dienst gevisualiseerd, dit door de
werkzaamheden op te schrijven op post-it’s en dit uit te schrijven. Vervolgens worden de
werkzaamheden beoordeeld op tijd en op het al dan niet hebben van toegevoegde waarde.
Hierdoor kan er een duidelijk beeld worden gevormd over de toegevoegde waarde van een
werkzaamheid. Deze overweging leidt ertoe dat er alleen werkzaamheden worden verricht
die waarde toevoegen aan het product, hierdoor voorkom je verspilling.

DMAIC	/	Continu	verbeteren	
DMAIC staat voor; define, measure, analyse, improve en control, ook wel vrij vertaald als
continu verbeteren. Dit principe berust op; het definiëren van de problemen in het proces,
het meten van de performance, het analyseren van de oorzaken van de problemen, het
verbeteren van het proces en het beheersen van het proces, zodat het probleem niet meer
voorkomt. Door dit proces te doorlopen stuwt het bouwteam zichzelf naar een hoger niveau
en worden fouten voorkomen.

Van de 10 hierboven omschreven technieken van LEAN-manufacturing zijn er 2 technieken
van toepassing op dit probleemonderdeel ‘planningsmethode’. Het gaat hier om Lean-
plannen en Daily / Weekly Stand. Door het toepassen van deze Lean-technieken wordt er
gebruik gemaakt van een planningsmethode waarbij; De werkdruk niet te hoog is, Er inzicht
is op achterstand op de planning, Partijen goed communiceren over de planning, Er inzicht
is op de planning van de onderaannemers. (Lean-manager, 2015)
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Met de vaststelling van het feit dat Heijmans de technieken voorhanden heeft om dit
probleem onderdeel te voorkomen, verschuift het probleem van dit probleemonderdeel van
het niet hebben van een planningsmethode naar het niet toepassen van een
planningsmethode. Als er dan onderzoek wordt gedaan naar het probleem dan kan deze op
2 manieren worden aangepakt, namelijk: het voorkomen van het probleem of het managen
van het probleem. Voor het voorkomen van het probleem moet er gekeken worden naar de
oorzaak van het probleem. De oorzaak van het probleem is, dat het bouwteam niet het nut
ziet van het gebruik van de LEAN-technieken. Op het moment dat het bouwteam niet het
nut inziet van het toepassen van de LEAN-technieken, zullen zij deze technieken ook niet
toepassen. Als het probleem dan moet worden gemanaged, dan moet er worden gekeken
naar het beperken/verminderen van de gevolgen. Het gevolg van dit probleem is, dat de
planningsmethode (Lean-technieken) niet wordt toegepast.

Mogelijke	oplossingen	

Voor dit probleemonderdeel zijn 2 mogelijke oplossingen opgesteld, namelijk; het
voorkomen van het probleem door het aanpakken van de oorzaak, of het managen van het
probleem door het aanpakken van de gevolgen.

· Voorkomen van het probleem;
Om de oorzaak van dit probleem, bouwteam ziet niet het nut in van de Lean-
technieken, aan te pakken, moet het nut van het gebruik van lean-technieken
duidelijk worden gemaakt. Omdat de bouwwereld voor een groot gedeelte om
kosten en kwaliteit draait, moeten de gevolgen van het gebruik van lean-technieken
duidelijk worden gemaakt. Op het moment dat het bouwteam namelijk ziet dat het
gebruik van deze technieken een hogere kwaliteit en lagere kosten met zich
meebrengt dan zal het nut ervan gelijk duidelijk worden.

· Managen van het probleem;
Om de gevolgen van dit probleem, de lean-technieken worden niet gebruikt, aan te
pakken, moet er worden gecontroleerd op het gebruik van de technieken. Daarnaast
moet het gebruik hiervan worden gemonitord en moeten er verantwoordelijke
personen worden aangewezen. Deze verantwoordelijke personen zijn
verantwoordelijk voor de monitoring van het gebruik van de lean-technieken en zij
zullen ook zorg dragen voor het gebruik van de lean-technieken door het bouwteam.
Daarbij moeten er ook door het management van Heijmans Utiliteit consequenties
worden verbonden aan het niet opvolgen van deze regels.

Als het probleem dan moet worden voorkomen, de eerste mogelijke oplossing, dan kan er
worden gedacht naar een manier om het nut van Lean-plannen aan te tonen. Hiervoor is er
gesproken met de Heijmans Academie en een opleidingsdeskundige binnen Heijmans. Beide
geven aan dat medewerkers pas het nu zien van een maatregel, als zij zien wat het voor hen
oplevert. Als dab duidelijk gemaakt moet worden wat het de medewerkers van Heijmans
oplevert. Dan is dit duidelijk te maken door te kijken naar het aantal opleverpunten dat
ontstaat en het aantal uit te voeren controles. In de bouwwereld draait alles om 3 dingen,
namelijk: Kwaliteit, tijd en kosten. Binnen deze 3 onderdelen zijn de kosten de belangrijkste,
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hier ligt nou eenmaal de focus van bijna elk project. Tijd is, door berekeningen met
uurtarieven, om te rekenen naar kosten. En daarmee blijven er 2 onderdelen over, waarvoor
de gevolgen van Lean-plannen duidelijk gemaakt dienen te worden.

Kosten	
Als de kosten van Lean-plannen en de Daily-stand methode duidelijk worden gemaakt, dan
ontstaat het overzicht te zien in Tabel 1. Hierin valt te zien dat de kosten van Lean-plannen
en de Daily-stand methode bestaan uit implementatiekosten, trainingen en
uitvoeringskosten. Lean-plannen gebeurd voor aanvang van het project door met alle
betrokken partijen samen te zitten en dan samen een planning voor het project te maken,
deze sessie moet begeleid worden door planningsspecialisten en het projectteam vanuit
Heijmans. Hierbij wordt gerekend met 1 projectleider en 3 uitvoerders, (B, W en E) en 2
planningsspecialisten. Voor een dergelijk groot project als het Timmerhuis Rotterdam duurt
het Lean-plannen 2 volle werkdagen. Bij de Daily-stand methode moet iedereen in het
projectteam eenmalig een Lean-cursus volgen om de methode onder de knie te krijgen,
daarna vergt het slechts 20 minuten per dag. De afbouwfase van een project is verschillend
per project, daarom is er voor gekozen om hier te rekenen met de afbouwduur van het
Timmerhuis Rotterdam. deze afbouwfase duurde 11 maanden, 186 werkdagen. Als alles
samen wordt gevoegd ontstaat het volgende overzicht:

Tabel 1: kosten Lean-plannen & Daily-stand

LEAN-plannen & Daily-stand methode

Omschrijving Kosten pp / ps. Personen / stuks Totaal

Implementatie
Eenmalige training € 200 12 € 2.400

Subtotaal € 2.400
Omschrijving Uren Personen Totaal

Uitvoering * 12 personen in uitvoering / ** 186 dagen x 1/3 uur
Lean-plannen sessie 16 6 € 4.320
Daily-stand 62** 12* € 33.480

Subtotaal € 37.800
Totaal € 40.200

Kwaliteit	
Als de gevolgen voor de kwaliteit dan duidelijke moeten worden gemaakt, dan kan er
gedacht worden naar het aantal opleverpunten dat voorkomen wordt door het gebruik van
Lean-plannen en de Daily-stand methode. Hiervoor wordt er terug gekeken naar de data-
analyse gedaan in het onderzoek naar opleveren met 0-opleverpunten. Uit deze data-analyse
kwam naar voren dat het probleemonderdeel planningsmethode verantwoordelijk is voor
21% van de opleverpunten. Als dit dan wordt betrokken op het project het Timmerhuis
Rotterdam waar 1800 opleverpunten zijn ontstaan, dan kan er worden berekend dat 378
opleverpunten worden veroorzaakt door dit probleemonderdeel op het Timmerhuis
Rotterdam. Op het moment dat dit probleemonderdeel wordt verholpen zullen er dus 378



Bijlage Afstudeerrapport W.T. Debets Opleveren zonder opleverpunten?

Technische Universiteit Eindhoven – Heijmans Utiliteit 71| Pagina

opleverpunten minder ontstaan, dit betekent dat er ook minder controles uitgevoerd hoeven
te worden, waardoor de uitvoerders meer tijd hebben voor andere activiteiten. De
kostenbesparing die ontstaat door het voorkomen van dit probleemonderdeel is in
onderstaande tabel te zien, hier wordt het aantal verminderde opleverpunten
vermenigvuldigd met de gemiddelde kosten van één opleverpunten, € 450,-.

Tabel 2: opleverpunten probleemonderdeel planning (Timmerhuis Rotterdam)

Opleverpunten door ‘planningsmethode’

Omschrijving # opleverpunten € / opleverpunt Totaal

Timmerhuis Rotterdam 378 € 450,-  € 170.100
Totaal € 170.100

Bij het managen van het probleem, de tweede mogelijke oplossing, kan er worden gedacht
aan manieren om het gebruik van de Lean-technieken te monitoren en te bewaken. Voor het
monitoren van het gebruik van de Lean-technieken kan er gedacht worden aan een
dashboard waarin wordt bijgehouden of en wie de lean-technieken toepast. Dit dashboard
bewaakt het gebruik van de Lean-technieken en bied per project inzicht in de toegepaste
Lean-technieken. Omdat er naast de 2 Lean-technieken, die van toepassing zijn op dit
probleemonderdeel, nog meer Lean-technieken zijn zullen deze, voor een volledig beeld ook
meegenomen moeten worden in het dashboard. In het dashboard moeten alle projecten van
Heijmans Utiliteit inzichtelijk worden dit in alle fases van het project, verwerving,
voorbereiding, en realisatie. Daarbij moet duidelijk worden wat de status van het project is,
lopend, gescoord of afgerond. Voor alle onderdelen zal een beoordeling moeten worden
gegeven van onvoldoende tot zeer goed. Dit wordt gedaan per techniek maar ook overal per
project, op het moment dat een beoordeling onvoldoende of matig luidt, dan moet er actie
worden ondernomen om dit te verbeteren. Om het controleren en monitoren niet bij een
persoon neer te leggen moeten er meerdere controleurs/monitors worden aangesteld, dit zijn
medewerkers die minstens een Green Belt Lean opleiding hebben gehad.  Deze personen
zullen bepalen of maatregelen nodig zijn, bij maatregelen moet gedacht worden aan
herhaling van een lean-training of een opfriscursus verplicht volgen.

Het monitoren van het gebruik van de Lean-technieken kost tijd en daarmee geld. Voor de
kosten berekening is er onderzoek gedaan naar de tijdsbesteding en de uurtarieven van de
monitors/controleurs. Na overleg met een Lean-mananger is vastgesteld dat het controleren
van het gebruik van Lean en het beoordelen hiervan gemiddeld 1 uur per week kost. Als dit
wordt betrokken op het project het Timmerhuis Rotterdam, dan ontstaat het volgende
overzicht.
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Tabel 3: Manuren Lean-management

Kosten en manuren Lean-management

Omschrijving Weken Uren Totaal

Timmerhuis Rotterdam
Verwerving 13 13 €   780

Voorbereiding 70 70 € 4200
Realisatie 130 130 € 7800

Totaal € 12.780

Mutaties tijdens de bouwA.3.2

In deze paragraaf staat het probleemonderdeel ‘mutaties tijdens de bouw’ omschreven.
Mutaties zijn wijzigingen, dit is in vele gevallen omschreven als meerwerk. Mutaties tijdens
de bouw worden gezien als procesverstoringen. Op het moment dat er een mutatie wordt
doorgegeven, dan moeten de plannen die op dat moment klaar liggen voor uitvoering
gewijzigd worden. Dat zorgt voor verstoring van het proces en voor vertraging in de bouw.
Daarnaast denken opdrachtgevers dat meerwerk Heijmans geld oplevert, alleen is dit niet
meer zo. Het verdienmodel van Heijmans ligt tegenwoordig in een gestroomlijnd proces
waarin geen foute voorkomen. Op het moment dat er dus een mutatie moet worden
doorgevoerd, dan wordt het proces verstoord en daarmee ook het verdienmodel van
Heijmans. Als er gekeken wordt naar dit probleem dan zijn hier vele oorzaken voor en vele
gevolgen. Deze oorzaken, gevolgen en ook de oplossingen en maatregelen hiervoor zijn
recent onderzocht door een afstudeerder bij Heijmans Utiliteit namen de Technische
Universiteit Eindhoven, Sven Kroos. In Bijlage B: Samenvatting ‘Mutatieloos bouwen’ door
S. Kroos staat een samenvatting van het afstudeerrapport, van Sven Kroos, gegeven. Hierin
staat het probleem en de oplossing uitgebreider omschreven. Hieronder staan de
oplossingen omschreven die volgden uit het onderzoek van deze afstudeerder:

· Alle partijen worden vanaf de VO (voorlopig Ontwerp) fase betrokken in het proces.
hierdoor worden de partijen niet te laat betrokken in het nemen van beslissingen,
maar worden ze op het juiste moment betrokken.

· Go/No Go momenten in het voorbereidingsproces zijn specifiek gedefinieerd, deze
momenten moeten worden gezien als harde mijlpalen. Daarnaast is er voor het laatste
Go/No Go moment, Go/No/Go start realisatie, een specifieke eis toegevoegd
waardoor de realisatie pas begint als de voorbereiding voltooid is.

· Alle betrokken partijen stemmen hun voorbereidingsproces op elkaar af en
doorlopen dit proces in dezelfde volgorden en snelheid.

· Informatieverlies in overdrachtsfases wordt voorkomen door het integreren van
Systems Engineering in het proces, dit door alle besluiten vast te leggen in het
programma Relatics.

· De opdrachtgever voert een eigen controle uit op de uitvraagspecificatie, hierdoor
bevinden zich minder fouten in de uitvraag.
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· In het contract met de opdrachtgever staat een clausule opgenomen die het
doorvoeren van mutaties reguleert.

Met de maatregelen en oplossingen aangedragen in het afstudeerrapport ‘Mutatieloos
Bouwen’ wordt het mutatieloos bouwen mogelijk gemaakt. Omdat de maatregelen en
oplossingen voor het mutatieloos bouwen duidelijk omschreven staan in het
afstudeerrapport wordt dit probleemonderdeel niet verder meegenomen in dit onderzoek en
het afstudeertraject. Echter heeft een van de oplossingen wel betrekking op de uitvraag van
de klant. Door eigen controle vanuit de klant op zijn/haar uitvraag zullen er minder fouten in
de uitvraag staan, dit heeft gevolgen voor het volgende probleemonderdeel ‘uitvraag van de
klant bepalen’. Het gevolg van deze oplossing is dat de uitvraag van de klant duidelijker is
en dat het probleem, van het bepalen van de uitvraag, zal verschuiven, dit wordt besproken
in de volgende paragraaf.
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Uitvraag van de klantA.3.3

In deze paragraaf staat het probleemonderdeel ‘uitvraag van de klant’ omschreven, in deze
omschrijving is er ook gesproken over mogelijke oplossingen voor het probleemonderdeel.

Probleem	

Het probleem van dit probleemonderdeel, uitvraag van de klant, is dat het de klant niet altijd
lukt om de uitvraag te bepalen, hierdoor staan er fouten in de uitvraag waardoor, de eerder
genoemde, mutaties ontstaan. De oplossingen die volgen uit het afstudeerverslag
‘mutatieloos bouwen’, zoals beschreven in de vorige paragraaf, lossen een deel van dit
probleem op. Zo controleert de opdrachtgever zijn eigen uitvraag, waardoor er minder
fouten staan in deze uitvraagt. Dit zorgt ervoor dat de uitvraag duidelijker en volledig
omschreven is. Het probleem dat dan overblijft, is dat de uitvraag van de klant niet goed
door Heijmans Utiliteit wordt geïnterpreteerd wat leidt tot extra kosten. Als een uitvraag
wordt bekeken en uitgepluisd ontstaat er een lijst met eisen. Deze eisen worden ingevoerd in
het, eerder genoemde, programma Relatics. Relatics is een software programma waarmee
alle projectleden hun eisen, verificaties, risico’s, taken en  alle  projectobjecten  kunnen
beheren  in  een samenhangend netwerk van expliciet beschreven informatie. Daardoor
wordt het project bevrijd van een groot aantal spreadsheets en geïsoleerde toepassingen om
informatie te bewaren. Relatics stelt gebruikers in staat om allerlei projectobjecten op te slaan
en ze te integreren op een zinvolle manier. Zo kunnen bijvoorbeeld eisen worden gerelateerd
aan fysieke objecten, fysieke objecten aan verificaties en verificaties aan verantwoordelijke
projectleden. Een voordeel van Relatics is dat nieuwe gebruikers er geen training voor
hoeven te volgen, omdat de software snel wordt geaccepteerd door alle projectleden in
plaats van alleen een paar specialisten. Het is daarom gemakkelijk te gebruiken door
iedereen die met het project bezig is in de voorbereidingsfase. Een ander groot voordeel van
Relatics is dat het software is die web-based is en daarmee overal toegankelijk.
Samenwerking vanuit de verschillende disciplines in Relatics is dus mogelijk. Tevens is het
softwareprogramma niet alleen op vaste werkplaatsen te gebruiken, maar ook op mobiele
apparaten. (Relatics B.V., 2014).

In het programma Relatics wordt voor de eisen ook de gevolgen omschreven mocht er niet
worden voldaan aan de eisen. In het contract met de klant staan boeteclausules opgesteld
voor het niet halen van de eisen, in het programma Relatics wordt het niet halen van een eis
omschreven als een storing. Een storing kan ook wel gezien worden als het niet leveren van
kwaliteit, omdat het gebouw op dat moment niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Een
voorbeeld van een storing volgt hieronder:
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Tabel 4: Voorbeeld storing in Relatics

Naam Waarde Eenheid

Basiskorting (BK) 250 €

Herhalingskorting (HK) 500 €

Maximum aantal HK 4 Keer

Regime 12 Uur

Toegestane hersteltijd (THT) 4 Uur

Overschrijding Max. HK 2000 €

Weegfactor 5 -

Basiskorting wordt omschreven als de initiële korting bij optreden van de storing.
Herhalingskorting wordt gerekend op het moment dat de storing nog een keer voorkomt
binnen het regime, in dit geval 12 uur. Toegestane hersteltijd geeft aan hoe lang het herstel
van de storing maximaal mag duren per storing. Op het moment dat een storing niet wordt
verholpen binnen de toegestane hersteltijd wordt dit gerekend als een herhaling, dus wordt
de herhalingskorting in rekening gebracht. Een herhalingskorting mag binnen het regime
van 12 uur maximaal 4 keer voorkomen. Op het moment dat een herhalingskorting meer dan
4 keer moet worden gerekend binnen 12 uur, dan wordt de korting in rekening gebracht
voor het overschrijden van deze termijn.

Het probleem van dit probleemonderdeel is, dat afwegingen worden gemaakt op basis van
de direct zichtbare kosten. Op het moment dat er een keuze moet worden gemaakt, wordt er
een lijst met varianten samen gesteld die voldoen aan de eisen. Vervolgens wordt er op basis
van de direct zichtbare kosten een keuze gemaakt voor een bepaalde variant. Denk hierbij als
voorbeeld aan de keuze tussen een spaarlamp of een Ledlamp, de directe kosten van een
spaarlamp zijn lager dan die van een Ledlamp, echter wordt er niet bekeken of de spaarlamp
storingsgevoelig is. Het gevolg van een ‘foute’ keuze is dat er kortingen optreden omdat de
geëiste kwaliteit niet wordt gehaald.
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Mogelijke	oplossingen	
Er zijn 2 mogelijkheden om dit probleem te voorkomen, namelijk: het voorkomen van het
probleem en het managen van het probleem. Als het probleem moet worden voorkomen,
dan moet er worden gekeken naar de oorzaak van het probleem. Als het probleem moet
worden gemanaged, dan moeten de gevolgen van het probleem worden beperkt.

· Voorkomen van het probleem:
In het maken van de afweging moet rekening worden gehouden met de totale kosten
van een variant en niet de directe kosten. Hiervoor kan een rekenmodel worden
ontwikkeld dat rekening houdt met het risico dat een storing optreedt.

· Managen van het probleem;
De keuze voor varianten wordt nog steeds gemaakt op basis van de directe kosten, de
gevolgen van de keuzes worden bijgehouden gedurende het bouwproces en het
onderhoudsproces om vervolgens hier een evaluatie op los te laten. Zo krijgen de
medewerkers die de keuzes moeten maken, voor een volgend project, meer inzicht in
de gevolgen van de keuzes.

Bij de eerste mogelijke oplossing kan er, voor het te ontwerpen rekenmodel, een formule
opgesteld worden. Als het gaat om het inspelen op mogelijke storingen en het voorkomen
hiervan, dan kan er worden gesproken over risicomanagement. De formule van het
rekenmodel is dan ook gebaseerd op risicomanagement. Risicomanagement omschrijft het
bepalen van de grote van een risico als volgt:

ℎ 	 = ∗

Als er vervolgens wordt gekeken naar de indeling van een storing, en de bijbehorende
korting, dan blijkt deze opgebouwd te zijn uit meerdere onderdelen. Daardoor wordt de
formule ook opgebouwd uit meerdere onderdelen, namelijk:

· Kans op (basis)korting: P(bk)
De kans dat een storing of korting optreedt in één jaar.

· Garantiejaren: G
· Weegfactor; W
· Verwachte waarde van een korting

o Hoogte van de korting: BK
o Herhaalkorting

§ Kans op herhaalkorting: P(hk)
· 1ste, 2de, etc. keer

o Kans op herhaling binnen regime
o Kans op niet verhelpen van storing binnen hersteltijd

§ Hoogte van de korting: HK
o Overschrijding herhalingskorting

§ Kans op overschrijding: P(ohk)
§ Hoogte van de korting: OHK
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Daarmee ontstaat de volgende formule voor de verwachte waarde van een storing:

ℎ 	 	 =	
∗ ( ) ∗ ∗ ( + (( (ℎ ) + (ℎ ) + (ℎ ) + (ℎ ) ) ∗ )) + (ℎ ) ∗ )

Zoals te zien in de formule voor de verwachte waarde van een storing, moeten de kansen op
de verschillende kortingen worden vastgesteld. Dit moet gebeuren op basis van de
specificaties van de gebruikte producten, denk hierbij aan garanties. Daarnaast moeten deze
kansen voor een deel ook bepaald worden op basis van ervaring en op basis van past
performance van eerdere projecten. Op het moment dat al deze kansen bekend zijn, dan kan
de verwachte waarde worden uitgerekend. Hieronder volgt een uitwerking van het eerder
besproken voorbeeld, hierbij worden als voorbeeld de volgende getallen aangenomen, deze
getallen worden in de praktijk voor elke storing apart bepaald op basis van ervaring en past-
performance:

· Weegfactor, W: 5
· Kans op basiskorting, P(bk): 5%
· Garantiejaren, G: 20 jaar.
· Kans op herhaalkorting, P(hk): 2,5%

o Kans op herhaling binnen regime: 0,5%
o Kans op niet herstel binnen hersteltijd: 2%

Als dan met deze formule het gegeven voorbeeld wordt uitgerekend volgt de volgende
berekening:

ℎ 	 	 = 	€	1314,10	
5 ∗ 5% ∗ 20 ∗ 250 + (2,5% + 2,5% + 2,5% + 2,5% ) ∗ 500 + 2% ∗ 2000 	
	

Voor de tweede mogelijke oplossing kunnen de ontwerpkeuzes worden bijgehouden en de
gevolgen van gemaakte keuzes. Het eerder besproken programma Relatics registreert en
faciliteert het proces dat leidt tot een ontwerp. Hierbij worden ook de gemaakte keuzes en
varianten geregistreerd. Daarom is het eenvoudig om in Relatics, in deze zogenoemde
besluitenlijst, bij te houden wat de gevolgen zijn van een beslissing. Dit kan door in Relatics
een nieuwe kolom toe te voegen met daarin de gevolgen omschreven en gekwantificeerd. Op
het moment dat gedurende het gehele proces, inclusief realisatie en onderhoud, deze
informatie wordt toegevoegd aan Relatics, zal er een database ontstaan van beslissingen
genomen in eerdere projecten en hun gevolgen. Uit deze database kan lering worden
getrokken voor nieuw te nemen beslissingen.
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InkoopstrategieA.3.4

In deze paragraaf staat het probleemonderdeel ‘inkoopstrategie’ omschreven, in deze
omschrijving is er ook gesproken over mogelijke oplossingen voor het probleemonderdeel.

Probleem	

Het probleem van dit probleemonderdeel, inkoopstrategie, is dat de inkoopstrategie
gebaseerd is op de laagste prijs. Door het inkopen op de laagste prijs wordt er geen aandacht
besteed aan het inkopen op basis van kwaliteit. Het probleem hier is, dat niet inzichtelijk is
wat een onderaannemer/ingekochte partij nou echt kost. Om op de goede manier te kunnen
inkopen moeten de totale kosten van een onderaannemer dus inzichtelijk worden. Hiervoor
moeten deze kosten worden bepaald. Een inkoopmanager binnen Heijmans omschrijft de
totale kosten van een partij als volgt (Inkoopmanager, 2015):

	 = + +

Concluderend uit bovenstaande formule kan worden gezegd dat op het moment dat de
inkoopstrategie zich richt op laagste prijs, dat er wordt gekeken naar de inkoopsom voor de
betreffende partij en niet naar de twee overige kosten.

 “Onder kwaliteitskosten verstaan we alle kosten die we maken om te voldoen aan de gestelde
kwaliteitseisen en de kosten die ontstaan als we niet aan de kwaliteitseisen voldoen.” (Learning to
grow, 2015). Kwaliteitskosten worden onderverdeeld in 3 groepen: Preventiekosten,
beoordelingskosten, faalkosten. Kijkend naar de verdeling van de verschillende kosten en de
verbanden hiertussen, blijkt dat faalkosten terug te dringen zijn door te investeren in
preventiekosten en beoordelingskosten.

= + +

Concluderend uit de definitie, gegeven door een inkoopmanager, van de totale kosten en de
definitie van kwaliteitskosten kan worden gezegd, dat de totale kosten van een ingekochte
partij hoger zal uitvallen dan de inkoopsom van die partij.

Onder meerwerksom worden de kosten verstaan die worden aangedragen als meerwerk
door de onderaannemer/ingekochte partij. Een andere inkoopmanager geeft aanvullend aan,
dat er partijen zijn die voor elke bezigheid, die als extra werk zou kunnen worden
beschouwd meerwerk geboekt wordt. Het is belangrijk om onderschrijdt te maken tussen de
kosten van meerwerk die Heijmans heeft aangevraagd en de kosten die de desbetreffende
partij rekent voor een bezigheid die Heijmans tot onderdeel van het werk beschouwd. De
kosten, die de onderaannemer extra in rekening brengt, zijn daarom onderdeel van de totale
kosten van een ingekochte partij.

Onder faalkosten worden de kosten verstaan die worden gemaakt bij het herstellen van de
opleverpunten die een onderaannemer achter laat. Deze kosten kunnen worden berekend
aan de hand van het aantal opleverpunten dat een onderaannemer veroorzaakt heeft. Het



Bijlage Afstudeerrapport W.T. Debets Opleveren zonder opleverpunten?

Technische Universiteit Eindhoven – Heijmans Utiliteit 79| Pagina

aantal opleverpunten per onderaannemer wordt bijgehouden door het
opnamesysteem/kwaliteitsborgingssysteem. Dit systeem, Heijmans maakt hier gebruik van
het eerder genoemde programma Bluebeam Revu, geeft een overzicht van het aantal
opleverpunten per onderaannemer. Daarnaast geeft dit programma ook een overzicht over
het tijdsbestek waarin deze onderaannemer zijn opleverpunten hersteld heeft.

Het gevolg van dit probleem is dat de partijen, die worden ingekocht, niet uit zichzelf de
gewenste kwaliteit leveren. Hierdoor moeten deze partijen extra worden gecontroleerd, deze
extra controles kosten tijd en geld. Dit houdt in dat beoordelingskosten binnen de
kwaliteitskosten omhoog gaan. Hierdoor vallen de kwaliteitskosten hoger uit.

Mogelijke	oplossingen	

Er zijn 2 mogelijkheden om dit probleem te voorkomen, namelijk: het voorkomen van het
probleem en het managen van het probleem. Voor het voorkomen van het probleem moet er
worden gekeken naar de oorzaak van het probleem. Als er wordt gekeken naar het managen
van het probleem, dan moeten de gevolgen van het probleem worden beperkt.

· Voorkomen van het probleem;
De inkoopstrategie moet zich richten op het inkopen op basis van de totale kosten
van een onderaannemer. Hiermee wordt de uiteindelijk goedkoopste partij
ingekocht. Hiervoor moeten de totale kosten van een onderaannemer worden
berekend, aan de hand van de gegeven formules, door hier een rekenmodel voor te
ontwikkelen.

· Managen van het probleem;
Inkoop blijft zich richten in het inkopen op basis van laagste prijs maar gaat extra
controles uitvoeren. Door deze extra controles wordt de gewenste kwaliteit ook
gehaald. Dit vergt wel een investering in de beoordelingskosten. Deze kosten moeten
wel worden begroot.

Voor de eerste mogelijke oplossing kan er een rekenmodel worden ontwikkeld die de totale
kosten van een partij/onderaannemer duidelijk maakt. Hiervoor moeten een aantal
onderdelen/variabelen van dit rekenmodel worden bepaald.

· Inkoopsom;
De inkoopsom is de som waarop een onderaannemer/partij zich inschrijft op de
gevraagde offerte. Daarmee is de inkoopsom dus de offerteprijs.

· Meerwerksom;
De meerwerksom kan aan het einde van de bouw worden bepaald van een
ingekochte partij/onderaannemer. Bij het bepalen van de meerwerksom moet er een
duidelijk verschil worden gemaakt tussen de kosten van het meerwerk die Heijmans
heeft aangevraagd bij de desbetreffende partij en de kosten van het meerwerk dat de
desbetreffende partij rekent voor een werkzaamheid die Heijmans niet rekent tot
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meerwerk. De som van de laatstgenoemde kosten worden beschouwd als de
Meerwerkkosten.

· Kwaliteitskosten;
De kosten van de kwaliteit zijn, zoals eerder omschreven, opgebouwd uit 3
onderdelen, namelijk;

o Faalkosten;
Dit zijn kosten die niet eenvoudig te bepalen zijn. Dit zijn namelijk de kosten
die zijn veroorzaakt door de desbetreffende partij. Hierbij gaat het ook om de
kosten die om verschillende redenen niet in rekening kunnen worden
gebracht aan deze partij.

o Beoordelingskosten;
Dit zijn de kosten die gemaakt worden om het werk van een partij op
kwaliteit te keuren. De beoordelingskosten van een partij is daarmee
afhankelijk van de kwaliteit die deze partij levert. Op het moment dat een
partij zijn werk meteen op kan leveren met 0 restpunten, dan zullen de
beoordelingskosten slechts bestaan uit de kosten van een keuring/opname. Op
het moment dat dit niet gebeurt en de keuring bijvoorbeeld 3 keer moet
worden uitgevoerd, dan zullen de kosten hoger zijn.

o Preventiekosten;
Dit zijn de kosten die gemaakt worden door Heijmans om te voorkomen dat
er opleverpunten ontstaan. Omdat deze kosten niet per onderaannemer/partij
berekenbaar/duidelijk zijn worden deze kosten bepaald naar rato van het
aantal opleverpunten dat deze partij veroorzaakt heeft. Per project is duidelijk
welke kosten zijn gemaakt voor het voorkomen van opleverpunten, denk
hierbij aan kantbeveiliging van muren. Per project is ook duidelijk hoeveel
opleverpunten zijn ontstaan en hoeveel de desbetreffende partij heeft doen
ontstaan. Aan de hand van deze gegevens kan het percentage worden
bepaald van het aantal opleverpunten veroorzaakt door deze partij.
Vervolgens wordt dat percentage van de totale preventiekosten van een
project gerekend als preventiekosten voor deze partij in deze berekening.

Voor de tweede mogelijke oplossing kan er worden gekeken naar de kosten van extra
kwaliteitscontroles. Hiervoor is er gebruik gemaakt van de manuren begroting van het
Timmerhuis. In deze manurenbegroting staat aangegeven hoeveel uur aan het begin van een
project staan ingepland voor het controleren van de kwaliteit. Daarnaast staat aangegeven
hoeveel uur uiteindelijk daadwerkelijk is besteed aan het controleren van de kwaliteit. Het
verschil tussen deze twee waardes is het aantal extra manuren dat moet worden begroot
voor de extra controles van de kwaliteit.

Op de volgende pagina staat de tabel van de manurenbegroting:
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Tabel 5: Timmerhuis Rotterdam Manurenbegroting (1/2)

Timmerhuis Rotterdam Manurenbegroting

Omschrijving
Manuren

Percentage
Verschil

Begroot Gerealiseerd Uren per miljoen
aanneemsom

Voorbereiden oplevering 40 40    100 % 0     0 Manuren
Vooropnames 800 4230    529 % 3430 34,3 Manuren
Besluiten tot opleveren 10 10   100 % 0     0 Manuren
Oplevering 1920 2240   117 % 320   3,2 Manuren
Restpunten afhandelen 800 1400   175 % 600     6 Manuren
Totaal 3570 7920 222 % 4350 43,5 Manuren

Tabel 6: Timmerhuis Rotterdam Manurenbegroting (2/2)

Timmerhuis Rotterdam Manuren VS Tijdsbestek

Omschrijving Verschil uren Tijdsperiode weken Extra
uitvoerders

Extra
kosten

Voorbereiden oplevering 0 1 0  €             -
Vooropnames 3430 22 4  €  158.400
Besluiten tot opleveren 0 1 0  €             -
Oplevering 320 6 1  €    10.800
Restpunten afhandelen 600 10 2  €    36.000
Totaal 4350 40  €   205.200

Percentage van aanneemsom 0,205%

In tabel 8 staat een overzicht van de manurenbegroting van het Timmerhuis Rotterdam, in
deze tabellen staan de uren die bij aanvang van het project begroot waren voor de
opleverfase en de uren die daadwerkelijk nodig zijn geweest. Het verschil in manuren is
vervolgens in tabel 9 vertaald naar het tekort aan uitvoerders dat zou ontstaan door de extra
uit te voeren controles. Hierbij is er rekening gehouden met de duur van de verschillende
activiteiten in weken, een uurtarief van € 45,-  en een werkweek van 40 uur. Het totale
bedrag van € 205.200 wordt vervolgens gedeeld door de aanneemsom, hierdoor wordt
duidelijk dat er 0,205% meer budget van de  aanneemsom moet worden vrijgemaakt voor
deze mogelijke oplossing.



Bijlage Afstudeerrapport W.T. Debets Opleveren zonder opleverpunten?

Technische Universiteit Eindhoven – Heijmans Utiliteit 82| Pagina

Kosten van beslissingenA.3.5

In deze paragraaf staat het probleemonderdeel ‘kosten van beslissingen’ omschreven, in
deze omschrijving is er ook gesproken over mogelijke oplossingen voor het
probleemonderdeel.

Probleem	

Tijdens het voorbereidingsproces en tijdens de realisatie dienen er beslissingen te worden
genomen voor maatregelen tijdens de oplevering. Bij een dergelijke beslissing wordt er
gekeken naar de directe kosten van een maatregel, en niet naar de totale kosten en de
gevolgen van een dergelijke beslissing. Bijvoorbeeld: bij het project WUR Orion is er besloten
om verdiepingen en ruimtes die gereed waren voor oplevering niet af te sluiten, dit omdat
het afsluiten van deze verdiepingen en ruimtes gemiddeld 1000 euro per verdieping zou
kosten. Achteraf bleek dat er schades zijn ontstaat op deze verdiepingen, doordat personen
op de verkeerde verdieping binnen liepen, of gewoon aan het rondneuzen waren. De kosten
van deze schades liep op tot 100.000 euro. Het was dus goedkoper geweest om de ruimtes en
de verdiepingen af te sluiten.

De oorzaak van het probleem is, dat voor de uitvoerders en de werkvoorbereiders niet
duidelijk is wat de gevolgen zijn van een maatregel. Daarom weten zij enkel de directe
kosten van een maatregel en niet de baten en de indirecte kosten. Het gevolg hiervan is, dat
de verkeerde/minder goede maatregelen worden genomen. Hierdoor ontstaan er veel
opleverpunten en zullen de herstelkosten hoog oplopen.

De totale kosten van een maatregel bestaan uit een aantal onderdelen:

· Kosten/baten maatregel;
· Kosten/baten gevolgen;

Directe kosten van een maatregel worden bepaald door de aard van de maatregel. Kijk
bijvoorbeeld naar het invoeren van sleutelbeheer, dan bestaan de kosten van de maatregel
uit manuren, voor het controleren van de sleutels en bijbehorende deuren, en uit het plaatsen
van tijdelijke deuren, daar waar er nog geen deuren in het kozijn zat.

Als er voor dit zelfde voorbeeld naar de kosten/baten van de gevolgen wordt gekeken, dan
zijn deze kosten/baten uit te rekenen aan de hand van het niet ontstaan van opleverpunten.
Hiervoor dient er een schatting te worden gemaakt voor het aantal opleverpunten dat
zonder deze maatregel zou zijn opgetreden. Een dergelijke schatting kan worden gemaakt
op basis van ervaring met vorige projecten. Op het moment dat het aantal voorkomen
opleverpunten duidelijk is, dan kan dit worden vermenigvuldigd met de gemiddelde kosten
van een opleverpunt. Op het moment dat er meerdere varianten zijn opgesteld voor een
maatregel, dan wordt inzichtelijk voor welke variant gekozen moet worden. Op deze manier
kan er een duidelijke weloverwogen beslissing worden gemaakt voor een
(beheers)maatregel. Omdat de totale kosten van de opleverpunten die voorkomen worden
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door het toepassen van de beheersmaatregel kunnen worden berekend en worden
vergeleken met de kosten van de maatregel.

Het gevolg van het probleemonderdeel, kosten van beslissingen, is dat beslissingen voor het
wel of niet toepassen van een (beheers)maatregel worden genomen op basis van de directe
kosten van de maatregel. Op dat moment wordt er dus niet gekeken naar de gevolgen van
een maatregel.

Om de gevolgen te beperken van dit probleemonderdeel, kunnen bepaalde maatregelen
verplicht worden gesteld. Op deze manier hoeft er dus geen afweging te worden gemaakt
voor het wel of niet toepassen van de maatregel, maar worden bepaalde maatregelen
standaard toegepast op elk project. Om te bepalen welke maatregelen standaard moeten
worden toegepast, wordt er gekeken naar projecten die al volledig doorlopen zijn. Door het
evalueren van eerder genomen beslissingen, kan worden bepaald welke maatregelen
toegepast moeten worden. Bij deze maatregelen kan op basis van ervaring en resultaten uit
het verleden eenmalig een afweging worden gemaakt.

Mogelijke	oplossingen	

Er zijn 2 mogelijkheden om dit probleem te voorkomen, namelijk: het voorkomen van het
probleem en het managen van het probleem. Als er wordt gekeken naar het voorkomen van
het probleem, dan moet er worden gekeken naar de oorzaak van het probleem. Als er wordt
gekeken naar het managen van het probleem, dan moeten de gevolgen van het probleem
worden beperkt.

· Voorkomen van het probleem;
Een tool/hulpmiddel helpt bij het maken van een duidelijke weloverwogen
beslissing, door de directe kosten/baten en de indirecte kosten/baten inzichtelijk te
maken. Zo kan er per (beheers)maatregel worden bepaald of een maatregel moet
worden toegepast, of welke variant van de maatregel moet worden toegepast.

· Managen van het probleem;
Bepaalde (beheers)maatregelen worden verplicht gesteld voor elk project. De
beslissingen voor welke maatregel verplicht wordt gesteld, wordt gemaakt op basis
van ervaring en evaluaties van beslissingen, tot het toepassen van maatregelen,
genomen op eerdere projecten.

Voor de tweede mogelijke oplossing kan er worden gekeken naar het inzichtelijk maken van
de kosten en de gevolgen van een beslissing. De kosten van een beslissing zijn goed
inzichtelijk, ten slotte worden beslissingen nu gemaakt op basis van die directe kosten. Het
wordt echter minder inzichtelijk op het moment dat er wordt gekeken naar de gevolgen van
de beslissingen, immers kan je niet zeggen wat er zou zijn gebeurd op het moment dat een
beslissing niet was gemaakt. Daarom worden de gevolgen van beslissingen via een schatting
bepaald, dit in combinatie met de ervaring van de uitvoerders en projectmanagers zorgt voor
een duidelijk beeld. Om te zorgen dat schattingen niet buitenproportioneel worden gemaakt
moet er een matrix worden opgesteld die voorziet in een schaalverdeling van de kosten en
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de gevolgen voor de kwaliteit. Deze matrix wordt gebaseerd op het aantal opleverpunten dat
gemiddeld ontstaat per project. Eerder in het onderzoek is er bepaald hoeveel opleverpunten
er gemiddeld per project ontstaan en hoeveel er nog over zijn bij de eindopname/juridische
oplevering/ingebruikname. Daarnaast is tijdens het onderzoek duidelijk geworden wat de
gemiddelde kosten van een opleverpunt zijn. Dit wordt gecombineerd met de definitie van
kwaliteitskosten:

= + +

Als al deze variabelen en definities worden gecombineerd ontstaat de volgende aanpak voor
het bepalen van de gevolgen van een beslissing.

Het gemiddelde aantal opleverpunten per project is bekend; 50 opleverpunten per miljoen
euro aanneemsom, waarvan er gemiddeld nog 18 over zijn per miljoen euro aanneemsom bij
de eindopname/juridische oplevering. De kosten die gemoeid gaan met het herstel van deze
punten kunnen per project worden gezien als de faalkosten en worden bepaald door het
aantal opleverpunten per miljoen euro aanneemsom te vermenigvuldigen met de
aanneemsom (in miljoenen) en dit vervolgens met de gemiddelde kosten per opleverpunt
(€450,-. Hieronder volgt een voorbeeld van deze berekening voor het Timmerhuis
Rotterdam:

	 = 50 ∗ 100 = 5000	

= 50 ∗ 100 ∗ 450	 = 2.250.000	

Door bovenstaande berekening uit te voeren wordt duidelijk wat de kosten zijn op het
moment dat er geen beslissingen worden genomen met betrekking tot maatregelen die
opleverpunten voorkomen. Dit bedrag, 2,25 miljoen euro, moet gezien worden als een
budget voor investeringen in het voorkomen van de 5000 opleverpunten die gemiddeld
ontstaan.

Aan de hand van de berekende waarden kan er een schaalverdeling worden gemaakt die
zich baseert op deze getallen. De eerste schaalverdeling richt zich op de kosten van de
maatregel. Voor deze schaalverdeling wordt er gerekend met de verhouding van het budget
dat gebruikt zou worden voor deze beslissing ten opzichten van het totale budget. De
berekening die hierachter zit, is de volgende:

	
∗ 10 = ℎ 	(0 − 10)

Vervolgens wordt er gerekend met het aantal opleverpunten dat wordt voorkomen door het
toepassen van deze beslissing/maatregel. Hiervoor kan een schatting worden gemaakt van
het aantal opleverpunten dat wordt voorkomen door het toepassen van deze
maatregel/beslissing. Vervolgens wordt dit gebruikt om een verhouding te bepalen van het
totale aantal opleverpunten ten opzichten van het aantal opleverpunten dat voorkomen
wordt. Hierdoor ontstaat de volgende berekening:

	
	 	

∗ 10 = ℎ (0 − 10)
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Vervolgens moeten de twee verdelingen met elkaar gecombineerd worden, echter zou bij
normaal vermenigvuldigen van de twee verdelingen een foute conclusie getrokken worden.
Daarom moet de schaalverdeling van de kosten eerst worden veranderd, dit gebeurd door
deze verdeling om te draaien. Dit kan door de volgende berekening aan te houden voor de
schaalverdeling voor de kosten:

10 −
	

∗ 10 = ℎ 	(0 − 10)

Vervolgens kunnen de twee verdelingen met elkaar vermenigvuldigd worden, waarbij een
minimale score van 0 en een maximale score van 100 mogelijk is. Een lage score kan worden
veroorzaakt door hoge kosten van een maatregel of het kleine effect op het aantal
opleverpunten. een hoge score kan veroorzaakt worden door lage kosten van een maatregel
of het grote effect op het aantal opleverpunten van de maatregel. Uiteraard zijn combinaties
mogelijk om zo tot de uiterste scores te kunnen komen. Door het toepassen van deze
methode kan er een duidelijke keuze worden gemaakt voor het wel of niet nemen van een
beslissing. De beslissingen dienen ook te worden geregistreerd, waardoor er een database
bestaat voor de genomen beslissingen. Zo kan er bij volgende projecten worden
teruggekeken hoe een inschatting destijds gemaakt is.

Voor de tweede mogelijke oplossing kan er worden gewerkt met evaluaties. Door het
houden van deze evaluaties worden beslissingen, genomen in eerdere projecten, beoordeeld.
Door deze beoordelingen en nieuwe overwegingen voor maatregelen ontstaat er een
verbetertraject. Dit verbetertraject heeft ten doel verbeteringen aan te brengen in het proces
en het voorkomen van problemen. Het initiëren en het beheren van een verbetertraject kan
worden gedaan met meerdere Lean-technieken, hieronder de, eerder gegeven, omschrijving
van 2 Lean-technieken die van toepassing zijn op dit verbetertraject:

Verbeterbord	
Het verbeterbord wordt gebruikt om problemen in het proces kenbaar te maken en deze
problemen in het vervolg te voorkomen. Op het moment dat een medewerker een
probleem/fout in het proces tegenkomt wordt deze op het bord genoteerd. Daarna kunnen
er, door medewerkers, verbeteringen worden aangedragen om deze fout in het vervolg te
voorkomen. Als meerdere aangedragen verbeteringen zijn genoteerd, dan wordt er gekeken
welke verbetering zal worden gebruikt om het probleem te voorkomen (Heijmans Academie,
2012).
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DMAIC	/	Continu	verbeteren	
DMAIC staat voor; define, measure, analyse, improve en control, ook wel vrij vertaald als
continu verbeteren. Dit principe berust op; het definiëren van de problemen in het proces,
het meten van de performance, het analyseren van de oorzaken van de problemen, het
verbeteren van het proces en het beheersen van het proces, zodat het probleem niet meer
voorkomt. Door dit proces te doorlopen stuwt het bouwteam zichzelf naar een hoger niveau
en worden er fouten voorkomen (Heijmans Academie, 2012).

Voor de 2 beschreven Lean-technieken valt te zien, dat techniek 1, het verbeterbord, een
techniek is die door alle personen in het projectteam kan worden uitgevoerd. Bij techniek 2,
DMAIC, is er enige training genoodzaakt, dit omdat DMAIC een specifieke theoretische
techniek is die niet door alle medewerkers in het projectteam zullen worden begrepen.
Daarom wordt de tweede mogelijke oplossing opgesplitst in twee onderdelen, namelijk:
verbeterbord en DMAIC.

Voor de kosten van de verbeterbordtechniek kan er worden gekeken naar de volgende
onderdelen: implementatie en de uitvoering. De implementatie bestaat uit het aanschaffen
van een whiteboard en het eenmalig toelichten van het verbeterbordprincipe. De uitvoering
bestaat uit het toepassen van het verbeterbordprincipe, dit door op elk moment dat er een
probleem naar voren komt in het proces een melding hiervan te maken en dit probleem te
noteren op het verbeterbord. Voor beide onderdelen van het verbeterbordprincipe is een
inschatting gemaakt op basis van de tijd die het kost om deze techniek toe te passen en de
bijbehorende arbeidskosten te berekenen. De schatting is gemaakt op basis van het project
het Timmerhuis Rotterdam:

Tabel 7: Kosten toepassing verbeterbord

Verbeterbord

Omschrijving Kosten pp / ps. Personen / stuks Totaal
Implementatie
Aanschaf Whiteboard  €        50 1  €       50
Eenmalige training  €      100 12  €   1200

Subtotaal € 1250

Omschrijving Uren per week Weken Totaal
Uitvoering * 12 personen in uitvoering
Verbeterbord 1 130  € 70.200

Subtotaal € 70.200
Totaal € 71.450
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Bij het toepassen van de DMAIC Techniek bestaat dit ook uit de onderdelen implementatie
en uitvoering. Voor de implementatie moet er een training worden gevolgd tot Lean
yellow/orange-Belt, dit wordt door 1 persoon gedaan van het projectteam, hij/zij zal
vervolgens gedurende het project het DMAIC verbetertraject initiëren en faciliteren. Ook
voor de kosten van deze oplossing is een schatting gemaakt voor het Timmerhuis Rotterdam.

Tabel 8: Kosten toepassing DMAIC

DMAIC / Continu Verbeteren

Omschrijving Kosten pp / ps. Personen / stuks Totaal
Implementatie
Yellow/Orange belt
LEAN training € 875 1  € 875

Subtotaal € 875

Omschrijving Uren per week Weken Totaal
Uitvoering * 1 persoon/** 11 personen in uitvoering
DMAIC Faciliteren 10* 130 € 58.500
DMAIC 1** 130 € 64.350

Subtotaal € 122.850
Totaal € 123.725
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Prijs-kwaliteit verhoudingA.3.6

In deze paragraaf staat het probleemonderdeel ‘Prijs-kwaliteit verhouding’ omschreven, in
deze omschrijving is er ook gesproken over mogelijke oplossingen voor het
probleemonderdeel.

Probleem	

De verhouding tussen de prijs en de kwaliteit is een verhouding waar vanuit beslissingen
worden gemaakt. Deze verhouding ligt niet vast en verschilt per persoon, dit omdat er op
basis van intuïtie en automatisme wordt gewerkt. Op dit moment wordt er bij Heijmans
gewerkt vanuit een prijs-kwaliteitverhouding die gericht is op de laagste prijs. Zoals eerder
al genoemd worden partijen op dit moment ingekocht op basis van de laagste prijs en
beslissingen worden gemaakt op basis van directe kosten. Bij de medewerkers heerst door
deze werkwijze de gedachte dat het focussen op het leveren van kwaliteit duurder is dan het
focussen op de laagste prijs.

ASQ (American Society for Quality) schrijft: ‘kwaliteit is gratis. Het is geen cadeau maar het
is wel gratis. Wat wel geld kost is het, de eerste keer, niet goed uitvoeren van het werk’
(ASQ, 2015). Uit de uitspraak valt af te leiden, dat kwaliteit leveren niet duur is, zolang het
werk de eerste keer goed wordt uitgevoerd. De kosten van kwaliteit, Cost Of Quality, is
eerder in dit rapport omschreven als:

“Onder kwaliteitskosten verstaan we alle kosten die we maken om te voldoen aan de gestelde
kwaliteitseisen en de kosten die ontstaan als we niet aan de kwaliteitseisen voldoen.” (Learning to
grow, 2015). Kwaliteitskosten worden onderverdeeld in 3 groepen: Preventiekosten,
beoordelingskosten, faalkosten. Hieronder volgt de formule voor kwaliteitskosten:

= + +

ASQ vult hierop aan dat Faalkosten bestaan uit twee onderdelen, namelijk:

· Interne faalkosten:
o Verspilling;
o Afval;
o Herstelwerkzaamheden;
o Faalanalyses

· Externe Faalkosten;
o Reparaties en onderhoud;
o Garantieclaims;
o Klachten;

Voor de verhoudingen tussen de verschillende onderdelen binnen de kwaliteitskosten
ontstaat de volgende grafiek:
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Figuur A-34: Grafiek Kwaliteitskosten(ASQ, 2015)

In bovenstaande grafiek valt af te lezen dat de totale kwaliteitskosten dalen op het moment
dat er wordt geïnvesteerd in preventiekosten en beoordelingskosten. Dit omdat de
faalkosten sterk dalen op het moment dat deze investering wordt gedaan.

Kijkend naar de prestaties van Heijmans Utiliteit op al voltooide projecten, dan valt te zien,
in Tabel 9, dat de faalkosten tijdens de opleverperiode hoog zijn. Om deze faalkosten te
verminderen dient er geïnvesteerd te worden in de preventie en beoordelingskosten.

Tabel 9: Opleverpunten per miljoen euro aanneemsom
Opleverpunten per Miljoen

Project aanneemsom mln Opleverpunten faalkosten
NMM 80 214 € 96.300
Orion 45 1022 € 459.900

Muziekpaleis 100 4920 € 2.214.000
Totaal 225 6156 € 2.770.200

Opleverpunten per Miljoen Euro aanneemsom 28

Het probleem van dit probleemonderdeel is, dat Heijmans op dit moment te veel
opleverpunten en faalkosten heeft tijdens de oplevering. De oorzaak van dit probleem is, dat
Heijmans zich op dit moment focust op prijs en minder op kwaliteit. Concluderend kan er
worden gezegd dat Heijmans zich in Figuur A-34 aan de linkerhelft van de grafiek bevindt.
Om tot de optimale prijs-kwaliteit verhouding te komen, moet er worden geïnvesteerd in de
preventie van fouten en de beoordeling van kwaliteit. Voor de gevolgen van dit probleem,
valt te zien dat de faalkosten tijdens de oplevering hoog zijn door het ontstaan van veel
opleverpunten.
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Mogelijke	oplossingen	

Er  zijn  mogelijke  oplossingen  voor  het  probleem  omdat  er  2  mogelijkheden  zijn  om  dit
probleem te voorkomen, namelijk: het voorkomen van het probleem en het managen van het
probleem. Bij het voorkomen van het probleem, moet er worden gekeken naar de oorzaak
van het probleem. Als er wordt gekeken naar het managen van het probleem, dan moeten de
gevolgen van het probleem worden beperkt.

· Voorkomen van het probleem:
Om de faalkosten en de opleverpunten tijdens de oplevering te verminderen kan er
worden geïnvesteerd in preventieve maatregelen (preventiekosten), om deze
opleverpunten en faalkosten te voorkomen. Om tot optimale kwaliteitskosten te
komen wordt, aan de hand van de vermindering van de faalkosten, bepaald wat het
investeringsbudget is voor de preventiekosten.

· Managen van het probleem;
Om de faalkosten en de opleverpunten te verminderen tijdens de oplevering kan er
worden geïnvesteerd in kwaliteitscontroles (beoordelingskosten), om het aantal
opleverpunten en faalkosten te verminderen. Om tot optimale kwaliteitskosten te
komen wordt, aan de hand van de vermindering van de faalkosten, bepaald wat het
investeringsbudget is voor de beoordelingskosten.

Voor  de  twee  mogelijke  oplossingen  kan  worden  bepaald  wat  het  budget  is  voor  de
preventieve maatregelen en wat het budget is voor de extra kwaliteitscontroles. Uit de
definitie van de kwaliteitskosten kan worden geconcludeerd dat het investeringsbudget
gelijk is aan de vermindering van de faalkosten van een bepaalde maatregel. Daarom kan net
als bij het vorige probleemonderdeel van elke maatregel duidelijk worden wat de kosten zijn
en wat de gevolgen zijn voor het aantal opleverpunten. Op het moment dat bekend is wat de
gevolgen zijn voor de opleverpunten, kan er een berekening worden gemaakt op basis van
de gemiddelde kosten van een opleverpunt, €450. Door deze berekening is bekend wat de
investeringskosten zijn voor het voorkomen van de opleverpunten. Hiermee ontstaat er ook
een duidelijk beeld voor het gehele project, aangezien het gemiddelde aantal opleverpunten
gedurende het project bekend is, 50 per miljoen euro aanneemsom, ontstaat er een compleet
budget voor verbeteringen per project van € 22.500 per miljoen euro aanneemsom. Voor het
Timmerhuis Rotterdam zou dit bijvoorbeeld uitkomen op € 2.250.000,-.
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Blind voor eigen werkA.3.7

In deze paragraaf staat het probleemonderdeel ‘Blind voor eigen werk’ omschreven, in deze
omschrijving is er ook gesproken over mogelijke oplossingen voor het probleemonderdeel.

Probleem	

Zoals eerder beschreven bij het kernprobleem, iedereen is blind voor eigen werk, wordt over
blind zijn voor eigen werk vaak gezegd, dat het een gegeven is dat iedereen blind voor eigen
werk is. Het is iets wat geaccepteerd moet worden en er moet naar gehandeld worden.
Kruger Dunning geeft echter aan dat het grootste probleem, bij blind zijn voor eigen werk is,
dat men zich niet bewust is van het feit dat ze blind zijn voor eigen werk (Kruger & Dunning
, 1999). Uit de uitspraak van Kruger en Dunning kan worden geconcludeerd, dat, ook voor
blindheid voor eigen werk, de leercurve van Noel Burch van toepassing is op dit probleem.

De leercurve van Noel Burch bestaat uit 4 onderdelen (Burch, 1975), namelijk:

Figuur A-35: Learning Curve Noel Burch

· Onbewust onbekwaam (Unconcious Incompetent);
De eerste fase van de leercurve van Burch heet; onbewust onbekwaam. In deze fase is
men zich niet bewust van het feit dat hij/zij niet competent is, of zijn/haar werk niet
goed verricht. Kortom je doet je werk niet goed en je hebt dit ook niet door.



Bijlage Afstudeerrapport W.T. Debets Opleveren zonder opleverpunten?

Technische Universiteit Eindhoven – Heijmans Utiliteit 92| Pagina

· Bewust onbekwaam (Concious Incompetent);
De tweede fase van de leercurve van Burch heet; bewust onbekwaam. In deze fase is
men zich bewust van het feit dat hij/zij niet competent is, of zijn/haar werk niet goed
verricht. Kortom je doet je werk niet goed, maar je bent wel op de hoogte hiervan.

· Bewust bekwaam (Concious Competent);
De derde fase van de leercurve van Burch heet; bewust bekwaam. In de fase is men
bewust bezig met het bekwaam handelen. Kortom je doet je werk goed, echter kost
het veel moeite.

· Onbewust bekwaam (Unconcious Competent);
De vierde en laatste fase van de leercurve van Burch heet; onbewust bekwaam. In
deze fase handelt men bekwaam zonder daar bewust mee bezig te zijn. Kortom je
doet je werk goed en dit gebuert onbewust.

Om van fase 1 naar fase 2 te gaan, is er bewustwording nodig. Deze bewustwording kan op
vele manieren bereikt worden. Een van deze manieren is het evalueren en het analyseren van
het werk dat je doet en de competentie die hier voor nodig is. Op het moment dat het werk
en de benodigde competentie voor dit werk niet matchen met elkaar ben je incompetent. Op
het moment dat je dit vervolgens constateert ben je bewust onbekwaam. (Burch, 1975)

Om van fase 2 naar fase 3 te gaan, is er competentie nodig. Competentie kan op meerdere
manieren worden verkregen, dit kan door middel van een opleiding maar dit kan ook door
het gebruik van hulpmiddelen. Op het moment dat er competentie is, dan ben je bewust
bekwaam. (Burch, 1975)

Om van fase 3 naar fase 4 te gaan, is tijd nodig en herhaling. De nieuwe manier van
handelen/werken, zoals aangeleerd in de overgang van fase 2 naar fase 3, wordt in de loop
van tijd een automatisme. Op het moment dat de nieuwe manier van handelen/werken een
automatisme is geworden, dan werk je onbewust met de juiste competentie. Dan ben je
onbewust bekwaam. (Burch, 1975)

Concluderen uit de uitspraken van ‘Kruger & Dunning’ aangevuld met de leercurve van
‘Burch’, kan gezegd worden dat blind zijn voor eigen werk kan worden ingeperkt door het
creëren van bewustwording van het blind zijn voor eigen werk. Daarom is het creëren van
bewustwording van het blind zijn voor eigen werk essentieel in het verminderen van het
aantal opleverpunten door blind zijn voor eigen werk.

Daarmee is de oorzaak van het probleemonderdeel, blind voor eigen werk, duidelijk,
namelijk; het niet bewust zijn van het blind zijn voor eigen werk. Het gevolg van dit
probleem uit zich in fouten die niet worden gezien en later worden opgemerkt als
opleverpunten.
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Mogelijke	oplossingen	

Er zijn 2 mogelijkheden om dit probleem te voorkomen, namelijk: het voorkomen van het
probleem en het managen van het probleem. Voor het voorkomen van het probleem moet er
worden gekeken naar de oorzaak van het probleem. Als er wordt gekeken naar het managen
van het probleem, dan moeten de gevolgen van het probleem worden beperkt.

· Voorkomen van het probleem:
Om het probleem te voorkomen moet er bewustzijn worden gecreëerd voor blind
voor eigen werk. Dit kan gedaan worden door de betreffende partij mee te nemen
tijdens een keuring. Op het moment dat de onderaannemer, nadat hij zijn werk zelf
gekeurd heeft, wordt meegenomen tijdens de 2de controle  van  zijn  werk,  dan  zal
hij/zij zien dat hij/zij blind is voor eigen werk. Hierdoor wordt de betreffende partij
zich bewust van het blind zijn voor eigen werk.

· Managen van het probleem;
Om de gevolgen van het probleem te verminderen moeten er extra controles worden
uitgevoerd, om te controleren op opleverpunten. Deze extra controles worden
uitgevoerd om opleverpunten die blijven bestaan, door blindheid voor eigen werk,
tijdig op te sporen en te herstellen.

Voor de eerste mogelijke oplossing geldt dat er geen cijfers bekend zijn die aantonen, dat het
meenemen van de onderaannemer tijdens de controles meer of minder tijd en geld kosten.
Daarom is er in samenwerking met een uitvoerder van het Timmerhuis Rotterdam een
schatting gemaakt over de tijd die het extra kost om de onderaannemer mee te nemen tijdens
de controles. Uit deze schatting komt naar voren, dat een controle 10% meer tijd in beslag
neemt, als een onderaannemer mee loopt met een vooropname ter bewustwording van het
blind zijn voor eigen werk. Als voorbeeld staat hieronder in Tabel 10 de gevolgen van deze
oplossing voor het Timmerhuis Rotterdam beschreven.

Tabel 10: Manurenoverzicht vooropnames inclusief oplossing

Omschrijving Manuren + 10% Totaal Extra kosten
Vooropnames 4230 423 4653  €     19.035

Ook  voor  de  2e mogelijke oplossing geldt dat er geen cijfers bekend zijn die aangeven
hoeveel extra controles dienen te worden uitgevoerd om het doel te bereiken. Daarom is er
gekeken naar het project Timmerhuis Rotterdam, op dit project zijn er meer controles
uitgevoerd mede om het gevolg van blind zijn voor eigen werk te beperken.

Tabel 11: Manurenoverzicht vooropnames inclusief oplossing

Omschrijving Manuren Extra uren Totaal Extra kosten
Vooropnames 3200 1030 4230  €     46.350
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Regels & MethodenA.3.8

In deze paragraaf staat het probleemonderdeel ‘Regels & Methoden’ omschreven, in deze
omschrijving is er ook gesproken over mogelijke oplossingen voor het probleemonderdeel.

Probleem	

Heijmans Utiliteit is sinds de oprichting van het Heijmans Utiliteit Management Systeem
(HUMS) bezig met het standaardiseren van haar processen. Bij deze standaardisering
worden bestaande processen en nieuwe processen samengevoegd en als één standaard
proces omschreven. Dit standaard proces van HUMS bestaat uit meerdere onderdelen,
waaronder Keuring. Het onderdeel ‘Keuring’ heeft betrekking op alle kwaliteitscontroles,
afgezien van de eindopname van de oplevering. Deze kwaliteitscontroles zijn er om de
kwaliteit te bewaken van het gemaakte en te maken werk. Voor deze controles zijn er regels
opgesteld die in elk project moeten worden toegepast. Voor de kwaliteitscontroles gaat het
om het volgende document; ‘Vooropname en oplevering met Bluebeam Revu’.

“Herstelpunten worden in Bluebeam vastgelegd doormiddel van ‘stempels’. Er zijn twee categorieën
stempels. De eerste zijn stempels voor afwijkingen voor Bouw, E en W, de tweede categorie zijn
algemene opmerkingen voor Bouw, E en W. Alle herstelpunten worden vastgelegd met de
afwijkingsstempel van de betreffende discipline. Als er afwijkingen zijn die verschillende disciplines
raken, wordt voor elke betreffende discipline een stempel geplaatst. De verantwoordelijkheid voor
herstel ligt daarmee bij beide disciplines. Nadat een afwijkingsstempel is geplaatst, wordt er specifieke
informatie over de afwijking toegevoegd aan de stempel. Met behulp van keuzevelden kan de
werksoort, de afwijking en uitvoerende partij geselecteerd worden (dit is voorbereid tijdens het maken
van de opnamebestanden). In een vrij invulveld kan een beschrijving van het herstel- of restpunt
worden gegeven. De ingevoerde informatie wordt op de herstel- en restpuntenlijst weergegeven zodat
daarmee de uitvoerende partijen kunnen worden aangestuurd.

Algemene opmerkingen zijn uitsluitend voor het ondervangen van nog niet voltooide werkzaamheden,
of werkzaamheden die niet opgenomen kunnen worden. Denk aan een vloer waar de bescherming nog
overheen ligt. In dat geval wordt een algemene opmerking gegeven dat vloer nog niet is opgenomen. In
een later stadium (bij de externe vooropname bijvoorbeeld) kan deze opmerking afgehandeld worden.
Eventuele herstelpunten worden dan toegevoegd.

Afhankelijk van de geplande externe vooropname en het aantal herstelpunten kan besloten worden
direct na afloop van de interne vooropname over te gaan tot herstel. De beheerder Bluebeam draait de
herstelpuntenlijsten uit waarna de afgevaardigde inspecteur met de lijsten de onderaannemers
aanstuurt. Vanaf het moment dat herstelpuntenlijsten worden verstrekt aan onderaannemers
(uitvoerende partijen) moet er een status worden toegekend aan de afwijkingen die zijn vastgelegd in
Bluebeam. Een afwijking (herstelpunt) kan de volgende statussen doorlopen:

· Herstelopdracht bij onderaannemer;
· Herstelopdracht uitgevoerd;
· Gecontroleerd, voltooid;
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· Gecontroleerd, niet voltooid;
· Gecontroleerd toezicht, voltooid.

Door de status van de herstelpunten op het moment van uitgifte te wijzigen in ‘Herstelopdracht bij
onderaannemer’ kan er na een volgende opname bepaald worden welke herstelpunten reeds bij de
onderaannemers bekent zijn en welke herstelpunten erbij gekomen zijn. Als de periode tussen de
interne vooropname en de externe vooropname korter dan 3 dagen is, is het raadzaam de herstelpunten
pas door te geven als ook de externe vooropname heeft plaatsgevonden. Dit vereenvoudigd het beheer
van restpunten enorm omdat er maar één herstelpuntenlijst per opnamebestand overlegd en beheerd
hoeft te worden.” (Heijmans-Ruig, 2013)

In dit document worden de regels en methoden toegelicht die dienen te worden gebruikt
tijdens de kwaliteitscontroles en oplevering met Bluebeam Revu, dit document haakt
daarmee aan bij de ‘wet kwaliteitsborging voor de bouw’ waarbij de aannemer (Heijmans)
verplicht is om de kwaliteit te controleren met een kwaliteitsborgingssysteem. Door op deze
manier, zoals beschreven in bovenstaand citaat, te werken met Bluebeam Revu ontstaat er
een database van opleverpunten die gesorteerd kunnen worden per onderaannemer en waar
vanuit meerdere variabelen kunnen worden gehaald. Deze variabelen en het aantal
opleverpunten per onderaannemer kan als input dienen voor de, eerder besproken,
berekening van de totale kosten van een onderaannemer. Daarmee is het gebruik Bluebeam
Revu essentieel voor de mogelijke oplossingen in dit onderzoek.

Omdat de handleidingen aanwezig zijn voor het programma Bluebeam Revu, verschuift het
probleem voor dit document en deze methoden en regels. De oorzaak verschuift van het niet
hebben van een uniforme manier van opleveren en een opnamesysteem, naar het niet
gebruiken van de uniforme manier van opleveren en het niet goed gebruiken van het
opnamesysteem

Een ander onderdeel van dit probleemonderdeel, Regels & methoden, is het gebruik van
Keuringsreferenties. Keuringsreferenties zijn documenten, die de kwaliteit vastleggen van
een gebouwonderdeel aan de hand van foto’s en tekst. De keuringsreferenties worden
opgesteld op het moment dat een repeterend gebouwonderdeel, of afwerking van een
gebouwonderdeel, voor het eerst is gemaakt. Er volgt dan een kwaliteitskeuring waar in
overleg met de onderaannemers en (eventueel) de architecten de kwaliteit wordt vastgelegd
van dit gebouwonderdeel of afwerkingsniveau. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen, dat
de te leveren kwaliteit in een vroeg stadium duidelijk is voor alle partijen. Op het moment
dat de kwaliteit, van het te leveren werk, in een vroeg stadium wordt vastgelegd in overleg
met de betrokken partijen, dan voorkomt dit discussies tussen Heijmans en de betrokken
partijen. Discussies zijn tijd en geld rovende activiteiten, daarnaast kunnen discussies
bijdragen aan een verslechtering van de band tussen de partijen en Heijmans. Ook wat
betreft de keuringsreferenties komt het probleem naar voren dat de methode die voorhanden
is, voor het opstellen van deze keuringsreferenties, niet wordt toegepast.

Om dit probleem aan te pakken is er onderzoek gedaan naar de mogelijke manieren om het
gebruik van deze documenten te stimuleren dan wel te verplichten. Hiervoor is er gesproken
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met een opleidingsdeskundige binnen Heijmans Utiliteit en met de Heijmans Academie.
Zowel de Heijmans Academie als de opleidingsdeskundige geven aan dat het verplichten
van maatregelen niet altijd even effectief werkt, dit omdat de mens er niet van houd om
opgelegd te krijgen wat te doen. Volgens de Heijmans Academie en de
opleidingsdeskundige is de beste manier, om medewerkers een nieuwe methode aan te
leren, een manier waarop de medewerkers het nut zien van de nieuwe methode en regels.
Op het moment dat de medewerkers het nut inzien van de nieuwe methode en regels, dan
zullen zij deze methode en regels ook gaan hanteren. Het is daarom belangrijk ervoor te
zorgen, dat de medewerkers van het projectteam het nut inzien van het gebruik van de
methoden en regels omschreven in de documenten; ‘vooropname en oplevering met Bluebeam
Revu’ en ‘Keuringsreferenties’.

Mogelijke	oplossingen	

Er zijn 2 mogelijkheden om dit probleem te voorkomen, namelijk: het voorkomen van het
probleem en het managen van het probleem. Voor het voorkomen van het probleem moet er
worden gekeken naar de oorzaak van het probleem. Als er wordt gekeken naar het managen
van het probleem, dan moeten de gevolgen van het probleem worden beperkt.

· Voorkomen van het probleem:
Om het probleem te voorkomen kan er voor worden gezorgd dat het gehele
projectteam het nut ziet van de nieuwe methoden en regels. Dit door duidelijk te
maken wat deze nieuwe methode hen oplevert en waarom dit hun werk makkelijker
maakt. Dit kan worden gedaan door duidelijk te maken dat de nieuwe methoden en
regels minder tijd en geld kosten.

· Managen van het probleem;
Om de gevolgen van het probleem te verminderen kan er worden gekeken naar een
manier om discussies tussen de onderaannemers en Heijmans te vermijden en om
zelf niet de keuringen te hoeven doen. Hiervoor wordt gekeken naar externe partijen
die onafhankelijke keuringen uitvoeren op bouwprojecten.

Voor het duidelijk maken van de gevolgen van de nieuwe methoden en regels, kan er
worden gekeken naar de gevolgen voor de kosten en de tijd. Daarbij wordt gerekend met de
tijd en kosten die gemoeid zijn met het implementeren en gebruiken van deze methoden en
regels. Vervolgens wordt dit ook gedaan voor de baten die optreden door het gebruik van de
nieuwe methoden en regels, te berekenen vanuit het voorkomen van de discussies. Als er
wordt gekeken naar het aantal discussie dat wordt gevoerd per project, dat is bekeken bij de
observaties, dan ontstaat de volgende tabel:
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Tabel 12: Overzicht discussiekosten per project

Discussiepunten per project

Project aanneemsom mln Opleverpunten Kosten oplevering Discussiekosten
NMM 80 214  €              96.300   €             220.500
Orion 45 1022  €             459.900   €             122.500

Muziekpaleis 100 4920  €          2.214.000   €             315.000
Totaal 225 6156  €          2.770.200   €             658.000

In bovenstaande tabel is te zien dat gemiddeld 0,3 % van de aanneemsom wordt besteed aan
het oplossen van discussies. Dit komt neer op € 3000,- per miljoen euro aanneemsom. Als dit
wordt verrekend naar het Timmerhuis Rotterdam dan kan er gesproken worden over
€300.000,-  kosten die gemaakt zijn om discussies te voeren en deze op te lossen. Voor het
berekenen van de kosten die worden gemaakt, voor het opstellen van de keuringsreferenties
en het hanteren van de oplevermethode en regels, zijn er geen cijfers beschikbaar die
aantonen hoeveel tijd en geld het kost om deze methodes toe te passen. Daarom is er in
overleg met een uitvoerder van het Timmerhuis Rotterdam een schatting gemaakt, voor de
tijd die het kost om een keuringsreferentie op te stellen en de tijd die het kost om de nieuwe
keuringsmethode toe te passen.

· Keuringsreferenties;
Het opstellen van keuringsreferenties bestaat uit het keuren van een
gebouwonderdeel samen met de architect en de opdrachtgever, á 1 uur. Vervolgens
wordt het document opgesteld, met daarin alle opmerkingen van de keuring erin
verwerkt. Daarna worden de afspraken, gemaakt tijdens de keuring, in dit document
geaccordeerd, gemiddeld kost dit 1,5 uur. Samen komt dit uit op 2,5 manuren per
keuringsreferentie. Op het project het Timmerhuis Rotterdam was er, als voorbeeld,
sprake van 20 keuringsreferenties, dus 50 manuren.

· Keuringsmethode;
Het toepassen van deze keuringsmethode zorgt ervoor dat de uitvoerders secuurder
moeten werken tijdens de keuring en na de keuring het keuringsbestand moeten
nakijken en aanvullen. Dit zorgt ervoor dat een keuring 5% meer tijd in beslag neemt,
het achteraf nakijken van de documenten kost daarnaast nog 10% meer tijd. Door de
betreffende uitvoerder wordt aangegeven, dat deze methode initieel 15% meer tijd
kost. Echter op het moment dat iedereen aan de nieuwe manier van werken gewend
is dit niet meer het geval zal zijn, dit omdat deze methode de keuring efficiënter laat
verlopen.

Tabel 13: Gevolgen oplossing
Omschrijving Manuren + 15% Totaal Extra kosten
Vooropnames 4230 635 4862  €     28.575

Omschrijving Manuren Aantal Totaal Extra kosten
Keuringsreferenties 2,5 20 50  €     2.250
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Voor de tweede mogelijke oplossing kan er worden gedacht aan partijen die onafhankelijke
controles uitvoeren voor bouwbedrijven. Hierbij is de ‘Branchevereniging TIS’ gevonden, TIS
staat voor Technische Inspectie Service. TIS is een keurmerk dat in de loop der jaren gegroeid
van een keurmerk voor de constructieve veiligheidskeuring tot een keurmerk die geld voor
keuringen in het hele bouwproces. Een van de bedrijven die in bezit is van het TIS-keurmerk
is het bedrijf Seconed. In samenwerking met Seconed is er een schatting gemaakt van de
kosten die het inhuren van deze onafhankelijke keuringspartij met zich meebrengt. Seconed
verklaard: de kosten van het laten keuren (2de lijnskeuring) van de kwaliteit van een dergelijk
bouwproject, Timmerhuis Rotterdam, liggen rond 0,8% van de bouwkosten. Als dit voor het
Timmerhuis Rotterdam wordt berekend zou dit een bedrag van € 800.000 zijn. Als dit wordt
afgezet tegen de besparingen, die worden behaald door het niet hoeven uitvoeren van de
zogenaamde tweedelijnskeuring, dan zien we het volgende overzicht:

Tabel 14: Overzicht besparing inhuren onafhankelijke keuringspartij

Timmerhuis Rotterdam Manurenbegroting besparing

Omschrijving
Manuren Besparing

Gerealiseerd verwacht Verschil
Voorbereiden oplevering 40 10 30 €       1.440
Vooropnames 4230 200 4030 €   182.160
Besluiten tot opleveren 10 10 0 €               -
Oplevering 2240 560 1680 €     75.600
Restpunten afhandelen 1400 980 420 €     19.800
SubTotaal 7920 1760 6160 €   279.000
Discussies besparing €  300,000
Kosten seconed €- 800.000
Totaal € -221.000

Bij beide berekeningen is er vanuit gegaan, dat het toepassen van de mogelijke oplossing de
discussies volledig voorkomt. Dit is een ideaalbeeld, in de praktijk zal dit moeilijk haalbaar
zijn. Echter omdat in beide berekeningen, van de gevolgen van de mogelijke oplossingen,
met dezelfde getallen is gerekend, kan er wel een goede afweging worden gemaakt.
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ConclusieA.3.9

Het onderzoek begon met een onderzoek naar opleveren met 0-opleverpunten. Uit dit
onderzoek kwam naar voren dat er 36 knelpunten zijn in het opleverproces, deze 36
knelpunten zijn terug gebracht naar 18 hoofdknelpunten. Verder onderzoek wees uit dat
deze 18 kernknelpunten veroorzaakt werden door 6 kernproblemen; planning van
vooropnames wordt niet gehandhaafd, uitvoerende partijen zijn blind voor eigen werk,
herstel van opleverpunten levert nieuwe opleverpunten op, onduidelijke gehanteerde
kwaliteitseisen leiden tot discussie, er is niet genoeg tijd om alle opleverpunten te herstellen
en beslissingen worden genomen op basis van directe kosten. Verder onderzoek op het
project het Timmerhuis Rotterdam wees uit, dat op dat project deze problemen ook voor
komen en dat deze kernproblemen meerdere oorzaken hebben. Deze oorzaken vallen samen
in 8 probleemonderdelen; planningsmethode, mutaties tijdens de bouw, uitvraag van de
klant, inkoopstrategie, kosten van beslissingen, prijs-kwaliteitverhouding, blind voor eigen
werk en regels & methoden. Vervolgens is er verder onderzoek gedaan naar deze
probleemonderdelen. Uit het onderzoek naar de probleemonderdelen en de mogelijke
oplossingen ter voorkoming van deze problemen kwam naar voren dat;

· Lean-methodes niet worden toegepast omdat men het nut niet ziet van het gebruik
van deze Lean-methodes;

· Mutaties tijdens de bouw verstoringen veroorzaken in het proces en daarom
voorkomen moeten worden;

· Naar aanleiding van de uitvraag van de klant ontwerpkeuzes worden gemaakt, van
deze keuzes zijn alleen de directe kosten duidelijk en niet de totale kosten.

· Partijen worden ingekocht op basis van de offerteprijs die zij aanleveren, nu is niet
inzichtelijk wat een partij in totaal kost. (faalkosten ed.)

· De gevolgen, voor de kwaliteit en kosten, van het toepassen van beheersmaatregelen
zijn niet duidelijk. Keuze worden daarom gemaakt op basis van direct zichtbare
kosten.

· De totale kosten van kwaliteit, kwaliteitskosten, niet duidelijk zijn, hierdoor ligt de
focus tijdens een project op het beperken van de kosten. Hierbij zijn de gevolgen voor
de kwaliteit en de kwaliteitskosten niet duidelijk.

· Betrokken partijen zich niet bewust zijn van blindheid voor eigen werk, hierdoor
wordt hier geen rekening mee gehouden bij keuring van eigen werk.

· Bestaande regels en methoden niet worden toegepast omdat medewerkers van het
projectteam niet het nut zien van de methoden. Hierdoor ontstaan er opleverpunten
en discussies met betrokken partijen.

Uit deze bovengenoemde bevindingen kan worden geconcludeerd dat medewerkers alleen
de regels volgen op het moment dat zij het nut zien van de regels en dat de het hele
bouwproces zich focust op het beperken van de kosten. Dit zijn dan ook de twee pijlers voor
het eindproduct, dat in het volgende hoofdstuk wordt omschreven.
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B. Samenvatting ‘Mutatieloos bouwen’ (S. Kroos, 2015)
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C. Omschrijving Systems Engineering & Relatics

Heijmans heeft in de laatste jaren een beweging in gang gezet die zich bezighoudt met het
verbeteren en optimaliseren van de interne processen. In deze beweging, en in een dergelijk
groot bedrijf zoals Heijmans, zijn er twee manieren om een probleem aan te pakken:

· Bottom-up;
In de bouw vertaalt de Bottom-up methode zich als volgt: de uitvoerders en de
projectleiders bedenken samen een plan dat voor het specifieke project lijkt te gaan
werken. Hiervoor maken zij gebruik van hun eigen ervaring en kennis. Dit zorgt
ervoor dat elk project anders wordt aangepakt en dat elke uitvoerder of projectleider
een probleem anders aanpakt.

· Top-down;
In de bouw vertaalt deze methode zich als volgt: Vanuit de projectteams en de
directie van het bedrijf wordt een proces ingericht dat wordt aangepast vanuit een
standaardproject, tijdens de realisatie voeren de uitvoerders en de projectleider dit
proces uit zoals het hun is opgelegd.

Bij Heijmans wordt geprobeerd de Top-down methode te hanteren, in de praktijk spreken
we echter nog steeds van een Bottom-up situatie. Op dit moment is het zo dat er een proces
ligt dat gevolgd moet worden, echter wordt dit proces niet door de projectleiders en
uitvoerders gevolgd. Hierdoor is het team dus zelf dingen aan het bedenken (uitvinden) om
problemen op te lossen. Dit zorgt ervoor dat het team eigenlijk continu bezig is met het
blussen van spreekwoordelijke brandjes, waar in de ideale Top-down situatie er voor wordt
gezorgd dat deze brandjes niet ontstaan.

Heijmans is dan ook van mening dat de Top-down methode moet worden gehanteerd, in het
Heijmans Utiliteit Management Systeem (HUMS) staat dan ook de regel: “Uitvoerders
moeten geen uitvinders meer zijn maar uitvoerders” (Heijmans, 2014). Ik deel deze mening
en ben ook van mening dat de oplossingen in het vervolg van dit onderzoek ook op deze
manier moeten worden ingestoken. Zo creëer je een standaardproces dat, met eventuele
kleine aanpassingen per project, van toepassing is op elk project. Dit creëert regelmaat en dat
verminderd potentieel het aantal opleverpunten en problemen. Daarom is er vanuit
Heijmans  ook  de  wens  dat  de  oplossing  proces  gericht  is  en  past  in  het  Top-down
management systeem.

Heijmans probeert naar aanleiding van deze ideeën en deze visie een gedragsverandering te
laten plaatsvinden in het bedrijf. Deze nieuwe mindset richt zich op het voorkomen van
problemen in plaats van het oplossen van problemen, zo wordt er gekeken welke maatregel
op welk moment moet worden ingesteld om te zorgen dat er geen problemen optreden. De
directeur Business development omschrijft dit als omgekeerd denken.

Heijmans is sinds een aantal jaren bezig met het tot stand brengen van dit omgekeerd
denken, hiervoor gebruikt Heijmans het zogeheten V-model (verificatie-, validatiemodel).
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Dit V-model wordt voornamelijk gebruikt voor het controleren van de vraagspecificatie van
de klant. Op dit moment vindt de controle van de vraagspecificatie voornamelijk plaats
gedurende het tenderproces. Er wordt naarmate specifieker gegaan wordt dieper in de
vraagspecificatie gedoken en hierdoor komen bepaalde tegenstrijdigheden naar boven. De
tenderdocumenten worden nu wel systematisch doorgenomen op hoofdeisen en vanuit daar
wordt er uitgewerkt en worden weer eisen afgeleid. Als eisen niet SMART (specifiek,
meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden) geformuleerd zijn in de tenderdocumenten
dan worden deze verder uitgesplitst. Al deze eisen waaraan voldaan moet worden, zijn
ingevoerd in Relatics. Relatics is een software programma wat sinds enkele jaren is
ingevoerd bij projecten binnen Heijmans Utiliteit.

Relatics

Relatics is een software programma waarmee alle projectleden hun eisen, verificaties,
risico’s, taken en  alle  projectobjecten  kunnen  beheren  in  een samenhangend netwerk van
expliciet beschreven informatie. Daardoor wordt het project bevrijd van een groot aantal
spreadsheets en geïsoleerde toepassingen om informatie te bewaren. Relatics stelt gebruikers
in staat om allerlei projectobjecten op te slaan en ze te integreren op een zinvolle manier. Zo
kunnen bijvoorbeeld eisen worden gerelateerd aan fysieke objecten, fysieke objecten aan
verificaties en verificaties aan verantwoordelijke projectleden. Een voordeel van Relatics is
dat nieuwe gebruikers er geen training voor hoeven te volgen, omdat de software snel wordt
geaccepteerd door alle projectleden in plaats van alleen een paar specialisten. Het is daarom
gemakkelijk te gebruiken door iedereen die met het project bezig is in de voorbereidingsfase.
Een ander groot voordeel van Relatics is dat het software is die web-based is en daarmee
overal toegankelijk. Samenwerking vanuit de verschillende disciplines in Relatics is dus
mogelijk. Tevens is het softwareprogramma niet alleen op vaste werkplaatsen te gebruiken,
maar ook op mobiele apparaten. (Relatics B.V., 2014). Relatics is een programma dat aansluit
op het V-model en Systems Engineering. Omdat Systems Engineering een nieuwe term is zal
dit hieronder verder worden toegelicht.

Systems Engineering

De officiële definitie van SE volgens INCOSE (International Council on Systems Engineering)
luidt als volgt: ‘Systems engineering is een interdisciplinaire benadering met bijbehorende
middelen die zich richt op het realiseren van succesvolle systemen. SE focust op het
definiëren van klantbehoeften en de gevraagde functionaliteit vroeg in de ontwikkeling, het
vastleggen van de eisen, de ontwerpsynthese en systeemvalidatie bij het beschouwen van het
complete vraagstuk: bediening en besturing, training en ondersteuning, kosten en planning,
prestatie, realisatie, testen en verwijdering. SE beschouwt zowel de bedrijfsdoelen als de
technische behoeften van alle klanten. Dit met het doel een kwaliteitsproduct te realiseren
dat voldoet aan de gebruikersbehoefte’.

Binnen het SE-gedachtengoed zijn een aantal aandachtsgebieden erg belangrijk:
systeemdenken, klantvraag centraal stellen, optimalisatie over de levenscyclus, van abstract
naar concreet, iteratief specificeren en valideren & verifiëren.
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Systeemdenken

SE is gebaseerd op systeemdenken, waarbij een systeem een binnen de totale werkelijkheid
te onderscheiden verzameling elementen is, die onderlinge relaties hebben. Elk systeem
maakt op zijn beurt deel uit van een groter geheel. Bij systeemdenken houden organisaties
rekening met het complete systeem, de levensduur en alle betrokken partijen in de keten.

Klantvraag centraal stellen

De systemen die bij Heijmans Utiliteit worden ontwikkeld kennen over het algemeen
uiteenlopende stakeholders. Al deze stakeholders stellen hun eigen voorwaarden aan het te
ontwikkelen systeem. De klant kan gezien worden als de verzameling van deze stakeholders
en de klantvraag kan gezien worden als de verzameling van behoeften en randvoorwaarden
die deze stakeholders hebben. Deze klantvraag staat bij SE volledig centraal. De klant
bepaalt wat het probleem is, welke oplossingsruimte wordt gegeven en wanneer een
oplossing voldoet. Op die manier wordt binnen SE de optimale oplossing gecreëerd binnen
de gegeven oplossingsruimte. De oplossingsruimte wordt bepaald door bijvoorbeeld: fysieke
begrenzing, normen en richtlijnen, beschikbare tijd en beschikbaar budget. De volgende stap
is om al deze klanteisen te specificeren. Dat resulteert in een gestructureerd overzicht van
benodigde functionaliteiten, de eisen per stakeholder en de beschikbare oplossingsruimte.

Dit wordt allemaal vastgelegd in de Klant Eisen Specificatie. Deze Klant Eisen Specificatie
vormt de input voor het verder proces van de systeemontwikkeling. Het is van belang om de
Klant Eisen specificatie continu te beheren tijdens de ontwikkeling van het systeem. Alle
stappen binnen SE zijn er vervolgens op gericht om aan te tonen dat er gewerkt wordt aan de
optimale uitwerking van het systeem op basis van de gedefinieerde Klant Eisen Specificatie.

Figuur 1: De klanteisen specificeren
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Optimalisatie over de levenscyclus

Een systeem doorloopt tijdens de levenscyclus verschillende fasen. SE is er op gericht om het
systeem te optimaliseren over de hele levenscyclus. Daarbij blijft de behoefte van de klant in
alle fase centraal staan. Op twee manieren wordt er aandacht gegeven aan de optimalisatie
van de levenscyclus. In de eerste plaats worden in de ontwikkel- en realisatiefase expliciete
levenscyclusafwegingen meegenomen. Dat betekent optimaliseren naar bouwtijden, bouw-,
gebruiks-, onderhoud-, en sloopkosten. Op de tweede plaats wordt SE gedurende alle fasen
van de levenscyclus toegepast. Door transparant en traceerbaar te werken tijdens de
ontwikkel- en realisatiefase kunnen nieuwe ontwikkelingen tijdens de gebruikersfase binnen
en buiten het systeem makkelijk worden onderkend en verwerkt. Tevens is een
onderbouwing van oorspronkelijke ontwerp- en bouwkeuzes beschikbaar.

Iteratief specificeren

Om aan de klantbehoefte te voldoen, moet het systeem een aantal functies vervullen. Uit
deze functies en de randvoorwaarden van de stakeholders volgen de systeemeisen. De
procesgang binnen SE gaat uit van een iteratie tussen functies, eisen en oplossingen. Door
het vastleggen van eisen bepaal je binnen welke oplossingsruimte het systeem moet
functioneren. Ontwerpkeuzes bepalen hoe het systeem die functies vervult en welke
oplossingsruimte benut wordt. Dit leidt weer tot afgeleide functies en nadere eisen

Aan de verdere ontwikkeling van het systeem. Het iteratieve proces van specificeren is in
Figuur 2 afgebeeld. Elke stap in de systeemontwikkeling dwingt het samenspel van functies,
eisen en oplossingen ertoe om na te denken over het ‘waarom’ van de ontwerpkeuzes en de
consequenties daarvan. Het specificatieproces kent altijd een specificatie van de vraag en de
oplossingsruimte als input en resulteert in een specificatie van de uitgewerkte oplossing als
output. Deze output dient vervolgens weer als input voor de volgende stap in de
ontwikkelfase.

Figuur 2: Iteratieve proces van specificeren
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Van abstract naar concreet

De totale uitwerking van het systeem is door zijn complexe karakter niet in één
ontwikkelslag te vatten. Het iteratieve proces van specificeren zoals in voorgaand stuk
beschreven wordt daarom meerdere malen herhaald. Daarbij wordt het ontwerp van een
systeem ontleed in deelsystemen en systeemelementen waaraan nadere, afgeleiden eisen
worden gesteld. Het detailniveau van een specificatie moet passen bij het niveau van de
besluitvormingsfase waarin het project verkeert. Het aantal niveaus waarin wordt
gespecificeerd is afhankelijk van de complexiteit van het systeem. In Figuur 3is het gedeelte
specificeren afgebeeld als de neergaande lijn aan de linkerzijde van de afbeelding.
Uiteindelijk moeten alle deelsystemen en systeemelementen in elkaar passen en worden ze
geïntegreerd in het totale systeem. In de ontwikkelfase dient met deze integratie al rekening
gehouden te worden, maar de feitelijke integratie vindt in de realisatiefase plaats. In Figuur 3
staat de opgaande lijn aan de rechterzijde voor de integratie van alle systeemelementen en
deelsystemen. Op deze manier is het v-model ontstaan, wat een vereenvoudigde weergave is
van de complexe totale totstandkoming van een systeem.

Figuur 3: V-model: van abstract naar concreet
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Valideren & verifiëren

De begrippen valideren en verifiëren beschrijven alle activiteiten die nodig zijn om objectief
en expliciet te kunnen aan tonen dat de oplossing voldoet aan de gestelde eisen en behoeften
van de klant en daarmee past binnen de oplossingsruimte. Verificatie is een check of het juist
gebouwd is en validatie is een check of het juiste gebouwd is. In Figuur 4 wordt het belang
van regelmatig controleren met het beoogde gebruik in het achterhoofd duidelijk gemaakt.

Figuur 4: Het belang van verifiëren en valideren

Een goede toepassing van SE vraagt erom dat de activiteiten en verantwoordelijkheden voor
verificatie & validatie per systeem en per project expliciet worden vastgelegd. Hierbij
behoort ook de benodigde nauwkeurigheid in de bewijsvoering. Verifiëren en valideren
gebeurt in het iteratieve specificatieproces op elk detailniveau en in alle fasen van de
levenscyclus. Dit maakt het mogelijk om foutieve keuzes tijdig te onderkennen en waar
mogelijk te voorkomen. Het is daarom belangrijk om in elke fase van de ontwikkelfase een
gedegen verificatie en validatie uit te voeren.

Figuur 5: Validatie en verificatie in alle fases en op elk detailniveau

Heijmans maakt gebruik van Systems Engineering en het V-model om de eisen van de klant
duidelijk te krijgen. Nu het systeem Relatics en de denkwijze van het V-model en Systems
Engineering een aantal jaren wordt gebruikt heeft Heijmans de visie om deze denkwijze en
deze methode ook te gaan gebruiken voor hun interne processen en procesverbeteringen.
Heijmans ziet in al hun processen ook de mogelijkheid voor Systems Engineering om het
proces te optimaliseren en zo per processtap duidelijk te krijgen welke informatie hiervoor
strikt noodzakelijk is en wat er moet gebeuren op welk moment om het proces optimaal te
laten verlopen.
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D. Interviews & Evaluaties

D.1 Interviews

Om alle informatie te verzamelen voor de voltooiing van de taakstelling zijn er interviews
gehouden, hiervoor is er gesproken met de volgende personen: Hoofduitvoerders,
uitvoerder, bouwplaatsmanager, projectmanager. Door de verscheidenheid aan functies van
de geïnterviewde wordt er een zo compleet mogelijk beeld verkregen van de
randvoorwaarden die moeten gelden, omdat vanuit alle hoeken informatie is verzameld.
Voor de interviews was er een vooraf opgestelde lijst met vragen, de volgorde van deze
vragen stond vast maar tijdens het interview is er altijd ruimte geweest voor eigen inbreng
van de geïnterviewde, zo heeft de geïnterviewde veel vrijheid bij de invulling van zijn
antwoord. De interviews zijn 1-op-1 gehouden in een afgesloten rustige ruimte, dit zodat er
geen sociale druk stond op de geïnterviewde en er daarom geen sociaal gewenste
antwoorden werden gegeven. Daarnaast zijn alle interviews, wanneer daar toestemming toe
werd gegeven, digitaal opgenomen, zodat de interviews later konden worden terug
geluisterd en de informatie gedetailleerd kan worden uitgewerkt. De gehouden interviews
zijn in een overzicht geplaatst waarin alle resultaten (1 rij per vraag) overzichtelijk
weergegeven staan.

Figuur 1: Interviewopzet Taakstelling 3



WIDE2
Stempel



WIDE2
Stempel



WIDE2
Stempel



WIDE2
Stempel



WIDE2
Stempel





Bijlage Afstudeerrapport W.T. Debets Opleveren zonder opleverpunten?

Technische Universiteit Eindhoven – Heijmans Utiliteit 116| Pagina

D.2 Evaluaties
De gehouden evaluaties staan in de volgende pagina’s uitgewerkt. De antwoorden op de
verschillende vragen zijn samenvattend genoteerd en zijn daarom geen volledige
transscripties. Daarom kunnen hier ook geen rechten aan ontleend worden.



1

Inhoud

Datum
Tijd
Locatie
Interviewer

Wat

07-03-2016
10.00 uur
Rotterdam, Oostmaaslaan 71
Wilte Debets

Inleiding
Voorstellen:
Instelling:
Functie bij Heijmans:
Introductie:
Duur interview:
Opbouw interview:
Rapportagevorm:
Vragen:
Bezwaar tegen digitale opnamen:

Wilte Debets
Technische Universiteit Eindhoven
Afstudeerder Utiliteit
Doel van Interview, Toetsing van eindproduct
45-60 minuten
Persoonlijke gegevens,
Vragen en (digitale)opname
Zijn er aan de hand van deze inleiding nog vragen?
Nee

Persoonlijke gegevens geïnterviewde
Naam:
Wat is uw leeftijd?
Wat is uw geslacht?
Welke studie heeft u gevolgd?
Wat is uw opleidingsniveau?
Wat is uw functie binnen Heijmans?
Hoelang bekleedt u deze functie al?

Peter Hoogstad
-
Man
Bouwkunde
HBO / HTS
Senior Projectmanager
10 Jaar

Inleiding onderwerp
- Klanttevredenheid Doelstelling 2020 (8 of hoger)
- 0-opleverpunten onderzoek

o Kernproblemen
- Doel onderzoek
- Onderzoeksfase
- Programma van Eisen
- Eindproduct

Toetsing Programma van eisen
1. Kostenneutraal opleveren met “0” opleverpunten, zonder verdere negatieve gevolgen

voor de bouwtijd, kwaliteit, klanttevredenheid
a. Gevolgen voor kosten?

Kostenbesparend
b. Gevolgen voor opleverpunten?

Minder opleverpunten, geen getal te noemen
c. Gevolgen voor bouwtijd?

Blijft gelijk
d. Gevolgen voor Kwaliteit?

Minder opleverpunten en kwaliteit gaat omhoog
e. Gevolgen voor klanttevredenheid?

Gaat omhoog want oplevering is beter

2. Niet meer voorkomen van probleemonderdelen
a. Planningsmethode

Enigszins, Lean-methodes werken inderdaad. Nut ervan is duidelijk alleen kan dat ook
op andere manieren

b. Uitvraag van de klant
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Ja, maar dit heeft voornamelijk betrekking op de maintainfase waarin dan problemen
naar voren komen.

c. Inkoopstrategie
Een bewustere manier van inkopen, dus ja.

d. Kosten van Beslissingen
Ja, een bewustere manier van werken en keuzes maken

e. Prijs-kwaliteitverhouding
Ja, er wordt duidelijk wat de kwaliteitskosten zijn. Echter vereist het gemiddelde
bedrag per opleverpunten nog meer verdieping/onderzoek om dit echt aan te tonen.

f. Blind voor eigen werk
Nee, we weten namelijk wel dat het voorkomt echter we handelen er niet naar. Ik ben
niet zeker of dit hiermee verholpen wordt.

g. Regels & Methoden
Ja, je toont het nut aan van de methodes die je moet gebruiken.

3. Het hulpmiddel voorziet in:
a. Uniforme en eenduidige manier om de kosten van de oplevering inzichtelijk te

maken?
Qua verhouding wel, maar bedrag opleverpunten vereist onderzoek, dus kwantitatief
niet.

b. Een manier om de totale kwaliteitskosten en de onderdelen hiervan inzichtelijk
te maken? (Preventie, beoordeling, herstel)
Idem hierboven, qua verhouding wel maar kwantitatief niet

c. Een manier om medewerkers van Heijmans het nut te laten inzien van de
voorgeschreven maatregelen en methodes?
Ja

d. Een basis voor het voorkomen van opleverpunten gedurende het hele project?
Ja

e. Een manier om de prestaties van Heijmans Utiliteit op het gebied van de
oplevering inzichtelijke te maken (project & HU breed)?
Twijfelachtig. Het geeft een goede indicatie maar uiteindelijk kan er natuurlijk iets
anders uitkomen, bijvoorbeeld door fout invullen van sheets.

f. Een ondersteuning van het besluitproces gedurende het hele project?
Ja, met de voorwaarde dat de databases die de beslissingen voeden worden
bijgehouden.

g. Handzame, uniforme en eenduidige manier om opleverpunten te voorkomen?
Ja

Afsluiting

1. Kan ik u nogmaals benaderen als ik nog verdere vragen heb? Ja
2. Wilt u een kopie van het uitgetypte interview ontvangen? Nee
3. Heeft u bezwaar om genoemd te worden in het rapport?. bij naam? Nee

Dank voor uw tijd en moeite.
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Inhoud

Datum
Tijd
Locatie
Interviewer

Wat

07-03-2016
14.30 uur
Rotterdam, Fenixloods
Wilte Debets

Inleiding
Voorstellen:
Instelling:
Functie bij Heijmans:
Introductie:
Duur interview:
Opbouw interview:
Rapportagevorm:
Vragen:
Bezwaar tegen digitale opnamen:

Wilte Debets
Technische Universiteit Eindhoven
Afstudeerder Utiliteit
Doel van Interview, Toetsing van eindproduct
45-60 minuten
Persoonlijke gegevens,
Vragen en (digitale)opname
Zijn er aan de hand van deze inleiding nog vragen?
…

Persoonlijke gegevens geïnterviewde
Naam geinterviewde?
Wat is uw leeftijd?
Wat is uw geslacht?
Welke studie heeft u gevolgd?
Wat is uw opleidingsniveau?
Wat is uw functie binnen Heijmans?
Hoelang bekleedt u deze functie al?

Bard Ooms
-
Man
Bouwkunde
HBO
Hoofduitvoerder
10 Jaar

Inleiding onderwerp
- Klanttevredenheid Doelstelling 2020 (8 of hoger)
- 0-opleverpunten onderzoek

o Kernproblemen
- Doel onderzoek
- Onderzoeksfase
- Programma van Eisen
- Eindproduct

Toetsing Programma van eisen
1. Kostenneutraal opleveren met “0” opleverpunten, zonder verdere negatieve gevolgen

voor de bouwtijd, kwaliteit, klanttevredenheid
a. Gevolgen voor kosten?

Ja, verplicht iedereen dit in te vullen en ook meerdere keren per project om een trend
te ontdekken

b. Gevolgen voor opleverpunten?
Minder opleverpunten

c. Gevolgen voor bouwtijd?
Blijft gelijk

d. Gevolgen voor Kwaliteit?
Blijft redelijk gelijk, echter wel minder opleverpunten

e. Gevolgen voor klanttevredenheid?
Klanttevredenheid gaat omhoog

2. Niet meer voorkomen van probleemonderdelen
a. Planningsmethode

Niet per definitie, dit kan het nut wel aantonen. Maar dit is niet per definitie de manier
b. Uitvraag van de klant

Ja, op voorwaarde dat alles goed geregistreerd wordt. Keuzes worden bewuster
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Toevoeging van Bard Ooms:

- bij de vergelijking van de prestaties moet ook worden gekeken naar de complexiteit van het
project. Een complex project met 1000 punten is beter dan een niet complex project met 500
punten.

- Je hoeft de kosten bij lean-technieken niet te tonen om het nut aan te tonen. Het beperken
van de opleverpunten met 21% is al nut genoeg. Voor jouw overzicht is dit misschien wel
handig maar voor het nut aantonen niet nodig, de cijfers kunnen alleen maar in twijfel
getrokken worden.

- Bij de beheersmaatregelen een standaardlijst maken waaruit gekozen kan worden, met
beschrijvingen erbij (die zijn opgesteld bij een samenkomst van uitvoerders). Iedereen komt
dezelfde problemen tegen dus maak een paar praktische standaard oplossingen. Dan hoef je
alleen de schattingen te maken als er een nieuwe moet worden ingevoerd, vervolgens moet
alles ook geëvalueerd worden anders heb je er niks aan.

gemaakt en waarschijnlijk bespaar je kosten.
c. Inkoopstrategie

Ja, pas wel op met de getallen. Want het is niet zo zwart-wit als het er nu staat.
combineer dit met de huidige manier van OA evaluatie bij inkoopproces.

d. Kosten van Beslissingen
Ja, mits de toevoeging wordt meegenomen *

e. Prijs-kwaliteitverhouding
Het geeft wel inzicht in het probleem en de verhoudingen, kom niet in de harde cijfers.
Er is geen manier om dit goed te doen tenzij er enorme nacalculatie komt.

f. Blind voor eigen werk
Deels, de oplossing is een poging maar dit is moeilijk op te lossen. Vroeger huurde wij
partijen in voor de keuring en nu moeten we dat opeens zelf doen. Dus weet niet wat
de oplossing zou moeten zijn.

g. Regels & Methoden
Ja, je toont het nut aan van de methodes en je hebt een duidelijke methode
gecreëerd.

3. Het hulpmiddel voorziet in:
a. Uniforme en eenduidige manier om de kosten van de oplevering inzichtelijk te

maken?
Heel erg goed, JA.

b. Een manier om de totale kwaliteitskosten en de onderdelen hiervan inzichtelijk
te maken? (Preventie, beoordeling, herstel)
Ja, wel heel moeilijk om exact te krijgen vanwege de onvatbaarheid van het
onderwerp en het ontbreken van cijfers.

c. Een manier om medewerkers van Heijmans het nut te laten inzien van de
voorgeschreven maatregelen en methodes?
Ja heel duidelijk

d. Een basis voor het voorkomen van opleverpunten gedurende het hele project?
Ja

e. Een manier om de prestaties van Heijmans Utiliteit op het gebied van de
oplevering inzichtelijke te maken (project & HU breed)?
Deels, alles wat je hard kan maken met echte goede cijfers wel. De rest twijfelachtig

f. Een ondersteuning van het besluitproces gedurende het hele project?
Ja, bewuste en overwogen keuzes

g. Handzame, uniforme en eenduidige manier om opleverpunten te voorkomen?
Ja

Afsluiting

1. Kan ik u nogmaals benaderen als ik nog verdere vragen heb? Ja
2. Wilt u een kopie van het uitgetypte interview ontvangen? Nee, wel eindrapport
3. Heeft u bezwaar om genoemd te worden in het rapport?. bij naam? Nee

Dank voor uw tijd en moeite.
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Inhoud

Datum
Tijd
Locatie
Interviewer

Wat

08-03-2016
9.45 uur
Eindhoven, Boschdijk 760
Wilte Debets

Inleiding
Voorstellen:
Instelling:
Functie bij Heijmans:
Introductie:
Duur interview:
Opbouw interview:
Rapportagevorm:
Vragen:
Bezwaar tegen digitale opnamen:

Wilte Debets
Technische Universiteit Eindhoven
Afstudeerder Utiliteit
Doel van Interview, Toetsing van eindproduct
45-60 minuten
Persoonlijke gegevens,
Vragen en (digitale)opname
Zijn er aan de hand van deze inleiding nog vragen?
…

Persoonlijke gegevens geïnterviewde
Naam geïnterviewde?
Wat is uw leeftijd?
Wat is uw geslacht?
Welke studie heeft u gevolgd?
Wat is uw opleidingsniveau?
Wat is uw functie binnen Heijmans?
Hoelang bekleedt u deze functie al?

Inleiding onderwerp
- Klanttevredenheid Doelstelling 2020 (8 of hoger)
- 0-opleverpunten onderzoek

o Kernproblemen
- Doel onderzoek
- Onderzoeksfase
- Programma van Eisen
- Eindproduct

Toetsing Programma van eisen
1. Kostenneutraal opleveren met “0” opleverpunten, zonder verdere negatieve gevolgen

voor de bouwtijd, kwaliteit, klanttevredenheid
a. Gevolgen voor kosten?

Lager
b. Gevolgen voor opleverpunten?

Minder, door bewustwording
c. Gevolgen voor bouwtijd?

Korter door minder problemen bij oplevering
d. Gevolgen voor Kwaliteit?

Gaat omhoog
e. Gevolgen voor klanttevredenheid?

Gaat omhoog

2. Niet meer voorkomen van probleemonderdelen
a. Planningsmethode

Moeilijk te zeggen, dus twijfel
b. Uitvraag van de klant

Ja
c. Inkoopstrategie

Johan Sweegers
46 Jaar
Man
Bouwkunde
HBO
Senior Projectmanager
21 Jaar bij Heijmans, 9 jaar PM
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· Inkoop;
het hangt veel meer af vande ploeg die je krijgt toegewezen door de OA. Daarom is wat je
doet geen garantie voor verbetering, maar het is wel goed om dit in beeld te brengen. Dus het
is wel een goede toevoeging voor de huidige manier van inkopen, ik doe dit soms zelf zo maar
dan als gentlemen’s agreement tussen mij en de OA.

Meer onderzoek vereist, nu wordt het iets te zwart-wit gesteld. Daardoor zal het een
aantal mensen tegen de zin gaan.

d. Kosten van Beslissingen
Ja

e. Prijs-kwaliteitverhouding
Ja

f. Blind voor eigen werk
Moeilijk te zeggen, dit is een mogelijkheid maar hoeft niet de manier te zijn. Het is
moeilijk op te lossen.

g. Regels & Methoden
Twijfelachtig, want je krijgt er moeilijk een beeld van. Wat jij voorschrijft moet je zeker
gebruiken, daar sta ik 100% achter. Maar niet zeker of dit dat duidelijk maakt.

3. Het hulpmiddel voorziet in:
a. Uniforme en eenduidige manier om de kosten van de oplevering inzichtelijk te

maken?
Ja

b. Een manier om de totale kwaliteitskosten en de onderdelen hiervan inzichtelijk te
maken? (Preventie, beoordeling, herstel)
Ja

c. Een manier om medewerkers van Heijmans het nut te laten inzien van de
voorgeschreven maatregelen en methodes?
Ja

d. Een basis voor het voorkomen van opleverpunten gedurende het hele project?
Ja

e. Een manier om de prestaties van Heijmans Utiliteit op het gebied van de
oplevering inzichtelijke te maken (project & HU breed)?
Ja

f. Een ondersteuning van het besluitproces gedurende het hele project?
Ja

g. Handzame, uniforme en eenduidige manier om opleverpunten te voorkomen?
Ja

Afsluiting

1. Kan ik u nogmaals benaderen als ik nog verdere vragen heb? Ja
2. Wilt u een kopie van het uitgetypte interview ontvangen? Nee, wel rapport
3. Heeft u bezwaar om genoemd te worden in het rapport?. bij naam? Alleen bij functie

Dank voor uw tijd en moeite.



1

Tijd Inhoud

Datum
Tijd
Locatie
Interviewer

Wat

14-03-2016
8.15 uur
Rosmalen, RM1 Heijmans
Wilte Debets

0-5
min

Inleiding
Voorstellen:
Instelling:
Functie bij Heijmans:
Introductie:
Duur interview:
Opbouw interview:
Rapportagevorm:
Vragen:
Bezwaar tegen digitale opnamen:

Wilte Debets
Technische Universiteit Eindhoven
Afstudeerder Utiliteit
Doel van Interview, Toetsing van eindproduct
45-60 minuten
Persoonlijke gegevens,
Vragen en (digitale)opname
Zijn er aan de hand van deze inleiding nog vragen?
…

5-8
min

Persoonlijke gegevens geïnterviewde
Naam geinterviewde?

Wat is uw leeftijd?

Wat is uw geslacht?

Welke studie heeft u gevolgd?

Wat is uw opleidingsniveau?

Wat is uw functie binnen Heijmans?

Hoelang bekleedt u deze functie al?

8-35
Min

Inleiding onderwerp
- Klanttevredenheid Doelstelling 2020 (8 of hoger)
- 0-opleverpunten onderzoek

o Kernproblemen
- Doel onderzoek
- Onderzoeksfase
- Programma van Eisen
- Eindproduct

35-55
Min

Toetsing Programma van eisen
1. Kostenneutraal opleveren met “0” opleverpunten, zonder verdere negatieve gevolgen

voor de bouwtijd, kwaliteit, klanttevredenheid
a. Gevolgen voor kosten?

Worden lager
b. Gevolgen voor opleverpunten?

Minder opleverpunten
c. Gevolgen voor bouwtijd?

Theoretisch gezien korter, maar in de praktijk zal er waarschijnlijk niks
veranderen

d. Gevolgen voor Kwaliteit?
Gaat omhoog

e. Gevolgen voor klanttevredenheid?
Gaat omhoog

Ramon Janssen

43 Jaar

Man

Bouwkunde

WO, Technische Universiteit Eindhoven

Projectdirecteur

3,5 jaar
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2. Niet meer voorkomen van probleemonderdelen
a. Planningsmethode

Niet persé, ik ben overtuigd maar een uitvoerder is niet zo snel overtuigd
b. Uitvraag van de klant

Ja, kijk naar de mogelijkheid tot het werken met FMECA
c. Inkoopstrategie

Bewustere manier van werken, maar twijfel over de cijfers
d. Kosten van Beslissingen

Ja
e. Prijs-kwaliteitverhouding

Ja
f. Blind voor eigen werk

Ja
g. Regels & Methoden

Ja

3. Het hulpmiddel voorziet in:
a. Uniforme en eenduidige manier om de kosten van de oplevering inzichtelijk te

maken?
Ja

b. Een manier om de totale kwaliteitskosten en de onderdelen hiervan inzichtelijk
te maken? (Preventie, beoordeling, herstel)
Ja

c. Een manier om medewerkers van Heijmans het nut te laten inzien van de
voorgeschreven maatregelen en methodes?
Ja

d. Een basis voor het voorkomen van opleverpunten gedurende het hele project?
Ja

e. Een manier om de prestaties van Heijmans Utiliteit op het gebied van de
oplevering inzichtelijke te maken (project & HU breed)?
Ja

f. Een ondersteuning van het besluitproces gedurende het hele project?
Ja

g. Handzame, uniforme en eenduidige manier om opleverpunten te voorkomen?
Ja

55-57
min

Afsluiting

1. Kan ik u nogmaals benaderen als ik nog verdere vragen heb?
Ja

2. Wilt u een kopie van het uitgetypte interview ontvangen?
Nee

3. Heeft u bezwaar om genoemd te worden in het rapport?. bij naam?
Nee

Dank voor uw tijd en moeite.
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