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"There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all" 

Wood (2004) 
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VOORWOORD 

Voor u ligt het afstudeerverslag 'De projectmanager in de initiatieffase'. Het is het eindresultaat van mijn master 
Construction Management & Engineering. Na het positief afronden van de bachelorfase, ben ik twee jaar geleden 
begonnen aan de laatste fase van de studie bouwkunde. Als eindonderzoek heb ik er voor gekozen om de praktijk op te 
zoeken. 

Dit verslag richt zich op theorie en praktijk: Door deze twee te vergelijken en te onderzoeken is een evenwichtig verslag 
ontstaan. Waarbij eerst een theoretisch kader is gevormd om het onderzoek af te bakenen. Na de literatuur is de praktijk 
opgezocht. Dat was naar mijn mening noodzakelijk om de studie meer diepgang en kwaliteit te geven. Gedurende twee 
maanden heb ik meegelopen en interviews gehouden bij het bedrijf Grontmij I Stoel Partners. Bij het afstudeerbedrijf 
waren mogelijkheden om de door mij bestudeerde literatuur te toetsen dan wel nieuwe ervaringen op te doen die relevant 
zijn voor mijn afstuderen. Verder is het ideaal om het bouwproces van dicht bij mee te maken. De ervaringen zijn ten 
eerste motiverend en interessant. Maar tevens zeer leerzaam met betrekking tot de toekomst na het afronden van de 
studie aan de universiteit. 

lk hoop dat door de heldere indeling en lay-out er een vlot leesbaar afstudeerverslag ligt, wat een goed handvat biedt voor 
de presentatie van mijn onderzoek. Gedurende mijn afstuderen heb ik een leerproces doorlopen. Tijdens het proces ben ik 
begeleid door de universiteit en later oak door het bedrijf Grontmij I Stoel Partners. Deze mensen wil ik graag bedanken 
voor de goede tips en begeleiding tijdens dat proces. Het heeft mij geholpen om sturing aan mijn onderzoek te geven. 
Tevens wil ik benadrukken dat het bijwonen van intervisietrainingen en Futursite bijeenkomsten er aan hebben 
bijgedragen dat de 'waarde' van het onderzoek op een positieve en leerzame wijze is vergroot. 

Veel leesplezier, 

L.W.L. d'Hooghe, 0528282 
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[~ehoefte -] 

[Methode I 

[ Resultaat I 

SAMENVATTING 
Het ontwikkelen van een functieomschrijving op basis van de lean principes van de projectmanager in de initiatieffase staat 
centraal in dit rapport. Dit afstudeerrapport beschrijft het onderzoek uitgevoerd bij Grontmij I Stoel Partners en de lean 
filosofie die daar betrekking op heeft. 

Het bouwkundig adviesbureau Grontmij I Stoel Partners te Zwolle werkt voornamelijk aan traditionele bouwprojecten 
binnen het bouwproces waarbij zij verschillende opdrachtgevers van adviezen en management voorzien. De project
managers van het bedrijf spelen een essentiele rol in dit proces en zijn ge·interviewd tijdens het onderzoek. Het onderzoek 
probeert antwoord te geven op de hoofdvraag : "Welke rol en taken via de toegepaste lean filosofie heeft de 
projectmanager zodat het kader van de initiatieffase vervuld kan warden?" 

Het probleem dat aan het onderzoek ten grondslag ligt is het feit dat veertig procent van alle fouten in het bouwproces 
warden veroorzaakt in het begin van een project en slechts 5% van de activiteiten heeft een toegevoegde waarde voor de 
klant. Dit betekent dat er veel activiteiten warden uitgevoerd die als verspilling gezien kunnen warden. De taken en 
competenties van de projectmanager dragen er op dit moment niet genoeg aan bij dat het idee van de opdrachtgever in 
een kader geplaatst kan warden waarbij er wordt gestreefd naar optimale klantwaarde. Het doel van het onderzoek is om 
de functie van de projectmanager via, de integrale managementmethode, lean tijdens de initiatieffase in beeld te brengen. 

Tijdens de bedrijfsstudie en literatuurstudie zijn inzichten verkregen in de rol van projectmanager, de initiatieffase van een 
project en de lean filosofie . In het eerste deel van het rapport zijn de verkregen resultaten hiervan in kaart gebracht. Ze 
geven een overzicht van de belangrijkste begrippen die aan de basis staan van het afstudeeronderzoek. Het onderzoek wat 
daarna heeft plaats gevonden bij Grontmij I Stoel Partners bestaat uit drie delen. In het eerste deel van het onderzoek is 
de huidige situatie van het bedrijf in kaart gebracht middels een analyse. Het gaat hier voornamelijk om de huidige manier 
van werken van de projectmanagers en daarbij behorende de taken die uitgevoerd dienen te warden tijdens de 
initiatieffase. De tweede stap van het onderzoek is de omzetting van data in informatie. Er wordt in een matrix en SADT -
schema weergegeven hoe de projectmanager de initiatieffase uitvoert volgens de huidige manier van werken bij Grontmij 
I Stoel Partners. Zodat in de laatste stap kennis gecreeerd wordt door de lean filosofie op de huidige situatie toe te passen 
waardoor een nieuw model ontstaat als ontwerp van een functieomschrijving. 

Het model is te gebruiken voor bedrijven die van dezelfde omvang en structuur zijn . Het model geeft inzicht in het proces 
van de initiatieffase uitgevoerd door de projectmanager met de toegepaste lean principes. Voortvloeiende uit het 
onderzoek zijn aandachtspunten naar voren gekomen die laten zien waar de projectmanager tijdens de initiatieffase 
efficienter kan werken om te komen tot continue verbeteringen en het verminderen van verspilling gedurende de 
initiatieffase. De resultaten kunnen gezien warden als een nieuwe functieomschrijving met toegepaste lean principes die 
advies levert over de functie van projectmanager zoals werkzaam bij Grontmij I Stoel Partners. Als laatste wordt in het 
hoofdstuk discussie begrippen en condusie van het onderzoek getoetst en gereflecteerd. 
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INLEIDING 

Dit afstudeerrapport beschrijft het onderzoek uitgevoerd bij Grontmij I Stoel Partners en de lean filosofie die daar 
betrekking op heeft. Het bouwkundig adviesbureau te Zwolle werkt voornamelijk aan traditionele bouwprojecten binnen 
het bouwproces waarbij zij verschillende opdrachtgevers van adviezen en management voorzien . Door het steeds 
complexer warden van bouwprojecten en multidisciplinaire projectorganisaties wordt er meer gevraagd van het 
management. Dit geldt voornamelijk voor de functie van de projectmanager tijdens de initiatieffase; het controleren, 
monitoren, plannen en organiseren. Daarnaast heeft de projectmanager te maken met verschillende interne en externe 
betrokken partijen . In dit onderzoek wordt verder ingegaan op de profielschets van de projectmanager. 

Het doel van het afstudeeronderzoek is om de functie van de projectmanager tijdens de initiatieffase in beeld te brengen 
volgens de lean filosofie door een analyse te maken van de uitvoering door de projectmanager van de huidige initiatieffase 
en daar de lean principes op toe te passen. 

Het rapport bevat een zevental hoofdstukken. De hoofdstukken zijn zo ingedeeld dat zij een logische opbouw hebben en 
een overzicht geven van het onderzoek. In het eerste deel van het rapport wordt de literatuur en een bedrijfsstudie 
beschreven . Er wordt aangegeven welke informatie mee is genomen in het onderzoek en de reden daarvan. Daarnaast 
wordt ingegaan op de onderzoeksaanpak en -vraag. 

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van Grontmij om te komen tot een verbeterde functieomschrijving van de 
projectmanager. Om daar gevolg aan te geven zie de volgende hoofdstukken : 

DE LEESWIJZER 

Hoofdstuk 1 bevat een beschrijving van het bedrijf Grontmij I Stoel Partners in Zwolle . Er wordt een beeld geschetst van de 
werkzaamheden binnen het bedrijf en er wordt ingegaan op de visie en structuur die wordt gehanteerd door Grontmij I 
Stoel Partners. Deze de profielschets is het kader waarin dit onderzoek dient te warden geplaatst. 

Hoofdstuk 2 vormt het theoretisch kader van het onderzoek. Er wordt ingegaan op begrippen zoals projectmanager, de 
initiatieffase en complexe systemen. Daarnaast warden theorieen toegelicht waaronder de lean theorie. Die theorie 
beschrijft een nieuw soort denken in de bouw en wordt verder uitgelegd in hoofdstuk 2. Oak warden projectmanagement 
theorieen weergegeven. Dit hoofdstuk vormt een inleiding en ondersteuning van het onderzoek. 

Hoofdstuk 3 geeft een analyse van het onderzoeksproces. Daarin wordt de onderzoeksvraag toegelicht en de 
probleemstelling die daaraan ten grondslag ligt. 
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Hoofdstuk 4 laat de totale onderzoeksopzet zien en de uitvoering die daaraan is gekoppeld. Als eerste worden de 
doelstelling en probleemstelling beschreven. Deze staan aan de basis van de verder opzet en uitvoering van het onderzoek. 
Ook wordt beschreven hoe de gegevens zijn geanalyseerd en op welke manier de verwerking van de informatie (data) 
hebben geleid tot resultaten (informatie). De resultaten geven een beeld van hoe in de huidige situatie de initiatieffase 
wordt uitgevoerd. 

Hoofdstuk 5 beschrijft het modelontwerp. Hier wordt de eerder gevonden informatie door het onderzoek omgezet naar 
kennis in de vorm van een modelontwerp. Het model geeft de projectmanager informatie om de initiatieffase met behulp 
van de lean filosofie uit te voeren. In het model wordt het proces van het eerste gedeelte van een bouwproject 
weergegeven, dat wordt uitgevoerd op basis van lean principes. Ook worden de resultaten getoetst aan de literatuur om 
inzicht te geven in wat de gevonden resultaten waard zijn. 

Hoofdstuk 6 vormt het afsluitende deel van het rapport. Aan bod komt het beschreven modelontwerp en het advies wat 
uit het model zou kunnen voortvloeien. Tevens wordt ingegaan op het afstudeerproces. Een evaluatie van de 
afstudeerperiode geeft weer welke ervaringen er zijn op gedaan en welke kwaliteiten, eigenschappen er van belang zijn. 

Achter in het rapport is de literatuurlijst en de begrippenlijst te vinden. Hierin staan de bronnen waarna gerefereerd wordt 
en de geraadpleegde literatuur van dit afstudeerrapport. In de begrippenlijst staan afkortingen en toelichtingen van 
begrippen die in het rapport aan bod komen zoals 'waarde', 'succesfactor' en 'iteratief'. Daarnaast is de bijlagen apart 
gebundeld. In de bundel zijn interviews, achtergrondinformatie, tabellen en grafieken te zien waarna wordt verwezen in dit 
rapport. 

Om een overzicht te geven van de opbouw van dit rapport is hieronder schematisch weergegeven op welke manier dit 
onderzoek is verricht en de wijze waarop dit verslag is opgesteld. Het onderzoeksproces: 

--Onderzoek sproces 

lndeling hoofdstukken naar opzet wetenschappelijk rapport . 
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Figuur 1: Organisatiestructuur Grontmij I Stoel Partners 
cluster Oost. (zie ook bijlage 1 & 2) 

l_BEDRIJFSSTUDIE 

1.l_INLEIDING 
Als eerste wordt een beschrijving gegeven van het afstudeerbedrijf Grontmij I Stoel Partners. Dit geeft inzicht in de 
organisatie van het bedrijf. Verder zal ook de visie van het bedrijf duidel ijk naar voren komen. Er wordt een beeld geschetst 
van de werkzaamheden binnen het bedrijf en van de visie en structuur die wordt gehanteerd door Grontmij I Stoel 
Partners. 

1.2 _GRONTMIJ I STOEL PARTNERS 
Het Bedrijf Grontmij I Stoel Partners is een jonge combinatie. Stoel Partners was eerst een onafhankelijk bouw
adviesbureau was. Begin dit jaar is het bedrijf overgenomen door Grontmij. Grontmij behoort tot de grotere onafhankelijke 
ingenieursbureaus van Nederland. Samen met DHV, Royal Haskoning en Arcadis zijn zij bepalende bedrijven. De overname 
van Stoel Partners is dan ook tot stand gekomen om beter te kunnen concurreren met de grate spelers in de markt. Deze 
overname betekent wel dat Stoel Partners in een andere bestaande organisatie terecht komt, waardoor veel aanpassingen 
tot stand moeten komen. Denk dan aan administratieve aanpassingen, manier van werken enzovoorts .. Natuurlijk zijn er 
ook overeenkomsten. De twee bedrijven hadden voordat ze samen gingen dezelfde visie . Verder zorgt de overgenomen 
kennis voor extra waarde van Grontmij. Nu moet deze kennis nog warden toegepast in de structuur van Grontmij. 

Op dit moment ziet de structuur van Grontmij er als volgt uit, zie bijlage 1 en 2 voor het totale overzicht van de 
werknemers. Het is duidelijk te zien dat Stoel Partners als een soort afdeling in de organisatiestructuur van Grontmij is 
gehangen. Gedurende dit verslag wordt er gesproken over Grontmij I Stoel Partners als in de zin van de bouwafdeling van 
cluster Oost. 

De afdeling waar onderzoek is gedaan, werkt volgens de ISO 9000 en 9001 norm. De ISO standaarden leggen vast hoe een 
organisatie, in dit geval Grontmij I Stoel Partners, de kwaliteit dient te waarborgen. Door volgens de gestelde standaarden 
te werken wordt dit gecertificeerd .. 

PROFIEL 
Grontmij I Stoel Partners is een afdeling van 30 medewerkers en een aantal stagiaires .. Binnen de afdeling wordt 
onderscheid gemaakt tussen het 'bouwkundeteam' en het 'constructieteam'. Deze teams kunnen samenwerken of apart 
van elkaar opereren . De laatste paar jaar is met name de bouwkundeafdeling sterk gegroeid .. Dit omdat er vanuit de markt 
veel vraag is naar advies in de procesvorming van het bouwproces .. Zo is het mogelijk dat de bouwkundeafdeling interim 
management moet voeren voor een opdrachtgever maar tevens kunnen er ook werktekeningen gemaakt warden door de 
zelfde afdeling. 
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Friesland Bank te Leeuwarden 

,, 

~ -Achmea-toren te Zwolle 

Politiekantoor te Amsterdam 

Aan het hoofd van de twee afdelingen staan de teamleiders. Zij geven leid ing aan de afdeling intern en treden extern naar 
buiten. Zo zijn de projectmanagers essentieel in het proces aangezien zij de koppeling tussen meerdere partijen kunnen 
maken. Boven de projectleiders staan de directeuren. Hierin spelen vooral Auke Hennes en Andre Verschoor een 
belangrijke rol. De heer Verschoor zorgt voor de acquisitie. Het binnen halen van werk is belangrijk voor het bestaan van 
Grontmij I Stoel Partners. Er dienen goede contacten met opdrachtgevers te zijn en deze dienen ook gehandhaafd te 
blijven . Het leveren van kwaliteit is hierin de basis. De heer Hennes vervult de interne management taken intern. Hij 
bepaalt wie welke opdracht gaat uitvoeren. Dit gaat natuurlijk in samenspraak met de projectleiders, omdat die direct zicht 
hebben op het verloop van de projecten en de planning daarvan. 

VISIE 
Grontmij I Stoel Partners is een advies en ingenieursbureau. Het bedrijf heeft als missie om opdrachtgevers in de bouw 
onafhankelijk, professioneel en met plezier adviseren. De soort opdrachtgevers zijn divers, er wordt zaken gedaan met 
private en publieke opdrachtgevers. Denk dan aan aannemers, architecten, overheidsdiensten en particulieren . Vorig jaar 
was de belangrijkste opdrachtgever de Rijksgebouwendienst. Directeur Auke Hennes stelt dat zulke opdrachtgevers van 
een dergelijk kaliber essentieel zijn voor een bedrijf. Door een positieve samenwerking met opdrachtgevers ontstaat een 
vertrouwensband. De band is belangrijk om het proces efficient te krijgen aldus de heer Hennes. 

Verder valt op aan de visie van het bedrijf Grontmij I Stoel Partners dat het aspect plezier een grote rol speelt. Er wordt 
geredeneerd dat als er niet met plezier naar het werk wordt gegaan de geleverde kwaliteit en dus ook de professionaliteit 
niet optimaal zullen zijn . Dus is arbeidsplezier belangrijk voor motivatie en productiviteit van de te leveren dienst als 
persoon en daar uitvoortvloeiend het bedrijf als geheel. 

De twee disciplines van Grontmij I Stoel Partners zijn bouwkunde en bouwtechniek. De disciplines kunnen warden ingezet 
gedurende het gehele bouwproces. Waarbij wel moet worden gezegd dat er voornamelijk vanaf het voorlopig ontwerp 
(VO) en definitief ontwerp (DO) wordt geadviseerd. Soms komen er ook projecten voor waarin beide afdelingen een rol 
hebben. In dit geval heeft de bouwkunde door haar bredere kijk op het bouwproces de leiding. Maar straks bij de volledige 
overname van Grontmij gaat dit veranderen. In de toekomst moeten grotere multidisciplinaire projecten uitgevoerd gaan 
worden. Hierdoor worden kosten bespaard tevens zijn de ontwikkelingen in de bouw zo dat steeds meer projecten 
integraal worden uitgevoerd . Grontmij I Stoel Partners gaat binnen Grontmij hierin een rol spelen. De markt vraagt naar 
complete dienstverlening gedurende het bouwproces. Recente projecten die Grontmij I Partners heeft uitgevoerd zijn de 
Achmea-toren in Zwolle, de Friesland Bank in Leeuwarden en het politiebureau in Amsterdam. (Bron: www.stoelpartners nl) 

Later in dit verslag en het onderzoek wordt de profielschets gebruikt als achtergrond. Het geeft een beeld van het soort 
bedrijf en welke diensten ze leveren in de bouw. 
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Figuur 1: Standaard fasering (Gr:t, R. 2000j 

2_LITERATUURSTUDIE 

2.l_INLEIDING 
In dit hoofdstuk komt het theoretische gedeelte aan bod. Er wordt gekeken naar het gehele bouwproces waarbij de 
initiatieffase nader wordt bekeken. Verder wordt ingegaan op de opdrachtgever, de projectmanager, de organisatie en als 
laatste komen de lean principes aanbod. Het theoretische gedeelte zal gelden als kader voor het verdere onderzoek. Aan 
de hand van theorieen uit de literatuur wordt een duidelijk beeld gegeven van de hierboven beschreven onderwerpen. 

2.2_BOUWPROCES 
Een bouwproject bestaat over het algemeen uit 6 basisfasen, zie ook figuur 1. In het begin wordt de haalbaarheid van het 
project bekeken en wordt nagegaan of iedereen hetzelfde doel nastreeft. Daarna zal het gewenste projectresultaat 
geformuleerd warden in de vorm van een programma van eisen (PVE). Na deze fase wordt er begonnen met ontwerpen. 
Eerst maakt men een schetsontwerp (SO) wat zal uitmonden in een voorlopig ontwerp (VO) en uiteindelijk in een definitief 
ontwerp (DO). In de volgende fase wordt het resultaat van de ontwerpfase vertaald naar aanbestedingstukken. Hierin staat 
wat en hoe er gebouwd moet warden. Op grand hiervan kan daadwerkelijk warden begonnen met de bouwactiviteiten. Als 
laatste wordt het bouwobject in gebruikgenomen en opgeleverd aan de opdrachtgever. Naast deze basis fasering zijn er 
nag drie andere principes die ken merkend zijn voor een bouwproces. De basisprincipes van projectmatig werken zijn : 

Eerst denken, dan doen. 

lteratieve analyse, vooruitdenken maar ook terugkijken om na te gaan hoe een bepaald resultaat is bereikt 
(herhalen van toetsingen) . 

Het werken van grof naar fijn. 
(Bron· Eeke!en B Van, er: Maas, G.J., 2003) 

Verder zijn de termen beheersen en beslissen essentieel in ieder bouwproces. Het beheersen van een project omvat alle 
sturende en regelende activiteiten, die erop gericht zijn deze planmatig en binnen de beschikbare middelen te doen 
verlopen. De 6 beheersaspecten zijn: Geld, Kwaliteit, Tijd, Organisatie, lnformatie en Risico (GOTRIK). Tevens is van groat 
belang dat iedere fase afgesloten wordt met het nemen van besluiten. Oat moet gebeuren op basis van zo expliciet 
mogelijke informatie. Besluitvorming vindt bij voorkeur plaats op basis van een beslisdocument. In een dergelijk document 
warden onderbouwde beslissingen genomen en expliciete keuzes gemaakt. In het begin van het project zijn er veel 
keuzemogelijkheden maar naar mate het project vordert nemen de keuzemogelijkheden af en neemt de informatie toe 
!Bron: Eei<Pien B V,~n & Mcta~. G J .• 2.003) . 

Tegenwoordig warden er verschillende soorten organisatievormen gebruikt om een project uit te voren. Afhankelijk van de 
complexiteit, aantal partijen, eisen, organisaties en het project wordt een keuze gemaakt voor een samenwerkingsplan. 
Maar de 6 basisfasen zijn in al de verschillende projectorganisaties terug te vinden (zie figuur 1). Maar de invulling kan per 
bedrijf, opdrachtgever, aannemer of organisatie verschillen . 
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2.3_DE INITIATIEFFASE 
In de literatuur wordt deze fase ook wel de pre-projectfase genoemd. In dit rapport wordt de term initiatieffase gebruikt. 
Tijdens een bouwproces warden verschillende fasen doorlopen, een van die fasen in de initiatieffase. De initiatieffase staat 
helemaal aan het begin van het bouwproces. Zie bijlage 3 waar de fasen van het bouwproces warden weergegeven. De 
figuren laten globale levenscyclussen van een project zien op het gebied van planning, risico's en kwaliteit. (Bonnal, Gourc, & 

Lacoste 2002) . Deze drie aspecten zijn essentieel om in de initiatieffase te beheersen. 

De huidige initiatieffase kan als volgt beschreven warden: de initiatieffase van een bouwproject begint wanneer een 
opdrachtgever een idee, probleem en/- of visie heeft. De opdrachtgever wil dit verder gaan uitwerken dan wel 
onderzoeken. In het begin van de initiatieffase is het van belang dat de opdrachtgever zijn of haar eigen mogelijkheden 
verkend. Verder dient de opdrachtgever te weten wat hij wil. Daarvoor moet de opdrachtgever zijn ambities concretiseren. 
De mogelijkheden en ambities kunnen daarna getoetst warden aan de beschikbare middelen (haalbaarheidsonderzoeken) . 
Verder in de initiatieffase wordt beslist of het project door gaat of niet. Het project zal warden stopgezet als er tijdens de 
toetsing naar boven is gekomen dat de ambities te hoog zijn, of als de mogelijkheden op het gebied van geld en tijd niet 
haalbaar zijn. Belangrijk is dater goed gecommuniceerd wordt met de klant, zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn . 

2.3.l_HET PROCES 
Eekelen en Maas schrijven dat de initiatieffase zich kenmerkt door de formulering van globale eisen waaraan het 
gevraagde product, het bouwobject, moet voldoen (productkwaliteit). Deze formulering wordt getoetst aan: de door eigen 
organisatie gestelde kaders in diverse plannen van het ruimtelijk ontwikkelingsproject en door de omgeving gestelde 
randvoorwaarden (Eekelen & Maas 2003) . De initiatieffase kan ook warden verdeeld in twee fasen. De innovatieve en de 
planningsfase. In de innovatieve fase wordt de haalbaarheid getoetst, projectdoelen gesteld, en eisen van de 
opdrachtgever bepaald . Om vervolgens in de planningsfase de strategie te bepalen en de eisen I procedures vast te leggen 
in contracten (Johs, Gronhaug, & Gronhaug 2004). Hamburger verdeelt de initiatieffase in een interne fase en een externe 
fase . In de interne fase wordt het projectteam samengesteld en warden doelen, visie en missie bepaald. De externe fase 
houdt in dat opdrachtgever wordt ontmoet, de manier van werken wordt afgesproken en de projecteisen warden 
vastgelegd (Hamburger 1992). Concreet kan warden gesteld dat de initiatieffase bestaat uit : 

(1) Start project, stellen van eisen & doelen (idee, opdrachtgever) 

(2) Haalbaarheidstudies (innovatiefase) 

(3) Het beslisdocument (planningsfase) 
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2.3.2_START /NIT/A TIEFFASE 
Het Project Management Institute (PMI) beschrijft een project als volgt (PMI Standards Committee 1996) : "Een project is een 
taak of opdracht die begint met een startpunt en waarbij de doelen zijn gedefinieerd." De initiatieffase is het startpunt van 
een concreet project. Een opdrachtgever beslist om een opdracht verder te gaan uitwerken met het doel om een 
bouwwerk te realiseren . De opdrachtgever speelt in deze beginfase van het proces al meteen een cruciale rol. Hij is degene 
die de opdracht wil gaan uitvoeren. Daarnaast heeft de opdrachtgever ideeen en eisen over het ontwerp, de uitvoering en 
het uiteindelijke resultaat. Een projectmanager wordt ingeschakeld als de opdrachtgever te weinig kennis heeft of zijn 
organisatie niet geschikt is om de opdracht verder uit te werken. In dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat het opdracht 
(projecten) zo complex zijn dat een projectmanager (of organisatie) ingeschakeld dient te worden (Eekelen & Maas 2003) . 

In het begin van de eerste projectfase moeten opdrachtgever en projectmanager elkaar leren kennen om tot voldoende 
vertrouwelijke relatie te komen. Het is belangrijk dat de projectmanager weet wat de opdrachtgever precies wil. Het is zijn 
taak om een globale probleemstelling of doel te bepalen. Daarnaast moet het resultaat van het project vorm krijgen zodat 
de opdrachtgever weet wat hij krijgt en de projectmanager weet wat het plan wordt om het project te gaan uitvoeren. De 
klantwaarde kan in deze fase voor een groot deel in kaart warden gebracht en zorgt ervoor wat de eisen en wensen zijn 
van de opdrachtgever. 

2.3.3_HAALBAARHEIDSSTUDIES 
Een van de belangrijkste gebeurtenissen in de initiatieffase is de uitvoering van verschillende soorten haalbaarheidsstudies. 
Op deze manier wordt nagegaan of de opdracht wel of niet uitgevoerd kan worden. In de initiatieffase wordt onder meer 
onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het object, proces en de omgeving. Verder wordt er vaak onderzoek gedaan 
naar de locatie, de risico 's, de partijen en de kosten. 

Objectgerichte haalbaarheidsstudies gaan over de realisatie van het eindproduct in samenhang met de beheersaspecten 
kwaliteit, geld en tijd. Het ruimtelijke en het bouwtechnische gedeelte staat centraal. De procesgerichte studies hebben te 
maken met de periode en omstandigheden. Denk daarbij aan het uitbesteden van managementrollen, betrokkenheid van 
de organisatie en het afstaan van bevoegdheden van de opdrachtgever. En als laatste haalbaarheidstudie wordt de 
omgeving onder de loep genomen. Er wordt onderzoek gedaan naar het draagvlak van omwonende of ontwikkelingen op 
het gebied van het verkeer of toerisme. Als er onderzoek gedaan wordt naar de locatie dan wordt er gekeken naar de 
meest optimale plek voor het object. Factoren die een rol spelen zijn : 

Terreinkwaliteit, Bijvoorbeeld de afmetingen, de vorm en de grondeigenschappen dienen correct te zijn. 

lnfrastructuur, de locatie moet bereikbaar zijn voor haar toekomstige gebruikers. Verder moet het voldoen 

aan de juiste capaciteiten . 

Wetgeving (de aanwezige regelgeving moet worden meegenomen, denk aan bouwhoogten, milieu, enz.) 
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Figuur 2: lmportantie van het duidelijk definieren 
van de eisen in de initiatieffase.(Yates & Eskander 
2002) 

Economie, o.a. de kosten van de verwerving van de grond en de ontwikkelingen op de huizenmarkt kunnen 

belangrijk zijn om mee te nemen. 

In risico- en krachtveldanalyses wordt onderzoek gedaan naar de risico's en de projectorganisatie. De beide analyses 

kenmerken zich door het feit dat ze niet alleen toepasbaar zijn in de initiatieffase maar gedurende het gehele proces. 
(Eekelen & Maas 2003) 

Risico & Kosten 

Zeals eerder beschreven worden er tijdens het hele project risicoanalyses uitgevoerd. Het is een continu proces dat begint 
in de initiatieffase van een bouwproject. Uher en Toakley schrijven dat de meeste betrokken partijen in de initiatieffase het 

begrip ris icomanagement wel kennen, maar het zelden toepassen in het begin van een bouwproject. Waar 
informatietechnologie veel wordt toegepast, gebeurt dit te weinig voor specifieke doeleinden zoals begrotingen, 
databases, voorspellingen en planningen. De verdigitalisering verschilt per bedrijf en organisatie. Verder is opvallend dat 

organisaties vaak vasthouden aan traditionele werkwijzen. (Uher & Toakley 1999) 

Naast de risicobeheersing is het begrip kosten essentieel in de begin fase van een project. Dan worden de kosten van een 
project berekend en geanalyseerd. Er wordt onderzoek gedaan naar de financiele haalbaarheid van verschillende ideeen en 
opdrachten. Dit onderzoek is van essentieel belang voor het verloop en het uiteindelijke succes van het uit te voeren 

bouwproject. Omdat in de beginfase van een project de meeste winst geboekt kan worden met betrekking tot de planning 
en kosten. Hoe langer het duurt om een project te definieren en te ontwikkelen, hoe duurder het project uiteindelijk zal 
worden. Dit is duidelijk te zien in figuur 2. Het vroeg vastleggen van de eisen en prioriteiten van de opdrachtgever zorgt 

voor veel minder kosten in een later stadium van het project. 

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat ook de projectkosten grotendeels warden vastgesteld in de initiatieffase. Denk 
daarbij aan de grondkosten, bouwkosten en inrichtingskosten. Deze kosten zijn gebaseerd op de programmering (ontwerp, 

planning), de behoeften (middelen) en de eisen van de opdrachtgever. Tijdens het vaststellen van de projectkosten wordt 
ook rekening gehouden met onvoorziene kosten, om flexibiliteit te creeren voor veranderingen in een later stadium van 

het ontwerpproces. (Yates & Eskander 2002) 

2.3.4_HET BESLISDOCUMENT 
Het einde van de initiatieffase wordt gekenmerkt door het beslisdocument. In de literatuur wordt deze fase ook wel het 
Front-End proces genoemd. In dat document wordt het resultaat van de (haalbaarheid) onderzoeken weergegeven . De 

taak van de projectmanager is om een integraal beeld te geven van de situatie en de consequenties van een eventuele 
beslissing uit te leggen aan de opdrachtgever. De vraag is nu of dit document helemaal vol dient te staan met contractuele 
eisen of juist enigszins flexibel zou moeten zijn. Front-End modellen moeten worden aangepast aan het soort project. Ook 
situaties binnen bedrijven, zoals overlappende projecten en visies, kunnen de planning en uitvoering van de initiatieffase 
be"invloeden. (Nobelius & Trygg 2002) 
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2.4_DE OPDRACHTGEVER 
In de initiatieffase speelt naast de projectmanager de opdrachtgever een belangrijke rol. De opdrachtgever komt start het 
project door met een idee of probleem te komen. Het idee wordt in de initiatieffase verder vorm gegeven. 

De opdrachtgever mag gezien worden als een lichaam dat zich bezighoudt met het leveren van service aan groepen en 
gebruikers (Kamara, Anumba, & Evbuomwan 2000) . Daarnaast spelen deelnemers zoals aandeelhouders een rol. Een 
opdrachtgever kan namelijk bestaan uit meerdere delen zodat het lastig is om aan alle eisen te voldoen. Verder wordt de 
opdrachtgever door veel bouworganisaties gezien als een geheel dat duidelijk te beschrijven is in bepaalde parameters. 
Maar het tegendeel is waar, de opdrachtgever is een complex systeem. (Berte:sen & Emmitt 2005) 

De karakteristieken van een complex system, zoals een bouwproject en opdrachtgever, wordt beschreven door Lucas 
{2005) . Een complex systeem voldoet aan drie eigenschappen namelijk: 

Zelfstandige personen, het gedeelte dat voor zich zelf werkt 

Non-lineaire relaties, beschrijft de relaties tussen de zelfstandige personen en dan voornamelijk de relaties 

die zorgen voor iteratie en feedback. 

Non-uniforme delen, wat wil zeggen dat de relatie en de personen niet hetzelfde zijn gedurende het proces. 

(Lucas 2005) 

Een opdrachtgever voldoet aan de drie karakteristieken van een complex systeem. Verder heeft Lucas (2005) het gedrag 
van complexe systemen bestudeerd. In de literatuur wordt beschreven wat het normale gedrag van een complex systeem 
is. Dit wordt gedaan door te kijken naar organisaties. Tevens wordt gekeken naar de ontwikkelingen en leerprocessen van 
een systeem en als laatste worden relaties tussen delen beschreven . In bijlage 4 is te zien hoe de eigenschappen van 
complexe systemen zijn toegepast op die van de opdrachtgever. Geconcludeerd kan worden dat de opdrachtgever gezien 
moet worden als een complex systeem. Waarbij onverwacht gedrag verwacht kan worden. (Bertelsen & Emmitt 2005) 

Verder kan gezegd worden dat alle opdrachtgevers, aandeelhouders in een product / ontwikkeling proces in de bouw 
relaties, hebben met de gebruikers en de uitvoerder. Deze relaties veranderen en ontwikkelen zich gedurende het gehele 
bouwproces en dus ook in de initiatieffase. Om het mogelijk te maken om de vraag van de opdrachtgever te kunnen 
managen is het noodzakelijk om de gestelde eisen van de opdrachtgever van het project te definieren (Miron & Formo~o 

2003) . Deze eisen van de opdrachtgever kunnen worden vertaald naar waarde. Op het begrip waarde wordt verder 
ingegaan in de paragraaf 2.6 ' lean' . 
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Figuur 3: Competenties projectmanager: 

1) Organiseren onder druk 

2) Ervaring 

3) Beslissingen maken 

4) Creativiteit 

5) Leiderschap 

6) Ge"integreerd denken 

7) Samenwerken 

(Bron: Hauschildt, Keim, & Medcof, 2000) 

2.S_DE PROJECTMANAGER 
De opdrachtgever van een project schakelt een projectmanager in. Dit doet een opdrachtgever omdat hij over het 
algemeen te weinig kennis van zaken heeft. Projecten zijn zoals eerder beschreven complexe systemen en daarom moeilijk 
beheersbaar. Het is de taak van de projectmanager om de aspecten, Geld, Organisatie, Tijd, Risi co, lnformatie en Kwaliteit 
(GOTRIK) te beheersen. Het is niet altijd noodzakelijk om een projectmanager in te schakelen. In het verleden is er door 
Grennberg (1993) een checklist gemaakt om te kijken of de opdrachtgever het project zelf kan managen (Grennberg 1993). 

Maar in deze studie wordt er vanuit gegaan dat er een projectmanager moet warden ingeschakeld. Tevens warden 
bouwprojecten steeds complexer en is het essentieel om een projectmanager in te schakelen om het gehele proces te 
begeleiden. In 'Succes of Project' (2006) wordt oak besproken dat er een steeds grater wordende behoefte is aan 
verschillende bedrijfsorganisaties. Waardoor uiteindelijk de gestelde (het project) doelen gehaald warden. (Hyvan 2006) 

Het is dus zaak voor een projectmanager om de verschillende organisaties binnen een project kwalitatief te laten samen 
werken. De eigenschappen van een projectmanager zijn beschreven door Hauschildt (2000). Er warden zeven 
competenties beschreven waaraan een projectmanager dient te voldoen (zie figuur 3). 

Verder wordt er een verband gelegd tussen de rollen en taken die een projectmanager moet uitvoeren en de zeven 
competenties (zie bijlage 5) . Oak wordt er onderscheidt gemaakt tussen verschillende type managers. De benodigde 
competenties en de type managers warden oak met elkaar in verband gebracht. Zo heeft het type 'een beginnende 
manager' veel moeite om te werken onder druk, zie bijlage 6 voor een overzicht. In een projectorganisatie moeten 
verschillende soorten managers zitten. Competenties moeten elkaar versterken. Daarnaast is het mogelijk om managers te 
trainen op succes en op individuele kwaliteiten. Als laatste kan geconcludeerd warden dat projectmanagers moeten leren 
van elkaar en dat de ene manager beter past bij een project dan de andere manager, afhankelijk van de hierboven 
genoemde aspecten. In het algemeen zijn er 4 essentiele taken voor een projectmanager te onderscheiden, namelijk: 
plannen, organiseren, begeleiden en controleren (Daft, 2004) . Om de rollen en taken van een projectmanager te kunnen 
uitvoeren maakt hij gebruik van tools. Tools kunnen bijvoorbeeld zorgen voor inzicht in de organisatiestructuur of de 
financiele haalbaarheid . (Hauschilm. Ke•m, & Medcof 2000) 

2.5.1_ TOOLS 
Het definieren van de eisen van een project gebeurt via verschillende technieken en methoden. Doormiddel van deze 
methoden en technieken wordt het project vormgegeven en verder uitgewerkt. Er is onderzoek gedaan naar de 
verschillende soorten 'tools' die gebruikt warden door projectmanagers tijdens een project. Want dit verschilt per project 
en per fase (Besner & Hobbs 2006). In de bijlage 7 is een lijst te zien met 70 tools die gebruikt warden in het bouwproces. 
Deze lijst is voorgelegd aan de respondenten en staat aan de basis van het onderzoek van Besner en Hobbs (2006) . Uit 
onderzoek is gebleken dat de ene techniek veel vaker wordt gebruikt dan de andere. Dit heeft te maken met de potentiele 
waarde van de technieken en de mate van gebruik die de 753 ondervraagde toekennen aan de verschillende tools en 
technieken. Als een bepaalde tool potentie heeft en weinig wordt gebruikt dan wordt de tool ondergewaardeerd. 
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Cos1/benefit analysis + 
Feasibility study + 
Financial measurement tools + 
Scope statement + 
Work breakdown structure + 
PM software for cost estimating + 
Responsibility assignment + 

matrix 
PM software for resources I + 

scheduling 
PM software for resources I + 

leveling 
Stakeholders analysis + I I + 
ReQuirements analysis + + + 
Team-building event + 
PM software for task scheduling + 

Figuur 4: Tools die extra waarde creeren in 
verschillende fasen van het bouwproces. Het 
houden van een haalbaarheidonderzoek in het 
begin van een project levert een meerwaarde 
op. Zodat de projectmanager hier op kan 
inspelen. [Besner & Hobbs 2006) 

Verder is het mogelijk dat een tool veel wordt gebruikt maar wein1g potentie heeft, waardoor de methode 
overgewaardeerd is. In het onderzoek van Besner en Hobbs (2006) is naar voren gekomen dat tools als de 
haalbaarheidstudie, aandeelhoudersanalyses, software en databases zijn ondergewaardeerd . Het zijn tools die van waarde 
zijn, als deze warden gebruikt, in het bouwproces zodat in behoeftes kan warden voorzien. (Besner & Hobbs 2006) 

Tevens is uit dat zelfde onderzoek naar boven gekomen dat de tools extra waarde of minder waarde creeren als de tool 
wordt uitgevoerd door de projectmanager in een bepaalde fase van het bouwproces. In het figuur hiernaast is duidelijk te 
zien dat in de initiatieffase veel extra waarde gecreeerd kan warden door gebruik te maken van waardevolle tools door de 
projectmanager. 

2.5.2_ 0RGANISA TIE 
Belangrijk om mee te nemen in de studie is het begrip organisatie. De opdrachtgever en de projectmanager vormen samen 
met andere partijen een (project)organisatie. Een bouwproject bestaat eigenlijk uit meerdere organisaties. Natuurlijk 
verschillende bepaalde organisaties van elkaar. Maar in beginsel bestaat een organisatie uit 2 delen. Namelijk het project 
gebaseerde werk en het permanente werk. Het project gerelateerde werk is uniek (Pinto & Slevin 1987). Elk project is anders 
en heeft andere kenmerken, hoeveelheden, variabalen en doelen. Er wordt in dit rapport vooral ingegaan op de 
projectorganisatie omdat hier de opdrachtgever en projectmanager een belangrijke rol in vervullen. 

Senge (1990) zegt dat een organisatie continue veranderen en ontwikkelen. Daarmee wordt bedoeld dat een organisatie 
een plek is waar mensen continu capaciteiten vergroten om resultaat te creeren. Verder ontstaan er in organisaties nieuwe 
manieren van denken en leren mensen hoe ze van elkaar moeten leren op een collectieve manier. Bouwprojecten warden 
steeds complexer en dynamischer. Dit geldt voor organisaties dus oak (Senge 1990). Er is een sterke behoefte om de 
organisatie te begrijpen (Gar;in 1994). Er zijn vijf disciplines waarmee rekening gehouden moet warden als er wordt gepraat 
over het begrip organisatie. De vijf disciplines zijn: 

1) Systeem gericht denken; houdt in dat er wordt gedacht in proces en niet per fase . En verder dienen verbanden 

tussen niet opeenvolgende effecten gezien te warden. Het begint eigenlijk bij het begrip feedback. Zodat acties en 

gebeurtenissen kunnen warden aangepast. 

2) Persoonlijk vermogen; is de discipline om continu je eigen persoonlijke visie te updaten en te verduidelijken. Het 

gaat vooral om het focussen . Waardoor duidelijk wordt water in de realiteit zich nu echt afspeelt. 

3) Mentale model/en; warden veel gebruikt en laten zien hoe mensen denken en hoe mensen bepaalde actie 

ondernemen. Het is belangrijk om modellen als deze te begrijpen en toe te kunnen passen op verschillende 

situaties. 
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In de paragraaf 6.4 'Discussie' wordt 
ingegaan op het begrip 'succesfactoren'. 
Het kader, de inhoud en geldigheid van 
het begrip wordt hierin ter discussie 
gesteld. 

4) Leren in een groep; het principe ontstaat met een dialoog en de capaciteit van de deelnemers om aannames te 

maken en om samen te denken. 

S) Groepsvisie; moet gezien warden als het vermogen om ideeen, van de toekomst met betrekking tot 

betrokkenheid en deelname in groepen, te vormen. 

(Se nge 1990) 

De eerste drie disciplines zijn voor de individuele deelnemer in een organisatie en de laatste twee zijn te gebruiken in 
groepsverband. Op deze manier wordt inzicht verkregen over organisaties door projectmanagers. Verder is de vorm van 
een organisatie heel belangrijk. De vorm hangt af van de technologie, complexiteit, beschikbare middelen, de producten & 

service, competitie en de eisen. In het verleden waren organisaties vaak verticaal. Tegenwoordig zijn bijna alle organisaties 
horizontaal zodat er kortere lijnen zijn tussen de verschillende managers en partijen. Een horizontale structuur verbetert 
de communicatie binnen een organisatie. {Kermer 1990) 

De uitdaging van de projectmanager in de initiatieffase is dat ervoor moet warden gezorgd dat het technische concept past 
in zijn organisatie. Functionele en strategische keuzes zijn noodzakelijk om alle kansen volledig te benutten. Een 
ineffectieve uitvoering zorgt voor risico's op de werkvloer en aandeelhouders zijn niet gekwalificeerd in het omgaan met 
strategische concepten. Dus de projectmanager moet zorgen dat de risico's bottom-up en top-down beheersbaar blijven 
(Johs, Gronhaug, & Gronhaug 2004). In de volgende paragraaf 'succesfactoren' wordt verder ingegaan op de manieren om 
succesvol te zijn als projectmanager in de initiatieffase. 

2.5.3_SUCCESFACTOREN 
Het is de taak van een projectmanager om te zorgen dat zijn projectorganisatie goed functioneert en zo het project 
succesvol kan warden . In de literatuur wordt gesproken over succesfactoren. Factoren die van belang zijn om een 
bouwproject tot een succes te maken. Hierbij staat het projectmanagement centraal. 

Het project management begint bij de initiatieffase . Veertig procent van alle fouten warden veroorzaakt in het begin van 
een project. De kansen van de initiatieffase wordt niet optimaal benut. De huidige cultuur in de bouwwereld zorgt ervoor 
dat de beginfase niet effectief uitgevoerd wordt zie bijlage 8 voor de tabel van het onderzoek. Daarnaast spelen factoren 
betrokkenheid en motivatie een rol. De bouwindustrie moet meer mogelijkheden aangrijpen om de kansen in de 
initiatieffase te pakken. Zo wordt bijvoorbeeld gedacht dat er altijd lage risico factoren moeten zijn . Maar dit zorgt weer 
voor veel partijen en dat zorgt voor extra kosten en tijd . Omdat het lang duurt voordat alle risicofactoren zijn vastgelegd en 
oplosbaar zijn. Door een nieuwe bedrijfscultuur zullen meer projecten tot een goed gebracht warden. (Johs, Gronhaug, & 

Gronhaug 2004). Verder moet de projectmanager leiding geven aan de organisatie en zorgen dat het bouwproject wordt 
uitgevoerd. Daarbij is het noodzakelijk dat er leiding wordt gegeven aan het proces. Maar het is tevens zaak om te 
communiceren met medewerkers om te zorgen dat opdrachten warden uitgevoerd zeals de projectmanager dat wil. 
(Hyvari 2006) 
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N Project mission 1· 4• 10' 9· 

8) Top management support 5 s· 4 4 

C) Project schedule/plans 6 2 3· 7 

• 0) Client consultation 2· 3 8' 3· 

E) Personnel B 7 6 10 

Fl Technical task 7 6 6' 8' 

G) Client acceptance 4 B' 9 2 

H) Monitoring and feedback 10 10 4 5 

I) Communication 3 

J) Trouble-shoobng 9 9 2· 6 

Note: Numbers in the above table indicate relative rankings of different factors by phases found in this study. Asterisks (' ) indicate factors 
found important by Pinto & Prescott (1988). 

Figuur 5: De tien belangrijkste succesfactoren vergelijkend met de projectfase. De genoemde factoren in de tabel zijn 
gekozen omdat uit de studie is gebleken dat deze succesfactoren het meeste voorkwamen. Daardoor is het 
mogelijk dat sommige factoren onderbreken in deze tabel. \ 'iyvar' 2()0(,i 

De tien belangrijkste succesfactoren (Critical Succes Factors, CSF) uit het onderzoek van Hyvari zijn geselecteerd voor 
verder onderzoek. Deze tien factoren staan in figuur 5. Uit de figuur blijkt dat vooral de projectmissie een succesfactor te 
zijn. Tevens zijn factoren als communicatie en overleg met de opdrachtgever essentieel om de initiatieffase met een 

positief resultaat af te ronden . 

Voor dit onderzoek is het belangrijk om het verschil per projectfase aan te geven. Figuur 5 laat zien dat de projectmissie in 

de beginfase nog steeds de meest succesvolle factor is. In andere fasen is duidelijk naar voorgekomen dat de factor 

communicatie onderschat wordt in het bouwproces. In dit rapport staat de initiatieffase centraal en dient er dus rekening 
gehouden te warden met de succesfactoren als beschreven in de figuur (Hyvari 2006) . 
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2.6_LEAN 
In deze paragraaf zal het begrip lean ter sprake komen . Er wordt in gegaan op het ontstaan van lean en de ontwikkelingen 
die zich hebben voor gedaan. Tevens warden de eerder besproken termen in verband gebracht met lean, voor zover 
aanwezig in de literatuur. Zodat er een overzicht ontstaan wat laat zien hoe lean wordt toegepast in de bouw, en wat de 
basisprincipes van lean bouwen zijn . 

2.6.l_PRINCIPES 

Het begrip lean komt oorspronkelijk uit de auto-industrie. Toyota gebuikte een nieuwe productie techniek om verspilling te 
vermijden . De techn iek bleef lang onder belicht tot het boek 'The machine that changed the world' (Womack, Jones, & 
Roos 1990) verscheen. De prestaties van Toyota waren veel beter dan de concurrentie dankzij de lean productie methode 
(Hines, Holwe. & Rich 2004) . De uitleg van het bedrijfsmodel, de infrastructuur en opdrachten die de lean productie 
ondersteunen gaven inzicht in de productieproblemen en de technologie. De problemen spelen niet alleen in de auto
industrie maar het zijn universele problemen die te maken hebben met management (Wornack. Jones, & Roos 1990) . Jeffrey 
Liker (2004) beschrijft in "The Toyota Way" de 14 principes van de lean filosofie . De lean filosofie is toegepast op de bouw 
en is te omschrijven als : de continue ontwikkelingen van verbetering, platte - horizontale organisaties, teamwerk, 
verminderen van de verspilling en het efficient gebruiken van middelen (Green 2000). Het lean denken is door Liker (2004) 
samengevat in 14 principes, namelijk: 

Lange termijn: 

Baseer de beslissingen op het gebied van management op een lange termijn filosofie . Oak als dit ten koste gaat 
van korte termijn doelen. 

Het juiste proces, zorgt voor de juiste resultaten (geen verspilling): 

Zorg voor een stroom in je proces van de problemen die zich voordoen (flow). 
Gebruik pull systemen om overproductie te voorkomen (gebruikerseisen) . 
Verdeel de hoeveelheid werklasten (Heijunka) . 
Stop bij kwaliteitproblemen (Jidoka). 
Probeer taken te standaardiseren voor continue verbeteringen. 
Maak gebruik van visuele controles zodat niks verborgen blijft. 
Gebruik betrouwbare I geteste technologieen. 
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In de paragraaf 6.4 'Discussie' wordt 
ingegaan op de bepaalde kritiekpunten. 
Het kader, de inhoud en geldigheid van het 
begrip wordt hierin ter discussie gesteld. 

Waarde toevoegen aan de organisatie (mensen,partijen en teams): 

Zorg voor de aanwezigheid van leiders, die werken volgens de lean filosofie. 
Mensen en team moet warden gerespecteerd. Daarnaast moeten er uitdagingen warden gegeven om te kunnen 
ontwikkelen. 
Doe dit oak voor leveranciers. 

Continue verbetering en ontwikkelen om problemen op te lossen: 

De organisatie moet continue ontwikkeld warden (door kaizen) . 
Ken je locatie en je situatie (go-to-gemba). 
lmplementeer keuze snel, maar de keuze moet langzaam, compleet en met kennis genomen warden. 

De principes beschreven door Liker (2004) maken deel uit van de ontwikkelingen die het begrip lean doormaakt. In de 
paper 'learning to evolve' (Hines, Holwe, & Rich 2004) wordt een overzicht geven van de historie van het lean denken. Dit 
begint met de Just In Time technieken en eindigt met de ontwikkelingen op het gebied van de integrale processen en de 
nieuwste productie ontwikkelingen. In de bijlage 10 is de volledige tabel te vinden. Door de jaren heen is er oak kritiek 
geweest op het lean denken. Volgens Hines (2004) zijn de belangrijkste kritiekpunten: 

Een tekortkoming in de verschijning onvoorzien. Er wordt te weinig rekening gehouden met onvoorziene 

gebeurtenissen in het gehele bouwproces. 

De menselijke aspecten warden te veel gezien als machines. Maar motivatie en respect is evenzeer belangrijk 

om goed te kunnen functioneren . Vertrouwen speelt hierin een essentiele rol. 

Te vaak warden verandering toegepast zonder strategie. Waardoor het onduidelijk wordt waarom en welke 

tools er gebruikt moeten warden voor het nieuwe proces. 

Als laatste dient er beter te warden omgegaan met flexibiliteit. Het gaat hier niet a Ileen over veranderingen 

door gebeurtenissen die onvoorzien zijn . Maar oak om de waarde van de klant. Er moet meer warden 

ingespeeld op verandering van eisen door de gebruikers of opdrachtgevers. 

(Hines, Hoiwe, & Rich 2004) 

De kritiekpunten hebben ervoor gezorgd dat de lean filosofie zich verder heeft geevalueerd. Een belangrijk begrip in het 
lean denken is waarde. In de filosofie wordt gesteld dat veel meer van waardes moet warden gedacht omdat op deze 
manier beter aan de vraag, de wensen en de eisen voldaan kan warden. 
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Figuur 6: Relatie tussenkosten I waarde 

(Hines, Holwe, & Rich 2004) 

In de paragraaf 4.2.2 'Afbakening' en 
paragraaf 6.4 'Discussie' wordt ingegaan 
op het begrip 'waarde' . Het kader, de 
inhoud en geldigheid van het begrip 
wordt hierin ter discussie gesteld. 

2.6.2_WAARDE 
Een belangrijk begrip in het lean denken is het principe waarde. Er moet worden gezegd dat het begrip waarde altijd 
gerelateerd is aan het begrip kosten. In de figuur 6 wordt de relatie tussen waarde en kosten weergegeven. Te zien is dat 
de waarde van het product of de dienst waar de klant voor wil betalen afhangt van twee componenten. Namelijk: 

1) Verminderen van interne verspilling. Waarde kan gecreeerd worden als verspilling wordt verminderd. Het niet 

uitvoeren van onzinnige activiteiten binnen het bedrijf zorgt voor een vermindering van kosten en een stijging van 

de waarde van het aanbod voor de klant. 

2) Waarde kan ook verhoogd worden door expliciete service en toevoegende eigenschappen. Zodat er sneller 

geleverd kan worden en kleinere ladingen ontstaan waardoor zonder extra, kosten de waarde van het product en 

I of de dienst wordt verhoogd. 

Er wordt vaak geprobeerd om door het verhogen van productiviteit extra waarde te creeren in het proces. Maar in het 
algemeen voegt maar vijf procent van alle activiteiten extra waarde toe. Dit betekent dat vijfennegentig procent van alle 
activiteiten tijdens een geheel proces een verspilling zijn. Dus er zijn veel mogelijkheden om nutteloze activiteiten te 
verminderen. 

'There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all' (Wood 2004) 

VALUE STREAM MAPPING 
VSM is een methode om werkprocessen in beeld te brengen door middel van het tonen van waardestromen. Er is zichtbaar 
welke activiteiten waarde toevoegen en welke niet. Op deze manier kan de visualisatie worden gebruikt als 
communicatiemiddel, planningshulpmiddel en verandermanagement. Het doel van een value stream map is om verspilling 
in een (productie) systeem aan te tonen en daarna deze verspilling te verminderen. Door het tonen van informatie is de 
value map bruikbaar in het verbeteren van processen en gebeurtenissen. In bijlage 12 is een voorbeeld van een value 
stream map weergegeven. Het visueel maken van processen is belangrijk en is essentieel voor het uitvoeren van de lean 
filosofie. Een value stream map kan varieren in de hoeveelheid informatie, afhankelijk van de locatie en situatie. Veel 
voorkomende variabelen in een value map zijn : cyclustijden, downtimes (de tijd wanneer een systeem niet werkt of 
beschikbaar is), voorraden, materiaal bewegingen en informatiestromen. Vaak wordt eerst de huidige situatie in kaart 
gebracht (current state) en daarna de toekomstige situatie (future state). 

Nu de principes van het lean denken duidelijk zijn zal verder worden ingegaan op het projectmanagement. Omdat de 
projectmanager als individuele opdrachtgever of als leider van een projectteam de bron is van het ma ken van beslissingen 
en de leidinggevende is op het gebied van communicatie . En dus een essentiele functie bekleed als het gaat om het lean 
denken . (Gab cie! 1997) 
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Het 7S Model van Mckinsey, geeft inzicht 
in de geleverde kwaliteit van een functie, 
een onderneming of een project. De 
zeven prestatie-indicatoren zijn: 

Shared Values (visie) 
Strategie 
Structuur 
Systemen 
Stijl 
Staf 
Skills (vaardigheden) 

Het Mckinsey - model wordt aangehaald 
omdat in het onderzoek de functie van de 
projectmanager centraal staat. De 
indicatoren kunnen aangeven op welke 
zeven gebieden de projectmanager taken 
en rollen dient uit te voeren. 

2.6.3_PROJECTMANAGEMENT 

Eerder deze studie is gesproken over het begrip projectmanager. Het ging toen over de rollen en taken van een manager in 
een bouwproject. Begrippen als organisatie, tools en succesfactoren zijn besproken. Nu wordt verder ingegaan op de 
functie van een manager als het principe van het lean denken toegepast wordt om te zorgen voor meer waarde en winst 
voor een opdrachtgever. 

Als eerst moet warden op gemerkt dat in de literatuur veel meer informatie is te vinden over lean t ijdens de productie fase 
dan over het gehele proces en laat staan de initiatieffase. Er is wel een trend ingezet om het lean denken breder te 
onderzoeken om de principes niet a Ileen gelden voor de productiefase maar juist ook voor initiatief en ontwerpfases. Lean 
kan altijd en overal worden gebruikt, maar bereikt zijn volledige capaciteiten pas als het wordt gebruikt bij a Ile elementen 
van een bedrijf of project. Dit houdt in dat lean moet warden gezien als een systeem en zodanig ook toegepast dient te 
warden door een projectmanager. {Lebow 2007) en (Ba He & Bah' 2005) 

"All things are never equal" 

(Batie & Balle 2005) 

Als je een ding verandert in een systeem (een van de prestatie indicatoren van Mckinsey 7S) verandert dat oak hoe a Ile 
andere dingen verschijnen. Waardoor een verandering voor de oplossing van het ene probleem kan zorgen voor een ander 
probleem. Uitproberen werkt het beste, en basis tools dienen aanwezig te zijn om de verschillen waar te nemen. (Ba!le & 

Balie 2005) . Verder moet er door de projectmanager duidelijk leiding warden gegeven. Werknemers moeten dezelfde visie 
(een van de prestatie indicatoren van Mckinsey 7S ) hebben als de manager en moeten waardegericht denken. Een 
aanwezige !eider zorgt voor passie, leiderschap, creativiteit, productiviteit, moraal en gebondenheid. Tools zijn een 
hulpmiddel en niet de oplossing. (Lebow 2007) 

De lean benadering leidt tot een hoge kwaliteit van communicatie en motivatie van het team/ organisatie en tevredenheid 
van de opdrachtgever. Het voordeel van lean toepassen is dat het risico voor de opdrachtgever omlaag gaat zonder de 
balans te verstoren tussen kwaliteit, geld, waarde en prestatie. (Gabriei 1997) 

Voor de projectmanagers is het van belang drie stappen na te streven alvorens te gaan werken met lean (Lebow 2007) : 

1) Denk als geheel, en niet gefragmenteerd. Gebruikers, klanten, en opdrachtgevers merken dat meteen. 

2) Geef aan hoe je je zelf wilt en kan verbeteren. Daarnaast speelt durf en vertrouwen een rol. Als er geen 

veranderingen optreden gebeurt er niks en wordt niets verbeterd. 

3) Cyclussen, zijn essentieel om te blijven zorgen voor de transformatie naar lean. Leer om te leren. 
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Figuur 5: Stappenplan implementatie lean denken 
(Womack & Jones 1996) 

2.6.4_/MPLEMENTATIE 

De toepassing van de lean methode kan gezien warden als een continu proces. De project manager moet de implementatie 
van de lean benadering uitvoeren. De implementatie is een moeilijke taak. Het gaat mis bij de bedrijfscultuur en de 
verandering van het management is als gevolg van het invoeren van lean. Womack en Jones (1996) hebben een 
stappenplan gemaakt om aan te geven wanneer welke taak uitgevoerd moet warden om lean succesvol te implementeren 
(Hines, Holwe, & Rich 2004). Zie tabel * voor het overzicht. 

Duidelijk te zien is dat lean niet zomaar te implementeren is. Het duurt minstens vijf jaar om volledig om te schakelen naar 
de nieuwe manier van werken en denken. Parks (2002) geeft regels voor het implementeren van lean . Regels om de 
bedrijfscultuur lean te maken : 

Dael en tijd zijn nauwkeurig bepaald 

De levering naar de klant toe is direct, eisen moeten duidelijk zijn (ja of nee) 

De weg van het product of de dienst is simpel 

Verbeteringen warden gemaakt door 'lean' ervaringdeskundigen en warden onderbouwd door de 

wetenschap 

(Parks 2002) 

In "Getting the right things done" wordt de implementatie van lean toegepast op een praktijk voorbeeld. Er komt naar 
voren dat implementeren van lean voornamelijk afhangt van behoefte. Behoefte die oak gezien kan warden als vraag. Dus 
er is vanuit het management een strategische werkwijze noodzakelijk zodat het operationele deel van de organisatie weet 
water gedaan moet warden. Lean denken moet terug slaan op het hart van de onderneming of organisatie. (Dennis, 2006) 

Oak is het belangrijk om bij de implementatie van lean de opdrachtgever te betrekken in het proces. Aangezien de 
opdrachtgever zijn eisen aangeeft maakt hij hoe dan oak deel uit van de organisatie. Door de opdracht bewust te laten 
warden van de denkwijze kan extra waarde gecreeerd warden. Het uitbesteden van opdrachten en taken zorgt ervoor dat 
de klant verder van het product of de dienst af komt te staan waardoor waarde verloren gaat. 

2.6.S_PROCES 
In het voorgaande zijn veel verschillende begrippen besproken die onderdeel uitmaken van een bouwproces. Een 
bouwproces dat volgens de lean benadering uitgevoerd kan warden waardoor extra waarde ontstaat voor een klant. Een 
fasering van een bouwproject op de lean manier ziet u in figuur 6 en in bijlage 11. De initiatieffase wordt uitgevoerd door 
de projectmanager op een lean manier. Daarbij warden nag vaak traditionele bronnen als input gebruikt. Zeals eerder 
beschreven in de paragrafen (de initiatieffase en de projectmanager). 
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Figuur 6: Het Lean proces, geeft drie 
aspecten weer gedurende de initiatieffase, 
namelijk: verwachtingen, ontwerp criteria 
en ontwerp voorstellen. Deze drie staan aan 
de basis van de lean filosofie in de 
initiatieffase. (Bailard 2000) . 

De belangrijkste kenmerken in de initiatieffase zijn : 

Het ontwerpen van criteria voor zowel het product als het proces. Hiervoor warden meerdere concepten 

ontworpen en geevalueerd. Bij goedkeuring zullen deze taken warden uitgewerkt in fase 'Lean design'. 

De conceptuele ontwerpen warden gegenereerd door het bepalen en ontwikkelen van behoeften en 

ontwerpcriteria. De initiatieffase houdt in dater duidelijk wordt hoe het verzamelen en documentatie proces 

vorm wordt gegeven. De ontwerpcriteria warden bepaald door kwaliteit en functietechnieken (tools) . 

Het structureren van het werk vindt plaats in de project definitiefase. En wordt gezien als een plan of 

strategie die moet warden uitgevoerd tijdens volgende fasen van het bouwproject. 

Ook de controle van de productie speelt zich af in de initiatieffase. Dit gebeurt pas als het schema voor de 

andere fasen zijn ontworpen. Het schema zal niet meer zijn dan stappen van de initiatieffase met bepaalde 

start en afrondingsdata. 

Het kostenplaatje en de projectduur wordt bepaald tijdens de uitvoering van de initiatieffase. Wanneer dit in 

overeenstemming is met de behoeften van de betrokken partijen dan zullen de precieze kosten voor de 

voorziening warden ontworpen. Dus de opdrachtgever maakt de beslissingen met betrekking tot de kosten in 

de initiatieffase. Dit kan soms tot gevolg hebben dat een object niet wordt gebouwd. Als een opdrachtgever 

een bepaalde eis gerealiseerd wil zien dan kan dit extra kosten met zich meebrengen. Kan hiervoor geen extra 

geld warden vrijgemaakt dan is er de mogelijkheid dat het project eindigt. (Ballard, 2000) 

Een van de belangrijkste taken in de initiatieffase is het in orde maken van wensen van de opdrachtgever en een overzicht 
kunnen geven van de kosten van een project (zoals budgetramingen en stichtingskosten). Het is de uitdaging om te zorgen 
voor lean mogelijkheden, die problemen oplossen en zorgen voor een bevredigend economisch raamwerk. Waarbij de 
acties zorgen voor tevreden bij meer dan een partij. Een dergelijk raamwerk bevat bemiddelingssystemen die gezien 
kunnen warden als de eerder beschreven tools. De systemen creeren een relatie tussen partijen. 

Er moet volgens Pasquire (2008) meer warden gekeken naar de oorzaak van problemen zodat niet alleen wordt gekeken 
naar het risico dat de opdrachtgever zijn waarde niet krijgt geleverd. De volgende stap is namelijk dat de eisen van de 
opdrachtgever warden beperkt om de risico's te beheersen en het project veilig te stellen. Op deze manier wordt nooit de 
echte oorzaak van een probleem duidelijk. Het is zaak om een lean structuur te ontwerpen voor een project waar de 
doelen en beperkingen zijn vastgelegd. Hierbij dient het doel te zijn dater wordt gestreefd naar zoveel mogelijk waarde en 
zo min mogelijk verspilling. Daarbij is het de vraag hoe het management van het project reageert op de nieuwe manier van 
productie gericht denken (ontwerpen - uitvoeren) . Het enige water nu bekend is dat de het geplande budget aan het begin 
van een project te weinig is om het project te voltooien . De mate van onzekerheid moet gekoppeld warden aan het niveau 
van details. Cruciaal in deze is het definieren van waarde vanuit het beheersen van de kosten (Pasquire & Bailard 2008) . De 
gebruikte literatuur in het onderzoek is weergegeven in paragraaf 4.5. 
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3_AANLEIDING ONDERZOEK 

3.l_INLEIDING 
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding beschreven voor dit onderzoek. De situatie van de huidige bouwwereld wordt 
geschetst waaruit de probleemstelling voortvloeit. Hierin staat de rol van projectmanager tijdens de initiatieffase van een 
bouwproject centraal. Oak wordt er ingegaan op de ontwikkelingen van de lean filosofie in de huidige Nederlandse 
bouwwereld. 

3.2_PROBLEEMSTELLING 
Het probleem van de hedendaagse bouwwereld is dat er veel fouten warden gemaakt in het goed organiseren van een 
project tijdens het geforceerd snel bouwen. Slechts 5% van de activiteiten heeft een toegevoegde waarde voor de klant. 
Dit betekent dater veel activiteiten warden uitgevoerd die als verspilling gezien kunnen warden. Veel processen schuiven 
in elkaar om tijd te winnen maar dit gaat ten koste van de geproduceerde kwaliteit. Het is zaak dat bouwprocessen 
gemonitord en gecontroleerd warden waardoor de juiste processen, fasen en taken warden uitgevoerd en adequaat 
ingegrepen kan warden om het proces vloeiend te laten verlopen zonder verspillingen. Dit geldt oak voor de beginfase van 
een bouwproject, de initiatieffase, waar de projectmanager het project moet vormgegeven zodat het idee van de 
opdrachtgever gerealiseerd kan warden. 

De positie van een opdrachtgever binnen een bouwproject is veel omvattend. De opdrachtgever is namelijk klant en heeft 
zijn eigen eisen en verwachtingen met betrekking tot het bouwresultaat. Naargelang een bouwproject vordert, wordt het 
verwerken van aanpassingen, op grand van aanvullende eisen complexer en dus duurder om toe te passen . De 
opdrachtgever kan warden aangestuurd door de projectmanager zodat de opdrachtgever bewust kan warden gemaakt van 
zijn mogelijkheden en positie in het bouwproces, van de consequenties van bepaalde keuzes, en van de exogene 
ontwikkelingen die van invloed zijn. Vanzelfsprekend is; hoe complexer het project des te moeilijker het (aan) sturen van 
de opdrachtgever wordt. Daarnaast speelt mee dat opdrachtgevers vaak niet de benodigde kennis in huis hebben in het 
meedenken bij het daadwerkelijke bouwproces. Dan heeft de projectmanager een leidinggevende taak en moet hij de 
kaders van het project gaan weergeven. Het kader wordt in samenspraak met de opdrachtgever bepaald waardoor de 
klantwaarde gerealiseerd zou moeten warden. Momenteel heerst in de bouwwereld een conservatieve en traditionele 
mentaliteit zodat niet of nauwelijks ingespeeld wordt op deze klantwaarde. 

3.3_KENMERKEN INITIATIEFFASE & HUIDIGE SITUATIE 
De initiatieffase kenmerkt zich door de formulering van globale eisen waaraan het gevraagde product, het bouwobject, 
moet voldoen. Dit wordt oak wel de productkwaliteit genoemd. Deze formulering wordt getoetst aan de door eigen 
organisatie gestelde kaders in diverse plannen van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en door de omgeving gestelde 
randvoorwaarden. (Bron: E"ke:r-n 6. Van & Maas, GJ ., 2003) 
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Opdrachtgever 

II~ 
Projectmanager Aannemer 

Figuur 7: Contractuele relaties verschillende 
partijen . (Grontmij I Stoel Partnersj 

In de huidige situatie in Nederland wordt de initiatieffase vaak uitgevoerd door het bouwmanagement aangesteld door de 
opdrachtgever. Het is ook mogelijk dat de opdrachtgever de eerste projectfasen in de eigen organisatie onderbrengt. Maar 
door de complexiteit van de meeste projecten is het uitbesteden van de managementactiviteiten niet populair. 

Als voorbeeld kan het bedrijf Grontmij I Stoel Partners warden genomen. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in het 
geven van advies op het gebied van bouwkunde en constructie . Zodoende warden de projectmanagers van het bedrijf vaak 
door opdrachtgevers benaderd om advies te geven voor, tijdens en na het bouwproces. De projectmanager heeft contact 
met de opdrachtgever, de projectorganisatie, betrokken partijen en andere externe contacten. In de huidige situatie bij 
Grontmij I Stoel Partners warden bijna alle projecten nog volgens de traditionele manier uitgevoerd . Dit wil zeggen dat 
projecten door een opdrachtgever warden uitbesteed aan een projectmanager I adviseur voor de ontwerp -en 
besteksfase. Daarna, tijdens de prijs en contractfase, wordt een aannemer betrokken in het proces (zie figuur 7) . De 
aannemer probeert door middel van aanbesteding het werk toebedeeld te krijgen. Met het gunnen van werk start de 
uitvoeringsfase van het bouwproject. In dit onderzoek wordt ingegaan op het proces aan het begin van het bouwproject, 
waar de opdrachtgever en de projectmanager elkaar ontmoeten. Tijdens de fase warden de globale eisen en doelen 
geformuleerd en wordt de haalbaarheid van verschillende scenario's bekeken. Het is een belangrijke fase, waarin een 
goede start van een project kan zorgen voor een goed eindresultaat. Maar juist in het begin van complexe bouwprojecten 
warden vaak eisen van de opdrachtgever niet meegenomen of herkent. Waardoor in een later stadium van het 
bouwproject veranderingen moeten warden doorgevoerd die de kosten enorm en onnodig doen laten oplopen. 

3.4_1MPLEMENTATIE LEAN 
Naast de probleemstelling en de kenmerken wordt in dit rapport de lean filosofie als uitgangspunt genomen om de 
onderzoeksvraag te beantwoorden. Toyota heeft bewezen dat de lean methode een succesvolle kan zijn. Het toepassen 
van de lean methode in de bouw wordt steeds meer gedaan maar in Nederland is de filosofie onbekend en wordt 
nauwelijks gebruikt. Dit geldt ook voor het bedrijf Grontmij I Stoel Partners, net als andere bedrijven is het voorzichtig in 
het verlaten van vertrouwde bouwmethoden. Maar de lean filosofie wordt gezien als een geschikte manier om de 
complexe bouwwereld te structuren en te vernieuwen zodat er minder verspilt wordt en efficienter gewerkt kan warden. 
Met als resultaat dat de kosten omlaag gaan en de kwaliteit en de klantwaarde omhoog zodat in theorie de initiatieffase 
efficienter kan warden uitgevoerd door de projectmanager. 

De ontwikkelingen in de Nederlandse bouwwereld zorgen ervoor dat projecten steeds 
groter en complexer warden . Wat betekent dat projectmanagers nog competenter moeten 
zijn zodat de gevraagde taken vervult kunnen warden . In dit kader moet warden gezocht 
naar een zo efficient mogelijke manier om een project tot een positief eindresultaat te 
brengen. Door het onderzoeken en inzicht geven in de lean filosofie in combinatie met de 
taken en competenties van de projectmanager wordt het verhogen van de klantwaarde 
mogelijk en kunnen zo verspillende activiteiten geminimaliseerd warden. 
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De extra gecreeerde waarde door de projectmanager in de initiatieffase zorgt er tevens voor dater minder wordt verspild 
omdat duidelijk wordt wanneer, waarom, waar en hoe bepaalde eisen en doelen gerealiseerd gaan warden. Aangezien 
kosten van een verandering in het begin veel minimaler zijn dan midden in de uitvoeringsfase. Het concretiseren van de 
eisen van de opdrachtgever door de projectmanager kan oak in het licht warden gezien van het Front-End-Loading (FEL) 
principe. Een methode die in de industrie zijn waarde al heeft bewezen. Centraal staat daarbij het standaardiseren van 
bepaalde processen. Zodat precies duidelijk is water gedaan moet warden. Als vroeg in het traject bekend is welke eisen 
er zijn kan hier met zekerheid op warden ingespeeld. Hierdoor kan veel tijd en geld bespaard warden en wordt verspilling 
tot het minimum beperkt. De lean methode in Nederland moet dus nag tot volledige bloei komen . Het gebrek aan 
praktisch onderzoek op het gebied van de lean filosofie zorgt ervoor dater weinig kennis is in de toepassing ervan. 

3.S_CONCLUSIE 
Allesomvattend komt het er op neer dat in de beginfase van een project een belangrijke rol is weggelegd voor de 
projectmanager in combinatie met de opdrachtgever. Want slechts 5% van de activiteiten heeft een toegevoegde waarde 
voor de klant. Dit betekent dat er veel activiteiten warden uitgevoerd die als verspilling gezien kunnen warden. In de 
huidige situatie in Nederland wordt te veel gewerkt volgens traditionele methoden. Juist waar veel extra waarde kan 
warden gecreeerd door de projectmanager wordt dit nagelaten. Door de complexiteit van de bouwprojecten vandaag te 
dag_schuiven processen in elkaar en dit gaat ten koste van de geproduceerde kwaliteit . Het is zaak om bouwprocessen te 
monitoren en te controleren zodat de juiste processen, fasen en taken warden uitgevoerd en adequaat ingegrepen kan 
warden om het proces vloeiend te laten verlopen zonder verspillingen. Hierin speelt de lean methode een cruciale rol. De 
lean methode wordt in Nederland nauwelijks nag toegepast en juist daarom is het interessant om het traditionele 
bouwproces om te zetten naar een lean proces. De projectmanager speelt hierin een belangrijke rol, aangezien de taken en 
competenties (profielschets) er voor moeten zorgen dat het idee van de opdrachtgever in een kader wordt geplaatst 
waarbij er naar optimale klantwaarde gestreefd kan warden. 
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4_HET ONDERZOEK 

4.l_INLEIDING 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het onderzoeksplan. Het onderzoeksplan bestaat uit het plan van aanpak en de 
structuur van het onderzoek. Daarnaast komt de uitvoering van het daadwerkelijke onderzoek aan bod. Verder wordt het 
onderzoek beschreven, hieronder vallen het verslag van het onderzoek en de verwerking van de resultaten. 

PROBLEEMSTELLI NG 
Slechts 5% van de activiteiten heeft een toegevoegde waarde voor de klant. Dit betekent dat er veel activiteiten worden 
uitgevoerd die als verspilling gezien kunnen worden. De taken en competenties van de projectmanager dragen er op dit 
moment niet genoeg aan bij dat het idee van de opdrachtgever in een kader geplaatst kan worden waarbij er wordt 
gestreefd naar optimale klantwaarde. 

4.2_DOELSTELLING 
In het eerste deel van de doelstelling staat de verwachting omschreven. Het is de bedoeling dater aanbevelingen worden 
gedaan aan de projectmanager. In het tweede deel van de doelstelling staat water in het onderzoek gebeurt. Er wordt een 
analyse uitgevoerd om te zorgen dat de aanbevelingen daadwerkelijk gedaan kunnen worden. 

'Het doel van dit onderzoek is om in het gestelde kader van de initiatieffase een hernieuwde profielschets van de 
projectmanager te maken waarin zijn rol en taken via de lean filosofie beschreven worden door het maken van een analyse 
tussen de empirie (praktijk) en de lean methode zoals beschreven in de literatuur (theorie) .' 

Er is een analyse uitgevoerd over projectmanager met bepaald competentie niveau X. Waar de competenties en zijn 
bestudeerd om vervolgens operationele lean principes hierop toe te passen. Als advies zijn aanbevelingen opgesteld, hier is 
de functie van de projectmanager beschreven. Aan de basis van onderzoek staan de literatuur en de interviews. Verder is 
er gebruikt gemaakt van methoden om de informatie te verkrijgen en verwerken. (Zie paragraaf 4.4) 

4.2.1_ HOOFDVRAAG & DEELVRAGEN 
In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal : 
"Welke rol en taken via de toegepaste lean filosofie heeft de projectmanager zodat het kader van de initiatieffase vervuld 
kan worden?" 

Deelvragen: Beantwoord in: 

Wat houdt de lean filosofie in? Literatuur 

Wat zijn de rollen en taken van een projectmanager in de initiatieffase? Onderzoek 

Op welke manier kan de lean filosofie toegepast worden op en taken van de projectmanager? Ontwerp 
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4.2.2_AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK 
Omdat het onderzoek plaats heeft gevonden bij Grontmij I Stoel Partners moet rekening worden gehouden met het feit 
dat onderzoeksgegevens zijn verkregen in de situatie waarin het bedrijf zich op dat moment verkeerde. Het gaat in dit 
geval om een ingenieursbureau dat actief is op de Nederlandse bouwmarkt. Tevens moet worden vermeld dat Grontmij I 
Stoel Partners een adviesbureau is en bestaat uit twee afdelingen namelijk de constructie en bouwkundeafdeling. Dus er 
wordt aangenomen dat resultaten valide zijn voor bedrijven die in het zelfde marktsegment verkeren en overeenkomen 
met het bedrijfsprofiel van Grontmij I Stoel Partners. De uitgevoerde bedrijfsstudie is een momentopname, het onderzoek 
naar de functie van de projectmanager bij Grontmij I Stoel Partners heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2008. De 
organisatie van het bedrijf zelf wordt niet behandeld het gaat uitsluitend om de projectmanager en zijn projectorganisatie. 
Het niveau, de mate van bepaalde competenties, van de projectmanager verschilt per project. In het onderzoek is 
uitgegaan van een projectmanager zoals werkende bij het bedrijf Grontmij I Stoel Partners. Dit houdt in dat sommige 
projecten uitgesloten moeten worden, omdat deze te complex zijn . 

In de literatuurstudie zijn de 14 principes van Liker (2004) aan bod gekomen. Deze zijn van groot belang voor de inleiding 
van de lean filosofie en zijn een hulpmiddel om de functie van de projectmanager te inspireren. In het verdere verloop van 
het onderzoek wordt dan ook gebruikt gemaakt van de 14 principes die Liker heeft opgesteld in zijn boek 'The Toyota Way' 
(2004). Hiervoor is gekozen omdat Liker (2004) een inspirerende leidraad geeft voor de benadering van de lean filosofie. De 
14 principes zijn duidelijk ingedeeld in 4 thema's waar in dit rapport de operationele principes gebruikt zijn als 
conditionering. Hiervoor is gekozen omdat het onderzoek bij Grontmij I Stoel Partners een momentopname betreft en de 
projectmanager is bekeken vanuit zijn operationele werkzaamheden waardoor onderzoek naar 'de lange termijn' niet 

mogelijk was. 

Verder wordt in de paragraaf 2.6.2 gesproken over het begrip waarde. In dit rapport wordt er gesproken over klantwaarde 
tenzij anders wordt vermeld. De klantwaarde is het beoordelen van een object of wens door een persoon. In de 
initiatieffase zijn dit alle activiteiten binnen de projectorganisatie waar de klant direct voor betaald. Door het afstemmen 
van de activiteiten op elkaar gaat de klantwaarde omhoog omdat dit kortere doorlooptijden, kostenbesparingen, betere 
betrouwbaarheid en hogere productiviteit zal opleveren. De activiteiten worden bepaald door de behoefte van de klant en 
zorgen het kader van de projectmanager waar aan voldaan moet worden. De bereidheid van de opdrachtgever bepaalt de 
waarde van deze behoeften. Zodat de randvoorwaarden optimaal beschreven moeten worden door de opdrachtgever en 
projectmanager zodat in een later stadium van een project geen verwarring ontstaat. Tevens wordt in de literatuur 
gesproken over het begrip succesfactor wat in dit rapport betrekking heeft op projectmanagement. Het zijn factoren die 
essentieel zijn om de gestelde randvoorwaarden te bereiken . De omstandigheden van projecten moeten worden 
meegenomen omdat deze van invloed zijn op de succesfactoren. 

Als laatste moet worden meegenomen dat begrippen, zoals uit de doelstelling, een zekere mate van afbakening nodig 
hebben. Het kader waarin begrippen worden gebruikt is weergegeven in de begrippenlijst (hoofdstuk 7). 
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4.3_0PZET ONDERZOEK 
Als handleiding bij het opzetten, uitvoeren en verwerken van dit onderzoek is gebruikt gemaakt van het boek 
"Het ontwerpen van een onderzoek" van Verschuren en Doorewaard (2007). De onderzoeksmethode waar gebruik van is 
gemaakt zijn onder andere een literatuurstudie en het houden van interviews waarbij de literatuurstudie heeft gezorgd 
voor het referentiekader van dit rapport. Voor een overzicht van de gebruikte onderzoeksmethode zie pararaaf 4.4.1 waar 
in paragraaf 4.3.3 verder wordt ingegaan op de onderzoek bij Grontmij I Stoel Partners. 

4.3.1 ONDERZOEKSMODEL 

Bepalen van 
hernieuwde 
waarde (VSM) 

Bekijken van 
projecten & 
interviews houden 

• 

Verdiepen in de 
lean filosofie ...._ _____ . I 

lnterviewen van 
betrokken tijdens de 
initiatieffase 

Vergelijken van 
bedrijfsdocumenten 

Beoordelings 
criteria bepalen 

Het huidige rollen 
en taken in beeld 

brengen 

I ~ 

• 

Figuur 8: Het onderzoeksmodel, op welke manier is het onderzoek opgebouwd. 
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de functie van de 
projectmanager m.b.t. de 
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tijdens de initiatieffase. 
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Onderzoeksopzet: 

11 
Lean 

PM 
Pro]ect - Initiatieffase 

Figuur 9: Stappen: Analyse, informatie en kennis 

Teamleider: is de eerste leidinggevende 
onder de projectmanager, waarin de 
teamleider het projectteam moet aansturen 
en controleren. Ook moet de planning 
warden gewaarborgd door de teamleider in 
samenspraak met de projectmanager (zie 
interview met de teamleider, bijlage 15). 

In het onderzoeksmodel wordt de logica van het onderzoek uitgelegd (zie figuur 8). Er is te zien hoe diverse stappen 
samenhangen, en hoe de ene stap de andere veronderstelt. Het onderzoeksmodel is een schematische weergave van het 
doel van het onderzoek en de stappen die gezet moeten warden om dit doel te bereiken. Grofweg bestaat het onderzoek 
uit drie delen, namelijk: 

Analyse: 

lnformatie: 

Kennis: 

Waar via interviews, verschillende projecten en documenten een analyse wordt gemaakt van de 
initiatieffase bij Grontmij I Stoel Partners. 
Daarna wordt de analyse omgezet in informatie (aandachtspunten) te zien in matrix 1. De tweede 
stap in dit onderzoek. Er wordt in een SADT - schema weergegeven hoe de projectmanager de 
initiatieffase uitvoert volgens de huidige manier van werken van Grontmij I Stoel Partners. 
Als derde en laatste stap wordt nieuwe kennis gecreeerd door op de huidige taken en 
competenties van de projectmanager de lean filosofie toe te passen waardoor een stroomschema 
ontstaat als ontwerp van een nieuwe leidraad. Deze stappen zijn weergegeven in een figuur 9. 

4.3.2_ 0NDERZOEKSEENHEDEN 

ANALYSE 
In de analysefase van het onderzoek is begonnen met de kennismaking van het bedrijf. De leidinggevende werknemers zijn 
ge'lnterviewd omdat deze deskundig zijn op het gebied van het leiden van een project en de meeste kennis beschikken over 
de contacten met de opdrachtgever en projectteams. Daarnaast is de directeur van Grontmij I Stoel Partners ge'lnterviewd 
om inzicht te krijgen in de managementlaag boven de projectmanagers. De onderstaande medewerkers van Grontmij I 
Stoel Partners zijn ge'lnterviewd, sommige daarvan zijn meerdere keren benaderd. 

Naam: Functie 

Auke Hennes Bedrijfsleider 

Edwin Boerkamp Projectmanager 

Peter Bourgonje Projectmanager 

Sjaak Schreuder Teamleider 

Alex van Zwolle Administrateur & controller 

Om de analyse zo compleet en valide uit te voeren zijn naast de interviews, projecten bekeken en is de vast gelegde manier 
van werken, de leidraad, onderzocht. De projecten en de leidraad geven informatie over de daadwerkelijke manier van 
werken en hoe er volgens de ISO - normen gewerkt zou moeten warden. Op deze manier is inzicht verkregen in taken en 
competenties die projectmanager uitvoeren gedurende de initiatieffase van een project. De projecten die zijn bekeken 
hebben betrekking op projectmanagement in het begin van een bouwproject. 
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Stroomschema (flow) opzet onderzoek: 

DATA 

I 
Data verzameling 

Data v1::rwe"K • g 
/\nulv~c- __ v0 _-rcgevcns 

("'qcer !Ct r .":'--.J!l rili:'r, 

INFORMATIE 

Daarbij moet in acht warden genomen dat ieder project uniek is en dat hier rekening mee moet warden gehouden bij het 
trekken van conclusies. Maar de gekozen projecten hebben dusdanige overeenkomsten dat het vergelijken van de 
initiatieffase getolereerd wordt en dat de documenten valide informatie leveren. De volgende documenten van 
projectmanagers en bedrijfsdocumenten zijn in dit rapport gebruikt als bran : 

Document: lnformatie : I Jaar: 

Plan van Aanpak Orie regiokantoren 1997 

Program ma van eisen Kantoor regio west te Zwolle 1997 

Programma van eisen Nieuwbouw parkeerdek Vitens te Zwolle 2005 

Programma van eisen Centrale Voorzieningen Flevostrand te Biddinghuizen 2004 

Management Tool Verantwoordelijkheid in het bouwproces 2007 

De gedeeltes van documenten en de management tool zijn te vinden in de verschillende bijlagen. Naast de interviews en 
de documenten is gebruik gemaakt van literatuur om de bevindingen toetsenbaar te maken. Zodat er onafhankelijke niet 
Grontmij I Stoel Partners gerelateerde informatie wordt meegenomen tijdens het verkrijgen en verwerken van de data 
waardoor een breder beeld van de situatie ontstaat. De literatuur die is gebruikt in het onderzoek is te zien in paragraaf 4.5 

INFORMATIE & KENNISFASE 
De analyse wordt verwerkt tot informatie door een SADT - schema waar de huidige manier van werken binnen een 
projectorganisatie is weergegeven . Deze informatie laat zien hoe er bij Grontmij I Stoel Partners tijdens de initiatieffase 
gewerkt wordt tevens zal duidelijk warden waar aandachtspunten liggen tijdens die fase . Om vervolgens in de kennisfase 
(beschreven in paragraaf 4.3.1) lean principes toe te passen op de taken en competenties die naar voren zijn gekomen als 
aandachtspunten, zodat de initiatieffase wordt uitgevoerd in de lean conditionering. In de twee laatste fases is gebruikt 
gemaakt een externe deskundige op het gebied van kwaliteit. In combinatie met aanvullende literatuur over lean en 
flowschema's zijn de schema's tot stand gekomen. Zodat samen met het eerste deel van het onderzoek een duidelijk en 
samenhangend onderzoek zal ontstaan binnen de beschikbare mogelijkheden en aanwezige informatie. 

4.3.3_ VERZAMELING VAN DATA 
Voor de analyse is gebruikt gemaakt van een kwalitatieve dataverzameling. Het betreft hier een onderzoek bij het bedrijf 
Grontmij I Stoel Partners. Er is gebruik gemaakt van interviews met openvragen verder zijn documenten van projecten 
bestudeerd. Zo wordt een duidelijk beeld geschetst van de manier van werken van degene die ge·interviewd wordt. Wat 
van belang kan zijn bij de overgangsfase van analyse naar kennis. In de bijlage 13, 14, 15, 16 en 17 zijn de afgenomen 
interviews te bekijken. In de volgende twee fasen is er data verzameld door de literatuur te bestuderen en het houden van 
een interview. 
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INFORMATIE 

De literatuur omvat informatie over de lean methode en value stream mapping (bijlage 12 geeft een voorbeeld van een 
Value Stream Map). En het interview is gehouden om via een kwaliteitsmanager buiten Grontmij I Stoel Partners 
informatie te vergaren. Waardoor op een kritische manier de manier van werken onder de loep is genomen. Het 
eindproduct van de twee laatste fases is nieuwe kennis die verzameld is door de informatie van de analyses die zijn 
uitgevoerd bij het bedrijf Grontmij I Stoel Partners. 

De interviews die zijn uitgevoerd bij het bedrijf Grontmij I Stoel Partners en is gebaseerd op een onderzoek naar een 
relatief klein aantal gevallen waar de verzamelde en geanalyseerde informatie gaat over een groot aantal variabelen (zie 
ook onderzoeksmethoden, paragraaf 4.4) . Dit komt overeen met de initiatieffase, een fase die bestaat uit een groot aantal 
variabelen. Het aantal variabelen hangt af van de complexiteit van het de opdracht. Er moet worden opgemerkt dat de 
gevallen zijn bestudeerd in hun natuurlijke omgeving (Hutjes, J. M. & Buren, J. A. van, 1992). Daarnaast zijn de vragen van de 
interviews verantwoord en is verder ingegaan op de huidige functie van een projectmanager gedurende de initiatieffase. 
De opbouw van de interviews zijn voor een groot gedeelte hetzelfde. Wat inhoud dat eerst de huidige situatie besproken is 
en daarna is ingegaan op verbeterpunten en ontwikkelingen die het proces zouden kunnen optimaliseren. De informatie 
van de ondervraagde geeft zo een beeld van de functie van de projectmanager bij Grontmij I Stoel Partners (zie ook 
paragraaf 4.3.4 en paragraaf 4.4.1). 

Waar in het tweede deel van het onderzoek getracht is om het onderzoek representatief te maken voor een en dezelfde 
projecten voor gelijke bedrijven als Grontmij I Stoel Partners waardoor generalisatie plaatsvindt. Interviews, observatie en 
documenten vormen de input van de dataverzameling. De documenten zijn non-reactief en worden 'geproduceerd' voor 
eigen doeleinden en niet voor een onderzoek, wat de kwaliteit van documenten ten goede komt. De gebruikte 
documenten zijn producten die eigendom zijn van Grontmij I Stoel Partners en zorgt voor een duidelijke en kwalitatieve 
aanvulling op de validiteit van de analyse naar de huidige initiatieffase. 

4.3.4_ VERWERKING GEGEVENS 
Alie interviews zijn uitgewerkt en te zien in de desbetreffende bijlage. Er moet gezegd worden dat de interviews mondeling 
zijn afgenomen. Waarna deze zijn verwerkt tot een samenvatting waar de belangrijkste zaken in te vinden zijn . Het gaat 
hier om data die te maken heeft met alleen dit onderzoek en de gestelde doelstelling en (hoofd) vragen . Er is getracht om 
de data zo objectief mogelijk op te schrijven, om zo een eenduidige data verzameling te creeren. Verder is afgesproken om 
het onderzoek ter controle aan het bedrijf toe te sturen om zo nodig data aan te passen. In de dataverzameling van dit 
rapport is gebruikt gemaakt van vertrouwelijke informatie. Het betreft hier namen van ge'interviewden en documenten van 
het bedrijf Grontmij I Stoel Partners. Bestudeerde documenten zoals een definitief plan van aanpak of PVE van een 
bepaald project zijn met zorgvuldigheid behandeld. 
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BETROUWBAARHEID 
De interviews zijn afgenomen bij werknemers van Grontmij I Stoel Partners. Er mag van deze personen warden verwacht 
dat zij deskundig zijn op het gebied van de functie die zij vervullen. De interviews vinden plaats in de vertrouwde omgeving 
van de respondenten en zijn afgenomen gedurende een periode in 2008. Door ontwikkelingen en andere aspecten moet 
rekening warden gehouden met de houdbaarheid van de interviews en dus de betrouwbaarheid. De conclusies uit dit 
onderzoek zijn gebaseerd zijn op deze momentopname. 

VERVORMINGEN (BIAS) 
Voorafgaande aan het interviews is contact opgenomen met de betreffende respondenten om te vragen of deze mee 
wilden werken aan het onderzoek. Verder is op dat moment duidelijk gemaakt wat het interview inhoudt, welke thema's 
aanbod komen en waarom het uitgevoerd wordt. Er is getracht om de betrouwbaarheid en validiteit te vergoten door het 
geven van tijd aan de respondenten (zie oak Validiteit en Generaliseerbaarheid). De interviews bestaan uit open vragen, 
een opbouwende structuur en zijn face-to-face afgenomen. Het stellen van open vragen geeft meer informatie en zorgt 
voor creatieve denkprocessen bij de respondenten. Belangrijk is daarbij om door te vragen om de benodigde informatie te 
verkrijgen . De face-to-face methode draagt hieraan bij, omdat de lichaamstaal van de respondenten zichtbaar is en er 
sneller doorgevraagd kan warden. De structuur van gehouden interviews is opbouwend. Wat inhoud dat eerst vragen zijn 
gesteld over de huidige functie en gang van zaken tijdens een project zodat daarna ingegaan kan warden op 
aandachtspunten, verbeteringen en toekomst perspectieven. Na de interviews zijn de gegevens zo snel mogelijk verwerkt 
om de aantekeningen en steekwoorden goed te interpreteren. 

VALIDITEIT & GENERALISEREN 
Tijdens de interviews is continue doorgevraagd voor de benodigde informatie. De interviews zijn hetzelfde opgebouwd en 
bevatten overeenkomstige vragen. Zodat uit de interviews de verzamelde informatie vergeleken kan warden, en de 
informatie gezien kan warden als juist verkregen gegevens die geschikt zijn voor verder gebruik tijdens het onderzoek. De 
interviews hebben een kwalitatief karakter waar door het mogelijk wordt om de waarnemingsresultaten met elkaar te 
vergelijken en uit te leggen (zie figuur 11, matrix 1). Daarnaast is de verkregen data gevalideerd door het uitvoeren van 
controles waarbij de respondent zelf geconfronteerd wordt met de antwoorden die uit de interviews gedestilleerd zijn. De 
generaliseerbaarheid van de interviews is meegenomen in het onderzoek. Het onderzoek gaat uit van een projectmanager 
van een bepaald niveau X, in dienst van een bedrijf X, waar Grontmij I Stoel Partners geldt als rolmodel. 

ETH I EK 
Voor de correctheid van de verkregen informatie en het onderzoek is zorgvuldig om gegaan met de data en informatie van 
Grontmij I Stoel Partners en is de verkregen informatie tijdens de interviews gecontroleerd door Grontmij I Stoel Partners. 
Zo is gekozen om de namen te verwijderen uit de complete bedrijfsstructuur om ethische redenen. Oak hebben de 
respondenten goedkeuring gegeven om mee te werken aan het interview en voor het verwerken van de informatie in het 
rapport. Er is toestemming verkregen voor het gebruik van de gegevens door een mondelinge en schriftelijke 
overeenkomst. 
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4.4_ANALYSE GEGEVENS 

4.4.l_ANAL YSE VAN DE DATA 

Het onderzoek heeft voor een groat deel plaats gevonden bij Grontmij I Stoel Partners. Zodat de situatie in de praktijk 
kwalitatief en volledig in beeld gebracht kon warden . De gegevens die hierin een belangrijke rol hebben gespeeld zijn de 
interviews met projectleiders en managers in dienst van het bedrijf. Als deskundigen hebben zij een vakkundig beeld op de 
situatie in initiatieffase en in de bouwwereld. Zodat nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd en verwerkt zijn in de afgenomen 
interviews. Daarnaast zorgen de documenten voor informatieve onafhankelijke gegevens die samen met de interviews de 
huidige situatie weergeven. In de bijlage 12 tot en met 23 zijn de gegevens verkregen bij Grontmij I Stoel Partners 
uitgewerkt. lnformatie gebruikt uit de literatuur komt uit dit rapport of de bijlagen. Na de analyse zijn de gegevens 
geordend om overzicht te genereren, zie figuur 11 en 13 de tabel met matrix 1 en het SADT - schema. 

Het interview met Bernadette Berends van Grontmij is uitgevoerd ter controle van de eerste fase van het onderzoek. 
Verder is er data verkregen op het gebied van het werken volgens een kwaliteitshandboek. Zodat dit interview is gebruikt 
voor het ontwerpen van toekomstige uitvoering van de initiatieffase (Value Stream Map, zie onderzoeksmethoden). 
lnformatie verkregen uit het interview gaat voornamelijk over het belang van verbetercyclussen. De cyclussen zijn 
essentieel om processen te verbeteren, evalueren speelt hierbij een rol. In de bijlage 25 is een verbetercyclus te zien. 

ONDERZOEKSMETHODEN 
Het onderzoek bij Grontmij I Stoel Partners bestaat uit het afnemen van verschillende interviews met uiteenlopende 
respondenten en het bestuderen van bedrijfsdocumenten. De kwalitatieve manier van onderzoeken geeft de mogelijkheid 
om een smal domein bestaande uit een klein aantal onderzoekseenheden te bekijken. Waardoor gesproken kan warden 
over een selectieve steekproef met open waarnemingen op locatie. Verder wordt meer de diepte in gegaan dan de breedte 
zodat specifieke informatie verkregen kan warden met betrekking tot de functie van een projectmanager tijdens de 
in itiatieffase. 

Er is tijdens het onderzoek gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden, de methodes zijn : literatuurstudie, 
het houden van interviews, SADT (Structured Analysis Design Technique) en VSM (Value Stream Mapping). Gedurende het 
onderzoek zijn deze methodes toegepast om informatie te verzamelen / ordenen en om informatie te verwerken. 

Het doel van het houden van de interviews is om informatie te verzamelen. De verschillende interviews hebben gezorgd 
voor gegevens over de functie van de projectmanager en de manier waarop deze zijn functie vervuld. Daarnaast is getracht 
om positieve en negatieve ontwikkelingen die van toepassing zijn op de initiatieffase in kaart te brengen. De verkregen 
data van de literatuur en de interviews zijn verwerkt in figuur 11, matrix 1. In de tabel staan de huidige taken en 
competenties van de projectmanager centraal en warden aandachtspunten weergegeven die verbeterd kunnen warden . 
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Verder is uit de interviews informatie gedestilleerd die van toepassing is op het onderzoek. Dit houdt in dat gegevens over 
de functie van de projectmanager en de invulling van de initiatieffase tijdens een project gebruikt zijn als 
onderzoeksresultaten. Het SADT - schema {zie figuur 13) laat zien welke belangrijke taken een projectmanager heeft 
gedurende het uitvoeren van de initiatieffase. Vier essentiele management taken gedurende de initiatieffase staan centraal 
in het schema en de pijlen laten zien of het input, output of de benodigde middelen betreft. Ook geeft het model aan wie 
of wat de controleerde factor is gedurende het uitvoeren van een van de taken. Waardoor een duidelijk schematisch 
overzicht ontstaat met betrekking tot de functie van de projectmanager. De informatieanalyse geeft een systeem weer 
waar de hoofdfuncties zijn aangegeven evenals de relaties tussen de hoofdfuncties onderling en met de buitenwereld. 
Daarbij moet warden opgemerkt dat het hier gaat om een analyse van de projectorganisatie en proces. Dus niet de 
bedrijfsorganisatie omdat dit alleen de situatie van Grontmij I Stoel Partners zou betreffen en zo geen generalisatie 
mogelijk is op het gebied van de initiatieffase. 

De methode Value Stream Mapping speelt tevens een rol in het onderzoek, namelijk omdat is getracht om de functie van 
de projectmanager gedurende de initiatieffase met gereduceerde lean principes in kaart te brengen. Zodat duidelijk wordt 
waar een projectmanager in het proces van de initiatieffase efficienter kan werken en waar hernieuwde waardes ontdekt 
kunnen warden in het proces. Hierdoor wordt rekening gehouden met het de kwaliteit van processen en is het mogelijk om 
aan de randvoorwaarden van de opdrachtgever te voldoen. Zodat de klantwaarde gedurende de initiatieffase omhoog zal 
gaan met een minimum aan verspillingen. 
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4.S_ONDERZOEKSRESULTATEN 
In deze paragraaf zijn de onderzoeksresultaten weergegeven. Als eerste zijn de resultaten uit de literatuur opgesomd die 
gebruikt zijn in het onderzoek. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen daadwerkelijke onderzoeksresultaten en 
theorie die is gebruikt tijdens de interviews. De onderzoeksresultaten geven direct inzicht in taken van de projectmanager 
zodat die kunnen meegenomen in de huidige of verbeterde profielschets van de projectmanager. Daarna wordt ingegaan 
op de resultaten uit de praktijk, waar de resultaten voortkomen uit het onderzoek bij Grontmij I Stoel Partners. Dit heeft 
geresulteerd in een matrix met aandachtspunten en een SADT - schema. Als laatste komen de specifieke aandachtspunten 
uit de matrix aan bod. 

4.5.l_ONDERZOEKSRESULTATEN UIT DE LITERATUUR 
De resultaten verkregen uit de literatuur worden weergegeven per thema's, die corresponderen met de literatuurstudie 
zodat duidelijk is waar de gebruikte informatie vandaan komt. De informatie uit de literatuur draagt bij aan de 
beeldvorming van de huidige functie van de projectmanager en geeft inzicht in toegepaste lean filosofie. 

BEDRIJFSSTUDIE 
De profielschets van de projectmanager moet in het licht worden gezien van het bedrijf Grontmij I Stoel Partners. Zodat de 
bedrijfsstudie inzicht geeft in de omgeving van de projectmanager, de functie van de projectmanager in de vorm van de rol 
en taken en het soort projecten die worden uitgevoerd. De informatie verkregen door de studie is verwerkt in de 
verschillende interviews en documenten die te vinden zijn in de bijlage. Om de huidige situatie I functie van de 
projectmanager in kaart te brengen voor het onderzoek is de bedrijfsinformatie essentieel. (Grontmij I Stoel Partners, 2008) 

BOUWPROCES 
Het onderzoek in dit rapport heeft betrekking op de initiatieffase van het bouwproces. De informatie in deze paragraaf is 
gebruikt om een beeld te schetsen van het totale bouwproces en is meegenomen om inzicht te geven in projectmatig 
werken en de beheersaspecten tijdens een project. De genoemde competenties (Eeke!en & Maas. 2003) zijn gebruikt voor 
het opstellen van het SADT - schema en de profielschets van de huidige projectmanager. 

INITIATIEFFASE 
De huidige werkwijze en processen tijdens de initiatieffase staan centraal in deze paragraaf. Voor het onderzoek zijn deze 
van essentieel belang omdat de processen gemanaged worden door de projectmanager. De aspecten haalbaarheid en 
complexiteit (Eekelen & Maas, 2003 ), risico & kosten (Yates & Eskander 2002) en het beslisdocument (Nobelius & Trygg 2002j zijn 
meegenomen tijdens het onderzoek. Tijdens interviews is verder ingegaan op competenties die nodig zijn voor het 
managen van de vier aspecten plannen, organiseren, begeleiden en controleren (Daft, 2004), zoals het duidelijk 
weergegeven van de haalbaarheid van een proces en het juist schatten van kosten en de risico's die daarbij een rol spelen . 
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OPDRACHTGEVER 
De informatie beschreven in deze paragraaf is meegenomen om een beeld te geven van de opdrachtgever, een essentiele 
partij waar de projectmanager mee samenwerkt gedurende de initiatieffase. In het onderzoek wordt een profielschets 
gemaakt van de projectmanager dus speelt de omgang met de opdrachtgever een rol. Het begrip relatie is meegenomen 
als competentie in het onderzoek. Het gaat om karakteristieken van een complex systeem (Lucas, 2005) waarbij onverwacht 
gedrag verwacht kan warden. (Bertelsen & Emmit 2005) 

PROJECTMANAGER 
In het onderzoek staat de projectmanager zeals beschreven in deze paragraaf centraal. De beschreven zeven competenties 
(Hauschildt, 2000) zijn meegenomen in de interviews en verwerkt in het SADT - schema later in dit rapport . De theorie geeft 
informatie over de huidige profielschets van de projectmanager. Ook wordt ingegaan op het begrip organisatie omdat de 
projectmanager tijdens de initiatieffase werkt in een projectorganisatie. lnformatie over werken in een organisatie met 
betrekking tot de functie van projectmanager is verwerkt in het onderzoek omdat de uitdaging van de projectmanager in 
de initiatieffase is om er voor te zorgen dat het technische concept past in zijn organisatie (Senge, 1990). Functionele en 
strategische keuzes zijn noodzakelijk om alle kansen volledig te benutten tijdens de initiatieffase. Verder wordt er in deze 
paragraaf gesproken over tools. Technieken en methode zorgen voor het vormgeven en het uitwerken van een project. Het 
gebruik hiervan door de projectmanager is essentieel voor een positief eindresultaat tijdens de initiatieffase. In het 
literatuuronderzoek wordt gesproken over 13 tools omdat deze de meeste klantwaarde creeren gedurende de eerste fase 
van een project en dus voorzien in de behoefte van de projectmanager en opdrachtgever (Besner & Hobbs, 2006) en (zie 
paragraaf 4.2.2) . Als laatste zijn succesfactoren aan bod gekomen. Het begrip succesfactoren is breed en moeilijk te 
definieren, zie tevens paragraaf 4.2.2. In het onderzoek wordt uitgegaan van de tien belangrijkste succesfactoren genoemd 
in figuur 5 (Hyvari, 2005/ . Succesfactoren hebben invloed op de profielschets van de projectmanager en komen terug in het 
SADT - schema, de interviews en het stroomschema. 

LEAN 
De principes van Liker (2004) zijn in dit onderzoek meegenomen, zij vormen de conditioneerde omgeving waarin de 
verbeterde profielschets van de projectmanager geplaatst kan warden. Later in het rapport wordt uitgelegd welke 
principes waarom zijn gebruikt (zie ook paragraaf 4.2.2) . Het begrip waarde speelt een belangrijke rol in de lean filosofie en 
tevens in dit rapport. In de initiatieffase moet de projectmanager uitvoeren wat de opdrachtgever wil. De waarde die 
ontstaat door het volbrengen van bepaalde processen wordt bepaald door de klant. De taak van de projectmanager is het 
efficient uitvoeren van de opdracht. Verder wordt het begrip lean meegenomen in het onderzoek. De theorieen over de 
projectmanager (Lebow, 2007), de implementatie van lean (Womack & Jones, 1996) en het proces (Baiiard 2000) en (Pasquire, 

2008) zijn verwerkt in het onderzoek omdat deze belangrijke informatie bevatten om de herziende profielschets met de 
toegepaste lean principes te formuleren . Ook is figuur 6 meegenomen in het onderzoek, omdat deze weergeeft welke drie 
taken er globaal moeten warden uitgevoerd tijdens de initiatieffase. De drie aspecten die de projectmanager moet 
managen zijn de verwachtingen, ontwerpcriteria en ontwerpvoorstellen~ 
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Directe onderzoeksresultaten uit de literatuur zijn : 

HUIDIGE SITUATIE: 

- Eerst denken, dan doen 
§2.2 Projectmatig werken (Eekelen & Maas, 2003) SADT - schema: - lteratieve analyse (terugkijken) 

- Van grof naar fijn 

- Organisatie -Geld 

§2.2 Beheersaspecten (Eekelen & Maas, 2003) SADT - schema: - Tijd - lnformatie 
- Risico - Kwaliteit 

SADT - schema : Meegenomen omdat de projectmanager er op 

§2.3 
Haalbaarheid (Eekelen & Maas) moet toezien dat uitgevoerde processen haalbaar zijn als een 
Risico's (Yates & Eskander 2002) project gestart wordt. Dit hangt samen met de gemoeide 

risico's en kosten. 

Projectmanager (Eekelen & Maas, 2003) 
Bijlage 24 geeft de huidige initiatieffase weer, waar de project-

§2.3 manager en het beslisdocument een belangrijke rol spelen . Aan 
Beslisdocument (Nobelius & Trygg, 2002) 

het einde van de fase wordt een go/no go beslissing genomen. 

Competenties: 
Creativiteit, ervaring, leiderschap, beslissingen maken, 

§2.S 
Zeven competenties van Hauschildt (2000) ge"integreerd den ken, samenwerken en organiseren onder druk 
4 belangrijke taken (Daft, 2004) 

4 taken : 
Plannen, organiseren, begeleiden en controleren 

- Systeem gericht denken (proces) = ge"integreerd denken 
- Persoonlijk vermogen 

§2.5 Werken in een organisatie (Senge, 1990j - Mentale modellen (lngrijpen bij verschillende situaties) 
- Leren in groepen (aannames maken en samen den ken) 
- Groepsvisie (ideeen vormen en betrokkenheid)) 

De tools genoemd in figuur 4 zorgen voor het betere resultaten 

§2.S Tools [Besner & Hobbs, 2006) 
als deze warden uitgevoerd tijdens de initiatieffase. In dit 
rapport is voor de aanname gekozen om tool onder de kop 
haalbaarheidstudie te laten vallen (zie SADT - schema). 

§2.S Succesfactoren {Hyvari, 2006j 
De tien factoren, zoals communicatie en begeleiden in figuur 5 
zijn meegenomen bij het opstellen van het SADT - schema. 
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NIEUWE GEREDUCEERDE SITUATIE : 

§1.2 

§2.4 

§2.6 

§2.6 

§2.6 

Bedrijfsstudie (Grontmij I Stoel Partners) 

Onverwacht gedrag (Berteisen & Emmit, 2005) 
van complex systeem (Lucas. 2005) 

De 8 operationele principes van Liker (2004) 
en VSM methode 

Karakteristieken van de initiatieffase (Ballard, 

2000) 

Pasquire (2008) 

Zie paragraaf 4.6 voor aandachtspunten van taken en 
competenties van de projectmanager in de initiatieffase 

- Personen werken zelfstandig 
- Relaties hebben invloed op het proces 
- Partijen vertonen onverwacht gedrag 

- Zie Paragraaf 5.2 voor de gebruikte lean principes 
- Value Stream Mapping (schema paragraaf 5.3) 

- Ontwerpen van criteria 
- Structureren van werk 
- Controleren van de productie 
- Het bepalen van kosten en projectduur 

- Oorzaak van probleem moet onderzocht warden 
- Doelen en beperkingen vastleggen (visie) 
- De onzekerheid koppelen aan niveau van details (risico's) 

Figuur 10: Directe onderzoeksresultaten voor de huidige situatie en nieuwe situatie van de projectmanager gedurende de initiatieffase. 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de onderzoeksresultaten verkregen uit de bedrijfsdocumenten en de 
afgenomen interviews bij Grontmij I Stoel Partners. De resultaten zijn schematisch weergegeven in de vorm van tabellen 
en een SADT - schema . Er moet gezegd warden dat de direct verkregen resultaten zoals te zien in de tabel hierboven zijn 
meegenomen in de tabellen en schema's. Dit betekent dat resultaten uit de praktijk overeen kunnen komen met de 
resultaten uit de literatuur. De aandachtspunten uit matrix 1 zijn daarna opgesomd zodat deze kunnen bijdragen aan het 
verbeteren van de profielschets van de projectmanager. 

4.5.2_HUIDIGE INITIATIEFFASE TRAD/NT/ONEEL BOUWBEDR/JF 

Het bedrijf Grontmij I Stoel Partners voert projecten uit waarin de opdrachtgever vraagt om het projectmanagement uit te 
voeren als adviseurs zijnde. Het onderzoek richt zich op deze projecten waar Grontmij I stoel Partners een projectmanager 
levert om het proces in goede banen te leiden. De interviews, stage en documenten hebben gezorgd voor een schematisch 
beeld van de rol van projectmanager tijdens het uitvoeren van de beginfase waar de projectmanager en de opdrachtgever 
nauw samen moeten werken. Bijlage 24 laat het proces van de initiatieffase zien, van het idee van de opdrachtgever tot 
het beslisdocument. Waar de projectmanager tijdens het uitvoeren van de initiatieffase veel verantwoordelijkheden heeft 
als adviseur van de opdrachtgever. Na het weergeven van het huidige proces is ingezoomd op de taken en competenties 
van de projectmanager, met aandachtspunten als onderzoeksresultaat (Zie figuur 11, matrix 1). 
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PLANNEN: BEGELEIDEN: 

Projectmatig werken * x x Uitvoeren van haalbaarheidsstudies * x 
Motiveren va_n_mensecL 

~· 
~- - f- teidrn-g-geven (VISieT* x x 

Overzicht financien x x Aansturen van het team x x 
Monitoren van processen x 

Communiceren met opdrachtgever * WI.I x Advies geven aan opdrachtgevers x x x x 
Opstellen overlegstructuur Oplossingen geven / alternatieven x x x x 
Creatieve oplossingen bedenken * x Ontwikkelen als persoon x x x x 
Doorvoeren van wijzigingen x x x Wijzen op verantwoordel ijkheden x 
Beslissing durven maken * x x 

CONTROLEREN: 

ORGANISEREN: Beheersaspecten (GOTRIK) * x x x 
Samenwerken (relaties) * x x Beslisdocument samenstellen * x 
Team opstellen x x x Opstellen van contracten 

x~ Overdragen van taken x Evalueren 

Contacten onderhouden x x x x x Ervaringen uitwisselen en toepassen * x x 
lngrijpen bij verschillende situaties * Toegeven van fouten 

Zorgen voor betrokkenheid * x Documenteren x 
Ge"integreerd denken (geheel) * x x * Op grond van het literatuuronderzoek toegevoegd aan het onderzoek 

Onder druk werken * D Niet genoemd tijdens de interviews en of documenten 

Kaders van de opdracht in beeld brengen E x Genoemd in de afgenomen interviews en bedrijfsdocumenten 

Centrale aanpak • Genoemd, en vormt een aandachtspunt voor verbetering 
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Het onderzoek heeft geleid tot een matrix, waarin is weergegeven welke taken en competenties de projectmanager tijdens 
de initiatieffase moet uitvoeren. De taken en competenties zijn gedestilleerd uit de genoemde informatiebronnen en het 
literatuuronderzoek en laten zien wat de projectmanager moet doen tijdens de initiatieffase afhankelijk van het soort 
project (zie paragraaf 4.2.2, de afbakening). Naast de toegepaste literatuur komt de rest van de informatie geheel uit de 
observaties en interviews die zijn gehouden bij Grontmij I Stoel Partners. De open structuur van de interviews zorgt voor 
de informatie over de rol van de projectmanager tijdens de initiatieffase (paragraaf 4.3.4, verwerking gegevens) en de 
aandachtspunten die hebben geleid tot de toepassing op de operationele lean principes (zie paragraaf 5.2, matrix 2). 

Controleren 

Figuur 12: De grafiek laat aandachtspunten zien 
die gesignaleerd zijn door de informatiebronnen. 
Waarin de aandachtspunten zijn onderverdeeld in 
de vier taken van Daft (2004). 

14 

12 

10 

8 

4 

0 

De meeste aandachtspunten vallen onder de taken 'organiseren' en 'controleren' zie de grafiek van figuur 12. Het 
weergeven van het huidige proces en de aandachtspunten voor de projectmanager hebben geleid tot een SADT - schema 
(het resultaat van de informatieanalyse), die de situatie weergeeft van de activiteiten van de projectmanager tijdens het 
uitvoeren van de initiatieffase bij Grontmij I Stoel Partners (zie figuur 13). Er zijn vier hoofdtaken of verantwoordelijkheden 
voor een projectmanager in de initiatieffase, namelijk het plannen, organiseren en begeleiden en het controleren (Daft, 

2004) . Er moet gezegd worden dat de functie van de projectmanager hangt af van het niveau waarin de projectmanager 
moet opereren. Voor elk project moet nauwkeurig worden bepaald wat de functie van de projectmanager inhoud. Alleen 
dan is het voor de projectmanager mogelijk om de rol en taken goed uit te voeren. 
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Figuur 13: SADT - Schema, de De projectmanager heeft vier belangrijke taken. Aan deze taken zijn andere opdrachten en activiteiten verbonden. De taak 
grijze arceringen laten zijn waar begeleiden betekent niet alleen in dat er haalbaarheidstudies (tools) uitgevoerd moeten worden maar ook dat personeel 
de gevonden aandachtspunten aangestuurd moet worden . Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen competenties en taken . Met de competentie 
ingrijpen in het SADT- schema. 

communicatie kan de projectmanager het personeel aansturen. Afhankelij k van het soort project (taken) moet de 
projectmanager de juiste competenties gebruiken om tot het gewenste resultaat te komen. 
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4.5.3_AANDACHTSPUNTEN UIT HET ONDERZOEK 
Figuur 11 laat zien welke taken en competenties een projectmanager tijdens de initiatieffase heeft. Het onderzoek heeft 
geleid tot aandachtspunten waarop de projectmanager moet letten gedurende het uitvoeren van begin fase van een 
project. In deze paragraaf wordt verder ingegaan op de verschillende aandachtpunten die 2 of meer keer zijn genoemd in 
het onderzoek. De gegevens komen uit het onderzoek gedaan bij Grontmij I Stoel Partners en de literatuur (zie figuur 11). 

INITIATIEFFASE 

Aandachtspunten: I Oorzaken I Achtergrond I Gevolgen: 

Opstellen van contracten I De contracten die tussen partijen worden gesloten worden zelden of nooit 
geevalueerd. Dit kost extra tijd en geld . Tevens hebben projecten een uniek 
karakter waardoor het nut er niet van in wordt gezien. Het opstellen van 
contracten moet nauwkeurig gebeuren, en moet niet alleen een financieel kader 
bevatten maar juist ook functieomschrijvingen zodat partijen weten wat er 
uitgevoerd moet worden . (Management tool, bijiage 18i 

lngrijpen bij situaties I Vaak worden beslissingen uitgesteld omdat er onduidelijkheden zijn over de 
planning, de kosten, de uitvoering en andere processen. Het niet ingrijpen, zorgt 
voor stilstand van bepaalde processen. Hoe eerder wordt ingegrepen, hoe 
efficienter het proces wordt. (Interview projectmanager Grontmij I Stoel Partners, 
bijlage 17 & Dam, 2004) 

Kader van de opdracht in beeld I Het goedkoop aanbieden van diensten leidt niet altijd tot de meeste kwaliteit en 
brengen duurzaamheid. Bij het contracteren van partijen moet dan ook het kader van de 

opdracht wordt meegnomen zodat het aspect kwaliteit niet wordt 
ondergewaardeerd als het er op aan komt (Interviews Grontrnij I Stoel Partners, 
bi1lage 13 t/m. 17i. Verder moeten haalbaarheidsonderzoeken worden uitgevoerd 
ook al kost dit extra tijd en geld. Het niet compleet uitvoeren van de 
onderzoeken zorgt voor extra risico's en kan leiden tot vertragingen en extra 
kosten van het project. (Interview' Grontmij I Stoel Partners, bijlage 13 t/m. 17) 

Opstellen overlegstructuur 

Documenteren 

DE PROJECTMANAGER 

Het opstellen van een overlegstructuur komt voort uit de competentie 
communicatie. Dit wil zeggen dat een dergelijke structuur noodzakelijk is om 
goed te kunnen communiceren met verschillende partijen zodat er geen 
onduidelijkheden ontstaan. (Interviews Grontmij I Stoel partners, bijlage 13 en 15) 

In de beginfase van een project blijkt dat afspraken of keuzes niet of slecht 
worden gedocumenteerd. Dit zorgt ervoor dat evalueren niet mogelijk is en dat 
er verwarring kan ontstaan gedurende het verdere verloop van het proces. 
(Management tool b1jlage 18) en (Interviews Grontrnij I Stoe l partners, bijlage 16 en 17) 
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Wat: 

Toegeven van fouten 

Evalueren 

Centrale aanpak 

I NITIATIEFFASE 

Oorzaken I Gevolgen 

De projectmanager die de opdrachtgever ondersteund moet capabel zijn om te 
kunnen voorzien in het kader van de opdrachtgever. Dit betekent dat een 
projectmanager moet kunnen aanvoelen wanneer er iets fout dreigt te gaan, en 
als dit zo is moet de fout worden toegeven. Zodat meteen begonnen kan 
worden met het verbeteren van de gemaakte fout. De ervaring van de 
projectmanager speelt hierbij een belangrijke rol (Interviews Grontmij I Stoel 
Partners. bijlage 13 t/m. l 7j. Onbewust worden er vaak risico's genomen waardoor 
processen snel tout kunnen gaan. Dit moet de projectmanager meenemen 
tijdens het maken van beslissingen. (interviews Grontmij i Stoei Partners) 

Uit het onderzoek komt naar voren dat evaluaties te weinig en niet serieus 
worden uitgevoerd terwijl het evalueren van het proces en de contracten 
essentieel is om kwaliteit te kunnen en blijven leveren. Het zorgt tevens voor 
procesverbeteringen, wat de volgende projecten ten goede komt. (lnter<iews 
Grontrnij : Stoe! Partners, b1jlage 13 & 17j 

leder project is uniek, wat er voor zorgt dat het proces van een project nooit 
hetzelfde verloopt. Wei is het mogelijk om overeenkomsten in de beginfase te 
ontdekken zodat meer centralere gebruikt kan worden dan nu het geval is. Dit 
houdt in dat het team en de betrokken partijen weten welke afspraken en 
verantwoordelijkheden er zijn binnen elk project. (Literatuur, succesfactoren en 
compiexe systerren, paragraaf 2 . .5) 

Figuur 14: Onderzoeksresultaten van het onderzoek, waar de aandachtspunten uit de matrix 1 verder worden omschreven. 

4.6_CONCLUSIE 
Het SADT - schema en de matrix 1 geven inzicht in de huidige situatie bij Grontmij I Stoel Partners. Het laat zien hoe en 
welke taken een projectmanager moet uitvoeren in de initiatieffase. Nogmaals het kader waarin dit onderzoek heeft 
plaatsgevonden dient te worden meegenomen in de resultaten verderop in dit rapport. Nu de huidige situatie bekend is, 
is er de mogelijkheid om de lean principes er op toe te passen . Zodat antwoord gegeven kan worden op de eerder gestelde 
onderzoeksvraag. De onderzoeksresultaten laten duidelijk zien dater een aantal aandachtspunten zijn die niet voldoende 
worden uitgevoerd door de projectmanager tijdens de initiatieffase. Het valt op dat het voornamelijk aandachtspunten zijn 
op het gebied van het controleren en organiseren van het proces. In het volgende hoofdstuk wordt de huidige situatie bij 
Grontmij I Stoel Partners als onderlegger gebruikt en geldt daarbij als informatie om in de ontwerpfase nieuwe kennis te 
verkrijgen in de vorm van een lean stroomschema voor de initiatieffase van het uitvoeren van taken. 
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Procesaanpak: Taak definiering 

IPMcrl 

Lean condltlonering 

-

Figuur 15: De huidige taken van de project
manager zijn bekend. Het doel is om via een lean 
conditionering nieuwe en I of andere taken te 
ontwerpen zodat de initiatieffase volgens een lean 
filosofie kan worden uitgevoerd. 

5 _ 0PLOSSINGSRICHTING EN 

5.l_INLEIDING 
Na het in beeld brengen van de huidige situatie bij Grontmij I Stoel Partners wordt in dit hoofdstuk op de huidige 
initiatieffase een lean conditionering toegepast. Er wordt gekeken of de werkwijze in de initiatieffase via de kenmerken van 
de lean filosofie verbeterd kan warden . Het gaat hier om de rol van de projectmanager en hoe deze via de lean methode 
zou moeten werken. Er warden oplossingsrichtingen gegeven op basis van de eerder bestudeerde theorie, het 
praktijkonderzoek in de vorm van interviews en documenten en conclusies uit het voorgaande hoofdstuk. 

5.2_DE LEAN CONDITIONERING 
In 'The Toyota Way' warden de 14 lean principes van Liker {2004) beschreven. Door de 14 principes juist toe te passen op 
de huidige initiatieffase wordt het mogelijk om de fase te optimaliseren. De principes kunnen warden opgedeeld in vier 
categorieen, namelijk lange termijn visie, proces, mensen & partijen en probleemoplossende principes. In dit onderzoek 
warden principes met de meeste operationele kenmerken toegepast op de situatie bij Grontmij I Stoel Partners. Het 
operationele proces zorgt voor de juiste resultaten met de minst mogelijke verspilling. De acht principes die zijn gebruikt 
voor de conditionering zijn : 

De toegepast acht operationele principes van Liker (2004): 

Zorg voor een stroom in je proces van de problemen die zich voordoen (flow) 

Gebruik pull systemen om overproductie te voorkomen (gebruikerseisen) 

Verdeel de hoeveelheid werklasten (Heijunka) 

Probeer taken te standaardiseren voor continue verbeteringen 

Maak gebruik van visuele controles zodat er niks verborgen blijft 

Aanwezigheid van !eiders, die werken volgens de lean filosofie 

Ken je locatie en je situatie (Go-to-gemba) 

- Mensen en team respecteren, en uitdagingen geven voor ontwikkelingen 

Om als projectmanager de initiatieffase volledig lean uit te voeren is onderzoek nodig naar de conditionering van alle 14 
principes op de huidige situatie. Omdat het onderzoek dat is uitgevoerd een momentopname betreft, is in dit rapport 
gekozen voor de acht bovenstaande operationele principes. Deze zijn toegepast op de aandachtspunten van de 
projectmanager tijdens de beginfase van een project. De belangrijkheid van het proces in de beginfase van een proces is te 
zien in figuur 16. Het proces moet uitgevoerd warden met de minst mogelijke verspilling, hiervoor moet het proces van 
grof naar fijn verlopen. 

DE PROJECTMANAGER so 



AFSTUDEERVERSLAG - L.W.L. d'HOOGHE L---------------------
Onzekertieid planning 

Projectduur ---• 

Figuur 16: Onzekerheden op het gebied van de 
planning en projectresultaat die invloed hebben 
op het proces gedurende de initiatieffase en het 
project. Na het afronden van een fase is het 
mogelijk om bepaalde planningsopdrachten ook 
af te ronden waardoor de onzekerheid af neemt. 
Echter, ris ico's doen de onzekerheid weer 
vergroten. 

Onzekertieid projectresultaat 

Projectduur - - -. 

In de beginfase van een project is relatief veel beslisruimte in tegenstelling tot het einde van het project, waar de gevolgen 
om terug te komen op beslissingen steeds duurder en complexer warden. Tevens wordt de informatie toename tijdens een 
project steeds grater. Dit maakt het nemen van beslissingen en het zien verbanden moeilijk en versterkt de theorie dat er 
van grof naar fijn gewerkt moet warden. Zo zorgt een verandering in het eisenpakket weer voor grove beslissingen waarna 
er pas weer fijne beslissingen genomen kunnen warden. Dit gaat ten koste van het proces en projectresultaat. Zodat de 
belangrijkheid van het efficient uitvoeren van de initiatieffase is aangetoond en de lean conditionering hieraan moet 
bijdragen. 

De acht operationele principes warden toegepast op de aandachtspunten die naar voren zijn gekozen in het onderzoek en 
beschreven zijn in paragraaf 4.5. In figuur 17, is matrix 2 te zien welk(e) lean principe(s) zijn toegepast op de verschillende 
aandachtspunten. Hieronder wordt per aandachtspunt verder ingegaan op de conditionering: 

Evalueren (1) : 

Door het evalueren van processen is het mogelijk om standaarden te ontdekken, zodat het proces beter uitvoerbaar wordt. 
De projectmanager krijgt op deze manier minder managementtaken of projectprocessen die een uniek en specifiek 
karakter hebben. Ook kan hierdoor beter warden ingespeeld op de planning zonder daarbij rekening te houden met 
veranderende eisen of ontbrekende informatie. De projectmanager speelt een belangrijke rol bij het tot stand brengen van 
standaardprocessen. Het creeren van standaardprocessen moet warden gezien als waardecreatie voor de opdrachtgever 
omdat variatie wordt verminderd gedurende de initiatieffase. Daarnaast levert het evalueren informatie op over de locatie 
en situatie waardoor duidelijker wordt water op de werkvloer (go-to-gemba) gebeurd. Zodat verspillingen ook aangepakt 
kunnen warden dankzij evaluatieprocessen (zie bijlage 25 voor een evaluatieproces). 

Opstellen overlegstructuur (2) : 

Het is de taak van de projectmanager door het opstellen van een overlegstructuur duidelijkheid te creeren in de manier 
van communiceren . Omdat er tijdens de initiatieffase samenwerkingsverbanden zijn tussen meerdere partijen ontstaat er 
soms wantrouwen. Een goede structuur leidt tot betere relaties en zorgt dat conflicterende belangen naast elkaar kunnen 
bestaan. Daarnaast zorgt een overlegstructuur voor betrokkenheid die noodzakelijk is tijdens de initiatieffase. 

lngrijpen in situaties (3) : 

In eerste instantie zal de projectmanager alleen het projectresultaat nastreven maar in de huidige bouwwereld heerst 
cultuur om het eigen belang voor op te stellen. Daar waar over de rug van een ander meer geld verdiend kan warden, zal 
dit ook gebeuren. De invloed op bepaalde keuzes die een projectmanager neemt kan hierop van toepassing zijn. Maar de 
kunst is juist dat ingrepen in situaties warden gedaan met de een hoger belang, namelijk dat van de projectorganisatie en 
de klant. Het dienen van het belang van de klant zorgt ervoor dat de projectmanager zijn verantwoordelijkheid moet 
pakken, situaties moet inschatten en het daarbij behorende draagvlak van de organisatie (go-to-gemba) niet uit het oog 
moet verliezen. Verder kan door het ingrijpen werklast warden verdeeld, het plannen van het werk is moeilijk maar draagt 
bij aan het verbeteren van de flow van een project. 
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Kaders van de opdracht in beeld brengen (4): 

Het is belangrijk dat de projectmanager de eisen van de gebruiker meeneemt gedurende de initiatieffase van het project. 
De opdrachtgever is in eerste instantie de gebruiker of vertegenwoordiger van de klant. De eisen die gesteld warden 
moeten zoveel mogelijk warden uitgevoerd waardoor extra klantwaarde wordt gecreeerd voor de gebruikers en de 
aantrekkelijkheid van het projectresultaat stijgt. In het begin van het project moeten de eisen bepaald en vastgelegd 
warden omdat in een later stadium het moeilijk wordt om aan veranderende eisen te kunnen voldoen (zie oak figuur 16). 
Daarnaast wordt door het in beeld brengen van het kader duidelijk waar conflicterende belangen zitten, zodat deze 
opgelost kunnen warden. Het hebben van dezelfde ambitie van de betrokken partijen helpt in dit proces. 

Centrale aanpak (5) : 

Tijdens het uitvoeren van een project moet uit warden gegaan van een centrale aanpak. Deze verantwoordelijkheid ligt bij 
de projectmanager, die in grate lijnen bepaald water gedaan moet warden. De beslissingen die warden genomen moeten 
draagvlak hebben binnen de projectorganisatie zodat de flow tijdens de initiatieffase vloeiend verloopt. De opeenvolgende 
processen moeten optimaal uitgevoerd warden. Zo kan het laten uitvoeren van een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek 
kosten met zich mee brengen tevens beperkt het risico's, zodat het gehele proces minder problemen ondervindt. 
Daarnaast moet rekening warden gehouden met onverwacht gedrag van betrokken partijen. 

Toegeven van fouten (6): 

In de huidige bouwwereld is er geen cultuur om fouten toe te geven. Maar als de samenwerking en betrokkenheid in een 
organisatie goed is heeft het toegeven van fouten juist voordelen voor het optimaliseren van het proces. Hierdoor kunnen 
duurzame verbeteringen warden gemaakt zodat de dezelfde fout niet meer wordt gemaakt. 

Documenteren (7): 

In het onderzoek is naar voren gekomen dat het documenteren een aandachtspunt is. Een document legt vast welke 
afspraken er zijn, wat er is uitgevoerd en soms waarom bepaalde processen in gang zijn gezet. Deze informatie is 
noodzakelijk om in een later stadium te evalueren, waardoor onder andere gebruikseisen beter gerealiseerd kunnen 
warden. Verder moet onderscheid warden gemaakt in de manier van documenteren. Een afbeelding van een tuinkantoor 
geeft de klant een beter beeld dan de cijfers over het benodigde vloeroppervlak. Het goed documenteren zorgt voor 
meetbare doelen zonder dat daarbij miscommunicaties ontstaan. 

Opstellen van contracten (8): 

In de initiatieffase warden contracten opgesteld. In deze contracten warden afspraken gemaakt over het project en dan 
voornamelijk over de eisen van de opdrachtgever. De klant moet door de projectmanager warden vrijgelaten, zodat er een 
beeld ontstaat wat de klant wil. Het is belangrijk dat de projectmanager een adviserende rol inneemt en daarbij niets 
opdringt aan de klant. De juiste betrokkenheid van de projectmanager is in dit proces gewenst, daarbij speelt vertrouwen 
tussen partijen oak een rol. Het pullsysteem levert dus een waardecreatie op voor zowel de opdrachtgever als de 
projectmanager. 
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De toegepaste operationele lean principes 

Figuur 17: MATRIX 2, de conditionering 
van de lean principes, toegepast op de 8 
aandachtspunten van de projectmanager 
tijdens de initiatieffase. 
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Legenda figuur 18: 

• De vierkanten blokken zijn de 
activiteiten die uitgevoerd 
moeten worden . 

• De pijlen geven de richting (flow) 
van het proces aan. 

• De pijl in het midden laat zien 
dat er soms processen zijn die 
meerdere keren doorlopen 
moeten worden . (continue) 

• De gekartelde vierkanten staan 
symbool voor de betrokken 
partijen tijdens de initiatieffase 

• De gekleurde hokjes geven de 
managementactiviteiten aan en 
komen overeen met het SADT
schema: 

• Plannen 
• Organiseren 
• Begeleiden 
• Controleren 

• De cijfers corresponderen met 
de aandachtspunten 
voorkomende in het onderzoek. 

• De twee dik gedrukte blokken, 
zijn de kernactiviteiten van de 
initiatieffase en vormen de basis 
van het beslisdocument 

--~~~~L~~~~~ 

S.3_0NTWERP 
Nu bekend is welke principes er worden toegepast op de aandachtspunten die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek 
is het mogelijk om een ont werpmodel te maken. De acht aandachtspunten zijn in verband gebracht met de initiatieffase en 
de projectmanager waarna het ontwerpmodel is samengesteld vanuit de lean filosofie (zie paragraaf 2.6). 

(8) 

• o 

g 
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Onderzoeken 

o o • o 

I Managen I (3) & (5) 
Initiatieffase 

Planning 

• DOD 

Kennis & 
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Vlsualisatie I Kosten 

[_J 

(2), (4) & (8) 

Document 
maken 
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Figuur 18: De Lean Value Stream Map (VSM) van een initiatieffase van een bouwproject, de nummers tussen haakjes komen overeen 
met de toegepaste principes op de 8 aandachtspunten. 

In het stroomschema is getracht om het proces van de initiatieffase te verbeteren naar aanleiding van de resultaten van 
paragraaf 5.2 en om inzicht te geven van de activiteiten die waarde toevoegen. Het lean uitvoeren van de initiatieffase 
begint bij het precies onderkennen van de eisen van de opdrachtgever ook wel de klantwaarde genoemd. In het schema is 
te zien dat de rol van de projectmanager is veranderd . De functie van de projectmanager in een lean initiatieffase moet 
vooral liggen bij het goed organiseren en communiceren van het proces. Hierbij is het essentieel dat de projectmanager 
het vertrouwen heeft van de opdrachtgever en op een lijn zit met de adviseurs (platte organisatie). Het schema is 
weergegeven vanuit de projectmanager maar er moet worden opgemerkt dat betrokken partijen zoveel mogelijk dezelfde 
ambitie hebben en qua hierarchie dicht bij elkaar liggen omdat een lean organisatie plat is. 
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VERSCHEIDINGVORMEN LEAN TIJDENS DE INITIATIEFFASE 
De beeldvorming van de eerste ideeen moeten de opdrachtgever duidelijkheid geven en het is de praktische creativiteit 
van de projectmanager om een beter beeld te schetsen van de eisen die de opdrachtgever stelt, waardoor de klantwaarde 
omhoog gaat. Daarna moeten verspillende activiteiten tot het minimum worden beperkt, door het gebruik van 
betrouwbare tools en methoden neemt de kwaliteit en daarmee de optimalisatie van het proces toe. De volgende stap is 
het beperken van de variaties. Ervaring en kwaliteiten van betrokken partijen en haalbaarheidsonderzoeken beperken 
keuzemogelijkheden waardoor standaardiseringen en uiteindelijk procesverbeteringen mogelijk warden. Verder is het 
belangrijk dat evaluaties een prominentere rol krijgen in de initiatieffase. Uit het onderzoek blijkt dater niet of nauwelijks 
wordt geevalueerd door de projectmanager, terwijl evaluaties zorgen voor lean procesverbeteringen en meetbare doelen. 
De zwarte pijl in het schema geeft dit verbeterproces aan, ook wel 'learning to evolve' genoemd (zie bijlage 25 voor een 
leerproces). De laatste stap is het vermijden van overbelasting door het vastleggen van verantwoordelijkheden en taken in 
de initiatieffase. Betrokken partijen moeten grijze gebieden vermijden en duidelijkheid creeren om volgens de lean filosofie 
te werken. 

Het model beschrijft het proces tijdens de initiatieffase, waar het proces wordt gemonitord en beheerst moet warden . Dit 
gebeurt door middel van het GOTRIK principe. Vanuit lean gezien betekent dit dat de projectmanager moet zorgen voor 
een lerende organisatie (O) en kwaliteit (K) moet koppelen aan klantwaarde. Verder kunnen de kosten (G) warden 
geminimaliseerd door verspillingen te verminderen. De informatie (I), moet warden verkregen van de werkvloer zodat de 
projectmanager precies weet water gaande is en de onderlinge betrokkenheid vergroot kan warden. Als laatste moet het 
begrip tijd (T) warden gezien als het terugbrengen van overbelasting in het proces. Dit kan gerealiseerd warden door het 
hebben van inzicht in de situatie en een duidelijke planning zodat variaties warden beperkt. 

Tot slot moet warden gezegd dat het uitvoeren van een lean initiatieffase op zichzelf al een proces is. De implementatie 
gaat niet vanzelf, hiervoor is tijd nodig (zie paragraaf 2.6). Verder is het belangrijk om de lean filosofie niet alleen toe te 
passen op de initiatieffase en de projectmanager zelf maar op het gehele proces. De transformatie moet ervoor zorgen dat 
de lean filosofie herkenbaar wordt bij de betrokken partijen en werknemers, de invulling die wordt geven aan de lean 
filosofie wordt bepaald door strategie en visie . Na de implementatie wil de projectmanager de problemen gaan oplossen 
en de processen gaan optimaliseren. Het analyseren van de werkvloer levert directe resultaten op waarna de 
projectmanager de stromen kan onderzoeken. Deze relatie (stromen) tussen de operationele taken die in dit onderzoek 
aan bod zijn gekomen zorgen voor het goed verlopen van het proces. Er kan onderscheid warden gemaakt tussen sterke en 
zwakkere relaties. Voor het bepalen van de zwaartes van bepaalde relaties is vervolgonderzoek nodig zodat prestatie
indicatoren kunnen warden bepaald van de taken en competenties van de projectmanager tijdens de initiatieffase. 

Dit onderzoek vormt een bouwsteen in het aandragen van een lange termijn visie, lean. Wat betekent dat het een visie 
geeft, betreft de bouwmanagement. Op deze manier kan er onderzoek warden gedaan naar de visie over 
inkoopmanagement of andere aspecten. Dit onderzoek en de toegepaste principes moeten niet los warden gezien van de 
totale lean visie . 
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Aandachtspunten vanuit het onderzoek: 

(1) Evalueren 
(2) Opstellen overlegstructuur 
(3) lngrijpen in situaties 
(4) Kaders van de opdracht in beeld 

brengen 
(5) Centrale aanpak 
(6) Toegeven van fouten 
(7) Documenteren 
(8) Opstellen contracten 

6_AANBEVELINGEN 

6.l_INLEIDING 
In dit hoofdstuk warden concrete aanbevelingen gedaan betreffende de rol en taken van de projectmanager gedurende de 
initiatieffase. De aanbevelingen geven een aanzet aan de projectmanager om binnen het kader van de initiatieffase de 
taken en competenties beter uit te voeren. Oak wordt er ingegaan op punten waarna meer onderzoek gedaan zou moeten 
warden. Door complexiteit en afbakeningen zijn er verbeteracties mogelijk. Als laatste warden onderwerpen behandeld die 
voor discussie hebben gezorgd tijdens het onderzoek. 

6.2_AANBEVELINGEN 
Bij de invulling en uitvoering door een projectmanager aan een lean initiatieffase zijn de volgende aanbevelingen te geven, 
op basis van de resultaten, de aandachtpunten (uit paragraaf 5.2 en 5.3), de lean conditionering en het ontwerp: 

• Maak heldere afspraken over het projectresultaat. Welke eisen hebben prioriteit en welke niet. Onder welke 
omstandigheden (aantal partijen, soort project, enz.) kunnen de eisen uitgevoerd warden. (4) & (8) 

• Zorg voor goede communicatie en afstemming bij de start en tijdens de voortgang van de initiatieffase tussen de 
betrokken partijen . Plaats daarbij altijd de eisen van de opdrachtgever centraal en wissel de informatie uit met de 
opdrachtgever en leg de afspraken schriftelijk vast. (4), (5) & (7) 

• Tracht te voorkomen dat partijen buiten de projectmanager om besluiten nemen. De projectmanager moet op de 
hoogte zijn, waardoor deze de juiste beslissingen kan nemen. Zorg voor een eenduidige en adequate manier van 
ingrijpen in verschillende situaties. (3) 

• Geef goede realistische voorlichting over de mogelijkheden en waarde die betrekking hebben op het kader van 
het project. Stem het advies op elkaar af en zorg voor gezamenlijke eens gezindheid of ambitie tussen de 
betrokken partijen. (4) & (5) 

• Stimuleer het lange termijn proces om de mogelijkheden voor een lean traject mogelijk te maken. Het juiste 
proces zorgt voor de juiste resultaten met de meeste klantwaarde en flow voor de betrokken partijen. Grijp in als 
er fouten warden gemaakt en durf beslissingen te nemen in de initiatieffase. (6) 

• Creeer en/of maak gebruik van een goed functionerend en vertrouwd netwerk. Een netwerk (mensen, partijen en 
software) zorgt voor communicatie / documentatie en mogelijkheden tot continue verbeteringen op het gebied 
van het proces. Partijen zijn complex en kunnen onverwacht gedrag vertonen. (2) & (7) 

• Gebruik de beheersaspecten van GOTRIK om het proces te beheersen. Mogelijkheden voor continue 
verbeteringen liggen op het gebied van evaluaties, waar inzicht op de werkvloer essentieel is. 
Verantwoordelijkheden, taken, visie en structuur moeten per project bekeken worden om in te kunnen spelen op 
het unieke karakter van een bouwproject . (1) 

De projectmanager zorgt ervoor dat het proces doorlopen wordt met de minst mogelijke verspilling . Essentieel is het 
formuleren van contracten en het in beeld brengen van de haalbaarheid van een project. Dit is alleen mogelijk door het 
goed organiseren van het proces via duidelijke communicatie. 
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6.3_DISCUSSIE 
Op basis van het onderzoek, de conclusie en eigen ervaringen zijn er een aantal discussie punten die kunnen leiden tot een 
zinvolle aanvulling op het rapport. Verder wordt met de discussie het kader van het onderzoek nog eenmaal kritisch 
bekeken. Gezien de beperkte tijd voor het praktijkonderzoek, zijn de genoemde discussiepunten nog niet uitgevoerd, het 
zijn punten die moeten worden meegenomen bij het doen van verder onderzoek naar de lean filosofie en de rol die de 
projectmanager daarin moet vervullen. 

Literatuur en bedrijfsstudie 
De literatuur moet beschouwd worden als een theoretische aanvulling op dit rapport. Er moet worden meegenomen dat 
bepaalde literatuur op verschillende manieren ge'interpreteerd kan worden. Daarin is het belangrijk dat het kader van de 
gebruikte bronnen overeenkomt met het kader van dit onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn de begrippen succesfactoren 
en waarde. Beide begrippen hebben meerdere betekenissen in andere situaties. Dus de aanbevelingen dienen te worden 
ge'interpreteerd in het kader van dit rapport en de gebruikte literatuur. Verder is het mogelijk dat door (markt) 
ontwikkelingen de effecten uit de literatuur veranderen. De literatuurstudie in het rapport geeft een zo kwalitatief, 
compleet en actueel mogelijk beeld van de gekozen onderwerpen. Zodat effecten uit de literatuur overeenkomen met de 
werkelijkheid en valide gebruikt kunnen worden in het rapport. 

De bedrijfsstudie is een momentopname van het bedrijf Grontmij I Stoel Partners waar de meningen van de betrokkenen 
en respondenten zijn gebaseerd op ervaringen vanuit het heden. Op dit kader is de geraadpleegde literatuur toegepast en 
de aanbevelingen op de projectorganisatie van Grontmij I Stoel Partners. Er is getracht om de uitkomsten van het 
onderzoek te generaliseren om meer bedrijven, organisaties en projectmanagers te bereiken. Het onderzoek bij een bedrijf 
geeft dit rapport toegevoegde waarde aangezien gebruikt gemaakt kan worden van specialisten uit de praktijk die trends 
en ontwikkelingen signaleren. Een nadeel van een kwalitatief onderzoek bij een bedrijf is dat resultaten uit een kleine 
steekproef komen dus gegeneraliseerd moeten worden. Met een kleine steekproef wordt de kans op verschillen tussen 
andere bouwbedrijven ondermijnd. Voor vervolgonderzoek is het aan te bevelen om een grotere steekproef te nemen. 

Beg rip pen 
In dit rapport worden de begrippen succesfactoren en waarde meerdere keren gebruikt. De betekenis van waarde in dit 
rapport kan omschreven worden als het beoordelen van een object door een persoon (subjectief), wat gezien kan worden 
als klantwaarde. Dus klantwaarde is een bepaalde waarde, maar andersom is waarde niet per definitie klantwaarde. Dit 
verschil dient in acht genomen te worden (zie ook paragraaf 4.2.2, afbakening) . De klantwaarde is voor de projectmanager 
essentieel om het proces van de initiatieffase succesvol te kunnen afronden. Het begrip succesfactor wordt in dit rapport 
behandeld en in de literatuurstudie. Er worden factoren genoemd die projectmanagement tot een succes kunnen maken . 
Alleen het precies definieren van succesfactoren is complex en afhankelijk van de omgeving en omstandigheden. Ook moet 
rekening worden gehouden met het feit dat succes voor de een iets anders betekend dan voor een ander. Dit geldt zeker 
voor succesvol projectmanagement, zo kan er gestreefd worden naar een 6 of een 9. 
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Faalfactoren 

De faalfactoren van lean zijn te snel, te veel en het hebben van te hoge prioriteiten. Geleidelijkheid in een proces is dus 
noodzakelijk. Druk kan leiden tot positieve dingen maar als mensen niet achter lean staan leidt dit tot 
productiviteitsverlies. Daarnaast moet gezegd worden dat faalfactoren het begin kunnen zijn van risicomanagement een 
belangrijk bedrijfsadvies voor Grontmij I Stoel Partners. Het verlaten van een oude methode is tevens een faalfactor, het 
omschakelen naar een nieuwe methode is gevaarlijk en moet goed gebeuren. Vertrouwen en duidelijkheid zijn belangrijk 
om tot kwalitatieve prestaties te komen. 

Communiceren 

Een van de belangrijkste vaardigheid van een projectmanager is communiceren. Via duidelijke communicatie wordt het 
voor de projectmanager makkelijker om het proces te organiseren. Verder is het noodzakelijk dat de relaties tussen de 
partijen goed verloopt. Eenduidige communicatie vanuit de projectmanager is hierin essentieel. 

lmplementatie 

Het is noodzakelijk dat de lean filosofie wordt toegepast in de hele projectorganisatie. Alleen zo kan de hoogte van de 
klantwaarde worden bereikt met de minste verspilling . Op het gebied van de implementatie van de lean filosofie moet 
extra onderzoek worden gedaan. De Nederlandse bouwwereld is traditioneel (cultuur) en is niet snel geneigd om nieuwe 
managementmethodes toe te passen. Daarom is het essentieel dat de lean methode herkenbaar is ook voor werknemers 
en betrokken partijen. 

Evaluatie 
Uit het onderzoek blijkt tevens dat de aanbevelingen voor de projectmanager continue verbeterd (learning to evolve) 
moeten worden om tot het beste eindresultaat te komen . Verbetercyclussen (bijlage 25) zijn een hulpmiddel om het 
proces te monitoren waarbij evaluaties noodzakelijk zijn gebleken. Het geeft de mogelijkheid om tekortkomingen aan te 
geven, conflicten te bespreken, faalfactoren te onderscheiden en accenten te leggen. Een belangrijke faalfactor uit het 
onderzoek blijkt het gebrek aan evaluaties. Er moet meer worden gekeken naar de oorzaak van problemen omdat te vaak 
alleen de problemen zelf worden opgelost. De volgende stap is namelijk dat de eisen van de opdrachtgever worden 
beperkt om de risico's te beheersen en het project veilig te stellen . 

Reflectie 

Als afsluiting moet gezegd worden dat het maken van een wetenschappelijk rapport een leerzame ervaring is. De 
begeleiding vanuit de Technische Universiteit Eindhoven en de praktijk ervaringen bij Grontmij I Stoel Partners hebben dit 
rapport mede vorm gegeven . Het rapport is de afsluiting van het afstudeerproces en geeft een duidelijk beeld van de rol 
van de projectmanager in de initiatieffase. 
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7 _BEGRIPPENLIJST 

Adviseur: de partij die de opdracht aanvaardt. (DNR) 

Beslisdocument: is een resultaat waarin de inhoudelijk activiteiten (haalbaarheidsonderzoeken) zijn vastgelegd 

Bouwproces: is het volgordelijk geheel aan activiteiten bij het maken van een gebouw 

Exogeen: Van buiten afkomend 

Front End Loading (FEL) : Het plannen en ontwerpen van een bouwproject in het begin van het bouwproces, waar de 
kosten om veranderingen door te voeren relatief klein zijn . Het FEL concept kan gezien worden in het 
referentiekader van het PULL principe van de lean filosofie, wat staat voor de vraag van de klant voor een product. 

- GOTRIK: Staat voor de beheersaspecten in de bouw. Geld, Organisatie, Tijd, Risico, lnformatie en Kwaliteit zijn 
essentiele begrippen om te monitoren tijdens het gehele bouwproces. 

lnitiatieffase: het eerste afgebakende stadium van een bouwproject met een gedefinieerd en toetsbaar resultaat 

lteratief: een bepaald proces wat wordt herhaald (Van Dale) 

Lean filosofie : is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen tot het minimum te beperken. Op 
deze manier gaat de kwaliteit omhoog en de kosten omlaag. 

Object: het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard 

Opdrachtgever: de partij die de opdracht verleent. (DNR) 

Project: het geheel van activiteiten, waaronder de aan de adviseur opgedragen werkzaamheden, gericht op het tot 
stand brengen van het geen de opdrachtgever beoogt. (DNR) 

Projectmanager: iemand die de leiding heeft op een bepaald project. Hij heeft een sturende functie. 

Quality Funtion Deployment (QFD): is een methode klantenwensen te vertalen in ontwerpeisen voor de 
projectmanager en adviseurs 

- SADT: Structured Analysis Design Technique, een informatieanalyse die een systeem weergeeft waar de 
hoofdfuncties zijn aangegeven evenals de relaties tussen de hoofdfuncties onderling en met de buitenwereld 

Value Stream Map (VSM): methode om de waardestroom van een product in kaart te brengen 

Waarde: het beoordelen van een object door een persoon (subjectief). Wat gezien kan worden als klantwaarde 
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