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BIJLAGE_l 

!_ORGANOGRAM 

Organisatiestructuur van Grontmij - Oost. In 
het grijze blok in het oude bedrijf Stoel 
Partners weergegeven. Duidelijk is te zien hoe 
de oude structuur in de nieuwe is ingepast. 
Wegens privacy redenen zijn de namen 
verwijderd 

Bron : Grontmij I Stoel Partners 

.-------~Lt----------
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BIJLAGE_2 

2_DE AFDELING 

De nieuwe afdel ing die is ontstaan door de 
overname van Grontmij. De afdelingen
structuur van het oude Stoel Partners in hier 
ook nog te zien. De afdeling Gebouwen moet 
samen met het oude Stoel Partners een 
afdeling gaan vormen, voor als nog genaamd 
Grontmij I Stoel partners. 

Bron: Grontmij I Stoel Partners 

--------
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BIJLAGE_3 

3_FASEN 
BOUWPROCES 

Dit figuur geeft duidelijk weer de project
faseringen op het gebied van planning, 
kwaliteit en risico's. Drie belangrijke 
beheersaspecten tijdens een project 

Bron : Bonnal, Gourc & Lacoste, 2002 

.----------1Li--------------
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BIJLAGE_ 4 

4_HET GEDRAG 
VAN SYSTEMEN 

Dit figuur geeft het gedrag van complexe 
systemen weer. Het is nodig om de 

opdrachtgever en het uitvoeren van een 
project te zien als een complex systeem. 

Bron : Bertelsen & Emmit, 2005 

----L-----

Lucas 's axiom 
(Lucas 2005) 

Non equil ibrium 

Unpredictability 

Attractors 

Phase changes 

lnstability 

DE PROJECTMANAGER 

Table 2: Genera! behavior of complex systems 

Summary 

The syslem opera/es far 
trom equilibrium since it 
takes energy from its 
environment 

The system is chaotica/ly 
sensi/ive to its initia/ 
conditions 

The system has multiple 
dynamic attractors-it can 
be sta bie fora while. bul not 
permanenUy. 

The feedback may lead to 
sudden jumps to another 
(relatively stab/e) p/1ase 

Over the long term step 
changes or catastrophes 
occur. 

Comment 

The construction dient is a body of persons representing a broad and most 
often very dynamic group of slakeholders and in this the client brings new 
ideas into the process all the time . This group of people are in dialogue 
among themselves and wi1h their constituency. This is both an iterative and 
a learning process not dissimilar from the design process And as the 
designers team and communicate their ideas they influence the agenda and 
the dialogue within the dient community. 

lf we understand design as a learning process, il is obvious that the ciient
from the construction team·s point of view-must be unpredictable. You 
change your preferences along with your learning. Even more important is 
that small differences in the outset . say in one or a few of the participants· 
priorities or feelings may lead to a completely different outcome of the 'Nhole 
process. 

This characteristic may be hard to argue but as experienced project 
managers we have again and again seen that the design brief stabilizes 
itself. albeit for a shorter or longer period only. after which a search for new 
different preferences may break out again. 

The above stable situation is often characterized having the ciient 
expressing one rather precise understanding of the project. bul !hen all of a 
sudden we have seen him expressing a complete new set of ideas. 

This is an interesting-and very important -point of Lucas. In complex 
systems breakdowns occur and very often learning follows. Some 
breakdowns may be large bul most are small. Both authors have 
experienced clients who will not tolerate mistakes. The ;perfect' linear 
process was sought for and the briefing and conceptual design processes 
were executed in a very disciplined way. However. 'Nhen the breakdown 
occurred later -and it did-it was much deeper than it would have been if 
small errors had established a learning system. Bak (1996) argues that such 
behaviour is an integral part of a complex system·s nature and that errors in 
complex systems therefore should be seen as a 11ital part of the system·s 
learning and thus avoiding catastrophes. Essentially an argument for more 
open communication and trust between the actors, which should be brought 
into the design of a better dient briefing-and dient management-process. 
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Lucas's axiom 

Downward 
causation 

Co-evolution 

Mutability 

Self reproduct ion 

Self modification 

DE PROJECTMANAGER 

Table 3: Evolutionary behaviour of Complex Systems 

Summary 

A system is made up of its 
parts-nd the parls are 
affected by the emergent 
properties of the whole 
system 

The parts may evolve in 

conjunction with each other 
in order to fit inlo a wider 
system 

Random inlemal changes 
may occur in the syslem 

T/Je system can replicate 
itself 

Parts can c/Jange t/Jeir 
associations or connectivity 
freely 

Comment 

Any client system has a number of sub-clients representing different 
interests and these sub-clients change their behaviour/requirements as the 
process progresses: they leam during the process trom their dialogue with 
the other sub-dients and construction professionals. 

lt is often seen. and experienced by both authors. that bringing the different 
sub-clients together for the purpose of the project may lead to evolution as 
participants leam about each other. They are essentially a group to serve a 
common purpose and the project may, if properly conducted. help to bring 
about mutual understanding and the evolution of group goals. A point 
explored more fully in Emmitt & Gerse (2003). 

This is what we should expect whenever dealing with a group of humans. 
They change their mind and often as a phase transition between two 
olherwise stable states. 

This point deals with the phenomena that we often copy behaviour and 
operating methods from each other. But it also deals with the fact that a 
successful dient organisation may be copied in the next project just as the 
project organizatioo rnay be. However, this nota sure way to another 
success because of the system·s genera! unpredictability through its 
sensitiveness to initia! conditions. where small differences do not slay small. 

Our dient is a representative of a number of stakeholders and these 
stakeholders are not just a group of individuals bul a network. which along 
with the process changes its behaviour. 
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Lucas's axiom 

Emergence 

Non standard 

Undefined values 

F uzzy function s 

Fitness 

DE PROJECTMANAGER 

Table 4: Coruiective Behaviour of Complex: Systerns 

Summary 

System properlies are 
higher level meta
systemic functions of 
the system 

The syslem is 
heteroge11eaus and 
allows varying 
essodatians over time 

The meaning of the 
system 's interface with 
its e11viro11ment is not 
specified al the autset 

The overall function 
(purpose) of the system 
is ca-evolved 

The distrib1Jtia11 of 
choices ca11 be 
modeiled using the 
concept of fitness 
landscapes 

Comment 

When dealing with construction clients and understanding the client as a system 
of sub-clients it is aften seen that the interactioo of these parts generales the 
system behaviour just as much as the sum of the individual participants. A 
heterogeneous group of stakeholders aften acts differently from the way they 
would have behaved on their own 

Just one brief look back at the nine-perspective model of the client (Table 1-
three groups of interest in each of three time frami,s) shows clearly that this 
characteristic may apply to the dient. The groups· conceptualisation of value and 
their priorities are different and may often be in conflict but may also at some 
points be shared fora while , e .g the common interest by !he owner and the user 
in keeping thi, pmject on time and budget. 

This characteristic is interesting in looking at the dient. The client as the person 
or the group of persons making the forma! decisions may have explicit values 
but in their interaction with the stakeholders and environment their values may 
change qurte dramaticall y as the projecl develops. Public hearings and the 
genera! opinion make the role as clien! quite undefined when il comes to the 
issue of values lor all the stakeholders that should be represented in the 
process. lndeed, one may argue here that the client value becon1es an emergent 
phenomenon. 

Even though the function of the client may be modelled in !he nine perspectives 
matrix. the role to be played by thi s undefined agent in the cons!ruction process 
is ra!11er unclear. He is the one to make decisions, but how wil! he operate in 
undertaking this role? 

The ooncept of fnness landscapes is an interesting one in relation to the design 
process where the client plays his mos1 important role, as it explains how 
development processes moves along towards an optimum- a peak-in the 
fitness landscape but also how the process can be stranded at local optima 
(Kauffman, 1993, 1995). This is an oflen seen phenomenon in construction-the 
client 'falls in love' with one particular solution, which may not be the best one for 
any other point of view than that the client lik es it, which by the way goes nicely 
with the nature of value. 
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BIJLAGE_S 

S_COMPENTIES 
VAN EEN 

MANAGER 

In dit figuur zijn de zeven competenties 

van een projectmanager gekoppeld aan 

de rollen en taken d ie uitgevoerd moeten 

worden. Zo kan de ene manager beter 

passen bij een project dan een andere 

manager. Ook met een combinatie van 

managers dient rekening gehouden te 

worden met competenties versus taken 

Bron : Hauschild, Keim & Medcof, 2000 

L 
De Competenties van een projectmanager: 

1) Organiseren onder druk 

2) Ervaring 

3) Beslissingen maken 

4) Creativiteit 

5) leiderschap 

6) Geïntegreerd denken 

7) Samenwerken 

Variable Fct 1 Fct 2 Fel 3 Fct 4 Fct 5 Fct 6 Fct 7 Com. 
Critica ! abilitv 0.76 ·0.11 0.13 0.33 0.21 0.22 0.81 
Time manai<ement 0 .76 -0.20 0 .12 0.33 0.74 
Abilitv to deleiwte 0 .75 0 .14 0 .16 0.17 0. 31 0.69 
Conflict tolerance 1 0.70 0.18 0.23 0.26 0 .23 0.80 
Years of emplovmer.t -0.13 0.88 0.17 0.67 
Knowledge procedures ' 0 .76 0.18 0.24 0 .56 
Experience as leader l 0.15 0.66 0.24 0.20 0 .55 
Experience in R&D 1 0.61 0. 14 0.38 0.76 
Holistic thinking 0.83 0. 14 0 .20 0.82 
Judgment 1 0.29 0.15 0.81 0.20 -0.15 0.62 
Decision -mak,mi 0.29 0.33 0 .58 0.38 0.25 -0.31 0.17 0.71 
Shows creativity 0.21 0 .82 0 .14 ! 0.68 
ldeas and initiatives 0.19 0.17 0 .14 0.73 0 .24 0.18 -0.11 1 0.71 
Carries throu)<h ideas 0.46 0.34 0.25 0.56 -0.27 0. 29 0 .64 
Cost manal!ement 0 .19 0 .32 0.43 0.22 -0.15 0.70 
Is w,lling to leam 0.27 0 .18 0.12 0.73 0.19 0 .70 
Plans and organ:zes 0.53 .15 -0.17 0 .68 0.77 
Team management 0 .22 0.37 0 .20 0 .49 \ 0.49 0.85 
Ser.sibilitv 0.20 0 .16 0.28 0.46 ' 0 .29 0.43 0.81 
Abihty to cooperate 0.20 0.23 0 .13 0.79 0. 19 0 .8 1 
Abihty to motivate 0 .20 0.12 0.23 0 .34 0 .22 0.58 -0.26 0.76 
Expresses oneself cleartv 0.38 0 .32 0 .33 -0 .19 0.55 0.34 0 .48 
Attends to others 0.4 1 0.34 0.13 0 .l.2 0.62 0.78 
Systematic thinking 0 .50 0 .15 0 .57 0.84 
Variance expla1ned 32.5 11.8 7.0 i 5.9 5.4 4.7 4.5 

Notes: Values ,n the columns labeled "Fct 1 · tnrougn "Fct 7" are the factor loaa;ngs of each variable on eacn factor. The column iabeled 
--eom. - reports the communality values for each variable. The row labeled ·vanance Explained" shows the variance explaine<i ny each 
factor. Seven fac tors are shown in this table: the Eigen value of the eighth factor extracted was less than 1.0 and e.plained oniy 4 .1% of 
the variance. and so is not ,ncluded. 

DE PROJECTMANAGER 9 



BIJLAGE - L.W.L. d'HOOGHE 

BIJLAGE_6 

6_TYPE MANAGER 

De benodigde competenties en de type 

managers worden ook met elkaar in 
verband gebracht. Zo heeft het type 'een 

beginnende manager' veel moeite om te 

werken onder druk, dat blijkt uit de figuur 

hiernaast . 

Bron : Hauschild, Keim & Medcof, 2000 

..---------1L1-----------, 

Factors 

Type 1 
1 Type2 1 

Type3 Type 4 Type5 

Project Promising Focus Uncreative Thick-
Star Newcomer Creat:Jve Dec1sion- Skinned 

Expert Maker Pragmatist 

n=9 n=9 l n=5 n=5 n = 17 

1. Organizing under conflict 1 .469 -1.057 Î -0.471 -0 .149 0.124 
2. Experience 0.234 ·0.574 1 0 .919 -1.009 i 0 .037 
3. Decision-making 0.489 0.070 1 -0.148 ' 1.327 -0.551 
4. Productive creativ1tv 0.492 0.679 i 0.947 1 ·1.247 ·0.622 
5. Orl(anizing with cooperation 0.124 0 .469 ' -0.993 ·0 .081 ·0.028 ; 

6. Cooperajlye leadership 
7. lntegrative th1nkm_g_ 

0.618 0 .399 i -0.008 -0.213 -0.354 
0.329 i 0 .322 l -1 .148 ! -0.4 75 ! -0.221 

r.iotes: n,-e five types hsted across the top of the table are the five clusters y,elded by the cluster anal~sis, based upon the seven factors 
listed In the left column. W1th each type, the number of cases tound ,n the current sample Is given. The values shown ,n !he body of the 
table are based upon the lollowing calculations. For each of the seven factors, the grand mean of all proJect managers In the sample was 
calculated. then the mean for the pro1ect managers assigned to each of the f111e clusters. Then. t statistics were calculated to capture the 
amount of de-.iation of each cluster mean trom the grand mean, in a S'.andard1zed fashion. Those t's, shown in the body of the table. 
ind1cate how the clusters compare to cach other on each of the factors. For example. Type 1 with a tof 1.469 on Factor 1. Organizmg 
under confüct. Is the most highly rated on this factor. while Type 3 . wi th at of --0.4 71 1s the most Iow!y rated. See text for the 
interpretatIon of the cluster types based upon the t stat,stics. 

DE PROJECTMANAGER 10 



BIJLAGE - L.W.L d'HOOGHE 

BIJLAGE_7 

7_DE 70 TOOLS 

In de figuur is de populariteit te zien van 
gebruikte tools door projectmanagers. 
Tools kunnen waarde toevoegen aan 
bepaalde processen, mits de tools op 
juiste manier worden toegepast. 

Bron : Besner & Hobbs, 2006 

-------Lt--------

Progress report 
Kick-off meeting 
PM software tor task scheduling 
Gantt chart 
Scope statement 
Milestone planning 
Change request 
Requirements analysis 
Work breakdown structure 
Statement of work 
Activlty list 
PM software tor monitoring of schedule 
Lesson leamed/post-mortem 
Baseline plan 
Client acceptance form 
Ouality inspection 
PM software tor resources scheduling 
Project charter 
Responsibility assignment matrix 
Customer satisfaction surveys 
Communication plan 
Top-down estimating 
Risk management documents 

DE PROJECTMANAGER 

Contlngency plans 
Re-baselining 
Cost'benefit analySis 
Critica! palh melhod and analysis 
Bottom-up estlmatlng 
Team member performance appraisal 
Team-building event 
Work authoriZation 
Self-dlrected work teams 
Ranking of risks 
Financial measurement tools 
Ouality plan 
Bid documents 
Feasibility study 

Configuration review 
Stakeholders analysis 
PM software for resources leveling 
PM software for monitoring of cost 
Network diagram 
Project communication room (war room) 
Project Web site 
Bid/seller evaluation 
Database of historica! data 
PM software muttiproject 

scheduling/leveling 
Eamedvalue 
PM software for cost estlmating 
Database tor cost estimating 
Database of lessons leamed 
Product breakdown structure 
Bidders conferences 
Learning curve 
Parametric estlmating 
Graphic presentatlon of risk information 

Life cycie cost (LCC) 
Database of contractual commitment 

data 
Probabilistic duration estlmate (PERT) 
Ouality function depk)yment 
Value analysis 
Database of risks 
Trend chart or S-curve 
Control charts 
Decision tree 
Cause and effect diagram 
Critical chain method and analysis 
Pareto diagram 
PM software for simulation 
Monte-cano analysis 

11 
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BIJLAGE_8 

8_FACTOREN 
VOOR POTENTIE 

In de figuur zijn de factoren te zien die 
ervoor zorgen dat de potentie van de 
initiatieffase niet worden benut. Wat dus 
laat zien dat er nog veel winst is te 
behalen in de initiatieffase van een 
bouwproject. 

Bron: Johs, Gronhaug & Gronhaug, 2004 

------t:L.i-------

DE PROJECTMANAGER 

Factors that obstruct the industry fro m cxploiting the potential of the 
ea rly phase 

Main groups of observations 

1. T he indust ria l c ulture 
2. Contracts and incentives 
3. Com petence 
4. Ma nagement commitment 
5. Execu tion proccsscs 
6. Public fra me conditions 
I 
The tota l numbcr of obscrvations (11): 

Num ber of observat ions 

63°/4, 
11'1/,, 
90' 1/o 

7% 
4.5'1/,, 
4.5'½, 
100'¼, 
43 

12 
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9 LEAN IN DE 
BOUW (KOSKELA) 

In de figuur zijn 11 principes van Koskela 

te zien. Deze vormen de basis van de lean 

theorie en zijn net als de 14 principes van 
Liker een inspirerende leidraad. 

-----L-----

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

De 11 lean principe in de bouw (Koskela 1997) 

Verminder activiteiten die geen waarde toevoegen (zoals overbodige eisen toevoegen en teveel management 
lagen) activiteiten die geen waarde toevoegen nemen, tijd, middelen en ruimte in beslag. Daar waar er juist 
waarde wordt toegevoegd als activiteiten worden omgezet in materialen of informatie die de klant vraagt. 
Verhoog de (uitgangs)waarde door uit te gaan van de eisen van de gebruiker; Bevredigde behoeften van een 
gebruiker voegt waarde toe aan elk project, maar in veel projecten zijn deze eisen niet of te weinig bekend. 

Variabelen verminderen; zodat een eenduidig product ontstaat voor de klant zodat er zo min mogelijk activiteiten 
plaatsvinden waarbij geen waarde wordt toegevoegd. 
Verminderen van tijdcyclussen; dit kan door het implementeren van Just-In-Time principes. Zodat voorraden 

overbodig worden en de hiërarchie van de organisatie gedecentraliseerd wordt. 
Versimpelen door het aantal stappen, onderdelen en verbindingen te minimaliseren; door het terug brengen van 

het aantal stappen wordt het constructie proces versimpeld wat voordelen heeft voor o.a . de organisatie en de 
doorlooptijd van een project. 
Verhoog (uitgangs) flexibiliteit ; het verhogen van de flexibiliteit zorgt ervoor dat veranderingen makkelijker 
kunnen worden toegepast. Setups van veranderingen zijn beter beheersbaar. 
Verhoog de transparantie in het proces; een bouwproject is een complex proces. Door transparantie wordt het 
mogelijk om controle en verbetering te faciliteren. Omdat er duidelijk is wat wanneer en waarom een bepaalde 

taak wordt uitgevoerd. 

Focus je op het controleren van het gehele proces; lange samenwerkingverbanden met leveranciers en partijen 
creëren een optimaal werkschema (flow). 
Werk aan continue verbeteringen gedurende het proces; komt er op neer dat gedurende een project moet worden 
gezorgd voor zo min mogelijk verspilling en voor zo veel mogelijk activiteiten die continu waarde toevoegen. 
Zorgen voor het verbeteren van stromen (proces) met het vernieuwen van voorzieningen ; de stromen zijn 

verbonden met de voorzieningen en omgekeerd. Omdat het verbeteren van stromen zorgt voor een besparing van 
machines kan er makkelijker geld worden vrij gemaakt voor het implementeren van technologie die stromen weer 

verbeteren. 
11) Benchmarken; houdt in dat inzicht wordt verkregen in de sterktes, zwakheden, kansen en bedreigingen (SWOT) 

van de organisatie. Waarbij wordt gezocht naar nieuwe markten in de (bouw) industrie. 

!Pheng & Fang 2005) 
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BIJLAGE_lO 

lO_ONTWIKKELING 
LEAN 

In de eerste figuur is de geschiedenis in 
beeld gebracht. In de figuur daaronder 

zijn de kritiekpunten op de filosofie 
weergegeven . En in de laatste figuur zijn 

de ontwikkelingen te zien. 

Bron : Liker, 2004 
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BIJLAGE_ll 

ll_HET LEAN 
BOUWPROCES 

In de figuur is het lean bouwproces te 
zien. Duidelijk zijn de overlappingen in de 
verschillende bouwfasen. Ook de 'learning 
loop' is een kenmerk van de lean 
gedachte. Het toepassen van lean werkt 
alleen als het geheel wordt veranderd . 

Bron : Ballard, 2000 
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BIJLAGE - L.W.L. d'HOOGHE -----L--------

VOORWOORD 
In dit verslag is het interview met Edwin Boerkamp uitgewerkt. Hij is projectleider/ manager bij Grontmij I Stoel Partners. 
Hij functioneert op de bouwkunde afdeling. Daar heeft werkt hij nu zo'n tien jaar. Er zijn hem vooral vragen gesteld 
betrekkende zijn functie, rol, taken en over zijn gedachtes met betrekking tot het functioneren in een organisatie . 
Daarnaast zijn andere interessante aspecten van de huidige bouwwereld aanbod gekomen. 

INTERVIEW 26-MEl-2008 

Naam: Edwin Boerkamp 
Functie : Projectleider Bouwkundeafdeling Grontmij I Stoel Partners 

Kunt u uw functie nader omschrijven? 
In 1997 ben ik begonnen als tekenaar bij Stoel. Al snel daarna ben ik opzichter geworden door het volgen van cursussen. 
Weer een paar jaar later werd ik assistent projectleider en nu werk ik al 4 jaar als een projectleider. 

Hoe ziet de organisatie eruit met betrekking tot jouw functie? 
Intern heb ik de leiding over de tekenaars en bestekschrijvers. Waar ik mensen - en het proces probeer te 

- - Boven mij zitten eigenlijk twee mensen. Dat zijn Auke Hennes en Andre Verschoor. De heer Hennes is directeur 
van de bouwkunde afdeling. En de heer Verschoor doet de acquisitie en veel taken naar buiten toe (extern) . Later kom ik 
nog terug op de precieze organisatie structuur. 

Welk proces vindt er plaats als er een opdracht binnenkomt? 
De opdracht wordt binnen gehaald door Andre Verschoor. Dit kunnen zeer uiteenlopende opdrachten zijn. Wij zijn eigenlijk 
actief als bouwkundig adviesbedrijf over de gehele linie van het bouwproces. Eigenlijk zijn we alleen niet actief in het 
ontwerpen zoals de architect doet. Dit houdt in dat advies wordt gegeven in de ontwerpfase, de bouwvoorbereidingen, de 
contractsfase en de uitvoeringsfase. De ontwerpfase bestaat bij ons uit de definitiefase, het voorlopige ontwerp en het 
definitieve ontwerp. In de bouwvoorbereidingen worden de ontwerpen verder uitgewerkt zodat de kosten bepaald kunnen 
worden. Deze kosten worden gegoten in contractstukken. Waarna begonnen kan worden aan het bestek. Na het schrijven 
van het bestek kunnen aannemers op het werk inschrijven. De opdracht wordt op de markt gebracht. Aannemers hebben 
dan 20 dagen om vragen te stellen aan een opdrachtgever met betrekkingen tot de opgave. Deze vragen worden natuurlijk 
door ons als adviseurs beantwoord. Deze vragen en antwoorden vormen de Nota van inlichtingen, deze zal worden 
toegevoegd als onderdeel aan het bestek. Wijzigingen die later in het bestek moeten worden veranderd zijn de grootste 
oorzaak van faalkosten. De opdrachtgever moet van te voren - worden wat de gevolgen zijn van late wijzigingen 
in het bestek. 
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BIJLAGE - L.W.L d'HOOGHE .-----------tLi-----------. 

Als er een opdracht binnen komt wordt er een projectleider - · Dat ben ik of Walter bij de afdeling bouwkunde en 
bij constructie is dat Peter. Daarna kijk ik hoeveel en welke mensen ik wil gebruiken (- van team). Daarbij kan 
het zijn dat bepaald mensen al opdrachten hebben en niet beschikbaar zijn. Soms worden taken dan - zodat 
bepaalde mensen wel beschikbaar zijn . Dit gaat natuurlijk in samenspraak met Auke en de betrokken medewerkers. Voor 
elke opdracht wordt dus een nieuw team opgesteld. Dit is de interne situatie. Ook ben ik als projectleider naar buiten toe 
actief. Ik heb - met opdrachtgevers en aannemers. Dit hangt ook af voor de opdracht. Er zijn opdrachten waarbij wij 
alleen adviseren betrekkende het ontwerp. 

Daarnaast is het ook mogelijk dat je als adviseur voor een opdrachtgever alleen werkt als directievoerder en 
toezichthouder. Bij de ene opdracht werk je meer als troubleshooter en leidinggevende, je bekijkt of er geen fouten 
worden gemaakt tijdens de uitvoering betrekkende het bestek. Waar je bij andere opdrachten weer meer moet monitoren 
en aansturen. 

Hoe zie jij de samenwerking met een opdrachtgever als adviseur? 
Als Stoel zijn we de laatste paar jaar erg gegroeid door het leveren van goed werk. Werk dat opdrachtgevers ons 
aanbieden. iedere opdrachtgever is anders. Onze belangrijkste opdrachtgever is de Rijksgebouwendienst. Dit is op zichzelf 
al een grote organisatie en wij hebben goede - met elkaar (relatie) . In het verleden zijn er positieve 
samenwerkingsverbanden geweest, dit zorgt voor meer opdrachten in de toekomst. 

De is essentieel. Je ziet dat het steeds belangrijker wordt om de opdrachtgever te betrekken in het 
ontwerpproces. Een opdrachtgever weet dan wat hem te wachten staat. Hij krijgt een beeld van 'zijn' toekomstige gebouw. 
Het is echt zaak om de opdrachtgever mee te nemen in het bouwproces. - in een later stadium zijn funest voor 
de kosten van een project. 

De band die wij hebben met de Rijksgebouwendienst is goed . Daarbij kan het dus eigenlijk wel eens voorkomen dat er iets 
fout gaat. Maar dit kan gebeuren, zowel bij de opdrachtgever, de adviseur of de aannemer. Het is dan zaak om dit - e 

n te zorgen dat er niet teveel omissies plaatsvinden . Waardoor het vertrouwen van de opdrachtgever verdwijnt. 
is hierin essentieel. 

Hoe worden eisen van de opdrachtgever ingepast? 
Eerst proberen wij als Stoel de opdracht binnen te halen. Dus wij proberen zoveel mogelijk de vraag van de opdrachtgever 

te -· Na het verkrijgen van de opdracht is er nog wel de mogelijkheid om de opdrachtgever .-ilover 
mogelijke andere / goedkope - · Dus na het offereren, net na de toewijzing kan de opdracht nog worden 
veranderd. Dit kan het proces van het project ten goede komen. Hierin kan je je als adviesbureau onderscheiden. Omdat je 
extra kennis in huis hebt, die de opdrachtgever vaak niet in huis heeft. Zo zijn de advieskosten 12% van de totale gebouwde 
kosten. Dus je kunt zien dat adviseurs van groot belang zijn tijdens een bouwproject. 
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Wat gebeurt er als de opdrachtgever na de ontwerpfase nieuwe eisen heeft? 
Het gebeurt regelmatig dat de opdrachtgever pas na de bestekfase beseft dat hij iets anders wil. Dit zorgt voor een enorme 
hoeveelheid extra werk. In de ontwerpfase is iedereen er vanuit gegaan dat er volgens bepaalde eisen een ontwerp tot 
stand moest komen. Het gaat hier niet alleen om de 1 afdeling want vaak hebben wijzigen betrekking op de constructie, de 
installatie en de bouwkundeafdeling. Waardoor er aan het bestek gesleuteld kan blijven. In de uitvoeringsfase wordt dan 
ook altijd een potje opgesteld voor onvoorziene kosten. Dit is meestal 5% van de aannemingssom. Op een gegeven 
moment is het ook niet meer rendabel om alles in het bestek te veranderen. Dan moet de opdrachtgever maar met de 
aannemer overleggen over de eisen. Dit dient dus wel weer teruggekoppeld te worden aan bijvoorbeeld de 
constructieadviseurs. Veranderingen kunnen namelijk zorgen voor kwaliteit verlies. Dus meerwerk kost ook voor een 
adviesbedrijf voor veel zorgen, het zijn vaak kleine dingen die veranderd moeten worden in het bestek. Ook hier is 
communicatie weer van essentieel belang. Zeker bij integrale projecten. Weet iedereen dat er iets veranderd is? 

Hoe ziet de nieuwe situatie eruit? 
Ja, wij zijn begin 2008 overgenomen door Grontmij. De Grontmij is een veel groter bedrijf en bestaat eigenlijk uit drie grote 
afdelingen in Nederland. Dit zijn Grontmij West, Oost en Zuid . Stoel Partners moet worden geïntegreerd in de organisatie 
van Grontmij Oost. Het doel is om binnen twee jaar te verdubbelen. Stoel partners heeft nu nog een organisatie van 30 
man groot. Het grootste probleem zal de precieze interne organisatie structuur worden. Ook is het van belang dat we 
extern een geheel gaan vormen. Mensen en voornamelijk opdrachtgevers kennen ons nog van Stoel, wij moeten zorgen 
dat wij onze klanten blijven behouden om de groei te kunnen bereiken. Tevens kunnen we nu van de Grontmij database 
gebruik maken om de groeien. 

Organisatorisch gaan er dus dingen veranderen. Ik ga in de toekomst extra management taken op mij nemen, denk ik. 
Aangezien er meer integrale projecten uitgevoerd gaan worden. Dit betekend dat wij als Grontmij I Stoel Partners het hele 
scala aan adviezen gaan geven ten behoeve van de opdrachtgever. Wij worden de tak Grontmij I Bouw. Hierin komen dus 
de mensen van Stoel Partners en de afdelingen bouwmanagement en installatie uit Arnhem. Samen vormen wij de 
bouwkundeafdeling binnen Grontmij Oost. Momenteel verkeren wij in een overgangsfase. Er dient een nieuwe efficiënte 
organisatiestructuur opgezet te worden. 

Wat moet er gebeuren om meer waarde in het proces te creëren? 
Momenteel werken wij volgens de NEN EN ISO 9001 - 2000. Dat is een norm voor interne en externe procesvoering met 
betrekking op kwaliteitsmanagement. Maar vaak wordt maar een gedeelte van deze norm uitgevoerd. Want naar mijn 
mening zouden projecten veel vaker - moeten worden. Hierdoor komen problemen naar boven die hebben 
gespeeld tijdens een project. En kunnen we inspelen zodat het de volgende keer niet meer gebeurd. Ook al zijn projecten 
uniek, de evaluatie zorgt voor feedback waardoor projecten de volgende keer bij gestuurd kunnen worden . Er zal dus extra 
waarde worden gecreëerd. Processen zullen op verschillende niveaus beter op elkaar worden 
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Hoe kan het bouwproces van een project volgens u nog verder worden verbeterd? 
Het dient duidelijk te worden hoe het intern zit (organisatiestructuur) en hoe het extern zit (naar de buitenwereld) . Zorg 

voor een duidelijke - · De - moet - worden gemaakt. Wat te doen bij welke opdracht? Want 
niet alle opdrachten zullen integraal zijn . Dus dan heb je bijvoorbeeld maar 1 afdelingshoofd nog nodig. Daarnaast dient 
iedereen van de Grontmij de afdeling Grontmij I Bouw te integreren. Denk bijvoorbeeld P&O, fracturen, uren en cultuur. 

Op dit moment worden er dus nog fracturen gestuurd van de afdeling bouwkunde naar de afdeling constructie en 
andersom. Omdat die afdelingen elkaar wel eens adviseren. Deze manier van fracturen is niet de meest effectieve. In de 
nieuwe structuur dient dit echt anders te gaan. Er moet vanuit een - punt gefactureerd worden. En niet meer 
tussen afdelingen onderling. 

Verder gebruiken we nu het programma Assistens. Zoals je weet is de bouw een urenfabriek. Alles wordt tegenwoordig in 
uren berekend en weergegeven. iedereen voegt nu zelf zijn eigen uren in. Het programma Assistans geeft dan een 
overzicht (fasering) van de gemaakte uren door wie en wanneer gedurende een project. Zo krijg je een goed llllllllvan de 

- · Het is nu nog maar de vraag hoe dit bij de Grontmij werkt. Het lijkt mij noodzakelijk om een dergelijk systeem te 
behouden en toe te passen in de nieuwe structuur. 

Een ander verander puntje is de cultuur. Een nieuw bedrijf betekent een nieuwe cultuur. Omdat het groter is, kan het best 
zijn dat bepaalde processen langer gaan duren . Daar staat weer tegenover dat er veel meer kennis en andere 
schaalvoordelen zullen zijn . Trend, globalisering, overnames, concurrentie strijd . Het is essentieel dat 
zijn en blijven ook onder een nieuwe werkgever. Bijvoorbeeld een uitje naar de Efteling. De personeelvereniging had dit 
gepland, maar de nieuwe mensen van Stoel konden niet eens mee terwijl ze wel waren uitgenodigd. Daarnaast is er ons 
beloofd dat we half mei de nieuwe contracten zouden binnen krijgen, maar die zijn er nu nog steeds niet. Dan is het zaak 
om even te melden dat het wat langer gaat duren (communicatie) . Maar nu horen we niks, en dan gaat het imago al snel 
omlaag (onzekerheid) . 

EINDE 
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VOORWOORD 
In dit verslag is het interview met Alex van Zwolle uitgewerkt. Hij is controller van de Grontmij I Stoel Partners naar gelang 
de oude organisatiestructuur. Hij heeft overzicht op de planning, de financiën en houdt de boekhoudingen bij. In het 
gesprek is ook aanbod gekomen: de organisatorische structuur van het huidige bedrijf en in de toekomst. Ook is ingegaan 
op de specifieke taken als controller en lid van het managementteam. Dit in combinatie met de ideeën en de praktijk 
problemen geeft een beeld hoe en waar er misschien verbeteringen in bepaalde processen gemaakt kunnen worden. 

INTERVIEW······ 16-JUNl-2008 

Naam: Alex van Zwolle 
Functie: Directeur Holding (Personeel en Organisatie), Grontmij ! Stoel Partners 

Hoe ben je bij Stoel Partners terecht gekomen? 
In 2003 ben ik hier komen werken. Daarvoor heb ik bij een groot autobedrijf gewerkt. Daar had ik de functie als controller 
en tevens begeleidde ik overnames. Na 12 jaar had ik het daar wel gezien en ben hier komen werken. Waar ze eerst op 
zoek waren naar een controller die maar drie dagen wilden werken werden het er vier. Toen was ik geïnteresseerd omdat 
ik de gehele financiële huishouding opnieuw op poten mocht zetten. Stoel had eerst een externe administratie in de hand 
om alle financiële zaken te regelen. Maar dit koste veel geld en gaf nagenoeg geen overzicht van de financiële 
ontwikkelingen van een project. Want er kwam een keer per jaar een keer een factuurtje langs. 

Zou je je functie kunnen omschrijven? 
Ja ook hier ben ik een controller. Dat houdt in dat ik de complete administratie van de geldzaken bij houdt. Dus ik verzorg 
de boekhouding en de belastingzaken. Stoel Partners had hier totaal geen ervaring mee. Verder maak ik onderdeel uit van 
het management team bij Stoel. Een keer in de maand vergaderingen we met het team over de gang van zaken. Mijn taak 
is om te zorgen dat ook de liquiditeit gewaarborgd blijft. Zodat er geld op de bank staat. Verder geef ik een keer per maand 
een uitdraai aan de projectleiders. Deze uitdraai bevat onder andere de het honorarium en de 
financiën. Voor de financiële zaken gebruik ik Assistens. Daarnaast werk ik volgens de IRFS (International Financial 

Reporting Standards) methode. Dat is een internationale code om je financiën te -· Het aantal uren van de 
werknemers worden door de werknemers zelf bijgehouden. Een hogere persoon stuurt aan welke opdrachten zij moeten 
en de werknemers zelf geeft aan hoeveel uur zij aan een bepaald project hebben besteed. 

Waar kan er extra waarde worden gecreëerd in het gehele proces? 
Ik heb niet veel te maken met het daadwerkelijke proces als zijnde de bouw. Maar ik denk dat er eerder een 
moet worden ~ Is er wat mis dreigt te gaan. Natuurlijk is het heel moeilijk om een project in te schatten, maar een 
ervaren projectleider moet - kunnen zien ~ n daarop - · Deze worden nog 
groter naar mate het project complexer wordt. 

DE PROJECTMANAGER 23 
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Wat zijn de gevolgen van de overname door Grontmij? 
Nou, voor mij kan dat positief of negatief uitkomen. Want een functie als controller zijn er natuurlijk al in een organisatie 
als de Grontmij. Door schaalvergrotingen komen sommige functies in het gedrang. Zo ook een systeembeheerder. Vaak 
wordt er wel vervangende werkgelegenheid gezocht. Dat kan binnen de Grontmij zijn of daarbuiten. Ik denk wel dat het 
zeker is dat ik bij deze afdeling weg zal gaan. De afdeling Grontmij I Bouw zal een afdeling zijn die werkt volgens de 
Grontmij visie en niet meer met de Stoel Partners visie . Er is gekozen voor zekerheid. Maar dit betekent wel dat er minder 
vrijheden zijn dan voor de overname. Daar staat tegenover dat een grote organisatie zoals de Grontmij niet snel omvalt, als 
er nog een dergelijk periode komt als in 2002 dan zou Stoel Partners het heel moeilijk hebben gekregen. Want dan wordt 
er laag ingeschreven op projecten om deze toegewezen te krijgen . Maar dit is niet een positieve ontwikkelingen om 
projecten met winst af te sluiten. 

Andere vragen gesteld al durende de afstudeerperiode, gaande over de ISO 9001 norm: 

Wat is de ISO 9001 precies? 
Het is een norm voor interne en externe procesvoering met betrekking op kwaliteitsmanagement. Het is een vrij breed 
opgezet handboek. In dit handboek staan hoe Stoel Partners de kwaliteitszorg wil handhaven. 

Wat staat er in dat handboek? 
Er staat in hoe Stoel partners de -.ililwil --Zo wordt het beleid beschreven maar ook de organisatie in de 
zin van functie omschrijven. Daar staat kort en bondig welke rol en taken een constructeur heeft. Verder staat er ook in 

hoe Stoel partners het --Zo staan er in dat handboek de - die worden - bij het uitvoeren 
van een opdracht voor een opdrachtgever. 

Wordt er altijd volgens dat handboek gewerkt? 
Nee natuurlijk niet . Soms zijn opdrachten zo klein dat er gewoon weg geen tijd is om volgens het handboek te werken. 
Daarbij kan het gewoon wel eens - dat er iets -.illlwordt. Fouten worden overal gemaakt en zeker ook in de 
bouw. Maar het is wel de bedoeling dat de medewerkershet--an het handboek 'kwaliteitszorg' zoveel mogelijk 

Hoe kom je aan het certificaat? 
Twee keer per jaar worden wij gecontroleerd door Deloitte. Zij bekijken onze projectplannen en verslagen. Er wordt dan 
bekeken of wij de normen van NEN en ISO 9001 - 2000 zijn nagekomen. Mocht er iets mis zijn dan passen wij het 
handboek aan of wij voeren dat als nog met terugwerkende kracht uit. Momenteel hebben wij het certificaat uit 2006 en is 
het geldig tot 2009. 

EIND E 
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VOORWOORD 
In dit verslag is het interview met Sjaak Schreuder uitgewerkt. Hij is leidinggevende van de afdeling bouwkunde Grontmij 1 

Stoel Partners naar gelang de oude organisatiestructuur. Hij heeft overzicht op de planning, de financiën en stuurt de 
werknemers aan. In het gesprek is ook aanbod gekomen: de organisatorische structuur van het huidige bedrijf en in de 
toekomst. Ook is ingegaan op de specifieke taken die Sjaak heeft als leidinggevende van zijn team. Dit in combinatie met de 
ideeën en de praktijk problemen geeft een goed beeld van de taken, verantwoordelijkheden en inzichten als 
leidinggevende en als expert van een bouwkundeafdeling. 

INTERVIEW .. ···· 16-JUNl-2008 

Naam: Sjaak Schreuder 
Functie: Leidinggevende Bouwkunde-afdeling, Grontmij ! Stoel Partners 

Hoe ben je bij Stoel Partners terecht gekomen? 
In 2003 ben ik hier komen werken . Ik ben hier binnengekomen als ervaren tekenaar. Drie jaar later ben ik leidinggevende 
geworden over alle tekenaars van de afdeling Bouwkunde van Stoel Partners. Als leidinggevende heb ik de taak om 
opdrachten, llllllllen lllllloP die afdeling te - · Daarnaast coördineer ik de tekenaars tijdens project en stuur deze 
aan waar het nodig is. Sommige mensen hebben gewoon lx keer per week een moment waarop de alleen nog maar in en 

uitzoomen zonder dat het productief is. Mijn taak is om deze mensen weer te -- llllen - peelt 
hierbij een belangrijke rol. 

Verder ben ik op dit moment zo doorgegroeid dat ik als projectleiders aan de gang kan gaan. Dus de overname van 
Grontmij kwam voor mij niet ongelegen. Want daardoor is er meer ruimte vrij gekomen om in de nieuwe organisatie als 

projectleider te beginnen. Iets wat ik ook ambieer. Het geeft mij ■■■■■■■len -· 
Zou je je functie kunnen omschrijven? 
Ja dat staat hierboven ook al beschreven. Maar om even aan te vullen : ik heb dus niet alleen contact met mijn eigen 

- · Maar ik heb ook - met-· Dan moet je denken aan de aannemer, opdrachtgever of architect. 
Waarbij de projectleider nog wel de leiding van het project behoudt. 

Ik plan ook de werkzaamheden. Als er een opdracht binnen komt schat ik in hoeveel werk dat oplevert. Komt er nieuw 
werk binnen gaat het oude werk voor. Want daar zijn ...ilover - met betrokkene partijen. Maar stel dat een 
project stil ligt dan kan er wel ander werken tussen komen. Maar hier dient zorgvuldig mee om te worden gegaan. Want 
afspraken die gemaakt zijn met bijvoorbeeld met een opdrachtgever gaan voor. Dus het is zaak om - met dit soort 
~ m te gaan. En daarbij iedereen te informeren met betrekking tot de planning versus werkzaamheden. 
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Verder maak ik ook offertes. Dit houdt in dat als we een opdracht binnen krijgen, ik uitreken wat dit gaat kosten zodat we 
kunnen inschrijven op deze opdracht die dan is binnen gehaald door Andre Verschoor. In samenspraak met hem hopen we 
die opdracht binnen te halen. De offertes worden berekend op basis van uren. Er wordt een schatting gemaakt van de te 
besteden uren. Het tellen van uren is in deze essentieel en geeft inzicht over de prijs die betaald moet worden door een 
opdrachtgever. Is deze offerte te hoog krijgen we het werk niet, is deze te laag maken we verlies. Dus het is zaak om een 
goede - e maken van de - die een bepaald project met zicht meebrengen. 

Waar kan er extra waarde worden gecreëerd in het gehele proces? 

Bottom-up kan er meer waarde worden gecreëerd naar mijn mening door eenduidige bestekken dan wel -
te maken. Binnen ons bedrijf is te zien van wie welk bestek of werkteken ing afkomstig is. Dit houdt in dat de een 
gedetailleerder is dan de andere. Naar mijn mening moeten deze ~ orden. Zodat ook naar 

~ oe uniformiteit wordt -· Betrokken partijen moeten zien dat het een werktekening is van Grontmij 1 

Stoel Partners en niet van Edwin Boerkamp bijvoorbeeld. Ik denk dat op de werktekening de maatvoering en plaats 
centraal moet staan en in het bestek de details opgesomd dienen te worden. 

Top-down kan er ook zeker meer waarde gecreëerd. Dit betekent dat een tekenaar goed begeleid moeten worden. Een 
- moet ook - n het - · Maar dit gebeurt veels te wein ig naar mijn mening. Dat zorgt voor meer tijd 
omdat ik dan dingen moet bedenken. Terwijl als ze zelf met oplossingen komen dit efficiënter is. Verder ben ik bezig om 
een bibliotheek op te zetten voor alle getekende details door onze afdeling. Dit zal in de toekomst tijd schelen, omdat er 
minder dubbel getekend wordt. Ook hebben wij de traditie om alle details op A-3 formaat te leveren zodat er een duidelijk 
overzicht is. En als laatste kan er vooruitgang worden geboekt in het proces gedurende een traject van een project. 

Hiermee bedoel ik dat met het tekenen van tevoren - moet worden - met -· Dus sommige 
tekeningen moet gedetailleerder om daar in een later stadium van een project profijt van te hebben. Dit levert veel t ijd 
winst op. 

Wat zijn de gevolgen van de overname door Grontmij? 

De gevolgen voor de overname door de Grontmij zijn nu nog moeilijk in te schatten . Het is in ieder geval duidelijk dat de 
leidinggevende van Stoel Partners hebben gekozen voor duidelijkheid. Als klein bedrijf was er altijd onderzekerheid over 
het voortbestaan. Ik was als een van de weinige iets terughoudender toen ik hoorde van de overname. De eerste 
presentatie van de Grontmij was zo positief. Maar al snel merkte ik dat de overname ook gewoon nadelen met zich 
meebrengt. Zoals daar zijnde de schaalvergrotingen en de onduidelijkheden. Maar het heeft ook zeker voordelen . In de 
nieuwe organisatie word ik projectleider. Dit betekent dat ik Naast de leidinggevende functie van de afdeling bouwkunde 
ook projectleider wordt op die afdeling. En ik hoop dat de lllllci ie we nu hebben als Grontmij I Stoel partners voor een 
gedeelte - kan blijven. Dit betekent dat professioneel, onafhankelijk en met plezier werken gehandhaafd blijft. 
Deze visie zal moeten samen vloeien met de visie van de Grontmij: 'planning connecting the future' . 
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Door de overname zullen meer integrale projecten uitgevoerd kunnen en moeten worden. Dit betekent dat er intern goed 

moet worden - · En dan voornamelijk tussen de verschillende afdelingen. Projecten waarbij bouwkunde, 
constructie en installatie moet samenwerken, dienen goed gecoördineerd te worden. Elke afdeling zal op de hoogte 
moeten zijn van veranderingen tijdens een project. Duidelijke ~ n - is hierbij van essentieel 
belang naar mijn mening .. 

Zijn er nog andere zaken, die je wilt aanhalen? 
Nou ja, we hebben het nu de hele tijd gehad de organisatie van Stoel Partners en over het proces van de bouw. Maar ik dat 
het ook belangrijk is om de aannemer in dit verhaal niet te vergeten. Want aannemers zijn net handelaren. Als je niet 
oplet, laten ze adviseurs al het werk doen. Dus - is essentieel om het proces goed te laten verlopen. Omdat 
alle partijen een aandeel hebben in het proces. 

Wij als adviseurs zouden daar in nog meer een in moeten spelen. Maar dan alleen als het mogelijk is en dit is 
afgesproken met de betrokken partijen. En dan bedoel ik voornamelijk de opdrachtgever. Tegenwoordig gebeurt veel in 
bouwteams. Waarbij de opdrachtgever, de opzichter, adviseurs en aannemers aanwezig zijn. Veel gaat hierbij in goed 
overleg. In de nieuwe structuur waarbij grotere projecten worden uitgevoerd dienen goede afspraken gemaakt te worden 
zodat als één geheel naar buiten wordt getreden. 

Een mooi voorbeeld hiervan in het Zuider-zee-opzuid project Daar werken allebei de afdelingen aan mee. Maar de 
constructie afdeling heeft dit te summier aangepakt in het begin, waardoor wij als bouwkundige te veel aannames hebben 
moeten doen aangaande de bouwtekening. En daar moet de constructie nu weer tekeningen van maken . Maar van te 
voren is er gedacht dat alle appartementen als het ware gekopieerd konden worden. Maar nu in de uitvoeringsfase blijkt 
dat bijna geen appartement hetzelfde is. Zodat de bouwkundige tekening ook weer moeten worden aangepast en dus ook 
weer de constructie tekeningen en details. 

Nog een voorbeeld van planning en faseren is het project in Nijverdal. Daar is het plan om een groot sportcentrum te 
bouwen. Maar ik merkte al meteen dat het project veels te groot was opzet, dus dan kan je wel meteen alle 
werktekeningen maken, maar als je voelt dat er toch bezuinigd gaat worden is het zinloos om alle tekeningen uit te 
werken. - is gewoon - in de bouw 

EINDE 

DE PROJECTMANAGER 28 



BIJLAGE - L.W.L. d'HOOGHE 

BIJLAGE_16 

16_1NTERVIEW: P. 

VAN BOURGONJE 

-----:L.i-----------, 

Interview: Projectleider 

GRONTMIJ I Stoel Partners 

MEI 2008 

Auteur: L.W.L. d'Hooghe 
ID : 0528282 

Begeleider: 
Directeur Ir. Auke Hennes 

Grontmij I Stoel Partners 

Bouwkundig & ingenieursadviesbureau 
Zwolle 

DE PROJECTMANAGER 29 



BIJLAGE - L.W.L d'HOOGHE -----Lt----------. 

VOORWOORD 
In dit verslag is het interview met Peter Bourgonje uitgewerkt. Hij is projectleider van de constructieve afdeling. Hij heeft 
overzicht op de planning, de projecten en stuurt zijn medewerkers aan. In het gesprek is ook aanbod gekomen: de 
organisatorische structuur van het huidige bedrijf en in de toekomst. Ook is ingegaan op de specifieke taken als 
projectleider. Dit in combinatie met de ideeën en de praktijk problemen geeft een beeld hoe en waar er misschien 
verbeteringen in bepaalde processen gemaakt kunnen worden. 

INTERVIEW······ 3-JUNl-2008 

Naam : Peter van Bourgonje 
Functie: Projectleider afdeling constructie, Grontmij ! Stoel Partners 

Kunt u uw functie nader omschrijven? 
In 1999 ben ik begonnen als tekenaar op de constructieafdeling bij Stoel. Mijn HBO opleiding die tijd was nog niet 
toerijkend om constructeur te worden . Door het volgen van de HTI werd dit wel mogelijk. Door groei en het niet 
beschikbaar hebben van een projectleider op de afdeling ben ik er ingerold. Ik stak mijn hoofd vaak in zaken en bemoeide 
in de goede zin van het woord mij overal mee. Tevens vond men dat ik -
Hoe ziet de organisatie eruit met betrekking tot jouw functie? 

Nou, ik geef leiding aan de afdeling bouwconstructie. Op die afdeling zitten vooral tekenaars en constructeurs. Ook is er 
dan een hoofdconstructeur die eigenlijk weer een beetje leiding geeft aan hele specifieke problemen. Ik probeer het 
- e ~ n mensen aan te sturen waar dit mogelijk is. Het _,an mijn werk is de - · Er komt 
een hoeveelheid werk binnen door André Verschoor die de acquisitie doet. Het werk moet ik dan verdelen over de 
beschikbare mensen op mijn afdeling. Verder communiceer ik ook naar buiten toe. Ik ■bij de - n heb 

. Zo ben ik ■de lllllwat de ~ il. Ook zit ik dan zo kort op het proces dat ik 

-· Intern heb ik voornamelijk de taak om de variabelen tijd en mensen te managen. Op 
'oude' tekenaars en jonge mensen die hoger op willen. Je moet iedereen anders - en 

Is er 
mijn afdeling zitten -· Welke rol speelt de opdrachtgever daar precies bij? 

Zoals je weet is de opdrachtgever vaak de klant. Het is essentieel dat wij zijn ■■serieus nemen en goed ■■■■lin 
ons werk. Als een opdrachtgever opeens niet tevreden is over het ontwerp van een architect dan kan dit tot gevolg hebben 
dat er constructief iets veranderd dient te worden. Op dat moment moeten we een geheel nieuwe gewicht en 
stabiliteitberekening toepassen. Dit zorgt voor meerwerk en vertraging in het proces. Hier dient de - an op 
de _ e _ _ --■■lzeg maar. 
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Het is trouwens vaak ook niet eens de opdrachtgever die ervoor zorgt dat tekeningen moeten worden aangepast. 
Aannemers en architecten willen vaak veranderingen worden gevoerd. Dan is het juist aan ons als adviseurs om de 

- ellllllop de-..an die-. 

Wat je nog erger is, is dat je ziet dat opdrachtgever vaak voor de meest goedkoopste oplossing gaan. Dit wil natuurlijk niet 
zeggen dat de kwaliteit dan ook het beste is. Integendeel zelfs, want ik zeg altijd dat je kunt bouwen voor een 6 maar ook 
kan bouwen voor een 8. Een gebouw van een 8 kost misschien iets meer, maar daar staat tegenover dat de kwaliteit ook 
veel beter is. Afhankelijk van de eisen van de opdrachtgever natuurlijk. Ook wil het nog wel eens voorkomen dat de 
goedkoopste oplossing vaak ook veel faalkosten met zich meebrengt. Dit omdat bestekken niet kloppen of omdat er tijdens 
het uitvoeren gebreken naar voren komen. 

Kan je iets vertellen over de ontwikkeling bij jullie nu en misschien in de toekomst? 
Ja, op dit moment we bezig om llllllte verkrijgen in de ■■■· Want vroeger was er geen planning. Ik heb zelfs nog 
meegemaakt dat alle tekeningen klaar waren maar de berekeningen nog niet eens gemaakt waren. Dit houdt in dat er 
zoveel extra kosten werden gemaakt. Dus zij n we bezig geweest om te ~ at wij 

uit llllllen wat je •. En dit dient ook - te worden. Zodat: ei altljd op - kan worden ■■■•· Dit begint 
met het projectplan en eindigt in de werktekening. Het is de bedoeling om een soort van rapportje op te stellen per fase. 

Om deze manier wordt vastgelegd wat de bedoeling is en de - ijn -· 

Daarnaast moet onderscheid worden gemaakt tussen de - n -· Want het is gewoon heel moeilijk om 
dat in de bouw goed op elkaar . e - · Ik merk dat daar gewoon heel veel ervaring voor nodig is. Je moet weten 
wat er speelt, wat er kan gebeuren en hoe je dingen moet oplossen . Dit leer je niet uit boeken, maar alleen door de praktijk 
te ervaren. Het kan bijvoorbeeld zo zijn de aanbesteding is gedaan de duur van het project is bekend. Maar dan ligt het 
project een half jaar stil en dan krijg je opeens een telefoontje van een aannemer (tevens opdrachtgever) dat de 
tekeningen dan en dan klaar moeten zijn . Een half jaar geleden is er toen rekening gehouden met de hoeveelheid werk 
maar op dit moment kunnen andere grote opdrachten de voorkeur krijgen. Zo heb je de externe planning (nieuwe 
opdrachten die variëren) en de interne planning (hoe je het werk verdeeld over je mensen) die fluctueren . Het is zaak dat 

-.ilwordt ~ at - kC>rnente - om . e kunnen lllllloP -· Dit ziet alleen 
een ervaren projectmanager. Iemand die kan - om het proces op tijd weer op de rails te krijgen in plaats van een 
start-up. 

Andere ontwikkelingen? 
Het begint eigenlijk allemaal bij het - · Dit is op dit moment niet eens -· Verder is de - niet eens 
~ an het -· Het projectplan is een a-4tje van 50 miljoen. Dus wat is de moeite om de looptijd, de 
kosten per m2 en de constructieonderdelen daarop weer te geven . Later kan dit verder worden uitgewerkt en is het dus 
ook mogel ijk om later te kijken wat er klopte van de schattingen in het begin. Zo komt er een steeds beter beeld om het 

.. an een - e - met - (geen definitieve)-. 
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Een ander aandachtspunt is de contractvorming. Dit komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer als hierboven. Maar in het 
algemeen moet ~ orden - · Er zijn te veel onduidelijke zaken in de bouw. Als bouw-adviesbedrijf 
komen wij in de - als wij iets - · Dus leg het vast zodat er duidelijk is wat wij willen. Maar leg ook 
vast wat je niet wil. 

Welke projectstructuur profileert u als leidinggevende? 
Kijk we werken nu ook al soms samen. Dan maken we goede afspraken over wie welke taken moet uitvoeren. De 
bouwkunde afdeling heeft de leiding. Maar bv bij ~ aar wij allebei aan tafel zitten is het zaak om op de 

- ezijnvan - . 

Er zijn naar mijn mening een paar zaken essentieel. Extern is het heel makkelijk er moet een eenduidige visie en organisatie 
naar buiten toe komen. Zodat klanten precies zien wat ze krijgen en hoe de structuur is. Een - orgt gewoon 
voor rust. Zeker omdat wij als het ware in de Grontmij structuur worden gehangen. Intern moet er vooral 
- zijn in de organisatie . Op dit moment ontbreekt het ons aan ervaren managers die het proces in z'n geheel 
kunnen aansturen. Auke is er daar een van. Dus de nieuwe structuur moet hier rekening mee houden . Ik denk dat het 
handig is dat de projectleiders langzaam het vak van manager wordt wijsgemaakt. Op deze manier groeit de specifieke 
kennis om in een vroeg stadium te zien waar het mis gaat en er mensen aangestuurd kunnen worden. Een 
matrixorganisatie is goede oplossing denk ik. Daarbij kunnen de projectleiders samen met Auke ervaring op doen . Er is de 
mogelijkheid om projectteam op te stellen naar gelang de specialiteit van de projectleider. Ik heb bijvoorbeeld meer kennis 
van constructie. Als er een project komt waar constructief veel moet gebeuren wordt ik aangewezen. Op deze manier krijg 
je . En naar buiten toe kan de senior manager ook de nodige zaken voor zijn rekening nemen. 
Afhankelijk natuurlijk van de moeilijkheid van een project. 

Deze manager boven de projectleiders zorgt ervoor dat we niet meer worden afgebluft in de toekomst. Nu kunnen wij als 
- aak niet op tegen de an een aannemer of architect. Er worden vaak 

beslissingen doorgedrukt. Het een groot spel eigenlijk. Maar het komt te vaak voor dat men ons als adviseur proberen te 
chanteren. Soms is het gewoon duidelijk dat de werktekeningen niet op tijd klaar kunnen zijn. Dan moet er gewoon 
aangegeven worden dat het niet haalbaar is. Maar dit is eigenlijk taboe in de bouwwereld. Andere partijen voeren de druk 
vaak hoog op waardoor de kwaliteit van tekeningen afneemt. 

EINDE 
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VOORWOORD 
In dit verslag is het interview met Edwin Boerkamp uitgewerkt. Hij is projectleider/ manager bij Grontmij I Stoel Partners. 
Hij functioneert op de bouwkunde afdeling. Daar heeft werkt hij nu zo'n tien jaar. Er zijn hem vooral vragen gesteld 
betrekkende zijn functie, rol, taken en over zijn gedachtes met betrekking tot het functioneren in een organisatie. 
Daarnaast zijn andere interessante aspecten van de huidige bouwwereld aanbod gekomen. 

INTERVIEW 2 30 OKTOBER 2008 

Naam: Edwin Boerkamp 
Functie: Projectleider Bouwkundeafdeling Grontmij I Stoel Partners 

Kunt u wat vertellen over het nemen van beslissingen, in de beginfase? 

In de het begin van een project is het belangrijk om - e -· Dit kan het beste in de vorm van - en in 
het doen van - · Natuurlijk wordt er wel eens een verkeerde beslissing genomen. Maar dit is nog altijd beter 
dan helemaal geen beslissing nemen. Bij een foute beslissing is er een besluit genomen. Er dit - kan bij na altijd nog 
worden -· Hierbij moet wel worden gezegd dat genomen beslissingen op een goede manier gemaakt moeten 
worden. En dus niet luk raak. 

Als een beslissing genomen moet worden is het belangrijk om: 

Om te weten op basis waarvan de beslissing genomen dit dient te worden 

De volgorde van het nemen van beslissingen is belangrijk om het proces goed te laten verlopen (flow) 

Daarnaast moet de beslissing wel haalbaar (redelijkerwijs) zijn. 

De - e dragen van de beslissing die genomen moet worden. De acceptatie daarvan is belangrijk. Het 

- ient - ezijn. 

Er kan eigenlijk voor elk besluit een wils-contract worden afgesloten. Dit houdt in dat later op de beslissing kan 

worden teruggekomen. Hierbij is het an genomen ~ ssentieel. 

STABU / DNR / STB / .... 
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Op welke manier doorlopen jullie de projectbeginfase? 
Het is belangrijk om te weten dat alle veranderingen in principe grof zijn. Dit houdt is dat er na de beslissing nog vele 
andere veranderingen gedaan moeten worden om de genomen beslissing door te voeren. Dit komt omdat in begin van elk 
project wordt -.llvan een bepaald llllllof • . Daardoor worden weer andere en nieuwe opdrachten uitgevoerd. 
Die in beginsel zijn gebaseerd op dat eerste idee. 

De initiatieffase wordt uitgevoerd door twee partijen. Namelijk de opdrachtgever en de projectmanager. Deze PM kan 
extern of intern zijn . Tegenwoordig zijn project der mate complex dat een externe PM wordt ingeschakeld. En omdat deze 
redelijke onafhankelijk kunnen ~ e andere betrokken - in een later bouwproces. 

Als een projectmanager ook weer hulp nodig heeft kan deze ook weer advies inkopen . Door een andere adviseur te 

benaderen. 

De PM moet van de opdrachtgever de juiste informatie krijgen. De opdrachtgever heeft al ideeën en moet - bij 
de gemeente over - adat de PM deze data kan meenemen. Is dit nog onduidelijk moet de PM hier achteraan 
om daarna met zijn ervaring en kengetallen het 'veldwerk' uit te voeren. Daarna moet PM ook voorstellen doen met 
betrekking tot het team. Competente partijen en adviseurs dienen gecontracteerd te worden. Verder moet duidelijk 
worden wat er in de volgende fase gaat gebeuren (2D-fase) 

iD-fase: kan ook worden gezien als een contractfase voor adviseurs. Het eindproduct dient als inschrijf werk voor de 
adviseurs. De PM en opdrachtgever moeten samen een dusdanig ~ aarbij daarna adviseurs 
benaderd kunnen worden . Soms wordt de architect ook al eerder benaderd om te zorgen voor een vroege beeld vorming. 
Er moet duidelijk worden wat het afwerkingsniveau, het ruimte gebruik, de uitstraling en de werkplekken moeten zijn. Zie 

ook uitgereikte PVE's. Hierin wordt de - beschreven van het - en de ~ orden -· Worden 
deze gewijzigd houdt dat in dat er keuzes gemaakt moeten worden. Veranderingen kunnen positieve en negatieve 
consequenties hebben op de gemaakte beslissing maar ook op beslissingen die ervoor al hebben plaats gevonden. Bij 

:er ■■■■~n voorbeeld -.illom de keuze te vergemakkelijken. 

Afronden : is een no / no go beslissing. Waarna daarna offertes uit geschreven kunnen worden. Waarin de prijs wordt 
bepaald. Maar belangrijker nog waar de resultaatverplichting in wordt geregeld. De DNR is een basisdocument waar 
opdrachten en taken worden beschreven die (willekeurige) adviseurs uitvoeren. 
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PROCES - SCHEMATISCH 

Opdrachtgever in de beginfase: 

IDEE: 

Opdracht 
Eisen en wensen 
PM 

Behoefte 
Noodzaak 

Taken van de PM tijdens de beginfase: 

Denk voor een stroomschema aan wolkjes, waarbij de opdracht in de beginfase met een wolk loopt. Als het idee, het idee 
heeft bepaalde eisen en wensen. De projectmanager gaat de grote wolk opsplitsen en vormgeven. Waar aan het einde van 
de beginfase de wolk een tastbaar beslisdocument is. 

Literatuur gekregen als aanvulling op het interview: de management tool en het boek A. van Dam, praktijkboek 
bouwmanagement {2004) 

EINDE 
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BIJLAGE 18 

18_MANAGEMENT 
TOOL 

-----L---------

DE PROJECTMANAGER 

V crflràwoonJtUjkhoden in hl:1 Rot1wp~ 
L~7'F,RV1F\\' 

Interviews 

Voor de ontwikkeling van de Management T col hebben wij als projectgroep, naast literatuur studie. 
gebruik getracht te maken van de kenni• en er-.aring van diverse pro;ecimanagers. 
De onderVraagoe proJectmanagers komen allen uit de directe wen<omgeving van de betrokke<' 
cursisten. 

De vo4gende projectmanagers hebben de vragenlijst beantwoord en retour gezonden: 

1. Naam. Patrick Welpelo 
Bedrijf: SBM Bouwmanagement 

2. Naam: Sen Elsenaar 
Bedrijf: Arohiment 

3. Naam: Aart van Ommen 
Bedrijf: BEO Bouwmanagement en Ontwikkeling bv 

4 . Naam: Frans van Beek 
Bedrijf: RiJksgebouwen dienst 

5. Naam: Gerrit van Nleuwenhuizen 
Bedrij f: Wageningen Univers~en en Researcheentrum 

6. Naam: Hans Hessel"1k 
Bedrijf: te Kiefte architecten bv 

7. Naam: Jeroen Gerfen 
Bedrijf: Ie Kiene archrtect.en bv 

8. Naam: Rene Kroeze 
Bedrijt te Kiefte architecten bv 

9. Naam: Hans Jansen 
Bedrijf: RijksgebOUWel'I dienst 

10. Naam: Jan Jaap de Kroes 
Bedrijf: Wooingbouwverenigong De Woonplaats 

Naar aanleiding van oe ontvangen antwoorden op de gestelde vragen in de afgenomen interviews kan 
het volgende geconcludeerd worden: 

Met betrekking tot de vraagslllfling: 

Een aantal vragen waren van tcepa.ssing op de uitwerking van ons Management Tooi en 
leverden ook öe benodigde input op. 
Een aa,,tal vragen waren door het inkaderen van het project niet meer van toepassing. Met 
inkadering wordt bedoeld. het riehten van de Management Tooi op de trad itionele u,tvoertng 
en de daarbij horende onderlinge relaties russen de betrokken partijen . 
Na het samenvatten van alle vragen met de bijbehorende amwoorden bi<oken een aantal 
vragen van repeterende aard te zijn. 

Met betrekking tot de gegeven antwoorden: 

Uil de gegeven antwoorden van de gelnter.iewden op de gestelde vragen bri/kt. dat er in de dagelijkse 
praktijk nog V1!el risico's en misverstanaen blijken te bestaan tussen enerzijds de relatie adviseurs -
opdrachtgever in de ontwerpfase en anderzijds de relatie ontwerpteam - aamemer in uitvoeringsfase. 
Deze risico 's en misverstanden zijn rer.;g te het1elden tol ondukleliJkheden in contractvorming tussen 
de betrokken partijen en -witte -.<lekken· in de besteksrukken. 
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DE PROJECTMANAGER 

Vcnmtwoonlelijkbeóon in het Bouwpr<ICèS 
INITRVll:W 

VR.AAo 1 Waär denkt u a.ls eerste aan als w!j 'valkuilen In contractvorming' 
--------rbtts= pree~ar wi1le11 _ste_!ien? Praktijkvoorl>fflden? ! Antwoorden i Project specifieke zaken welke niet mee worden genomen in de 

contractvorming. 

r-
1 
1 
1 

"Grijze gebieden" in elkaar overlappende contracten, indien in meerdere 
percelen wordt aanbesteedt. Slechte bestekken. Contracten naar de 

; adviseurs we.lke ruimte geven lot net claimen van alleffei meeiwerk. 

Open einden door slechl gedefinieerae stelposten. 
Versc.hillen tussen tekeningen en de omschrijving. 
Te optimistisch getelde bouwtija. 
Nauwkeurige afstemming wensen opdrachtgever m .b.t. tekeningen en 
afwerkmg en een compleet beeld van de uiteindelijke prijs. 
Een te ru im geli/kwaardigheidbeginsel in vergelijkbare toepassingen van 
materialen alsmede de beoordeling hiervan. 

' Een valkuil in een contract kan zijn !lat de contractant der1k! ëën waterdicht 
, contract te hebben afgesloten t.a.v. kwaliteit, tijd, ge ld, etc" maar de 
i gecontracteerde de nodige gaten kent en daar zo laat mogelijk gebruik van 
, maakt (tijdsdruk opvoeren). 

Slechte be$1:ekken of bestekken die ; lecht z;ijn tu5sëö B,W en E. 

Onvolledige ëiî geen duideNjke contracten. 

Niet overeenkomende voorwaarden, 
dus: iemand een bestek sturen en een offerte terug ontvangen met de 
voorwaarden van de inschrijver (andere dus, dan in het bestek omschreven). 

Gestand doen van de prïjs, het aan laten Sluiten van verschrneMe disciplines 
(adviseurs, e.d.). 

Niet goed gecoöfdineerde bestedinÇ$Sl\Jkken bij projecten waarvoor een B-, 
: E- en W-bestek is gemaakt 

-- ----- -·· ' Witte vlekken in de verdeltng van 11erantwoo<delijkheden et\ onduidelijkheden 
, biJ hi!t aan~ekenvan partiïen bq problemen of gebreken 

Conclusie: Bij ·11alkuilen in contracten· worden bij de geïnterviewden eenduidig de "grij:z:e 
gebieden· aangekaan. Deze gebieden :z:tjn de overlappende werl<zaamheden tvsseo 
de diverse disciplines (zoals o.a. de werktuigbouwkundige, elektrotechnische en de 
bOuwkundige aannemer) welke niet volledig zijn afgestemd In de bestekken. Tevens 
worden slecht gedefinieerde stelposten en een te optimistisch planning als valkuilen 
aangemeld. Verrassend is de opmerking dat er door de contractant gedacht wordt een 
waterdicht contract te hebben maar de gecontracteerde de gaten kenl en daar zo laat 
mogelijk gebruik van maakt om zo de werkdruk op te \'oeren. 
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VRMG2 

i Antwoorden 

Conclllllie: 

DE PROJECTMANAGER 

Vcnuuwoonfdijldwden io hel llouwproc:es 
INTERVIEW 

Hoe kifkt u aan tegen verhouding • adviseur - opdrachtgever -
aannemer'. in traditionele uitvoeringscontracten? 
Hierin iïè ik een centrale rol voo, de adviseur welke terugkoppelt naar 
opdrach1gever en in overleg met de aannemer zaken oplosl 

Nog steeds het beste uitgangspunt in een traditioneel proces, mits er in 
harmonie tussen de part~en wordt gewerlct Overigens is de term adviseur 
niet al1ijd goed Projectmanagement speelt geen adviesrol maar is de 
gedelegttrd opdrachtgever 

Fouten in het contraci komen (le)vaak op het bordje van de opdrachtgever 
terecht. 

, Ook hier geldt : Zorgvuldigheid in contractvorming en de verantwoordel ijkheid 
leggen waar ze hoort. 

[ De adviseur fs t-ië{ ted\nische-vérÏengsltik van de-opdraëhtgever richting 
, aannemer. 

i ........ .. . - --
Bij gecompliceerde en grote opdrachten heeft de opdrachtgever een adviseur 
nodig, tenzij de opdracl'ltgevef zelf aRe knOWhow om huis heeft in details. 

lGoed~ ma~r _:~'_: ~ -~~itect geb~en? 

Wat is een traditioneel urtvoeringscontract? 
• De aannemer heeft de uitvoeringsverantwoordelijkheid, dus het principe: wat 
hij bouv.t, moet h ij achter staan: hij mag nooit klakkeloos maken. wat WO<dt 
voorgeschoteld; hij is verplicht te signaleren bij bedenken 
voor de adviseur (architect) geldt hetzeifde; die ,s door de opdrachtgever 
ingehuurd voor zijn expertise; bij in gebreke blijven is hij hierop 
aanspreekbaar. 

\Verriouëifrigen zijn g.oed . 

~Öea<iv'iseur zou saniëiïmëi iJe opdrachtgever een eenheid moeten vormen 
om de opdrachtnemer/ uitvoefdef te kunnen sturen op volledigheid en 

· kwalitert. De adviseur zou daarbiJ de rOI van directievoerende UAV moeten 
hebben. 

' Opdrachtgever is som s speelbal tussen deze twee partfÎénTstiet een 
ontwerpfout of een ultvoenngstout en had de aannemer niet beter Kunnen 
weten etc. 

De algemene gedachte is , dat de adViseurlarchrtect het aanspreekpunt moet zijn \/Oor 
de opdr3ehtgever. Hij kan de opdrachtgever bijstaan ,n het proces en adviseren wat te 
doen omdat knowtlow van zaken vaak niet aanwezig is bij de opdrachtgever. 
Er dient voorkomen te worden dal de opdrachtgevef een speelbal wordt tussen 
adviseur en aannemer Voorgaande is te tad<elen door als opdrachtgever een 
projectma,-..ager aan te nemen. Deze kan bollen de discussie van de adviseur en 
.iannemer staan. 
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VRAAG 3 

Antwoorden 

! 

Conclusie: 

DE PROJECTMANAGER 

V t:rUnl"'uordcl ijl.heden in hel Bouwproces 
INfERVIF.W 

Heeft u onlangs in evaluatiegesprekken contractstukken ter dîsçussle 
geetekf? 
Zo Ja, kunt o hiervan enkele aspecten nader toelichten? 
Nee 
Vraag 1 t/m 4 geeft automatisch antwoordt op deze vraag . 

Nee 

: Nee 
i 

Ja, hiert>ij !(wam het gebruik van de lift en steigers van de 8-aannemer door 
de W-aannemer aan de orde . 

l" : Ja . kan beter 
! 

Hardnekkige contractafstemming , waarbij de insch~ver steedso pnieuw site 
letters toe probeerde te voegen. om er maar voor te zorgen, dat onder "zijn" 
voorwaarden zoo 'NO<den afgesloten. 

i Nee. 

! Ja. Uitvoeringscontracten hebben nogals eens het probleem, dat ze te 
globaal en niet gecoOrdlneerd lol stand komen. Ook de technische diepgang 

: kan beter. Uît evaluatiegesprekken komt veel naar voren. 

Bijvoorbeeld een fout.in een bouwkundi g bëstek. terwljl daarover een advies 
door een bouwfysisch adviseur was uitgebracht. Dit heeft tijdens de 
uitvoering voor meerwerk gez0<9d. Controle van de architect had dit kunnen 
voorkomen, maar ook de aannemer had het eerder kunnen siqnaleren 

Uit de afgenomen interviews blijkt, dat het evalt.-eren van contracten eigenlijk 
sporadiSC!'l voorkomt. 
Het probleem met contracten is dat ze niet gecoördineerd tot stand komen. 
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VRAAGS 

r~~ 

1 
! 

1 

l 

Con.clusie: 

DE PROJECTMANAGER 

Verantwoordelijkheden in het BOOYtprOOes 
IN"TF.R. VIEW 

Is het aangebodene van de verschlllende adviseurs duidelijk 
, weergegeven in hun contracten? 
· Het verlangde product ligt duidelijk omschreven in een programma van eisen 
welke een deel van het contract uit maalcl 

Deze vraag is eigenlijk beantwoordt in de antwoorden van vraag 1 t/m 4. Kan 
stukken beter, hier moet veel aandacht aan besteed worden. 
Contracten moeten veel meer prestatiegerk:ht opgezet worden. 

Hangt puur van de aanbiedingen af. 
Vaak. wordt er rn offertes meer uitgesloten dan aangeboden. 

n -see. Ook de STBgeeft geen volledige verbetering hierop en Is geheel 
afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het project. 

Meestal wel. 

' Nee. 

Ja 

' Ja . 
- ·- --•· ---------------- ---------, 

In onze organisatie wordt daar extra werk aanbesteed. Naast de DNR wordt 
een aanvraagofferte opgesteld obw een offerte moet worden uttgebracht Dat 
schept duidelijk.heid voor alle partijen. 

lNietäitiiêl~ ~ar trangt ëio1< váfi éié-vraag ___ ng ____ -E><!·-- ···9- ·-· - ·· 

De meningen hierover zijn verdeeld. Echter uit de antwoorden bliJkt wel dat de 
contracten eerder onduidelijk dan duidelijk zijn. 
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VRANJ7 

Antwoo<den 

Conclu1fe: 

DE PROJECTMANAGER 

V 01lllfWo0fdcli_ikhcdcn in bel ~ $ 

11-'TERVIEW 

Het komt vaak voor dat bepulde onderdelen in een project 
raakvlakken he~ n-.t de diverse dlseipflnes. Wat ie uw mening 
omtnont de kwalitatieve Uitwerking van deze raa1<vlakbn, contractiJHI 

Q82Î!"? - --
Raakviakken globaal ul-1<en in het voortraject. De daadwerkelijk 
,.;i-rt<ing van de onderdelen door de uttlloerende partijen . 

Hier IM>l"dt ni<!t voldoende aandacht aan besteed. zeer voo, '<erbelering 
vatbaar, zie ook antwoo<dt .raag 1. 

1 

Pr1mair is de me<esl geliefde (enclusgemakkelijltste) constructie-om aÎles bq __ _ 
de hoofdaannemer onder te brengen. Dil werkt in de prak?iik over net 
algemeen kostenvemogend terwijl de kwalileilsconlrole en 
ui!Voeringsbegeleiding toch vaak indirect wee< op het bordje de adviseUf van 
de opdrach\geVer l!!n!c!ltkomt. 
Onderdelen kunnen soms -love,wogen apatt worden uitbet!eed doch hel 
zwaattepunt m .b.l afslemmlng en coOrdinabe hiervan figl dan bij de 
opdractugever. 

Juist de raakvlakken dienen optimaal geengineerd te worden , aangezien daar 
die meeste afstemmingsfouten zitten. De adviseur k ijk! primair naar de eigen 
discipline en hee!I andere wrwachtingen (kennis) van de andere adviseur. 

Dil zijn vaak de sleclrte plel<ÏÏeÖ in de bestekken. Hoe zijn sparingen 
omschreven, ruvnte voo, installaties? Gebruik van steigers en lillen. 

Vaak slecht afgestemd. Als je ooit een conflict krijgt -..ordi dil de discussje, 
niet het bovw!wndlge probleem. 

Vaak:wänt het moet ook 1 geheel worden ---
is in het algemeen goed va51gelegd in hel bestek; kritisch zijn vaak: 
door-/Oeren va.-. eJw zaken; slopen van Ulken (bij vert>ouwingen); 
demonteren van radiato<en bq wandafwerkingen; beschadigingen van 
afgelakt werll door andere percelen; aansluitingen riolering aan 

, terreinwerkzaamheden (buitenliooQ; stoken tijdens de bouw om opleveringe,, 
te halen (wie betaalt?). 

De afspraken zij vaak lekker, alleen het vawerl<en van de gegevens ,s vaak 
niet goed. 

In Ulilileitsprojeclen komen die raakvial<ken Vaäk voor. In de comrac:tvormÏng 
naar adviseurs en ardlitecten moelen opdrachtgevers heel nadrukkel!Jk een 
parbj aanwijzen als COOrdinator en alle participanten erop wijzen dal 
ontwe,pen en besteksstukken integraal en gecoOrdlneerd tot stand moeil!n 
komen. Ook dat ontwerpen daarop worden getoetst 

Het is onmogef~l< cm dat helemaal in contracten te vangen. Het .raagt 
"Olgens mij ook om een professionele houding van partijen dat ze elkaar 
op~ken. communlce<en en ~ !!!L- ___ _ 

Bij v()O(!(omen ,.,n raakvlakken tussen diverse dlsctplines in een project·, ,s de 
algemene mening van de ge!ntervlewden, dat deze raal<vlakken onvo!Ooende op 
ell<aar worden afge,temd. 
Het blijkt in de praktijl< bijna onmogelijk om aJJe voorkOme!1de 1,iakvlakken 1n 
contracten af te vangen. 
Je moet je behoeden ,oor de valkuil dat er worot gedacht ' dat lost de tegenpartij wei 
op'. 
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DE PROJECTMANAGER 

VRAAG 11 

Antwoorden 

Veranlwoonldijkhcdcn in het Bnuwprocc,, 
INTERVIEW 

wat Is uw nwinlng OYe6 te nemen risico's; kan risicovol wet1\en lonend 
, zl)n, besparing in tijd vooraf an 'erbovenop' zlttan In de u_l!!_c,e-~n_g. _ .. , 
Lijkt mij niet wenselijk daar de uitvoering een bepaalde snelheid van j 
beslissingen vergt waardoor niet goed doordachte onderdelen (raakvlakken) 

later voor problemen zorgen. _____ ! 
'. Risicovol werken is in de bouw nooit lonend, uiteindelijk kost het meer d~1 
i het oplevert, Er bovenop zitten in de bouw werkt alleen maar als je stukken 
! hebt waar je e .e .a. op kunt beoordelen. Heb je die niet dan helpt dat ook niet. 1 

L_ --- -- -------- -------------- ! 
Risico's zijn nooit geheel uit te sluiten. Bouwen is een van dermate veel en 
vaak complexe factoren afhankelijk dal er zich over het algemeen wel 
onvoorziene situaties zullen voordoen . Echter dienen deze risico's zoveel 
mogelijk beper1d dan wel ingecalculeerd te worden. 

' Ri sico's dlenèiï-:zoveel mogelijk te worden vermeden. Er zitten in alle 
contracten al teveel risico's opgenomen. Een opdrachtgever kan beter meer 
geld uitgeven in de voorfase {ontwerp en uitwerking) dan meer,,,er1< betalen 
aan de aannemer (vaak een veelvoud van de advieskosten). 

·-1 

Risico's werken (niet duidelijk) vemiijden, besparing(?) er tÏoven op :zitten is . 
essentieel. zo-1 in kwaliteit, tiid en financien . 

- - -·-I ? 

Te vage vraag. 

r Risiëö's zoveel mogelijk vermijden. in latere fase verdien je dit temg. 

indien kwaliteit bepalend is in een project is het bovenstaande onzin. Het kost 
de opdrachtgever extra geld. Neem de tJjd voor de ontwerp-, uitw&kings- en 
aanbestedingsfase en je voorkomt veel ellende tJîdens de uitvoering. Ook in 
uitvoeringstijd!! 

'volgènsmij is een goede voorbereiding veel beier. De ad-hoc oplossingen -· -
tijdens de uitvoering zijn meestal duurder dan vooraf goed uitgedachte 
oplossingen. Als een snelle doorlooptijd voorop staat en je hals over kop 
moet beginnen, zou je een extra post onvoorzien op kunnen nemen voor het 

_______ meerwerl<: dat je dan nog teqen kunt komen. 

Conclusie: De tendens is. dat de risico's vooraf ingedekt dienen te worden. De algemene mening 
is dat •nsico's verschuiven naar de uitvoeringsfase' niet lonend maar juist 
kostenverhogend werkt 
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VRMG 13 

Antwootden 

Conclusie: 

DE PROJECTMANAGER 

Va,mtwoo«lelijkhed,,n in hei Rouwproed 
INT!oRVIEW 

Wordt naar uw mening de opdiächtgever voldoende geînfonnffrd OV81' 

wat voor een eindproduct hij/J:IJ krijgt ' Is dat altijd duidelijk bij die 
o~chtgever? 
De informatie zal op voorhand zo duidelijk mogelijk over worden gebracht. 
Vraag blijf! hoe een opdrachtgever d~ interpreteert 

Dit is een subjectieve vraag, hiervoor is de architect en het 
projectmanagement verantwoordelijk. als zij hun werk goed doen is het 
antwoordt JA. anders NEE. 

Ontwerpers en bouwkundigen moeten zich realiseren dat het 
, voorstellingsvermogen en Inzicht in tekeningen bij een (niet professionele} 
' opdrachtgever lang niet altijd is wat men ervan verwacht Hier is het de taak 
van de door de opdrachtgever aangestelde adviseur om het omwerp en 
uitvoering gedegen terug te communiceren. 

Afhankelijk van de kennis en kunde van een opdrachtgever. De bouw kent 
zijn eigen 'taal' en gebruiken die voor buitenstaanders niet altijd duidelijk 
is/zijn. Visualiseren met digitale hulpmiddelen is tegenwoordig een goed 
hulpmiddel. 

Normaal wel, wel opletten als opdrachtgever. 

1 
Nee, opdracht geven blijkt dit ook niet altijd te willen 'daar betaal je ik jullie 
toch voor'. 

! 

Ja 

Ja/nee. 

-··· -- -- ---------

Indien de opdrachtgever niet technisch ,s, wordt communicatie over het 
eindproduct altijd wat lasllg . Do0< de adviseurs moet er dan meer tijd in 
worden gestol<en. 

Hangt erg van het proces af . Als er een compleet bestek wordt gemaakt is 
het op zich wet duidelijk. De vraag is alleen of er opdrachtgevers zijn die dit 
helemaal doorlezen. Een goede technische omschrijving zoals in 

_ ver11oopb}'ochures kan dan een tussenvorm_ z.i~·•_n. __________ _ 

Opdrachtgevers worden over het algemeen goed ingeUchi over het eindproduct. 
Omdat de bouw zijn eigen · taal" kent, is he! visualiseten van de plannen voor 
opdrachtgevers tegenwoordig een handig middel. 
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VRAAG14 

, Antwoorclen . 

Conclusie: 

DE PROJECTMANAGER 

Vcnmtwourddijkhcdcn in het Bouwp<occ.s 
l l'lTERVlEW 

Wat 1$ uw mening over het informeren van de opdrachtgever mêt- -
betrekking tot de verdeling van de verantwoordelijkheden ? 

Dit wordt dutdeiijk aangegeven. 
Zelfde antwoordt als 10 natuurlijk, Ook hiervoor zijn de architect en het pm 
verantwoordelîjk. 

Verantwoordelijkheden moeten met name bij een niet professionele 
opdraciltgever zoveel als mogelijk aan de bouwkundigen worden 
gedelegeerd. 

Idem. En nog veel belangrijker. 

Hangt aan de algemene voorwaarden in het bestek. 

~Nee, maar dat valt ook niet mee. ook hier geld dat hij hiervoor professionals 
betaalt, Tip pas het ST ABU- regeling toe ' 

Ligt geheel aan hetgeen gecommuniceerd wordt; dit soort vragen kun je niet 
: algemeen stellen, omdat je altijd den~ dat de communicatie voldoende is. 

··· · Steeds vaker wordt de adviseur verantwoordelijk voor fouten in bestek. 
Vooral als de opdrachtgever geen leek is. 

lnd,en de opdrachtgever niet technisch is, zal e1' de verantwoordelijkheid van 
adviseurs ook groter worden. 

Is vaak onduidelijk. Door een goed startoverleg kan dat voorkomen worden. 

Hoe het met verantwoordelijkheden ligt. is niet altiid even duidelijk bij de 
opdrachtgever. Hiervoor huurt hij natuurlijk ook zijn adviseurs in 
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Atttwoorden 

Concluaie: 

DE PROJECTMANAGER 

\1«""1woordclifkhcx1<n in h<t flou-• 
1}/"J'ERVIEW 

Wit is uw oplniê ten aan2ien on ei. kwaliteit van de •nglneering 
•'•rn.d9 hel verleggen van (s-deeltelljk•l enginMring na.ar de 
uitva.,.nde p1rt1Jen7 
Kaders waart>trmen net e e.a dan ui1gewerlU moel worden"'™ duldeh;k 
naer de paroJ aangegeven :noi,ten WO(deo. In ale gevallen gefd dat één partij 
hel 011el2icht en eoördinatie behoort te houden . 

In een ll]d waann oe bouw su,eas mee, oog.iiiïëiiêÏÏien r= r ee~ 
claimcultuur, en omdat v~dêljld'leden duidt!fik moeten ziJn, ben ik 
hier tegenstande( van. Teveel problemen . 

. Ïn oogv,sel kan v00r een redelijk ~tdiseerd (woningbouW) ()(Oj<!ct 
met een uitvoerende adviseur v.w .b de eng!neering worden volstaan. In het 
l(a~r van de P"i•"°'"""9 moeten wel goede basis al$pr aken WOiden 
gernaak1 en een escape m011CLJk z~n. 
8~ wat ingew.k1<etder ut,trte,tspro,ecten is hel beter de engmeefing doOr een 
onafhaMtH,jk ad111<1sbureau te !aten uitvoeren en de aanbesteding in 
comoebtie u,t 1e voere,, Ook h>« 9ek:t wee, dal de kwaliteit en de pniktiscne 
ms.teau,g v-an e-en ad'llSevr van groot belang is. 
Een 900d ol)l,ebcl\lwde •e!atie mei een a<IVl$erende en tevens uitvoerende 
part1 me! goede ,eferenues kan evenwel ooi< goed functioneren 
Ee<:ma!lge j)IOjëden mt:i een (minder) bekende instaUateur / producent kan 
tot problemen leiden . Het secuw- natrel<ken ven referentie$ en het 
dooq;ronden van een dergél<jlt be4rijf O? basis van oompetenbes is een must . 

vèl'$Cl>illend. Meestal levert (1'0lled:Qe) engineenng niet liet optimale resunaa1 
(ge!d. kwahtert) voor áe opd,,...Jltgever omdat n,et alle moge~kheden 
optmaal worden atg~. of afstemming optimaal wordt doorgevoerd. 
Vaak is er een voordeel in tijd (ontwerpfase ve1val1) en geld (geen of weinig 
engineeringkosten van adviseurs). 

ua tijdsgebrek en bezuiniging op adviseur gebe<.:rt dit regelmatig maar het 
leid! tot kosten""1hoging en onverwactite bestultmgvo.-m;ng in wtvoefing. 

P a, oç dat je de gnp niet verliest/ ovcr2icht houdV beslissingsbevoegd bl1(,\. --

Kun je n iet •aigemeen• beanlWoOroen. . -
Hoe meer je engineenng naar uiM,erende partijen verlegt, hoe meer ie als 

1 een bouwteam moet wert.en: bij een aanbeste<ling werkt dat dus niet. want 
dan ben je · ove,gele\lel'd" aan de insdl1i)Ver. die "bepaalt dan· . 

~-Kwabtt--t iS d{)()(gaan, -~ i 

He! sturen op kwai~e• wo,ot moeit.Jker Oo• veroor,:aikt hel grotere 
financiële ns,co·s 

· Hiêrtiij oppassen dat er geen zaken russar, wal en sth,p :eri,cÏ,Ïi<Ömë:Ï AÏ~ 
alle partijen op een goede """'ter aan !alel Ztllen l<an t>et tot slimme 
opk>s~n iet<le_r;_ _ __ __ 

Het veooggen van (gedee!telii ke) engineering naar urtll~nde partijen kan een 
besparing van tijd en ; el<i in de ontwerpfase oplevetun. Deze \/OOfdelen komen ten 
goede aan de opdrachtgever. 
De grip vertiezen op het proces, weinig inncvaoof onl\Nerp, en koslenvemogende 
werking in de uitvoering worden wel als •all<ui!en aang.emelkt Door een juiste 
samenstelling van het boVWleam is dai te ...-mijden. 
Een escape-mogelijkheid (in de vorm van een afstandverl<larmg) is zeker van belang. 
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2 PROGRAMMA VAN FUNCTIE EISEN 

2.1 O!J!!nisdlie 

2.1.1 Gebruik 

H et gehele complex Zdl ontwikkeld worden door ·P~rpetum Progress Int. bv'. 

Met het oog op de ontwikkelingen die er gaande zijn rondom camping "Flevostrand• 
(de bouw v•n hel appartemeniencomplex "flevoport• en de in aanbouw zijnde bungalows 
"'Buitenplaats VelU\'\'efTteeri be5taat er behoetle adn vernieuwing van de besraande cemrale 
voorz.ieningen van de camping. 
De bedoeling is dat de e-r ook vanuil de appc1rw.men1en en vdnuil de bungalows gebruik 
gema..1kt kan \\'Orden van de rentrale vOOfzieningen van de camping. 

2. l ~ 

2.2.1 Terrein 

De bouwkx.c1tle betreft het terrein, omsloten door de projec:tgrt>ns {zie biildf!?C 1 }, Wdclrop zid, 
ook de huidige centrale voorzieningen bevinden . 

Bij de nieuwbouw d ient fwt terrein zo ingerich1 te "n'Orden ct.:n de foe,gdngen rot her cen trale 
voon..ieninge-ngebied vanaf de drie hoofdk>citties kdmping. bungalO\VS en apparl'ementen) 
uitnodigend ove<komt De zichtlijn V-i40 de entr~ van,d df' camping naar de- dijk d ient te 
worden gehandhaafd. 

Tevens dient rekening gehouden 1e worden met eisen met ~trekking tot de bereikbaarheid \.'.tn 
en rondom de gebouwen d<x>r brandweer, mnsbedrijven, vuilophaaldienst etc en ten behoeve 
van de bevoorrading van de winkel{s) en snad.taria. De bPvo0rrdd i11g dient onopvallend plaat5. 
re kunnen vinden. 

2.2.2 Peil 

Als peilm.iat za l wordeo c1angehouden hei pei l rer plaatse van de- entree van het bestaande 
zwembad. 

2.3 Bouwwerk"1 

2.3.1 Best~ bouwi..-..i<en 

Om de rp,alisatie van de n«:'u~-e g{"bouwen mogeliJk re n1.1ken zulli'fl e-erst de bestaande 
opstallen gesloopt dienen 1e worden bestaande uit; 
• het o .... -erdel-te zwembad met buitenbad 
• de supermarkt 
• caié res1c1urant snackbar "De Brink . .. 

• het jeugd<.-emrum 
• de bestaandt' terrein inrichtingen ffi bestrating binnen de projengrenz<>n. 
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2.3.2 Randvoorwa.,rd<,n, nomwn en voorsch<ihen 

De nieuwe bouwwerken .:tls genoemd onder 1.3 dienen zo gesituee,d te wo,den da1 er met een 
minim~le persone,elsbezetting een g~e controle mogelijk is. 
Verder dienen het restaur.rnt en het Z\.'--embad naitSt elkaar gesitueerd te worden. 
Op bijl.,g,- 2 is aangegeven hoe de onderlinge relaties zijn van de diver5" gebouwonderdelen. 

Voor dl~ bouwwerken gelden de volgPnde rdndvoof\vaarde-n, normen e-n voorschrihen, 
provinciale ~n gemeentelijk~ regels: 

• Bouwbesluit 2003 
• Besteinmingsplan 
• Plaatselijke branch, .... -eervoo(S,('hrihen 
• Plc1atselijke richtlijnen vanuit de nutsbedrijven 
• Rich11ijnen voor sociale veiligheid 
• Arbo-wet en bouwprocesbesluît 
• WHVZ (Wet Hygiëne en Vei l igheid Zwemb.,,denJ 

Specifieke normen en voorschri ften worden per gebouwonderdeel aangegeven. 

Overeenkomstig het vîgerende beMemmingsplan Veluwemeer en omgeving. bijlage 3, mag )O'l. 
van het bebouwingsvlak worden bebouwd. Bij het onrwerµ van de gebouwen dient rekening 
p,ehouden te ,VOfck-n met een ma,.; imale bouwhoogte van 9 ~,er bij een goothoogt~ van 6 
meter. Op deze algeme,w De'pillingeo, l'llE"t uitzonck-ring van he1 bebouwing.4-peffenldgt>, is een 
vrijstelling van 10% mogeli jk mits goedke,ing van burgemeester eo wethouders. 

2..33 R.uimtest.a.l 8.asiiprogramnw Centrale Voorz~ingf'n 

Op de ruimtestaat {bijlage 4) worden alle specifieke ru inuen (p(>r gebouwonderdeef} opgE"SOmd. 
Deze oppervldktegegevens zu llen als uitgangspunt ge-kien voor het ontwerp. 

De ru imtestaat is opgebouwd overeenkomstig hel Pv( . 

~ beg.rippen vloeroppervlakten worden in&--. ruimtestc\at omgezet in BVO. 
De omzening van nutti)t oppe-rvlak tot bruto v loeroppervlak wordt overeenkom~1ig de 
NEN 2580 · oppervlakten en inhoudro van gebouwen· t1itgewt>rla. 

• Bruto oppe,vlak wordt als 100 % gerekend t.b.v . bouwko>1en. 
• Hiervan is ca. 5 '1. constructîeoppervl<tkte: gevels, wanden, kolommen etc. 

• Resteert het Netto vloeroppervlak, groot 95 ~. 
• Hiervdn is ca. 10 "- ve-rke,ersruim1en: gangen, hallen , trappenhuizen. liften, entree, 

tevens technische înstallalieruirnten. 
• Resteert het Nuttig vlOE"roppervlak, grool 7S ~ 

• Hieronck>r zîjn de gewenste vierkante meter!- van dlle ruitnt("n opgenomen. 

De ruimrM:tdat is opgebouwd van nunig vk,erOpPf'<vlak via netto vloeroppervlak naar bnno 
vloeroppervlak. 
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3.1 Uit~nlen en r.mdvoorwaarden 

3.1.1 B<,grenzing en locatie 

In de centr.11.- voorzieningen z.ll ~n horec--dgel~nh,eid bestaand@ uit een snadbdr en een 
re$1aurant c ·snackrariaï worden opgenomen. In de sndCktaria zullen de be.zoekers gebruik 
kunnt>n ma L.:en van ttn pla te SE""rvice. Ht>t is de ~ling dat er een aparte- snackbar komt 
gPschak,~ld aan de snadctc1ria. 
Teven!- di('nt t>en bar nw,t de uit'-t raling van e,en Engelse Pub Ie worden gE>fE"-dliSE'f'rd. 
De drie gebruiksfuncties dienen rondom een centrale keuken en magazijn gesitueerd te worden. 

De snacku~ dient te zijn ingericht met ca. 60 zitplaat!-en. Dè snackbar doer allPen dienst als 
uitgifte. Voor dt> Engelse Pub dien, rekening gehouden t.e worden met ~.a. SO bezoekers. 

Voor de drie gebruiksfuncties dient een terras 1.b.v. -tO zitplaa~ opgenonwn te worden. 

De horeG1gelegenheden dl(.'nen gericht. te zijn op een centraal o ntmoeti11gsplein, gesilueerd te 
midden van de centrale voorzieningen. h dient tevens e<>n directe link l<' zljn tussen de horeca 
en de zwemb;,dt>n. 

Dt> bevoorrading dien1 z_o onopv.illend mogelijk te kunnen ge!-Chieden. 

3. 1 .2 Gebruil<,rs 

De horecagelegenheid is alleen bestemd voor de gasten vdn de campil\l?-, en de bewoners van 
hel appdrtementencomplex Fk>voport en bungelowpark de Builenplaats. 

3.1.3 Ambitienive,u 

Er dirot ge,streefd te \\-Orden naar een gemiddeld afw~rkingniveau. 

3.1.4 Randvoorwaarden 

Aanvullend op de onde, 2.J .2 genoemde randvomwaarden gelden de volgende a,nvulii"b"n; 
• Handbo<>k Geboden T 0<>gang 
• NEN 1814 ToegJnkelijkheid van gebouwen en buitenruimten 
• Rich tlijnen voor socia le w,iligh~id 
• Arbo-W(~t en veiligheidsl~luit restgrOP-peo 
• Milieu~. 
• HACCP regelgeving 
• Keuringsdienst van \"Jaren . 

Indien nodig worden in O(' tekst de specifieke normen en voorschriften aangegeven. 

3.2 Ru imtrlijlc.e eisen 

De horecagelegenheid d ient minimaal uit de volgende ruimten te best.ian : 
• entr~ 
• snacktari.:t (plat~rvice) 
• snacl-b.ar h 1itgifteruimt~) 
• oor (eni,..,lse pub) 
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8 RANDVOORWAARDEN 

8.1 Financiële rarnt.oonwaarden 

804.019- Ct.•ntr.tlc Vot,r1.W'!uingr"t1 flevm:tr~ld 1e Biddinstlf.l iLt!tl 
PROGRAMfl.V. VAN f::IS(N 

µ.18.ina: 25 

Hf-'-1 StK.1lti 11 gskm.reoo,1erzicht wordt door PerpPtum Prog.r~s Int. b.v. v.lslgMteld. 
Dit onderdeel wordt niet op~nom<>n in het PvE. 

8.2 Tijd 

Er dieor gesrreefd te worden naar afronding van de Voorlopig-Ontwerpfase mt,:fóo febniari 2005, 
vooraigaaod a.a.n de verkoop van de appanementen v,rn Flevoµort . 

De pla1111in~ wordt bij de verdere planuitwerking opge,1eld. 
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21_PLAN VAN 
AANPAK: DHV 
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DE PROJECTMANAGER 

Wator1eid ir~ M aatschappij Overijssel 

DEFINITIEF 

~"'->••o 
<Mlwm 1 G loOPl-1il-97 

,.r,4 :;ç,:i.,,,,;-.,.,,.; .. ~ "SL,'l'tÖ7Mli"ft~1l 

l ~ O,f'W ,1,,.,e 1,-,.. 

~;//' ,, 
$ 

Plan van Aanpak 
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2 PROJECTUITGANGSPUNTEN 

De uirgangspuutcn voor de drie dttlprojectcn rijn hk:roodcr uite.eng~ci . 

Ocganisaric: 
contraasn1Jctuur geb.lSC"t"n1 op het Bouwrcammode.J: 
deelnemers aan lltl bouwproce!: 

opdraclugever \\'MO i, Zwolle: 
architect Arctûtectenburcau Hebly te Zwolle; 
adviseur C011s·u·uci:~ Sme1 P,1rmers BV t~ Zwolle; 
oruu-crpend instaltaceur W Unica re Zwolle; 
t)mwerpe.nd insla llateur B Fa, Kk)ekke tt luseu; 
111~.ns-- & milieu adviseur OHV AIB BV IC Amcrsfoon : 
:?dvi.,""\Jr ka111oorcotlCcpccn OlfV AID BV ,t. Amersfoort : 
houw!,.\.mdig aannemer F-.t. Bosch BV tt' Olst; 
M<l\\1)rojeconanagCfllC!ll OHV AIB BV IC Alne~n: 
vc:rJer nors.bedrijven. tOC<scndc ÎllStarulcs, kvcr:ux:~. 

Kw.tliteil : 
Progranuna "--an Eist:n d.d . april 1997 
Mt-ns- & milieu Prog-ram.1113 va., Eisen~ d.d. april 1997 

OHVAIIJRV 

WMO wenst d2t ~ dnc regiokantoren zoveel mogelijk dezelfde kwaliteit krijgen en fflj 
,,tx)rkcur dezel fde oplossirl'e>te:n en voorzlt'.nmi~n. behoudens ûe :ianpa.ssingen l?:ll gt'!\'Oig ~ 

,·.in terrt:ia, omgeving. logistiek. \'i!,.tt:rende voor.sc.hriflen en spte iflek.e gebruikerswensen. 

t..oc.uie: 

Tijd . 

re!!i0 West 
n:g, io MJdckit 

regio Oost 

Pascalwi:g 

Wt•sienna..u-Noord 

,·oon"11rende ;ia.npak 
(lvcrall -tijd.scht:nu uudc r 1e bepalen) 
ui i.\'C\tÏlng ;n bou,V?1:1rorncn. 

Kosten: 

te Zwolle: 
Ie R.!.a hc: 
lc Hi:ncd<.) 

1aakstcllend mvötetingsbudger dd . 5 ~tmlx:r !997 {r<)(aal / l6,8 rmljoen. excl . WMO 
begdeiding.sb.-us1~ 

De lnfo1Tnaü~ over de lokaties is rum omwcrpende partijen ,-er.trekt . Rijzonckrhcdc-n zijn· 

- ,,oor Regio West: inpassing in bcsca:mde situarie 

- voor Regia M?ffi! cn: de Jok:auc m Raalrc is mo.men1.1.-cl nos onzeker 

- voor Rc~b Oosi: · ter re in v:in J 5<X.I m2 wonh ;v;r.g_ekudlt in \Vc~,tt.:nn,;t:1t-Noord ix Hengelo 

.. -...,,~.,,,~..,..,,"A"ï°'"'';-.-:' 
lsil'"- -'O:»N .... 1; 

.. ...,..,... ... , -HO .,. 
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OH\' AID BV 

6 KOSTEN 

6. 1 lm·'esterin;:spl~ n 

Voor het lnv~steringsplan wo rd'! Yef"\l,'eZt::n n.u r het im-estering.~ostenbudget als o nderdeel v:.m 
~t Programma v;in E~n van DHV AIB. :,.lader uitwerlcf!.11 . 

6.2 Kostt'·a t,n,i-akiu.g 

Bij .aanv:mt van het omwerp stdt de bouwprojectrn.a03ga in OVC'f'leg met WMO ~'11 taak~dlend 
budget voor de tx>uwkoSte-n op. 
Ik architect tn de .!dViscurs d ienen het c ntwerp binnen d:tt t..'\ak.sleUende bodgct ie \"Crzorgen. 
li.~l taak:stdk:n:::k bodget is afgö"tcmd op hci Prog.ramn1., v;an E..isen. 

6.3 Pdjsvonuing 

De architci.1. de adviseur$ en Je onrwcrpcnd ntStallatcurs nmwc:rpen op bas&& v.m ten 
tMkstdlcnd budget. A:m hci cindc v;m de fase Voorlopig on1werp maken de architect e:11 de 
consrnJCt ic-a<t"·istur enerzijds en de boowku.00~ .unneme:r anderzijds . onafhankcJijk van c:lk:u:tr , 
een clcrncntcnbcgr~U~ . 
De projcctnu.mgcrs omvangen b(-idc begrotinxen. vergelij ken dae en de bou\1,-projcctm:inagc:r 
organiscen een o,-erkg om eventuele verschillen n~dcr 1e he-spreken. Hel uiteindelijke rc:sullaat 
1noi..~ binnen tk fi nanciëk uiqµl'Qt !,,1)Uflll!!1 \·alltm . 

l)e omwerpcnd in:s1a lla.tcurs maken <en clc:nK.·ntcnbé_groting. Deu: w-ordl gctoetit door 
DIN AIB. 

In de fase" f)efiniticf 0 111 w~1v wordt deLClfde procedure herh.uki . 

Tijdens h...1 (m1wcrp,prnt'.C'S Wûrdcn de tOS1en van gi:koz.cn oplossingen v0vndunmd gd oc.1~t door 
d1! bouwk.u~îge aannemtr 

In de f:1,-c Boow\:oorbcrctdîng stellen dl! bouwkundige unncn~r en de ins1aJh1.teu ~ een \ )fl(:11 

a.ttUlt:tner~b!rO:Îll~ op. u)C(R' gebaseerd op de fin,uk.:téle uilg:.tng..spunf~-n v:.tn de vorige fase 
Deze worden gót0t.1st (kx>r DH\' :-\IB in sarnenw,:rkin~ mc.1 arch it~t en coaslructeur. 

-:..,.,,1,,;,.scç u ....... 1-11 ' "'~""' _.. 1:. .... ~. 1,;r. 

. 11. 
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22_PVE: KANTOOR 
ZWOLLE (DHV) 

-----L-------
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Waterteiding Mij Overijssel NV ~T//' 
✓ 

8 

Programma van Eisen ------------------
D•fl11ltl•f 

,,.,.,,,, .. ,,,1 -0 1 -0 0 1 

,,., ,, ... . , .. 11 1997 

r•g l a,,e o e "11•m• • , v El!.f'ff O& , lll lll' 

·Dt<V~IN.-civrio---.. 

Kantoor regio West 

te Zwolle 

• 
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DHV Al.9 BV 

INLEIDING 

I.J Procr- un Ei-

1.1.I D,f"mitJe m stroctuur 

Dtl programma van eisen beslut uit een geordende vcn.arneling gegevens die de huisvesüngs• 
t>ebocftc wecrgccfi volgens de volgende indeling: 

f'unctic~iscn : beschrijvîng van de gcbruikersorganiwic co -.activiteiten, 
die nodig zijn voor de huisvcst~nscqucnücs. 

Ruimte eisen : rulll'Uebebocftc en rcJ&1ics russen de ruimtrs . 
Technische eisen: algemeen, our ruimte (groq,) en/of elementen geordend. 
Beddvcrwl.Chting: beschrijving van de gC"WCnste arcttitectonischc en 

stcdcbouwlwndige kwaliteit. 
lnleme randvoorwaarden: randvoorwaarden ~ncbtgevcr. 
E.uemr randvoorwaarden: randvoorw~den derden bijv. overheden . 

1. 1 .2 Doà ea ........ 

Het Programma V>D E,en voor de drie n:giounlomi: 
legt de eisen en wensen van de WMO vast. 

is het uitgangspunt voor architect en adviseurs (=onderdeel van ha comract) bij het 
ontwerpen, 
is het uitgangspwtC voor de raming van <k investeriogsk.osten en 
is het 1ocuingsdocwncnl bij de bcoonlding ,..,, de vcrsdtlllende fasucwl<a1en (voorlopig 
OIIIWotJl , ddiniticf 0111wttp en bes{eldcen. 

De projecunanager zal muwies op dit progrunma bij dienen te hoodoo t.b .v. kosten en 
tijdbehee.-.ing. 

1.1.J 8-blkban --
Als uitgangspum voor dit programma v-an eisen zijn onderstaande documemcn gebruikt: 

SamcnvJ1ting ~ndmodr. d.d. 5-12--1996 
Progranma van Eiren in hoofdlijnen d.d . 3-12-1996 

1. 1.4 Her proJ,ct 

Bij WMO zijn vanaf I jonuari 1997 drie aploiutie,egio's ingericht: West , Midden en Oost . 
Dcu: regio's zijn intcgrul verantwoordelijk voor het primaire proces en de operationele 
oodustcuning en woroeo bestuurd door ceo regiomanager. 
Een deel van de pcr<oocle bc:r.eaing van WMO is vcnlecld over dc7lC regio·, en het rucven is 
om de mcdewa-kcrs zo socl roogelijk (cvcm,cd tijdelijk) gez.amenlijk in een gebouw per regio 
te huisvesten. 

1.1.5 Aaa bui"adn& Ie Slellea mm 
Uitgangspulll voor de huisvc,ting per regio is primair = kanworl>estemming, wurt>ij de 
invulling van maguijn en werkpluts wvccl mogelijk dtcnt te worden vcnnodcn. Hiermee bn 

W~ Mi n,..,1111" ttV 1""4"; ~ Weoi 
~"°''eU:'M)l.lAP 

, .... 9'7. 

- 5 -
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DHV Al& BV 

6 INTERNE VOORWAARDEN 

6.1 Ftmncifl• ·-

Aan de band van dit Programma van Eisen nJ een raming van de invcstcriu,gsk.ostco worden 
opgesteld . 

6.2 Tijd 

SqlVUl zal ccn tijdichema opgCSlcló worden op w,:lke wijxc de dnc regiokantoren in 
samenhang - elkaar ontwikkeld zullen worden. inclU5ief de beslissingsprocedures 

6.3 111- en mllku Yrimdelij)d,oid 

A•n dit Prognmma van eiS<ll is zoals tttder venneld een vmo-docum<nt gekoppeld in hel 
kader van M&M en attcnwievc bnmorconccptcn. 
Het algemene uitgangspwv: is het in bet visic>-documenr be>cluevcn Plus-pakket. Tijdens de 
oncwcrpûse dienen de opties van het E<o-patkct per op<ie op hun finaocitle twlburheid en / 
of (WMO-) uitstraling te worden beoordedd . 

•~ W:ij O-î,Mfl'O' t M....,.__ """' 
CS1,IIUP'M,l"\~ .-.-., 

k..,nl lM . ...,.,,;,, 

. 38 . 
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JlüV AIB IV 

7 EXTERNE EISEN EN VOORWAARDEN 

7 .1 s..t.mminpplao 

De voor de respcaievdijkc localiies gekicndc bestemmingsplanvoorschriften zijn \'Toegtijdig 
beschikbaar. 

7.2 Tedmiscbe Toonra&rdm 

De aan de kJQtios verbonden nadere tecbni<chc voorwaordcn komen in de vervolgfase nader 
aan de orde (bodemgesteldheid, milieu, rioluingcn, enz. ). 

7.3 Wct-ea~ 

Voor de nieuwbouw rijn de eisen gestt.ld door dt overheid, nutsbedrijven en brandweer van 
tocpa.sing. Dit betreft de navolgende regelgeving: W<>. op de ruimlelijke Ordening, de 
Woningwa. her Bom.-besluit, de Wtt Milieubeheer (WM), de ARBO-we< mot aan\Ollllende P
bladcn, het Bouwprocesbesluit en de aan de regelgeving gekoppelde oonnen van het Node,lands 
Normalisatie lmtituut. 

Tevens zijn van locpas,ing de op grond van de genoemde regelgeving vastgestelde voorschrif
ten zoals he1: bestemmingsplan en de bouwverordening. 

7.4 Veillghdds- en Gaondbddsplao 

Tijdens OQ{WCrp co uitvoering z.al voor de bouw van hec centrum een Vcîligheids-- en Gczond
heidsplan nlOCICtl worden opgeswd. Hierbij diert ook aandacht besteed te worden aan V &G
eleme:nun tijdens de gcbruiltsfue van her gebouw. 

7 .5 Toegankdijkbàd 

He1 gehele gebouw moet bereikbaar en toegankelijk rijn voor minderv:lliden. Het gebouw dient 
1e voldoen un de richtlijnen zoal< beschreven in het "ll>roboek voor toegankelijkheid 
(voorhoen Geboden Toegang)". uitgave Misstt 1995 ter verlu-ijg ing van het hierbij behorende 
vignet . 

°W~IIC MfOt,n~NV I N;.,...._ Wt:e 
C""!\l'Mll,JPM!f'\.'BlE"IWOfkAI' 

, ...... 1971, ...___ , 

. )9 . 
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23_BERNADETTE 
BERENDS 

Het interview met Bernadette Berends is 
afgenomen om een beeld te krijgen van de 
projectbeheersing en kwaliteitszorg van een 

andere organisatie. 

Bron : Grontmij 

-----L------
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Het proces van de huidige initiatieffase zoals 
in meerdere projecten bij Grontmij I Stoel 
Partners wordt gebruikt. Het schema laat het 
proces zien, van het idee van de 
opdrachtgever tot het besli sdocument. 

Bron : Grontmij I Stoel Partners 
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25_EVALUATIE 
PROCES 

In een bouwproces moet worden geëvalueerd. 
De evaluatie is tevens een proces op zich. Een 
proces dat goed moeten worden uitgevoerd 
om de feedback van nut te laten zijn. Vaak 
wordt er geëvalueerd om te evalueren. 

Bron: New Era Of Management 

~---------1L------

Feedback 

Aanpassen Standaard Aanpassen Prestatie 

i 
Strategische L .......... .......... 1 Vergelijk 
Doelen r ~ ~ Prestaties 

Feedback 

DE PROJECTMANAGER 

Geen fouten 

! 
Niks doen of 
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