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Voorwoord 

Het voor u liggende verslag is het resultaat van de eindstudie verricht voor het doctoraal 
examen aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
De eindstudie is verricht bij Bouwbedrijven Jongen BV te Landgraaf en Aannemersbedrijf 
Van Zandvoort te Heerlen. 

Het project heeft als doel het maken van een model voor de beheersing van de 
informatiestroom bij grate bouwprojecten op basis van een regiecontract bij Bouwbedrijven 
Jongen B.V.. Het ontwerp dient ervoor om voor Bouwbedrijven Jongen B.V. als hulpmiddel te 
warden gebruikt om grate werken in regie in de toekomst volgens het kwaliteitssysteem te 
kunnen uitvoeren. 

Mijn dank gaat uit naar Bouwbedrijven Jongen B.V. en aannemersbedrijf Van Zandvoort 
B.V., die mij in staat hebben gesteld dit onderzoek uit te voeren binnen hun organisatie. Een 
woord van dank gaat daarvoor uit naar dhr. Birkhoff, als bedrijfsleider verbonden aan beide 
bedrijven en al mijn collega's bij beide bedrijven. 
Tevens ben ik dank verschuldigd aan mijn begeleiders van de Technische Universiteit: 
dhr. Schaefer en met name dhr. Vissers die mij gedurende mijn afstudeerperiode met raad 
terzijde hebben gestaan. 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar mijn ouders die mij altijd voor meer dan honderd 
procent gesteund hebben in makkelijke, maar vooral ook in de moeilijke tijden. 

Heerlen, maart 2001 
Kim Maas 
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Samenvatting 

Bij de verbouwing van de productiehal van een bakkerij in het zuiden van het land 
ondervinden aannemersbedrijf van Zandvoort en bouwbedrijven Jongen B.V. , die beide deel 
uitmaken van Volker Wessels Stevin Bouw & Vastgoedontwikkeling Zuid B.V ., een aantal 
opmerkelijke problemen. 
Aangezien de opdrachtgever de omvang van de werkzaamheden voor aanvang niet kon 
voorzien is besloten om het werk op basis van regie uit te voeren . Dit regiecontract wordt 
gebruikt in gevallen waarbij de totale hoeveelheid van de prestaties, die van de aannemer 
worden verlangd, vooraf niet bekend zijn . Echter voor Bouwbedrijven Jongen is dit het eerste 
grate werk dat ender deze omstandigheden wordt uitgevoerd. In het huidige 
kwaliteitssysteem zijn geen richtlijnen opgenomen hoe de vrijkomende informatie bij zo'n 
project moet worden vastgelegd. Het kwaliteitssysteem dient om opdrachtgevers een formele 
waarborg te kunnen bieden dat de door Bouwbedrijven Jongen gerealiseerde projecten en 
geleverde diensten aan de overeengekomen eisen voldoen. 

Daarom is de doelstelling van het onderzoek het maken van een hulpmiddel voor de 
beheersing van de informatiestroom bij grate bouwprojecten op basis van een regiecontract 
bij Bouwbedrijven Jongen B.V .. Toelichting bij deze doelstelling : 

• Beheersen is te verstaan als enerzijds het organiseren van de informatiestroom door 
middel van documenten en procedures en anderzijds het terugkoppelen van de 
gegenereerde informatie naar de projectvoorbereiding en financiele administratie van 
project en bedrijf . 

• Het betreft zowel de verwervings-, voorbereidings-, inkoop-, en uitvoeringsfase. 
• Het ontwikkelde hulpmiddel moet aansluiten op het bestaande kwal iteitssysteem van 

het bedrijf. 

Door middel van de bestudering van bestaande informatie en door observatie , maar zeker 
door interviews te houden ben ik tot de oplossing van het probleem gekomen. Omdat dit het 
eerste project is bij Bouwbedrijven Jongen is er weinig bestaande informatie voorhanden . De 
kennis is aanwezig bij de medewerkers , dus door middel van interviews heb ik deze 
informatie inzichtelijk proberen te maken. 

Het uiteindelijk ontwikkelde hulpmiddel, het beheersingsmodel regiewerken , dient ervoor om 
tijdens bovengenoemde fasen alle vrijkomende informatie vast te leggen. Per fase en per 
werknemer dienen een aantal onderling gekoppelde formulieren ingevuld te warden. Op 
deze manier wordt duidelijk wanneer welke informatie is vrijgekomen of verzonden . 
Echter aangezien dit een eerste project is, is de uiteindelijke werking bij nieuwe projecten 
niet geheel zeker. Het model dient in de toekomst bij nieuwe grate projecten op basis van 
een regiecontract te warden toegepast en zonodig te warden aangepast om het model te 
kunnen gebruiken onafhankelijk van de soort opdrachtgever. 

Kim Maas id: 427226 5 
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1 lnleiding 

1.1 Het afstudeerproject 

Reeds tijdens mijn stage ben ik, in overleg met Bouwbedrijven Jongen B.V. waar ik op dat 
moment stage liep, op zoek gegaan naar een passend onderwerp voor mijn 
afstudeeronderzoek. Al snel bleek bij de uitbreiding van een bakkerij te Kerkrade de 
uitvoering niet te verlopen zeals gepland was. Met de verbouwing van de bestaande 
productiehal van die bakkerij op komst leek dat project een prima plek om problemen tegen 
te komen en op te lessen, dus op dat project af te studeren. 

1.2 Problematiek bij de interne verbouwing 

1.2.1 Het bouwproject 

Bij de verbouwing van een grote productiehal van een bakkerij in het zuiden van het land 
deden zich voor de bouwkundig aannemer een aantal problemen voor. 
Met name door grote onzekerheden bij de opdrachtgever in verband met het wel of niet 
doorgaan van de sluiting van een nevenvestiging, liet de definitieve goedkeuring voor de 
verbouwing lang op zich wachten. Op het moment dat de beslissing viel om een fabriek te 
sluiten resteerden nog slechts 32 weken tot die daadwerkelijke sluiting. In die 32 weken 
moest een groot gedeelte van de machines worden ondergebracht in de productiehal van de 
te hand haven bakkerij in Kerkrade. Gezien deze beperkte periode was er nauwelijks tot geen 
voorbereidingstijd voor de architect en de constructeur om in samenwerking met de 
opdrachtgever de verbouwing in kaart te brengen. Daarom zijn de bestektekeningen zeer 
summier en dus niet als bestek te beschouwen. De gegevens waarmee de aannemer meet 
werken zijn niet voldoende om een begroting uit te brengen. Dit is een probleem, aangezien 
de aannemer geen grote risico's wit nemen en daarom een zeer hoge begroting, met daarin 
een aanzienlijk aantal nader in te vullen stelposten, bij de opdrachtgever zal moeten 
indienen. 
Grote onzekerheden over de uiteindelijke omvang van de verbouwing en de hoge 
begrotingen die door de aannemers zijn ingediend hebben ertoe geleid dat de opdrachtgever 
op advies van de architect en de constructeur heeft besloten het werk op basis van regie uit 
te laten voeren. 
Daarbij is een directie gevormd, bestaande uit de opdrachtgever, de architect en de 
constructeur. Samen met de bouwkundig aannemer en enkele installatietechnische 
aannemers vormen zij een "bouwteam". Dit is geen zuiver bouwteam, aangezien het dit 
contractueel niet is. Echter omdat de samenstelling van dit team en van een zuiver 
bouwteam gelijk zijn, zal ik dit in het vervolg van dit verslag een "bouwteam" noemen. 
Aangezien nu niet wordt gewerkt met een begroting is de aannemer het overzicht kwijt op de 
financiele afhandeling van het project. En uiteindelijk draait het daar allemaal om. Reden 
genoeg om dit aspect grondig te onderzoeken in combinatie met het feit dat afgezien wordt 
van de werkwijze volgens het 1S0-systeem [1 en 2], waarover later meer. 

Kim Maas id: 427226 6 
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1.2.2 Het aannemersbedrijf 

De aannemer in dit zogenaamde projectteam is in dit geval aannemersbedrijf Van Zandvoort 
B.V., waar ik mijn onderzoek heb mogen verrichten. Dit bedrijf heeft nog nooit een project 
van degelijke omvang op basis van regie uitgevoerd. 
Aangezien van Zandvoort volgens de richtlijnen van Bouwbedrijven Jongen B.V. werkt, 
hebben ze te maken een overkoepelend systeem. Meer informatie over beide bedrijven is te 
vinden in bijlage 1 . 
Bouwbedrijven Jongen B.V. is een middelgrote bouwonderneming die zich richt op 
woningbouw, utiliteitsbouw, restauratie, renovatie en onderhoud. Projectontwikkeling in de 
sectoren woningbouw en utiliteitsbouw behoort eveneens tot de kernactiviteiten. Geografisch 
gezien heeft Bouwbedrijven Jongen B.V. als werkgebied Zuid-Nederland. 
Bouwbedrijven Jongen B.V. beschikt over een kwaliteitssysteem om opdrachtgevers een 
formele waarborg te kunnen bieden dat de door Bouwbedrijven Jongen gerealiseerde 
projecten en geleverde diensten aan overeengekomen eisen voldoen. De laatste jaren wordt 
steeds meer duidelijk dat er een sterk verhoogde aandacht is voor kwaliteit in het 
bouwproces. Belangrijk ook zijn de mogelijkheden die de huidige communicatietechnieken 
bieden, daardoor neemt de informatiestroom richting bouwplaats alleen maar toe en wordt 
de voorbereidingstijd !anger [3]. 
Echter in dit kwaliteitssysteem komt een werk als dit niet voor. Richtlijnen om informatie vast 
te leggen zijn er niet. De voorbereidingstijd zou !anger moeten worden , echter bij dit project 
is die tijd nagenoeg gereduceerd tot bijna nul. 
Met het oog op de toekomst, waarin verwacht wordt dat dit soort projecten op grote schaal 
zullen worden aangepakt, zal het kwaliteitssysteem hierop moeten worden aangepast. 

Kim Maas id: 427226 7 
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1.3 De kwaliteitsgarantie 

1.3.1 Het kwaliteitssysteem 

Het kwaliteitssysteem beschrijft de gehele 
organisatie van de onderneming. De nadruk ligt 
hierbij op de organisatorische verhoudingen, de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden met 
betrekking tot het aspect kwaliteit in het totale 
ondernemingsbeleid . 
Het kwaliteitssysteem is van toepassing op de 
totale organisatie van Bouwbedrijven Jongen B.V. 
Het kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen van de 
internationale standaard ISO 9001. De 
Nederlandse norm NEN-1S0 9001: 
Kwaliteitssystemen [4] . 
Het model voor de kwaliteitsborging bij het 
ontwerpen/ontwikkelen, het vervaardigen, het 
installeren en de nazorg is hieraan equivalent. 
De keuze van NEN-1S0 9001 is gebaseerd op het 
feit dat met name bij projectontwikkeling de 
ontwerpactiviteiten geheel voor 
verantwoordelijkheid van Bouwbedrijven Jongen 
B.V. kunnen komen. 
Het kwaliteitssysteem is te alien tijde 
ondergeschikt aan van toepassing zijnde 
wetgeving en specifieke 
regelgeving voor de bouw. 

Kwaliteitshandboek 

bouwbedrijvcn Jongen B.V. 

-· -.11• ..M_ 
r:-:.~:~ 

Figuur 1: Het kwaliteitshandboek zoals alle 
medewerkers het ontvangen, met voor de 
functie specifieke inhoud 

··--·-·· 

\\ ,o .. llca,.IJ: 
11 ........... ~ .. 11 J1t : 

·--

lk ltfd, 
l )rp.;,.,,tl._, 

...,,u(',loll1t.,cu 

' 

I i, \ ............... , 
1 , , I : 1 \ \ \ ,.,_,,.. 

l••l.1111•lk_'
f ~U, f'11!1 

Figuur 2: Het kwaliteitshandboek, voorbeeld van he! eerste 
gedeelte met de opbouwstructuur van he! kwaliteitssysteem 
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Opdat het kwaliteitssysteem voor alle betrokken partijen in een maximale toegankelijkheid 
voorziet, is gekozen voor een hierarchische opbouw. Op deze wijze is het mogelijk snel de 
van toepassing zijnde procedures te vinden en is de onderlinge samenhang steeds duidelijk. 
Tevens levert de hierarchische opbouw een bijdrage aan de onderhoudbaarheid van het 
systeem. 
Het kwaliteitssysteem [5] waarmee Bouwbedrijven Jongen B.V. de kwal iteit van haar 
producten en diensten veilig stelt bestaat uit 3 delen , te weten : 
Deel 1 : Kwaliteitshandboek 
Deel 2: Procedurehandboek 
Deel 3: lnstructies en formulieren 
Voorbeelden van elk van deze delen zijn terug te vinden in bijlage 2 van dit verslag . 

Het kwaliteitshandboek bestaat uit 26 pagina's en bevat een omschrijving van : 
• Het kwaliteitsbeleid 
• Het voortbrengingsproces met de hieraan verbonden kwaliteitsaspecten 
• De organisatie 
• De verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot 

kwaliteitszorg 
• De wijze waarop het kwaliteitssysteem wordt beheerd 
• De wijze waarop het kwaliteitssysteem wordt getoetst en verbeterd. 

Het kwaliteitshandboek is bestemd om inzicht te geven in de opbouw, werking en toepassing 
van het kwaliteitssysteem. Het bevat verwijzingen naar procedures, instructies en 
formulieren . 

Het procedurehandboek omvat 68 pagina 's, daarin staan 36 procedures beschreven die 
onderverdeeld zijn per afdeling . Te weten : 

• Algemeen 
• lnkoop 
• Bouwontwikkeling 
• Calculatie 
• Werkvoorbereiding 
• Uitvoering 
• Onderhoud & Nazorg 
• Materieelbeheer I Wert 
• Opleiding & Kwalificatie 

De procedures beschrijven de activiteiten om het realisatieproces beheerst te laten verlopen. 
In de procedures wordt antwoord gegeven op de vraag: "wie doe wat en wanneer?" 
Hiermee wordt het proces inzichtelijk gemaakt en beheerst, voorwaarde om op een efficiente 
wijze producten of diensten van de gewenste kwaliteit te kunnen realiseren . 
De wijze van opbouw van de procedures is afgeleid van het Model Kwaliteits Systeem Bouw 
(MKS-Bouw). Bij deze procedures behorende formulieren zijn opgenomen in deel 3 van het 
kwaliteitssysteem. 

Kim Maas id: 427226 9 
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lnstructies en formulieren geven aan "hoe" de activiteiten om de kwaliteit zeker te stellen 
worden uitgevoerd en "hoe" de gerealiseerde kwaliteit wordt aangetoond. 
Het bestaat uit 48 formulieren eveneens ingedeeld per afdeling, te weten: 

• Algemeen 
• lnkoop 
• Bouwontwikkeling 
• Calculatie 
• Werkvoorbereiding 
• Uitvoering 
• Onderhoud & Nazorg 
• Opleiding & Kwalificatie 

Het kwaliteitssysteem wordt door de kwaliteitsmedewerker verdeeld ender de 
personeelsleden. Een ieder ontvangt daarbij de voor hem of haar van toepassing zijnde 
procedures en formulieren overzichtelijk geordend in een klapper (zeals te zien is in figuur 1 
en 2). 

1.3.2 Regiewerken 
Zeals reeds in paragraaf 1.1.2 vermeld werd , komt de contractvorm die bij de realisering van 
de verbouwing van de bakkerij toegepast wordt, niet in het kwaliteitssysteem voor. In welke 
gevallen wordt zo'n contract nou eigenlijk toegepast? 
"is het risico t.a.v. een aantal factoren bij de uitvoering van een bepaald werk van zodanige 
aard , dat de compensatie voor het dragen hiervan moeilijk is vast te stellen, dan zal de 
opdrachtgever dit risico rechtstreeks dragen. Dit kan zowel betrekking hebben op het 
prijsrisico als op het hoeveelheidrisico. Moet bijvoorbeeld een werk worden begonnen, 
waarvan alleen de beginwerkzaamheden bekend zijn, terwijl het wachten op een ontwerp 
door omstandigheden te veel tijd zal vergen, dan kan geen bindende prijsopgave worden 
gegeven voor het hele werk. De opdrachtgever zal dan een regieovereenkomst met de 
aannemer aangaan. Deze geeft op, tegen welk percentage op de kostprijs hij bereid is, het 
werk volgens de te verstrekken aanwijzingen van de opdrachtgever uit te voeren . Het 
kenmerkende van de regieovereenkomst is, dat de totale hoeveelheid van de prestaties, die 
van de aannemerworden verlangd, niet bekend is". (Van het Erve, Bouwprocesleer, 1994)[6] 

1.3.3 Kwaliteitssysteem bij dit project 
Bij dit project werd afgezien van de normale procedures die gelden voor de voorbereiding 
en uitvoering van projecten. Gezien de onzekerheden en het ontbreken van 
voorbereidingstijd voor architect en constructeur zijn alle partijen genoodzaakt om snel te 
werken . Dit kan niet als er gebruik gemaakt wordt van het bestaande kwaliteitssysteem en 
de daarin vermelde procedures, aangezien die veel te veel tijd in beslag nemen. 
Als projecten buiten het kwaliteitssysteem om worden uitgevoerd kan de toetsing niet 
plaatsvinden. Wat in kan houden dat het bedrijf zijn certificering zou kunnen kwijtraken. 
Daarom is het zaak om richtlijnen en procedures in het kwaliteitssysteem op te nemen voor 
grote werken op basis van regie. Dit project dient dan als uitgangspunt om projecten in de 
toekomst uit te kunnen voeren. 

Uit deze noodzaak volgt de doelstelling van het onderzoek om een hulpmiddel te maken voor 
de beheersing van de informatiestroom bij grote bouwprojecten op basis van een 
regiecontract bij Bouwbedrijven Jongen B.V. 

Kim Maas id: 427226 10 



Afstudeerverslag 

1.4 Werkwijze bij de verbouwing van de bakkerij 

Bij de verbouwing van de bakkerij is de aannemer gevraagd een offerte in te dienen voor de 
verbouwing aan de hand van een omschrijving en tekeningen gemaakt door de architect. 
Deze omschrijving en tekeningen zijn niet als bestek te beschouwen, aangezien ze daarvoor 
te summier zijn. De offerte die uitgebracht is omvatte de algemene bouwplaatskosten en een 
opgave van eenheidsprijzen van uurlonen (een deel van de eerste begroting met fictieve 
bedragen is terug te vinden in bijlage 3). 
Op grond van deze offerte en het feit dat het werk op basis van regie zou worden uitgevoerd 
is opdracht verstrekt vanuit de directie aan de aannemer. Belangrijk hierbij was dat de 
aannemer met de nieuwbouw van de bakkerij al geruime tijd bezig was en de opdrachtgever 
graag dezelfde partijen voor de verbouwing wilde contracteren . 
Nadat de opdracht bij de aannemer lag heeft het werk een werknummer toegewezen 
gekregen via de administratie van Bouwbedrijven Jongen B.V. en kon de registratie en 
uitvoering beginnen. 
Tijdens dagelijks overleg werden tekeningen, gemaakt door de architect of de constructeur, 
uitgereikt aan de uitvoerder. Deze diende meteen met de informatie aan de slag te gaan. Hij 
bestelde materialen en de bedrijfsleider nam contact op met onderaannemers en 
leveranciers. In een razend tempo moesten deze zaken geregeld worden aangezien de tijd 
tussen informatieverstrekking en uitvoering zeer beperkt was. Tijdens de uitvoering werden 
de kosten bijgehouden op een schema dat ik had ontwikkeld en dat schema werd dagelijks 
uitgeprint en ingeleverd bij de opdrachtgever. Een keer per week werd een overzicht van de 
afgelopen week persoonlijk (op diskette) bij de calculator afgegeven die daar de prijzen bij 
kon invullen. De prijzen komen per fax binnen, echter niet altijd binnen een week, waardoor 
niet wekelijks, maar slechts per 2 of zelfs per 4 weken het uiteindelijke kostenoverzicht bij de 
directie kon warden ingeleverd. 
Een van de grote problemen die al snel na de start van het project naar voren kwam is dat 
de informatie niet werd vastgelegd . Zo werd er geen tekeningenlijst bijgehouden, omdat er 
geen werkvoorbereider werkzaam was bij dit project in verband met tijdsgebrek. Het per post 
versturen van de tekeningen zou dagen in beslag nemen en vaak moest met de informatie 
die 's morgens werd uitgereikt al 's middags gewerkt worden . Ook van het dagelijks overleg 
werd geen officiele verslaglegging gedaan. leder schreef alleen de voor hem of haar 
belangrijke zaken op. 
Deze problemen zijn duidelijk zichtbaar, maar ze dienen kwantitatief te worden geanalyseerd 
om er inzicht in te krijgen en er conclusies aan te verbinden. 
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Veel problemen bij de uitvoering van de verbouwing en de daarbij behorende oorzaken heb 
ik ondervonden tijdens de eerste maanden van de uitvoering van het project. Omdat ik 
dagelijks op het project aanwezig was, alle werkbesprekingen bijwoonde en bij besprekingen 
tussen de bedrijfsleider en de architect aanwezig mocht zijn. Maar er waren ook problemen 
die niet zo duidelijk naar voren kwamen, maar waarvan eenieder wel de gevolgen 
ondervond. Hieronder vallen onder andere de problemen met betrekking tot het tekenwerk 
van architect en constructeur. Door het late tijdstip van gegevens verstrekking voor de 
daadwerkelijke uitvoering ligt er een enorme druk op levertijden. Maar tekeningen zijn niet 
altijd direct kloppend, door onzekerheden aan de kant van de opdrachtgever, die onder 
andere van machinebouwers en financiele goedkeuring van een hogere directie afhankelijk 
is, komt gewijzigde of aanvullende informatie vrij nadat tekeningen reeds verstrekt zijn. 
Hierdoor kan het voorkomen dat bestellingen gewijzigd moeten worden. Zo ben ik tijdens de 
observatie meerdere problemen tegen gekomen zoals zal blijken uit de volgende paragrafen. 

2.2 Observatie 

Tijdens de eerste periode dat ik bij het project betrokken was heb ik geconstateerd dat de 
problemen erg ingewikkeld zijn. Om deze problemen inzichtelijk te maken heb ik besloten de 
uitvoerder in zijn dagelijks werk te observeren. Niet om de uitvoerder te beoordelen, maar 
het bestaande kwaliteitssysteem in relatie tot dit project. Het werk van de uitvoerder is 
namelijk een afspiegeling van de optredende problemen. Door naar de activiteiten te kijken 
die een uitvoerder dagelijks verricht kan achterhaald worden welke activiteiten nodig zijn om 
gevolgen van problemen op te lossen en is de oorzaak van deze problemen te achterhalen. 
De informatie die nodig is om tot uitvoering te komen komt pas vlak voor of zelfs tijdens de 
uitvoering vrij. De uitvoerder moet daarom over een groat improvisatievermogen beschikken 
om de controle over de voortgang van het proces niet uit het oog te verliezen . 
Na 13 dagen van observeren had ik voldoende gegevens om inzicht te hebben in de 
specifieke problemen die zich bij dit project voordeden. Met behulp van de KJ-methode [7] 
heb ik de gegevens geordend en kreeg in inzicht in de problemen die zich gedurende deze 
periode voordeden. In de volgende paragraaf wordt deze methode toegelicht. 

2.2.1 Analysemethode 1 

Gedurende de periode van 13 dagen heb ik 
alle handelingen die een uitvoerder verricht 
genoteerd, met daarbij de tijdsduur. Om 
deze gegevens te verkrijgen heb ik de 
gehele dag de uitvoerder letterlijk op de voet 
gevolgd. Na deze 13 dagen had ik genoeg 
informatie om deze te kunnen gaan 
ordenen. 
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Dit ordenen heb ik gedaan aan de hand van de 
KJ-methode. De KJ-methode houdt in dat de 
gegevens op kaartjes worden geschreven en 
deze kaartjes gegroepeerd worden en wet zo 
dat iedere groep uit kaartjes bestaat met 
dezelfde informatie inhoud. Voor iedere groep 
wordt een dekkaart geschreven met daarop de 
informatie-inhoud. 
Ook deze kaartjes moeten gegroepeerd 
worden. De nieuwe dekkaarten worden 
onderzocht op verbanden en afhankelijkheden 
tussen elkaar. 
Deze gevonden verbanden worden verdiept en 
geconcretiseerd. Zo ontstaan nieuwe inzichten 
in het probleem en hypothesen. 
Gedurende deze dertien dagen heb ik in totaal 
7 430 minuten geobserveerd wat heeft 
geresulteerd in 1939 observaties die op 

Figuur 4: Een deel van de 1939 kaartjes met 
observat iegegevens die ingedeeld worden bij de 
verschillende dekkaarten 

evenzoveel kaartjes staan genoteerd. Per A4-tje konden maximaal 21 observaties genoteerd 
worden , wat betekend dat ik uiteindelijk bijna 100 vellen A4 papier in kaartjes heb moeten 
knippen. 

De indeling (dekkaarten) die ik gemaakt heb is gebaseerd op de activiteiten die de uitvoerder 
in die periode uitgevoerd heeft. Daarbij heb ik een indeling gemaakt die resulteert in de 
volgende twaalf activiteiten: 

• lnspectie: visuele controle van werkzaamheden die verricht zijn of nog moeten 
worden verricht 

• Lopen: vanaf de uitvoerderskeet van en naar de verbouw en de nieuwbouw !open 
• Vergadering : dagelijks overleg in opdracht van de directie, het bijwonen van een 

oplevering, een toolboxmeeting (veiligheid en gezondheid voorlichting) en 
tweewekelijkse vergadering 

• Administratie : bonnen schrijven en registreren, dagboek, dagstaten en agenda 
invullen 

• Telefoon van: ontvangen telefoongesprekken en voicemail afluisteren 
• Telefoon naar: materiaal bestellen , vragen telefonisch stellen 
• Werkoverleg : personeel en onderaannemers uitleggen wat te doen en hoe dit te doen 
• Werken : zelf actief deelnemen aan de uitvoering 
• Vragen: vragen van anderen beantwoorden 
• Ketenpark: alle noodzakelijke handelingen voor openen en sluiten gebouw en keten 
• Persoonlijke verzorging: eten , toiletbezoek, handen wassen e.d . 
• Zoeken: materiaal, materieel voor anderen zoeken , personeel zoeken en informatie 

op tekening zoeken. 
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Een dag van observeren, bijvoorbeeld dag 3: donderdag 21 september 2000, komt er dan 
als volgt uit te zien : 

aantal tijdsduur[min] % 

inspectie 16 52 8,9 

lopen 17 51 8,7 

vergadering 2 85 14,5 

administratie 23 121 20,7 

telefoon van 3 8 1,4 

telefoon naar 15 36 6,2 

werkoverleg 28 121 20,7 

werken 7 28 4,8 

vragen 6 19 3,2 

ketenpark 3 13 2,2 

pers. verzorQing 6 49 8,4 

zoeken 2 2 0,3 

Totaal 128 585 100,0 
.. 

Observat1es waarvan begin en e1nd b1nnen dezelfde minuut vallen z11n afgerond op 1 minuut 

Tabel 1: observatie uitvoerder dag 3, de gegevens zijn ingedeeld bij twaalf dekkaarten met per dekkaart een bepaald aantal 
observaties met een bepaalde totale tijdsduur. 
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Grafiek 1: werkzaamheden uitvoerder op dag 3, de gegevens uit label 1 zijn in een grafiek uitgezet. Per activiteit is de totale 
tijdsduur van die dag af le lezen. 
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Hieruit blijkt dat de uitvoerder die dag veel tijd heeft besteed aan administratie, werkoverleg 
en vergadering . Echter de relatie met het kwaliteitssysteem is hierin niet terug te vinden . 

2.2.2 Analysemethode 2 
Om tot een vergelijking van het project met het kwaliteitssysteem te komen is de voorgaande 
analysemethode niet voldoende. In het kwaliteitssysteem staan de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van personen in de verschillende functies omschreven. Zo ook van de 
uitvoerder. Door deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden als werkzaamheden te 
omschrijven en op dekkaarten te zetten, om de observatie gegevens vervolgens opnieuw te 
groeperen, kwam ik tot de conclusie dat veel van de werkzaamheden die de uitvoerder 
verricht niet direct bij een dekkaart konden worden ingedeeld. Vandaar dat ik zelf kaarten 
heb gemaakt die binnen de noemer projectafhankelijk en bijkomend vallen . 
Ook hier zijn de observatiegegevens geordend via de KJ-methode met het volgende 
resultaat (eveneens dag 3): 

aantal tijdsduur[min] 
Volgens het Kwaliteitssysteem: 

Nemen van corrigerende maatregelen 6 32 
Opbergen van de projectdocumenten in de uitvoerdersmappen 4 37 
Ontvangen materiaal controleren op technische en kwaliteitseisen adhv 
inkoopgegevens en afleverbon tekenen 1 2 
Na goedkeuring ontvangst van goederen registreren 2 12 
Verrichte diensten controleren op technische en kwaliteitseisen adhv 
inkoopgegevens 3 20 
Goedkeuring van werk en producten van OA en leveranciers 11 35 
Planningen bewaken en bijsturen 13 41 
Verhelpen tekortkomingen/opleverings-gebreken t/m de 1 e oplevering 1 2 
Bij aanvang van medewerkers (incl.derden) verzorgen van een voorlichting 
omtrent de van toepassing zijnde veiligheidsregels en -voorschriften en 
vastleggen 1 2 
Bij start werkzaamheden neven/OA maken van nadere afspraken over de te 
nemen veiligheidsmaatregelen, veiligheidsvoorzieningen en de afstemming van 
werkzaamheden 4 29 
Toezicht houden op gemaakte afspraken door de neven/OA 1 2 

Projectafhankelijk: 
Lopen i.v.m. ISO werkzaamheden 9 22 
Bestellen materiaal 14 42 
Dagelijks noodzakelijk om te kunnen werken 3 13 
Uitleg werkzaamheden aan eigen mensen bij aanvang werkzaamheden 6 18 
Onduidelijkheden op tekening en de gevolgen 1 3 
Persoonlijke verzorging 6 49 
Werkoverleg of vergadering i.o.v. opdrachtgever/directie 1 80 
Sonnen OA schrijven 6 17 
Voorzorosmaatreoelen treffen 5 29 
Registratie regiewerk 1 14 

Bijkomend: 
Verloren tijd 5 10 
Werk voor anderen 4 6 
Lopen overig 8 29 

Eigen administratie 9 37 
Meehelpen met werkzaamheden 2 2 

Totaal 128 585 
.. .. .. 

Tabel 2: ,ndehng volgens kwahte,tssysteem, proJectafhankehJk en btJkomend met de totale ltJdsduren per act1v1te1I 
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Grafiek 2: indeling werkzaamheden 
van tabel 2 uitgezet ten opzichte van 
de totale tijdsduur in minuten. 

Uit bovenstaande grafiek valt af te lezen dat de uitvoerder meer tijd heeft besteed aan 
projectafhankelijke zaken, dan aan handelingen volgens het kwaliteitssysteem. Echter van 
het kwaliteitssysteem was al bekend dat veel handelingen er niet letterlijk in staan , maar er 
zeker wel in thuishoren . Te denken valt aan dagelijks overleg , in opdracht van de directie. 
Oat staat niet vermeld in het kwaliteitssysteem, maar moet wel degelijk gebeuren. Zo ook 
persoonlijke verzorging , niemand kan of mag een hele dag werken zonder een enkele 
pauze. 
De relatie met het kwaliteitssysteem is nu weliswaar gemaakt, maar de problemen die zich 
gedurende de dertien dagen hebben voorgedaan zijn hierbij nog niet naar voren gekomen. 
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2.2.3 Analysemethode 3 
In overleg met de kwaliteitsmedewerker van Bouwbedrijven Jongen B.V., die aangaf dat het 
kwaliteitssysteem de minimale richtlijnen aangeeft en je dus wel degelijk tussen de regels 
door heel veel handelingen aan het kwaliteitssysteem zou kunnen toeschrijven , ben ik tot 
een derde aanpak gekomen. 
Om toch inzicht te krijgen in de problemen heb ik de observatiegegevens per dag in een 
tabel gezet. Daarbij heb ik de analyse gezet en vervolgens aangegeven of een handeling bij 
het kwaliteitssysteem zou behoren als je dit ruim interpreteert. Tenslotte heb ik het probleem 
waarmee een bepaalde handeling direct een relatie heeft erbij gezet. 
Door dit voor alle dertien dagen te doen, bleek dat met name problemen in communicatie 
(kortweg communicatiestoringen) een grote rol speelden. Deze communicatiestoringen heb 
ik vervolgens wederom via de KJ-methode gegroepeerd. 
De communicatiestoringen zijn te groeperen naar 14 categorieen (A t/m N), waarbij ik de 
categorieen C en I verder heb onderverdeeld . 
Het totaaloverzicht ziet er dan als volgt uit, waarbij is aangegeven hoeveel tijd een bepaalde 
storing in beslag heeft genomen: 

Dag 1 2 3 4 
Communicatiestoring 

info overdracht kan niet olaatsvinden 13 2 3 1 

info / tekeninQ is onduideliik 23 3 8 

info bekend, wordt niks mee oedaan 

info bekend bii eiQen personeel, wordt niks mee Qedaan 2 14 

info bekend bii nevenaannemer, wordt niks mee aedaan 2 1 

info bekend bii leverancier, wordt niks mee aedaan 

info bekend bii onderaannemer wordt niks mee qedaan 14 47 10 

info bekend bii van Zandvoort, niet doorn~even 24 2 9 

info fout op tekeninQ 2 

info bekend bii directie, niet doorQeqeven 3 3 7 9 

info noq niet bekend bii directie 10 

info verkeert doorgegeven/miscommunicatie 2 15 6 7 

info te laat dooraeaeven 

info M&M-werk te laat doorQeQeven 8 2 219 

info diverse te laat dooraeaeven 

info te laat doorQekreqen 5 

info bekend bii directie, wordt niks mee aedaan 

info ontbreekt 

info gewijzigd 

info zelf bewerken (WVB) 

Getallen zijn tijdsduren in minuten 93 77 34 272 
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Tabel 3: de opgetreden communicatiestoringen 
per dag met aangegeven de tijdsduur dat de 
uitvoerder met de gevolgen ervan bezig is 
geweest. 
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2.2.4 Conclusie observatie 
De meest voorkomende storingen hebben ermee te maken dat informatie wel bekend is bij 
partijen , maar er niks mee wordt gedaan en het feit dat informatie te laat wordt doorgegeven. 
Verder valt op dat informatie of tekeningen vaak niet duidelijk zijn . 
Allereerst heb ik de problemen waarbij de aannemer geen invloed kan uitoefenen op de 
oplossing weggeschrapt en van de overgebleven problemen heb ik de meest voorkomende 
onder de loep genomen. louden de volgende 10 problemen worden opgelost, dan is het 
grootste gedeelte van de problemen ondervangen. 

B: Info of tekening is onduidelijk 
De tekening is niet goed gekopieerd, maten ontbreken, toelichting bij schema's 
ontbreekt. 

C1 : Info is bekend bij eigen personeel, maar er wordt niks mee gedaan 
De personeelsleden zouden moeten weten wat er gedaan moet worden, echter de 
informatie is niet goed begrepen of vergeten . 

C3: Info is bekend bij leverancier, maar er wordt niks mee gedaan 
De informatie is niet bij de juiste persoon terechtgekomen, vergeten of genegeerd. 

C4: Info is bekend bij onderaannemer, maar er wordt niks mee gedaan 
De informatie is niet bij de juiste persoon terechtgekomen, vergeten of genegeerd. 

D: Info is bekend bij van Zandvoort, maar is niet doorgegeven 
De communicatie tussen medewerkers onderling heeft niet plaatsgevonden. 

G: Info is nog niet bekend bij de directie 
Directie is afhankelijk van externe partijen, zoals de machinebouwers. 

11 : Info van meer- en minderwerk is te laat doorgegeven 
Communicatie tussen medewerkers onderling heeft niet op het juiste moment 
plaatsgevonden en gebeurt dus achteraf. 

12: Info (anders dan meer- en minderwerk) is te laat doorgegeven 
Communicatie tussen medewerkers onderling heeft niet op het juiste moment 
plaatsgevonden en gebeurt dus achteraf. 

J: Info is te laat doorgekregen 
lnformatie van derden bereikt de aannemer te laat. 

N: Info moet door de uitvoerder zelf nog bewerkt worden 
Het controleren van tekeningen e.d. dat normaal een werkvoorbereider doet, moet de 
uitvoerder nu zelf doen. 

Als deze problemen kunnen worden opgelost, is een groot deel van het feit dat het 
kwaliteitssysteem niet werk bij dit project, het wordt immers niet eens toegepast, bekend. 
Er spelen echter nog meer factoren een rol. 
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2.3 Verdere probleemfactoren 

2.3.1 Het kwaliteitssysteem schiet tekort 
Bij de bestudering van het kwaliteitssysteem, viel meteen op dat een project als de 
verbouwing van de bakkerij geheel niet in het kwaliteitsplan voorkwam. Het kwaliteitsplan 
kent geen grote werken op basis van regie. Wei kleine werken in regie zijn in een procedure 
opgenomen in het systeem, met het bijbehorende contract gebaseerd op de AVA 1992 [8]. 
Echter dit wordt alleen toegepast bij de afdeling onderhoud en nazorg en heeft geen relatie 
met het project waar ik hier te maken mee heb. 
Ook de manier van aanbesteding en de daarbij behorende financiele afhandeling zijn 
nergens terug te vinden. Vandaar dat ik zelf een schema heb ontworpen om de kosten te 
kunnen registreren. Aan de hand van dit schema vindt tevens de betaling plaats. 
Aangezien ik zelf bij de totstandkoming van de aanbesteding aanwezig ben geweest en al 
voor de daadwerkelijke aanvang van het project een schema voor de registratie ontworpen 
heb, is dit alles zeer duidelijk geworden. 
Kort samengevat ben ik tot de volgende zaken gekomen: 
Het kwaliteitssysteem voorziet niet in een project als de verbouwing van de productiehal van 
de bakkerij . Oat komt omdat: 

• De normaal te volgen procedures, dus volgens het huidige kwaliteitssysteem, teveel 
tijd in beslag nemen. 

• In het kwaliteitssysteem wel een procedure is opgenomen voor kleine werken in 
regie, maar dit project zeker niet gezien mag worden als klein werk. 

• De toegepaste aanbestedingsvorm niet terug te vinden is in het kwaliteitssysteem. 
• Tenslotte kent het kwaliteitssysteem alleen de standaard financiele afwikkeling en 

niet zoals die in dit geval gehanteerd moet worden. 

2.3.2 De gebruikelijke procedures nemen te veel tijd in beslag 
Het kwaliteitssysteem is bij de uitvoering van dit werk geheel losgelaten , immers de 
procedures die volgens het kwaliteitsplan gevolgd zouden moeten worden nemen te veel tijd 
in beslag , vanwege het feit dat de informatie pas laat vrijkomt. En omdat er veel 
verschillende personen in verschillende functies de gegevens zouden moeten krijgen en 
hiermee aan de slag zouden moeten gaan. Maar ook het simpele feit dat tekeningen op de 
bouwplaats zelf worden afgeleverd en er meteen mee gewerkt moet worden, houdt in dater 
geen tijd is om tekeningen per post naar een werkvoorbereider te sturen om ze te laten 
controleren . Daarom is in het geheel afgezien van de functie van de werkvoorbereider, wat 
natuurlijk ook nadelen met zich meebrengt. De registratie van tekeningen (met welke versie 
gewerkt dient te worden) is komen te vervallen en fouten op tekeningen worden er niet altijd 
voor de daadwerkelijke uitvoering uitgehaald. 
Vanwege het tijdsgebrek is het niet mogelijk om de kostenregistratie te laten doen door de 
calculator. De registratie dient immers elke dag ingeleverd te worden. Vandaar dat er een 
extra medewerker is ingezet om dit bij te houden. Deze zorgt er tevens voor dat de juiste 
informatie bij de calculator terechtkomt, zodat deze de gegevens van prijzen kan voorzien 
om de betaling te kunnen laten plaatsvinden. 
De opdrachtverlening via de afdeling inkoop zoals die volgens de procedures zou moeten 
verlopen , wordt bij dit project niet toegepast. Als voorbeeld: vandaag krijgt de aannemer te 
horen dater morgen sloopwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dan zal per direct, 
telefonisch een sloopbedrijf opdracht moeten kunnen worden gegeven, zodat die de dag 
erna aan de slag kan (en moet). 
Hetzelfde geldt voor materialen die besteld moeten worden. lndien materialen niet voorradig 
zijn bij een leverancier, dient een alternatief gezocht te worden . 
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Samengevat komt het erop neer dater geen tijd is voor werkvoorbereiding, inkoop en 
calculatie volgens de procedures van het kwaliteitssysteem. 
Dit heeft te maken met: 

• De kostenopgave die tijdens de uitvoering gemaakt en ingeleverd moet worden 
• Het feit dat informatie op een laat tijdstip vrijkomt en er snel gehandeld moet worden 
• Er daarom dus geen tijd is voor de gebruikelijke opdrachtverlening 
• De juiste materialen op tijd op de bouwplaats aanwezig moeten zijn om te kunnen 

verwerken. 

2.3.3 De informatie voor aanvang van de werkzaamheden is niet toereikend 
Reeds in de inleiding is gesproken over de summiere informatievoorziening voor de aanvang 
van de verbouwing. Naast het feit dat er geen bestek en bestektekeningen gemaakt zijn op 
de gebruikelijke manier, beschikt de aannemer ook niet over tekeningen van derden. 
Hieronder vallen de partijen die direct voor de opdrachtgever werken , de 
installatietechnische nevenaannemers en details van de constructeur. 
Doordat op basis van regie wordt gewerkt is het niet mogelijk om met termijnschema's te 
werken . In dit geval dient de aannemer zelf de gemaakte kosten bij te houden en deze op 
vooraf afgesproken tijdstippen, voorzien van prijzen, in te leveren bij de directie waarna 
betaling plaatsvindt. Hiertoe is in samenspraak met de calculator een schema ontwikkeld dat, 
door een speciaal daarvoor aangestelde medewerker, dagelijks wordt ingevuld en wordt 
ingeleverd bij de directie. Eens per week gaat dit overzicht naar de calculator, die 
tweewekelijks de prijzen dient in te dienen. 
Dus het project op zich bevat onvoldoende elementen om binnen het huidige 
kwaliteitssysteem en de daarin vermelde procedures te vallen. 
Dit is een eerste vereiste, immers indien die basisinformatie ontbreekt is het ondoenlijk om 
aanvullende informatie te verkrijgen of er zelf in te voorzien (zoals het maken van een 
begroting). Intern houdt dat ook nog in dat bij het ontbreken van een begroting de 
manurenbewaking niet bijgehouden kon worden. Normaal gesproken wordt er per activiteit 
een bepaald aantal manuren begroot en tijdens de uitvoering wordt per activiteit (die 
voorzien is van een code) het aantal verbruikte uren bijgehouden. Door regelmatig 
overzichten hiervan te maken kan worden gecontroleerd of voor de uitvoering van een 
bepaald onderdeel te veel uren worden gebruikt, of dater juist uren over blijven. 
Daarom is het noodzaak dat ook dit in het nieuw te ontwikkelen systeem ondervangen wordt. 
Kortom, het project bevat niet alle noodzakelijke elementen, de aannemer heeft geen: 

• lnstallatietechnische tekeningen van nevenaannemers 
• Geen tekeningen van partijen die voor de opdrachtgever werken, denk daarbij aan 

tekeningen voor bakovens e.d. 
• Bestek en bestektekeningen zoals dat gebruikelijk is, en hierdoor heeft de afdeling 

calculatie geen begroting kunnen maken 
• Termijn schema om betaling te laten plaatsvinden, de werkzaamheden en de daarbij 

behorende kosten verschillen van dag tot dag. 
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• Bouwkundige en constructieve details bij aanvang van de werkzaamheden, als de 
tekeningen al komen, dan komen ze pas enkele dagen voor uitvoering en worden 
vaak nog meerdere malen herzien.Er zijn geen werktekeningen gemaakt, en er is 
geen tijd om ze intern te laten maken. 

\ 

I 
. I , : r I 

~ 

G 

Kim Maas id: 427226 

iii 
i'\ 

I 

1N1B1NE VERBOlMt'NG 
8AKl< ERIJ "HE T ANKER" 

NE\JWE TOESTAM> 
MAT EN IN HET WE RK CONTAOLEREN 

o.uUH 1:.i - o-' - 2000 LJ
6

UIMTE 
G[WlJZ i t;O A: 215 -0 .. -2000 
SCHAAL : \ : 100 

PRO~CT 11 7 291 

a r ch i t ek tenbur o 
ton \landenbergh tJ v 

aru1 1t8k l ih 8 -8N4 

ger ar ,::, t)ru nl "I IJ !o t~a,H 12 

6 • 16 ID l'll! l! rl l fl 0 ~ - '!i • J -46~ ~ -,_.--+-,.-H,,.-j 
:> 45- 50 7&' 7 . 
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Uit de voorgaande analyses volgt het onderstaande oorzaak-gevolg-diagram [9] : 

11 Er treden veel 
communicatiestoringen 
op 
(tijdens de uitvoerlng) 

Info/ tekening 
onduidelijk 

lnfoniet L 
doorgegeven 1----

Info te laat 
doorgegeven 

21 Het Kwallteltssysteem 
voorziet niet In Speciale 
projecten (groot werk in 
regie) 

De normaal te 
volgen procedures 
nemen le veal tijd in 
beslag 

Info bekend, niet 
naar gehandeld 

Info le laal 
doorgekregen 

Kwaliteilssysleem 
ken! toegepaste 
aanbestedingsvorm 
niel 

In 
Kwaliteitssysteem 
wel kleine werken 

Kwaliteitssysteem kenl 
geen andere financi&le 
afwikkeling dan via 
standaerd model 

Het Kwaliteltssysteem ----------~----;a.. ___________________________________ -_-----L--~ werkt niet blj speclale 
projecten 

Tijdens uitvoering 
dientde 
kostenopgave 
ingediend le warden 

Tijdens uilvoering 
moet registratie 
pleatsvinden van 
kosten 

3) Er is geen tijd voor 
Werkvoorbereldlng, lnkoop 
en Calculatie volgens de 
procedures van het 
Kwallteltssysteem 

De juiste meterialen 
moeten op lijd 
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Geen 
installatielechnische 
tekeningen 

Geen 
gebruikelijk 
bestek 

41 Het Speciale project 
(groot werk In regle) bevat 
niet alle noodzakelijke 
elementen/documenten 

(grote werken In regle) 

Geen bouwkundige / 
constructieve details 

Geen gebruikelijke 
bestektekeningen 

Geen werktekeningen 

Figuur 6: Oorzaak-gevolg-diagram opgesteld aan de hand 
van de uitgebreide analyse van de problmene bij de 
verbouwing van de bakkerij 
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3 Doelstelling en probleemstellingen 

3.1 lnleiding 

Door de analyse is duidelijk geworden dat het kwaliteitssysteem niet geheel voorziet in dit 
project. Maar oak het project zelf bevat onvoldoende elementen. Echter vanuit de aannemer 
bekeken en de gevaren die er ontstaan bij het niet goed of onvoldoende vastleggen van 
informatie heb ik besloten het bestaande kwaliteitssysteem aan te vullen met een aparte 
procedure voor grate werken op basis van regie. 

3.2 Doelstelling 

Vanuit de analyse luidt de doelstelling van het afstudeerproject als volgt: 

Het maken van een hulpmiddel voor de beheersing van de informatiestroom bij grate 
bouwprojecten op basis van een regiecontract bij Bouwbedrijven Jongen B.V. 

Toelichting bij deze doelstelling: 
• Beheersen is te verstaan als enerzijds het organiseren van de informatiestroom door 

middel van documenten en procedures en anderzijds het terugkoppelen van de 
gegenereerde informatie naar de projectvoorbereiding en financiele administratie van 
project en bedrijf. 

• Het betreft zowel de verwervings-, voorbereidings-, inkoop-, en uitvoeringsfase. 
• Het ontwikkelde hulpmiddel moet aansluiten op het bestaande kwaliteitssysteem van 

het bedrijf. 

3.3 Probleemstellingen 

Om tot deze doelstelling te komen zullen een aantal problemen opgelost moeten warden . 
Deze probleemstellingen komen direct voort uit de analyse. 
De probleemstellingen zijn: 

1. Wat moet er gedaan warden om de optredende communicatiestoringen in de 
toekomst te voorkomen? 

2. Welke elementen moet het kwaliteitssysteem bevatten zodat het voorziet in grate 
werken in regie? 

3. Op welke manier is het mogelijk om meer tijd voor werkvoorbereiding , inkoop en 
calculatie te krijgen? 

4. Welke elementen moet een project hebben om met het huidige kwaliteitssysteem te 
kunnen werken? 
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3.4 Onderzoeksvragen 

Om elk van deze probleemstellingen op te lessen zullen een aantal vragen beantwoord 
moeten warden . Per probleemstelling zijn er zo een aantal onderzoeksvragen. 

Onderzoeksvragen bij probleemstelling 1 : 

• 

• 
• 
• 
• 

Wat moet informatie bevatten of wat moet op een tekening staan zodat de informatie 
duidelijk is? 
Hoe moet informatie warden doorgegeven? 
Op welke manier kan informatie op tijd warden doorgegeven? 
Hoe kan warden voorkomen dat informatie de aannemer te laat bereikt? 
Hoe moet informatie door de uitvoerder bewerkt warden en wat moet hij daarbij zoal 
doen? 

• Hoe kan ervoor gezorgd warden dat informatie bekend wordt bij de directie? 
(dit kan pas gebeuren als de directie van derden de informatie heeft ontvangen en de 
goedkeuring kan geven voor uitvoering, of pas als een offerte is goedgekeurd) 

• Op welke manier kan ervoor gezorgd warden dat partijen die informatie hebben 
ontvangen hier ook naar handelen? 

Onderzoeksvragen bij probleemstelling 2: 
• Hoe moeten procedures warden aangepast om minder tijd in beslag te nemen? 
• Op welke manier moet de procedure van kleine werken in regie warden aangepast 

om ook voor grate werken in regie te kunnen warden gebruikt? 
• Wat moet aan het kwaliteitssysteem warden toegevoegd om ook afwijkende vormen 

van financiele afwikkeling mogelijk te maken? 
• Wat moet aan het kwaliteitssysteem warden toegevoegd zodat ook andere 

aanbestedingsvormen warden herkend? 

Onderzoeksvragen bij probleemstelling 3: 
• Hoe kan ervoor gezorgd warden dat de benodigde informatie eerder vrijkomt? 
• Hoe kan er extra tijd voor opdrachtverlening warden gecreeerd of hoe kan de 

procedure van opdrachtverlening warden aangepast om binnen een kart tijdsbestek 
te kunnen plaatsvinden? 

• Hoe kan ervoor gezorgd warden dat de juiste materialen op tijd aanwezig zijn? 
• Op welke manier kan de registratie van kosten gedaan warden tijdens de uitvoering? 
• Op welke manier kan de kostenopgave tijdens de uitvoering ingediend warden? 

Onderzoeksvragen bij probleemstelling 4: 

• 
• 

Hoe kan de aannemer in het bezit komen van installatietechnische tekeningen? 
Hoe kan de aannemer in het bezit komen van tekeningen van partijen die voor de 
opdrachtgever werken? 
Op welke manier kan een gebruikelijk bestek warden verkregen? 
Op welke manier kunnen gebruikelijke bestektekeningen warden verkregen? 

• 
• 
• 
• 
• 

Hoe kan de aannemer in het bezit komen van bouwkundige / constructieve details? 
Hoe kan de aannemer in het bezit komen van werktekeningen? 

• 

Op welke manier kan er een gebruikelijke begroting gemaakt warden? 
(om een begroting te maken zullen eerst de daarvoor noodzakelijke elementen 
aanwezig moeten zijn, zeals een bestek en bestektekeningen) 
Hoe kan een termijnschema warden gebruikt bij dit project? 
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3.5 Afbakening 

Bij de onderzoeksvragen zat een aantal problemen waarbij de aannemer geen invloed op de 
oplossing ervan kon uitoefenen. Bijvoorbeeld het feit dat partijen informatie niet aan de 
aannemer kunnen doorsturen aangezien ze zelf nog niet alle noodzakelijke informatie 
ontvangen hebben. Maar ook het feit dat derden de informatie te laat aan de aannemer 
verstrekken is een punt dat de aannemer niet kan oplossen. Vandaar dat deze externe 
onderdelen verder niet meer aan de orde komen in dit afstudeerverslag. 
Wat ik wel in het verdere verloop van het onderzoek zal meenemen zijn het 
kwaliteitssysteem, het gehele bouwproces van initiatief tot en met oplevering. Verder alle 
belangrijke bedrijfsfuncties met de bijbehorende informatiestromen en alle relevante 
documenten. Hierdoor vallen een aantal onderzoeksvragen weg en de uiteindelijk te 
beantwoorden vragen zijn: 

Onderzoeksvragen bij probleemstelling 1 : 
• Wat moet informatie bevatten of wat moet op een tekening staan zodat de informatie 

duidelijk is? 
• Hoe moet informatie (op tijd) worden doorgegeven? 
• Hoe moet informatie door de uitvoerder bewerkt worden en wat moet hij daarbij zoal 

doen? 
• Op welke manier kan ervoor gezorgd worden dat partijen die informatie hebben 

ontvangen hier ook naar handelen? 

Onderzoeksvragen bij probleemstelling 2: 
• Hoe moeten procedures worden aangepast om minder tijd in beslag te nemen? 
• Op welke manier moet de procedure van kleine werken in regie worden aangepast 

om ook voor grote werken in regie te kunnen worden gebruikt? 

Onderzoeksvragen bij probleemstelling 3: 
• Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de juiste materialen op tijd aanwezig zijn? 

Onderzoeksvragen bij probleemstelling 4: 
• 
• 

Hoe kan de aannemer in het bezit komen van installatietechnische tekeningen? 
Hoe kan de aannemer in het bezit komen van tekeningen van partijen die voor de 
opdrachtgever werken? 
Op welke manier kan een gebruikelijk bestek worden verkregen? 
Op welke manier kunnen gebruikelijke bestektekeningen worden verkregen? 

• 
• 
• 
• 
• 

Hoe kan de aannemer in het bezit komen van bouwkundige / constructieve details? 
Hoe kan de aannemer in het bezit komen van werktekeningen? 

• 

Op welke manier kan er een gebruikelijke begroting gemaakt worden? 
(om een begroting te maken zullen eerst de daarvoor noodzakelijke elementen 
aanwezig moeten zijn, zeals een bestek en bestektekeningen) 
Hoe kan een termijnschema worden gebruikt bij dit project? 
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In een overzicht ziet dit er als volgt uit: 

1) Er tredan veel 
communicatiastorlngen 
op 
(tijdens de uitvoering) 

Info I lekening 
onduidelijk 

Info niel /le laat 
doorgegeven 

Info zelf nag 
bewerken 

Info bekend, niel 
naar gehandeld 

Het Kwaliteltssysteem 
warkt niat bij speciale 

projecten 
(grote werken In regle) 

3) Er is geen tijd voor 
14---------,,~------ Werkvoorbereldlng, lnkoop 

2) Het Kwalltaltssystaem 
voorzlet nlet In speclale 
project&n (groot -rk in 
regle) 

De normaal le 
volgen procedures 
nemen le veel tijd in 
beslag 

In 
Kwaliteitssysteem 
wel kleine werken 
in regia 

en Calculatle volgens de 
proceduras van het 
Kwalltaltssysteem 

De juisle meterialen 
moelen op tijd 
aanwezig zijn 

Afstudeerverslag 

4) Het special• project 
(groot wart! In regle) bavat 
niet alle noodzakelijke 
elementen/documenten 

Geen 
installatielechnische 
tekeningen 

Geen takeningen van 
partijen die voor 
opdrachlgever werken 

Geen bouwkundige / 
constructieve details 

Geen 
gebruikelljk 
bestak 

Geen warktekeningen 

Geen termiinschema 

Geen 
gebruikelijke 
begrollng 

Figuur 7: Oorzaken-diagram, op le lossen problemen na de afbakening. De 
voor de aannemer niet op te lossen problemen zijn hieru it weggelaten. 
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4 Dataverzameling 

4.1 lnleiding 
Toen duidelijk was geworden waar de problemen zich bevinden, heb ik informatie moeten 
inwinnen om tot een oplossing voor de problemen te komen. Een probleem wat hierbij naar 
voren kwam, was dater geen vergelijkend materiaal aanwezig is, aangezien dit een uniek 
project is. 

4.2 Dataverzamel i ngsmethoden 
Om de onderzoeksvragen beantwoord te krijgen heb ik interviews gehouden met de direct 
betrokkenen bij dit project. Maar ook heb ik gebruik gemaakt van de bestaande informatie en 
observatie. Zo heb ik de bestaande procedure voor kleine werken op basis van regie onder 
de loep genomen en geconstateerd dat het daarbij behorende contract ook voor grote 
werken kan worden toegepast. Tijdens de periode dat ik actief was op het bouwproject zelf 
heb ik bekeken wat de uitvoerder zoal moest doen met binnengekomen tekeningen . Het 
werk dat normaal gesproken de werkvoorbereider doet. Verder speelden vooral de 
interviews een belangrijke rol , aangezien dit het eerste project in zijn soort is en er nog niet 
veel informatie vastligt, maar de kennis in de hoofden van de medewerkers zit. 
Welke dataverzamelingsmethode ik heb gebruikt bij welke onderzoeksvraag is te zien in 
onderstaand schema. 

Onderzoeksvragen 
1. Wat moet informatie bevatten of wat moet op een tekening staan zodat de informatie duidelijk 
is? 

2. Hoe moet informatie (op tijd) worden doorgegeven? 
3. Hoe moet informatie door de uitvoerder bewerkt worden en wat moet hij daarbij zoal doen? 
4. Op welke manier kan ervoor gezorgd worden dat partijen die informatie hebben ontvangen hier 
ook naar handelen? 

5. Hoe kan de aannemer in het bezit komen van installatietechnische tekeningen? 
6. Hoe kan de aannemer in het bezit komen van tekeningen van partijen die voor de opdrachtgever 
werken? 

7. Hoe kan de aannemer in het bezit komen van bouwkundige/constructieve details? 
8. Op welke manier kan een gebruikelijk bestek verkregen worden? 
9. Op welke manier kunnen gebruikelijke bestektekeningen verkregen worden? 
10. Op welke manier kan een gebruikelijke beg roting gemaakt worden? 
11. Hoe kan de aannemer in het bezit komen van werktekeningen? 
12. Op welke manier kan een termijnschema worden gebruikt bij dit project? 
13. De normaal te volgen procedures nemen te veel tijd in beslag. Hoe kan er dan toch voor 
gezorgd worden dat de juiste materialen op tijd op de bouwplaats aanwezig zijn? 

14. Hoe moeten de procedures worden aangepast om minder tijd in beslag te nemen? 
15. Op welke manier moet de procedure van kleine werken in regie worden aangepast om ook 
voor grote werken in regie te kunnen worden gebruikt? 

;: 
Cl) -~ 
Cl) -C: -

Tabel 4 : Dataverzamelingsmethoden per vraag aangegeven hoe de informatie verkregen is . 
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Achtereenvolgens heb ik de uitvoerder op het project ge"i"nterviewd, de calculator die 
gemoeid is met de financiele afwikkeling van het regiewerk, een werknemer (in dit geval een 
timmerman) en een onderaannemer (metselaar), de architect en de constructeur (tevens 
directieleden) , een medewerker van een nevenaannemer (elektrotechnisch), de 
opdrachtgever en tenslotte de bedrijfsleider op dit project. 
Wie ik welke vragen heb gesteld is terug te vinden in onderstaand schema. Een uitgebreider 
schema waarin ook de probleemstellingen zijn weergegeven is terug te vinden in bijlage 4. 

)nderzoeksvragen 
. Wat moet informatie bevatten of wat moet op een tekening staan 
odat de informatie duidelijk is? 

'. . Hoe moet informatie (op tijd) worden doorgegeven? 
l. Hoe moet informatie door de uitvoerder bewerkt worden en wat moet 
1ij daarbij zoal doen? 
k Op welke manier kan ervoor gezorgd worden dat partijen die 
nformatie hebben ontvangen hier ook naar handelen? 
>. Hoe kan de aannemer in het bezit komen van installatietechnische 
ekenin en? 
5. Hoe kan de aannemer in het bezit komen van tekeningen van 
>artijen die voor de opdrachtgever werken? 

r. Hoe kan de aannemer in het bezit komen van 
)ouwkundige/constructieve details? 
3. Op welke manier kan een gebruikelijk bestek verkregen worden? 

3. Op welke manier kunnen gebruikelijke bestektekeningen verkregen 
,vorden? 
10. Op welke manier kan een gebruikelijke beg roting gemaakt worden? 
11 . Hoe kan de aannemer in het bezit komen van werktekeningen? 

12. Op welke manier kan een termijnschema worden gebruikt bij dit 
project? 
13. De normaal te volgen procedures nemen te veel tijd in beslag. Hoe 
kan er dan toch voor gezorgd worden dat de juiste materialen op tijd op 
de bouwplaats aanwezig zijn? 
14. Hoe moeten de procedures worden aangepast om minder tijd in 
beslag te nemen? 
15. Op welke manier moet de procedure van kleine werken in regie 
worden aangepast om ook voor grote werken in regie te kunnen worden 
gebruikt? 

... 
0 -(ti 

:i 
0 
(ti 
() 

Tabet 5: Onderzoeksvragen met daarbij aangegeven wie 
welke vraag voorgelegd heefl gekregen, dus de bronnen 
van de antwoorden. 
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4.3 Conclusies dataverzameling 

Naast het beantwoorden van de vragen hebben alle ge"interviewden ook nadere 
achtergrondinformatie gegeven die uiteindelijk heeft geholpen bij het zoeken naar een 
passende oplossing. 
De antwoorden op de vragen gesteld tijdens de interviews zijn terug te vinden in bijlage 5. 
Een belangrijk punt dat uit bijna alle interviews naar voren kwam was het feit dat de 
informatieverstrekking te langzaam verloopt met de huidige methoden. Op dit moment 
gebeurt dat via de post, maar dat zou aanzienlijk sneller kunnen door gebruik te maken van 
een computer en de informatie te mailen. 
Er moet meer informatie ter controle vastgelegd worden en wel op zo'n manier dat de 
informatie ook snel teruggevonden kan worden . Tevens moet er controle plaatsvinden of 
informatie ontvangen is zodat ernaar gehandeld kan worden . 
Verder kwam naar voren dat de opdrachtgever graag meer voorbereidingstijd had gehad, 
dan zouden veel problemen die zich voor hebben gedaan, voorkomen kunnen worden. Al 
wordt deze mening niet door iedereen gedeeld. Denk hierbij aan de architect en de 
constructeur. 
Tijdens het dagelijks overleg dat plaatsvindt tussen opdrachtgever, architect, constructeur, 
installateurs en aannemer zal op een gestructureerde manier verslaglegging moeten worden 
gedaan. 
Nadat ik de dataverzameling had afgerond, dat wil zeggen de bestaande procedures nog 
eens kritisch bekeken, de observaties had gedaan en alle interviews had gehouden kon ik 
beginnen aan het oplossen van de probleemstellingen. 
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5 Het ontworpen model 

5.1 lnleiding 

Na de gedegen analyse en het formuleren van het probleem was het duidelijk dat de 
registratie van de informatiestromen in goede banen moest warden geleid . Reeds tijdens de 
eerste fase waarin ik betrokken was bij het project en dagelijks op het project aanwezig was, 
heb ik een eerste opzet gemaakt voor een van de belangrijkste zaken bij regiewerken : de 
kostenregistratie. Bij dit project wilde de directie dagelijks een overzicht van het aantal uren 
dat er aan een bepaald onderdeel gewerkt was en de materialen en het materieel dat 
daarvoor nodig was geweest. Daarbij kwam dat de directie wekelijks bij dit overzicht de te 
betalen kosten wilde hebben. Om inzicht te houden in de ontwikkeling van de uitgaven van 
de opdrachtgever. 
Deze registratie werd mogelijk door middel van het invullen van een excel-werkblad dat 
wekelijks naar de calculator werd gebracht, die de onderdelen van prijzen voorzag. Een 
belangrijk probleem voor de aannemer was hiermee al snel opgelost, immers a lies wat 
gemaakt werd, werd nu geregistreerd en achteraf betaald door de opdrachtgever. 
Echter oak in de voorfase kon het proces nag aanzienlijk verbeterd warden . 

5.2 Programma van eisen 

Het uiteindelijk ontwikkelde model moet aan een aantal eisen voldoen, zodat het in de 
praktijk toegepast kan warden. 
Het belangrijkste was dat de normaal te volgen procedures teveel tijd in beslag nemen, zeals 
is gebleken en het nieuw ontwikkelde model zal de informatiestroom tussen de verschillende 
functies aanzienlijk moeten versnellen . Het aantal personen dat met het project gemoeid is 
moet beperkt zijn en de communicatie moet doelgerichter zijn . Alie personen in het 
projectteam zullen met hetzelfde systeem en dezelfde formulieren moeten werken. 
Door de tijdsdruk die er heerst warden veel afspraken mondeling gemaakt, terwijl die volgens 
het kwaliteitssysteem schriftelijk vastgelegd moeten warden . Belangrijkste punt in het model 
is dat zaken vastgelegd warden die nu mondeling warden overgedragen. 
Onduidelijkheden op handgeschreven formulieren kunnen voorkomen warden door het 
geheel per computer op te stellen . Groot voordeel daarbij is dat de gegevens per e-mail 
verzonden kunnen worden . Dit in verband met de hoge snelheid die gehaald moet warden bij 
het versturen van informatie. 
Het model moet uiteindelijk ingevoerd worden in het bestaande kwaliteitssysteem, dus voor 
zover procedures of formulieren gehandhaafd kunnen worden zal dat, met uitzondering van 
eventuele aanpassingen in de lay-out, oak moeten gebeuren. 
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5.3 Aanpak ontwerp 

Door voor elk toekomstig project te werken met een voor dat project vast team, het 
zogenaamde projectteam, worden het aantal verschillende personen dat met het project 
gemoeid zijn gereduceerd. Daardoor wordt de samenwerkingsstructuur helderder en 
eenvoudiger. De bedrijfsleider is de centrale spil bij dit soort projecten. De informatie komt bij 
hem terecht en hij maakt beslissingen. Met name onderling overleg binnen het team is van 
essentieel belang. Een ieder moet van elke discipline weten waar hij of zij exact mee bezig 
is. Er moet openheid in informatie zijn en samen moeten ze hetzelfde doel nastreven, een 
project waarmee de opdrachtgever tevreden is, en waarmee het concern tevreden is. Wat 
betreft dat laatste valt te denken aan de financiele afwikkeling van het project. 
Om het financiele plaatje goed in beeld te krijgen met de meest actuele informatie is het zaak 
dat er een gedegen kostenregistratie plaatsvindt. 
Maar ook de verdere informatie en gegevens moeten duidelijk vastgelegd worden . 
Daarom heb ik de informatiestromen voor dit project weergegeven in een stroomdiagram (zie 
losse bijlage). Dit project dient daarbij als uitgangspunt, omdat er op dit moment nog geen 
vergelijkend of toetsend project voorhanden is. 

Bij het ontwerpen van het model ben ik uitgegaan van het kostenregistratie overzicht dat ik al 
in een vroeg stadium ontwikkeld heb. Dit overzicht wordt naar tevredenheid toegepast, wat 
dus een goede houvast was om het gehele model op een soortgelijke wijze op te bouwen. 
Allereerst heb ik op een rijtje gezet wie welke informatie wil hebben en hoe deze verstuurd 
moet worden, dit heb ik gedaan aan de hand van de antwoorden op de interviews. Met deze 
gegevens heb ik een eerste ruwe versie van informatiestromen gemaakt in de vorm van een 
stroomschema [1 OJ. Dit schema heb ik verder verbeterd en vormde uiteindelijk het 
uitgangspunt van de formulieren die ingevuld moeten worden (losse bijlage). Door kritisch 
naar de informatiestromen te kijken ben ik tot een indeling van vier fasen gekomen. 
De eerste fase van opdracht verwerven bestaat uit het ontvangen van de uitnodiging om een 
offerte uit te brengen tot en met de goedkeuring van deze offerte. De tweede fase, die van 
de voorbereiding, bestaat uit het uitnodigen van het "bouwteam" voor een externe 
voorbereidingbespreking tot en met het houden van een interne werkbespreking nadat 
tekeningen goedgekeurd zijn. De inkoopfase is de derde fase in het proces en beslaat de 
processen om al het materiaal en het materieel in te kopen en aan de hand van levertijden 
het opstellen van een werkschema. De laatste fase tenslotte is de uitvoeringsfase. Zeals de 
naam al zegt vindt tijdens deze fase de uitvoering plaats, maar tevens ook de betaling . Deze 
fase stopt als de opdrachtgever de totale gedeclareerde kosten heeft betaald . 
Naast het formulier om de kosten te registreren bleek tijdens de uitvoering ook grote 
behoefte te zijn aan een tekeningenlijst. Daarom heb ik vervolgens de bestaande 
tekeningenlijst zeals die momenteel gebruikt wordt bij Van Zandvoort B.V. als uitgangspunt 
genomen voor de tekeningenlijst die gebruikt kan worden bij werken op basis van regie. Door 
een kolom toe te voegen was deze toepasbaar. De lay-out van de bestaande tekeningenlijst 
heb ik overgenomen, zodat het geheel herkenbaar wordt voor de medewerkers. 
Vervolgens heb ik de bestaande formulieren die ik zou kunnen gebruiken aangepast voor 
werken op basis van regie en deze toegevoegd aan de reeds ontwikkelde formulieren . 
Daarbij heb ik personen die in de toekomst met het model gaan werken gevraagd welke 
zaken ze er in verwerkt wilde hebben. Op deze manier is ook de checklist voor het 
controleren van tekeningen gemaakt. Door twee werkvoorbereiders te vragen hoe ze een 
tekening controleren en belangrijker nog op welke punten zo'n tekening al dan niet wordt 
goedgekeurd, ben ik tot de te controleren punten op de checklist gekomen. 
Uiteindelijk heb ik een document van 13 formulieren gemaakt die ik onderling heb gekoppeld, 
zodat dezelfde informatie niet meerdere keren ingevuld hoeft te worden , wat kostbare tijd 
bespaart. 
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5.4 Beschrijving en werking model 

Het ontwikkelde model is een Excel bestand / werkblad dat bestaat uit 13 werkbladen die 
onderling gekoppeld zijn. Dit houdt in dat gegevens die ingevuld warden automatisch 
doorgekoppeld warden naar andere werkbladen . De werkbladen die moeten warden 
ingevuld zijn: 

1. PIL (Project lnformatie Lijst) : op dit blad warden de algemene project gegevens 
ingevuld zodat duidelijk is om welk project het gaat, welke externe partijen en welke 
interne medewerkers aan het project meewerken. 

2. Overeenkomst aanneming werk (overeenkomst van aanneming werk in regie): 
bestaande uit twee delen te weten de offerte en de opdrachtbevestiging. De 
calculator vult de offerte in om in aanmerking te kunnen komen voor opdracht om het 
werk uit te voeren. De opdrachtbevestiging dient voor de opdrachtgever om tot de 
daadwerkelijke opdracht te komen en dit schriftelijk vast te leggen. 

3. Controle offerte (checklist controle overeenkomst van aanneming werk in regie): 
deze checklist is de leidraad voor de bedrijfsleider om de ingevulde offerte te 
controleren voordat deze aan de opdrachtgever verstuurt wordt. 

4. Voorbereidingsbespreking (verslag externe voorbereidingsbespreking) : dit 
werkblad heeft een dubbele functie. Enerzijds dient het als leidraad voor de 
bedrijfsleider om te kunnen bepalen welke onderdelen in deze bespreking aan de 
orde dienen te komen en anderzijds wordt het formulier gebruikt om het 
daadwerkelijke verslag op te maken. 

5. Tekeningenlijst: dient om binnengekomen tekeningen te registreren en zodoende 
een overzicht te hebben van de meest recente tekeningen waarmee gewerkt moet 
warden. 

6. Controle tekening (checklist controle tekeningen): aan de hand van deze checklist 
dient de werkvoorbereider elke binnengekomen tekening te controleren alvorens hij 
de tekening voor uitvoering mag stempelen en mag verspreiden. 

7. Werkbespreking (verslag interne werkbespreking) : dit werkblad heeft een dubbele 
functie . Enerzijds dient het als leidraad voor de bedrijfsleider om te kunnen bepalen 
welke onderdelen in deze bespreking aan de orde dienen te komen en anderzijds 
wordt het formu lier gebruikt om het daadwerkelijke verslag op te maken. 

8. Bestellijst (bestellijst materialen): overzicht voor de uitvoerder om materialen te 
bestellen bij leveranciers. Hierop dient tevens aangegeven te warden wanneer 
materialen warden geleverd. 

9. Offerte aanvraag: hiermee dient de inkoper bij onderaannemers of leveranciers een 
aanvraag in te dienen om offerte uit te brengen voor een bepaald duidelijk te 
omschrijven onderdeel. 

10. Opdracht: om onderaannemers en leveranciers op grand van de door hun 
uitgebrachte offerte opdracht te verlenen voor uitvoering van de werkzaamheden of 
leveringen. 

11. Werkschema: planning van de werkzaamheden , die de bedrijfsleider opstelt in 
overleg met inkoper en uitvoerder. 

12. Kostenregistratie overzicht: hierop dient de uitvoerder de geleverde materialen en 
bestede uren in te vullen per onderdeel om inzicht in de werkzaamheden te kunnen 
geven aan de opdrachtgever. Tevens dient de calculator hierop de te declareren 
kosten in te vullen voor betaling van de opdrachtgever aan de aannemer. 

13. Intern kostenoverzicht: hierop warden de werkelijke kosten die door de aannemer 
zijn gemaakt vermeld en warden vergeleken met de gedeclareerde kosten. Zodoende 
wordt het financiele resultaat inzichtelijk. 
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Als uiteindelijk door de verschillende personen alle formulieren zijn ingevuld is uiteindelijk het 
gewenste resultaat verkregen dat alle informatie vastligt. Het vastleggen van informatie is 
immers het doel van het kwaliteitssysteem en van dit systeem ben ik oorspronkelijk ook 
uitgegaan en daar zal dit model ook in worden ingevoerd. Het effect van het werken met dit 
model is dat het financiele resultaat, dus de winst en eventueel het verlies van het project 
zichtbaar is. 

5.5 Stroomschema 

Het stroomschema met de bijbehorende formulieren is in zijn geheel terug te vinden als 
losse bijlage. 

In hoofdlijnen is het diagram als volgt opgebouwd (zie figuur 8): 
Het project start op het moment dat de aanvraag voor het 
uitbrengen van de offerte binnenkomt. Dit is zeals in paragraaf 5.3 
besproken de fase van opdracht verwerven. Nadat deze fase in zijn 
geheel is doorlopen en de goedkeuring van de offerte heeft 
plaatsgevonden geeft de pijl in de nevenstaande figuur aan dat de 
fase van voorbereiden hierop volgt. Nadat ook deze fase in zijn 
geheel is afgerond wordt een begin gemaakt met de inkoopfase. Na 
deze fase volgt de uitvoeringsfase. 
Tijdens de duur van dit gehele proces blijven tekeningen bij de 
werkvoorbereider binnenkomen en zal per tekening moeten worden 
ingekocht, een werkschema moeten worden gemaakt en dan zal de 
uitvoering van dat onderdeel plaatsvinden. Deze terugkoppeling is 
te zien aan de pijl die van de uitvoeringsfase terugloopt naar de 
voorbereidingsfase. 
Afhankel ijk van de omvang van het werk zal dit traject een bepaald 
aantal keren doorlopen moeten worden alvorens het project 
afgerond kan worden nadat de opdrachtgever alle gedeclareerde 
kosten heeft betaald . 

Opdracht 
verwerven 

Voor
bereiden 

lnkopen 

Uitvoeren 

Figuur 8: De vier fase in het 
stroomdiagram geven de hoofdlijn 
aan van het te volgen proces bij grote 
werken in regie. 
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5.5.1 Fase van opdracht verwerving 
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Figuur 9: Verwervingsfase van het regieproject 

In de eerste fase in het totale proces is het zaak om de opdracht te verwerven. lmmers 
indien er geen opdracht komt kan het hele proces niet plaatsvinden. Van belang hierbij is dat 
alle ontvangen informatie zoals tekeningen en een technische omschrijving of bestek wordt 
vastgelegd, omdat op grond daarvan een offerte voor het uitvoeren van het werk wordt 
gemaakt. Dit gebeurt door de calculator die daarbij tevens een begin maakt met het invullen 
van het centrale document, de Project lnformatie Lijst (intern de PIL genoemd). Vanuit dit 
document wordt de informatie doorgekoppeld naar de gedurende het gehele proces in te 
vullen documenten. 
Om opdracht voor de uitvoering van het werk te krijgen vult de calculator de overeenkomst 
aannerning werk in regie in. Deze wordt momenteel nog niet veel gebruikt, maar deze is 
uitermate geschikt voor dit soort werken . Deze overeenkomst wordt in 3-voud opgemaakt, 2 
om naar de opdrachtgever te versturen, waarvan er 1 ondertekend retour wordt ontvangen 
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en 1 exemplaar wordt opgeslagen in het archief. Aangezien alle documenten op de computer 
worden gemaakt, wordt van elk uitgaand document tevens een digitale back-up gemaakt. 
De calculator laat vervolgens de offerte controleren door de bedrijfsleider. Hij is immers de 
centrale persoon in het proces en zorgt voor de verspreiding van deze informatie naar 
derden. Daarbij maakt hij gebruik van een checklist. lndien alle gegevens correct zijn 
ingevoerd stuurt de bedrijfsleider de offerte ter goedkeuring naar de opdrachtgever. 
lndien deze niet akkoord bevonden wordt door de opdrachtgever, krijgt de bedrijfsleider de 
offerte voorzien van opmerkingen terug en zal deze de offerte door de calculator laten 
aanpassen. Wordt de offerte akkoord bevonden, dan is dit een teken voor de bedrijfsleider 
om de voorbereidingsfase te starten. 
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5.5.2 Voorbereidingsfase 
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Figuur 10: Voorbereidingsfase van het regieproject 

Allereerst vindt er op initiatief van de bedrijfsleider overleg plaats tussen de opdrachtgever, 
de architect, de constructeur, installateur en eventueel andere belangrijke partijen , eerder 
genoemd het "bouwteam". Voor dit overleg dient het uiteindelijk in te vullen 
verslagleggingdocument als leidraad voor de te bespreken onderwerpen. Het belangrijkste 
onderwerp dat behandeld moet worden is het contractschema. Wanneer wordt er een start 
gemaakt met de uitvoeringswerkzaamheden en wanneer is de opleverdatum. Welke 
uitvoeringsonderdelen vormen hierin het kritieke pad. Bij dit soort uitzonderlijke projecten is 
de opdrachtgever de enige die dit kan bepalen. Hij zal de aannemer dan ook van een eerste 
contractschema als leidraad moeten voorzien . 
Met name ook het tekenwerk dat verricht moet worden verdient de aandacht. De 
bedrijfsleider dient aan te geven dat de te verstrekken tekeningen van het niveau van 
werktekeningen moeten zijn , daar anders de werkvoorbereider deze tekeningen zal 
terugsturen en niet ter uitvoering zal accorderen. De verantwoordelijkheid voor het tekenwerk 
ligt hierdoor dus waar die hoort te zijn, bij de maker van een tekening, en niet bij de 
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uitvoerder die met onvolledige informatie moet bouwen. Tevens zal worden vastgelegd met 
welke frequentie overleg tussen de verschillende partijen zal plaatsvinden en waar dat zal 
gebeuren. 
Nadat dit overleg heeft plaatsgevonden en het voor de bedrijfsleider duidelijk is wat van de 
aannemer verlangd wordt zal hij zijn projectteam samenstellen. Daarvoor vult hij de namen 
van de verschillende personen in de verschillende functies in op de Project lnformatie Lijst. 
Al vrij snel zal de informatiestroom vanuit de architect, de constructeur, installateurs en de 
opdrachtgever vrijkomen. De in deze fase vervaardigde tekeningen komen digitaal bij de 
werkvoorbereider binnen. Dit in verband met de tijdsdruk die er bij dit soort projecten heerst. 
Allereerst registreert de werkvoorbereider elke binnengekomen tekening op de 
tekeningenlijst. Vervolgens gaat hij de tekening controleren aan de hand van een checklist. 
lndien een of meerdere controlepunten niet akkoord zijn gaat de tekening retour naar waar 
hij vandaan kwam. lndien een tekening aan alle eisen voldoet wordt hij voor uitvoering 
gestempeld en verspreid onder de bedrijfsleider, de inkoper en de uitvoerder. Deze laatste 
ontvangt tevens 1 uitgeplot exemplaar om in de keet op te hangen voor het totaal overzicht. 
De uitvoerder, inkoper en bedrijfsleider hebben op initiatief van laatstgenoemde een 
werkoverleg om de benodigde materialen, onderaannemers en eigen personeel in te 
plannen. Dit gebeurd aan de hand van de verstrekte tekening(en) en dus niet voor het hele 
project vooraf. Voor dit werkoverleg dient het uiteindelijk in te vullen verslag als leidraad voor 
de te behandelen onderwerpen, zoals dat ook voor de voorbereidingsbespreking geldt. 
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5.5.3 lnkoopfase 
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Figuur 11 : lnkoopfase van het regieproject 

Om een werkschema te kunnen maken zal allereerst materiaal besteld moeten worden en 
zullen onderaannemers moeten worden gecontracteerd. Daartoe vindt het inkoopproces 
plaats, echter in versnelde vorm door gebruik te maken van de computer en e-mail in plaats 
van de aanvragen per post te versturen. De inkoper vult aanvraagformulieren in om offertes 
uit te laten brengen en zal bij goedkeuring van de offerte de leverancier of de 
onderaannemer opdracht verstrekken . Gelijktijdig zorgt de uitvoerder eNoor dat de kleine 
materialen (die via jaarcontracten bij Bouwbedrijven Jongen lopen) besteld worden . Ook 
daartoe vult hij een formulier in dat naar de leverancier per e-mail wordt verstuurd . Deze zal 
dan moeten aangeven of en wanneer de levering zal plaatsvinden. VeNolgens bestelt hij bij 
de eigen materieeldienst het benodigde materieel voor zover dat nag niet aanwezig is op de 
bouwplaats. 
Nadat bekend is wanneer een bepaald onderdeel gemaakt zou kunnen warden , omdat dan 
immers de materialen en mensen daaNoor aanwezig zijn wordt in nauw overleg met de 
inkoper en de uitvoerder het werkschema opgesteld door de bedrijfsleider. 
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5.5.4 Uitvoeringsfase 
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Figuur 12: Uitvoeringsfase van het regieproject 

Nadat het werkschema is gemaakt kan gestart warden met de uitvoering. Het belangrijkste 
hierbij is, zeals al eerder aangehaald, dat de gemaakte kosten warden geregistreerd. 
Daarvoor vult de uitvoerder een overzicht in aan de hand van leverbonnen, bestellijsten en 
urenbriefjes. Deze informatie gaat dagelijks naar de directie of opdrachtgever. Echter op zo'n 
korte termijn is het niet mogelijk om dit overzicht van prijzen te voorzien en daarom gaan de 
overzichten tevens dagelijks naar de calculator. Deze ontvangt het overzicht per e-mail en de 
prijzen van onderaannemers en leveranciers per fax. Wekelijks dient een volledig ingevuld 
overzicht ingeleverd te warden bij de opdrachtgever. Deze zal de gedeclareerde kosten 
vergelijken met het dagelijks ingeleverde overzicht en een eventuele eigen registratie en 
indien hij met de kosten akkoord gaat, zal hij aan de hand van dit overzicht de gemaakte 
kosten betalen. Net zolang tot de totale gedeclareerde kosten aan de aannemer betaald zijn . 
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Door in het kostenoverzicht de code voor de bewaking van de manuren op te nemen is het 
probleem dat ontstond omdat er geen begroting was gemaakt ook opgevangen. Er kan een 
overzicht verkregen worden van het aantal uren dat besteed is aan een bepaalde activiteit. 
Tevens vult de calculator naast het overzicht met de te declareren kosten ook een overzicht 
in van de werkelijke kosten (o.a. zonder winst en risico). Op dit overzicht worden de 
gedeclareerde kosten en de werkelijke kosten met elkaar vergeleken en zodoende kan het 
financiele resultaat afgelezen worden . 
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6 Toetsing van de werking van het model 

6.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk zal blijken op welke manier het ontwikkelde model is getest en in hoeverre 
het ontwikkelde model in de praktijk kan worden toegepast en vervolgens zal in hoofdstuk 7 
worden aangegeven hoe Bouwbedrijven Jongen dit model in zijn organisatie kan invoeren. 

6.2 Toetsing 

Door in de fase van ontwikkeling van het uiteindelijke model regelmatig overleg te hebben 
met de bedrijfsleider hebben we samen gekeken of het model in het huidige project (dat 
inmiddels is afgerond) had kunnen worden toegepast. Aangezien ik zelf in de eerste 
maanden van het project nauw betrokken ben geweest bij alle processen van 
opdrachtverlening tot en met uitvoering konden we hierover gedegen overleg voeren. Maar 
ook samen met de uitvoerder en de calculator die aan dit project meewerken hebben het 
ontwikkelde model nauwkeurig bestudeerd en komen tot dezelfde conclusie dat bij 
vervolgprojecten het model kan en moet worden toegepast. 
Delen van het nieuw ontwikkelde model zijn al tijdens dit bouwproject getest. Hierbij valt te 
denken aan het kostenregistratie overzicht. Dit is in een vroeg stadium ontwikkeld en tijdens 
de eerste weken aangepast aan de benodigde informatie die de verschillende partijen eruit 
wilden halen. Het formulier zoals het er nu ligt wordt dagelijks tot ieders tevredenheid 
gebruikt voor de financiele afhandeling van het project. Een beter bewijs dat het werkt is er 
dus niet. 
Maar in het uiteindelijk ontwikkelde model zit een onzekerheid . Voor dit project zou het 
model toegepast kunnen worden, maar aangezien dit pas het eerste, en dus een voorbeeld, 
project is kan het zo zijn dat bij de toepassing ervan bij toekomstige projecten bepaalde 
gegevens moeten worden geschrapt of juist toegevoegd . Ook kan het zo zijn dat de 
samenstelling van het projectteam er in de toekomst anders komt uit te zien. Zo kan het 
handig zijn om een extra persoon aan te stellen, en dan met name bij een paar 
proefprojecten waar het model wordt toegepast, die de naleving van het model zal bewaken 
en het model kan aanpassen. Kennis van Excel is daarbij wel noodzakelijk. 
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7 Aanbevelingen voor implementatie 

7.1 lnleiding 

Het ontwikkelde model is een hulpmiddel voor de administratie en registratie van grote 
werken op basis van regie . Het is gemaakt om ook daadwerkelijk bij toekomstige projecten te 
worden toegepast. De manier waarop het model kan worden ingevoerd in het bedrijf zal ik in 
de volgende paragraaf aangeven. 

7.2 Aanbevelingen 

Aangezien dit het eerste grote project is dat op deze manier zijn uitvoering heeft gekend, dat 
wil zeggen een werk op basis van regie is, zal het ontwikkelde model niet alle toekomstige 
projecten geheel dekken. Dit project heeft als uitgangspunt gediend en andere projecten 
zullen wellicht specifieke gegevens vereisen . 
Dit zal blijken indien het ontwikkelde model bij een volgend pilot project zal worden 
toegepast. Het is dan zaak dat het systeem dan beheerd en aangepast wordt. Uiteindelijk na 
een aantal projecten zal er dan een nagenoeg waterdicht systeem zijn ontstaan voor de 
uitvoering van grote werken op basis van een regiecontract. 
Er zal voor een toekomstig project een team moeten worden aangesteld dat consequent met 
dit model gaat werken en ook ideeen voor de verbetering of wijziging van het model zal 
aandragen. Deze wijzigingen zullen dan moeten worden doorgevoerd door iemand met 
verstand van het bestand en de manier waarop het is opgebouwd (de informatiestromen die 
in het stroomschema staan weergegeven). Na afloop van het pilot project zal er een 
gedegen evaluatie moeten plaatsvinden . Daarbij komen de !eden van het projectteam bijeen 
en bespreken ten aanzien van het gebruik maken van het model, hoe de ervaringen zijn met 
het gebruik van het model. Op welke punten is het model wellicht niet gebruiksvriendelijk 
voor projecten met een ander soort opdrachtgever als het project aan de hand waarvan het 
model is gemaakt. Dus welke informatie kwam bij dit project niet vrij en kan wellicht 
geschrapt worden als in de toekomst blijkt dat dit nooit meer voorkomt. En belangrijker nog, 
welke informatie moet nog worden toegevoegd. Betreft het daarbij informatie die kan worden 
toegevoegd aan de bestaande formulieren of moet er wellicht een formulier worden 
toegevoegd. Dan is het belangrijk dat deze gegevens aan het model worden toegevoegd 
door iemand met enige kennis van Excel en van de opbouw van het model. Deze opbouw 
komt duidelijk naar voren bij de bestudering van het stroomschema en het doornemen van 
dit verslag. Kennis van het gebruik van het model is te krijgen via de gebruikershandleiding 
bij het model. 
Als uiteindelijk blijkt dat dit model werkt voor toekomstige projecten op basis van regie, 
onafhankelijk van de opdrachtgever, aangezien het verbouwen van een bakkerij een zeer 
uniek project is geweest, kan de kwaliteitsmedewerker van Bouwbedrijven Jongen het model 
opnemen in het bestaande kwaliteitssysteem. Dit biedt voor opdrachtgevers de waarborg dat 
ook dit soort projecten, waar veel onzekerheden in zitten, oak kwalitatief goed door 
Bouwbedrijven Jongen uitgevoerd zal warden. 
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Kortom het invoeren van het systeem in de organisatie zal op de volgende manier moeten 
gebeuren: 

1. Er moet zich een groot bouwproject op basis van een regiecontract voordoen. 
2. De aangestelde bedrijfsleider, calculator, inkoper, werkvoorbereider en uitvoerder van 

het project moeten in het bezit komen van het Excel-bestand met de formulieren , het 
stroomschema en de gebruikershandleiding. 

3. De projectteamleden zoals bij punt 2 genoemd moeten alle in het bezit zijn van een 
computer of een laptop met een Microsoft Office 2000 software pakket en 
emailfunctie om met het model te kunnen werken. 

4. De verschillende medewerkers aan het project zullen de formulieren op de juist wijze 
moeten invullen en gebruiken om het project te laten slagen. 

5. Een van de leden van het team of een extra eraan toegevoegd lid zal moeten 
controleren of het model consequent wordt toegepast en moet eventuele 
onduidelijkheden of specifieke eisen van het project signaleren. 

6. Het model zal eventueel moeten warden aangepast aan specifieke eisen van de 
opdrachtgever om universeel te warden voor projecten op basis van regie. Dit dient te 
gebeuren door iemand met inzicht in de werking van het model en kennis van Excel. 

7. Het model zal bij meerdere projecten op een zelfde manier moeten warden gebruikt 
door de stappen 1 Um 7 nogmaals te doorlopen. 

8. Het uiteindelijk model dat onafhankelijk van de soort opdrachtgever voor elk 
toekomstig groat project op basis van regie gebruikt kan warden dient in het 
bestaande kwaliteitssysteem te warden opgenomen door de kwaliteitsmedewerker. 
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Bijlage 1: Bedrijfsinformatie 

Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V. 
Koninklijke Volker Wessels Stevin is een Nederlands bouwconcern 
dat zich richt op het ontwerpen , ontwikkelen , realiseren en beheren 
van bouwprojecten. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in 
Nederland. Daarnaast heeft de onderneming vestigingen in onder 
andere Belgie , Canada , Duitsland , Groot-Brittannie en de Verenigde 
Staten.Met ruim dertien duizend medewerkers is in 1999 een 
winstniveau behaald van EUR 83 miljoen en een productieomzet van 
EUR 2,5 miljard . 

Bouw en Vastgoed 
Ontwerpen, ontwikkelen , realiseren en instandhouden van de gebouwde omgeving 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

Volker Wessels Stevin Bouw & Vastgoedontwikkeling Nederland B.V . 
Volker Wessels Stevin Bouw & Vastgoedontwikkeling Noord B.V . 
Volker Wessels Stevin Bouw & Vastgoedontwikkeling Oest-midden B.V. 
Volker Wessels Stevin Bouw & Vastgoedontwikkeling Zuid B.V. 

o Bouwbedrijven Jongen B.V. 
■ Jongen B.V. 
• Van Agtmaal B.V. 
• Van Bergen B.V. 
■ Van Boxmeer B.V. 
• Jongen Geldrop B.V. 
■ Heeffer en van Elzakker B.V. 
■ Van Kan-Jongen B.V. 
■ Louis Scheepers B.V. 
■ Van Nieuwenhuizen-Jongen B.V. 
■ Gebr. van de Ven Tilburg B.V. 

o Laeven B.V. 
o B.V. Aannemersbedrijf Gebr. Theunissen Anno 1874 
o Aannemingsbedrijf Gebr. van der Poel B.V. 
o Aannemersbedrijf van Zandvoort B.V. (sinds 1999 ge·1ntegreerd) 

Volker Wessels Stevin Bouw & Vastgoedontwikkeling West B.V. 
Kondor Wessels Deutschland GmbH & Co KG 

lnfrastructuur 
Ontwerpen, ontwikkelen , realiseren en instandhouden van infrastructuur 
• Volker Wessels Stevin Infra B.V. 
• Volker Wessels Stevin Seton & Waterbouw Infra B.V. 
• Volker Wessels Stevin Verkeersinfra B.V. 
• Volker Wessels Stevin Transportinfra B.V. 

o Leidingen 
o Spoorwegbouw 
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Specialismen 
De specialistische activiteiten zijn complementair aan de sectoren bouw en Vastgoed en 
lnfrastructuur 

• Volker Wessels Stevin lndustriele Bouw & Bouwtoelevering B.V. 
o Volker Wessels Stevin Deelnemingen B.V. 

■ Technische lnstallaties 
■ Verkeerstechniek 
■ Materieelbeheer en Dienstverlening 
■ lndustriele Bouw 
■ Toelevering 

De veelzijdige kwaliteitsbouwers van Zuid-Nederland 
Bouwbedrijven Jongen is de overkoepelende organisatie van veertien 
aannemersbedrijven en een bedrijf dat zich toelegt op bouw- en 
projectontwikkeling . Het hoofdkantoor is in Landgraaf gevestigd. 
De verschillende werkmaatschappijen, gevestigd op diverse locaties 
in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland zijn in Zuid
Nederland actief. Ze opereren zelfstandig in de regio waar zij 
gevestigd zijn . Daar wordt met regionale onderaannemers en 
leveranciers samengewerkt. Ook zijn vrijwel alle medewerkers 
afkomstig uit de regio. 
Op het hoofdkantoor in Landgraaf wordt het algemeen beleid 

vastgesteld door de directie van Bouwbedrijven Jongen B.V. Alie werkmaatschappijen 
kunnen overigens gebruik maken van de daar aanwezige uitgebreide specialistische kennis . 
Een formule die goed werkt en zijn waarde heeft bewezen. 
Bouwbedrijven Jongen is opgericht in 1927 en heeft in de loop der jaren veel bouwervaring 
opgedaan. Tot de oorlog was er veel activiteit op het gebied van mijnschade-herstel en na de 
oorlog herstel van de oorlogsschade en veel woningbouw ten gevolge van de heersende 
woningnood. Eind zeventiger jaren ging Bouwbedrijven Jongen zich, eveneens met succes, 
toeleggen op sociale woningbouw en projectontwikkeling . ~~ 

Hierdoor nam de bedrijvigheid een grote vlucht. ~!g 
De jaren tachtig en negentig kenmerken zich door een grote ~~g 

380 
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in de loop der jaren heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een energieke organisatie met een 
stevig financieel fundament. 
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Aannemersbedrijf van Zandvoort B.V. in Heerlen is een bedrijf dat 
al sinds 1921 het bouwen in de vingers heeft. 
Een bedrijf dater vanuit gaat dat een bouwwerk door haar 
gerealiseerd, een product is van hedendaagse techniek, 
gecombineerd met jarenlange ervaring. Vooral ook een bedrijf, dat 
door zijn organisatie snel en gericht inspeelt op veranderende 
eisen, daarbij gebruik maakt van eigentijdse materialen en 
constructies, die voor een efficient en modern bouwwerk instaan. 

Het bouwproces vraagt om een zorgvuldige afweging van de wensen en doelstellingen van 
de opdrachtgever. 
In onderling overleg moet een eisenpakket worden samengesteld , zodat een weloverwogen 
investering resulteert in verantwoord en betaalbaar maatwerk met toekomstwaarde. 
Dit is zowel in het belang van onze opdrachtgever, als ook in ons eigen belang. Daarom ook 
behoort van Zandvoort B.V. tot de kwaliteitsbouwers van Limburg .... 
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Bijlage 2: Voorbeelden uit het kwaliteitssysteem 

Voorbeeld kwaliteitshandboek 

K-lltelullandboek Bouwbedrijven Joaeea B.V. 

Kh-li: Introductie 

Pagina3 nn3 
RevisieE 
29 sq,tcmbcr 1999 

Structuur van bet kwaliteitssysteem 

Wat willen wij? 
Hoe bereiken wij dit? 

Wie doetwat 
wanneer? 

Hoe? 

1 
Gocdkcuring 
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Voorbeeld procedurehandboek 

KLElNE WERKEN/WERKEN lN REGIE (AVA) Pr4KedUrt: 4.l. 

Vtnlt: 3 d.d. ll.02.99 

Blad 1 van 1 

UBI 

v,ontwoocdclllkllcdev 

Btvogdhcdro 

.fill.ll 

BsfsrentlH{documep1ca 

Correct notercn gcmaalac afsprakcn middels schriflclijke standaard

ovcrccnkomst en van toepassing vcrldaren van algcmcnc voorwaardcn. 

Desbctreffcnde calculator is vcrantwoordelijk voor: 

het notcren van de gegcvens van aanvraag voor offcnel 

prijsopgave 

ha beoordclcn van evcn111ele tdccningen 

het vasclcggen van de opnamc van de situatic 1er plaatsc 

het uitbrcngcn van ccn offerte op basis van hct AV A-fonnulier 

het overdragen van de gegevcns aan Uirvoering en evcn111cel 

Planvoorbcreiding. 

Calculator is bevoegd 101 het afwijken van geeigende procedures indien 

gerechrvaardigd zoals gcnoemd onder punt 4. 

Zodra off enc moct wordcn uitgebracht. 

- Formulier Aanneming kleine wcrkcn (AV A). 

- Formulier Aannemmg ldeme wcrken in regie (AVA). 

I . Gcgevcns van aanvraag voor ofTertelpnjsopgave worden gcnotccrd. Even1uclc 1ekeningen worden 

beoordceld en indien nodig wordt ook de situatie ler plaatsc bckekcn. 

De opnamc van de situatic wordt - bij voorkeur - op de eventuclc tckcnmgen vastgclcgd met vcrmelding 

van de opmcrkmg -opname d.d . .. .. • ..... .. .. .. en paraaf. 

2. Aan de hand van de verkregen gegevens wordt ofTerte uitgebracht op basis van het standaard AV A -

formulier. 

Dit fonnulier wordt vollcdig ingevuld conform de instructics op het formulier en aan dt aanbcsttder 

toegezondcn. 

3. Zodra AVA-formulier ondenekend door de aanbesteder 1s teruggezonden iorgt de calculator voor 

overdrachl van de gegevcns aan U11voering en evenllleel aan Planvoorbereiding. 

4. De gcringe omvang van hct werk kan rechtvaardigen dat afgeweken wordt van de getigcnde procedures 

van planvoorbcrciding, inkoop, calculatie en uitvoering. zulks tcr bcoordcling van de desbetrcfTendc 

calculator. 

\'crvolgproccdurc: Geen . 

Goedkeuring Oirecteur Algemcne Zakcn Datum Paraaf 

Mr. ~ .T. Knccpkcns 22 februari 1999 
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Voorbeeld instructies en formulieren 

=t BEOORDELINGSLIJST 
LEVERANCIERS/ONDERAANNEMERS 

Naam 

Plaats 

Onderdeel 

Werk 

Toe te kennen beoordellngen: 
1 • slecht 
2 = matlg 
3• normaal 
4•goed 

Beoordellng 

INKOOPFASE 

- kwaliteit offerte/volledlgheld 

- concurrerend niveau 

- meedenkend vermogen/inventlvitelt 

- tijdlge verstrekking van de 
benodigde technlsche gegevens 

Totaal 

GEMIDDELDE CIJFER 
(1x lnkoopfase + 2x uitvoerlngsfase : 12) 

+ .....••... : 12= □ 
Datum 

lnkoper : ... .................................. .. Paraaf 

Bedrljfsleider : ............................. ......... . 

Baoordellng 

UITVOERINGSFASE 

• kwaliteit geleverd werk 

- betrouwbaarheid lijdsafspraken/schema 

• voldoende deskundlg personeel 

- nazorg en garantlewerk 

Tot.ail 

2.2.01 

NOTE : lndlen enig onderdeel In de uttyoertngsfase beoordeeld word! met het ci fer 1, dlent dlt ten alle ti en met de 
raannemer espro en wor en. 

Genomen actle n.a.v. het gemlddelde cijfer: 

Q 
Q 

Q 

2,5 - 4 
1,5 · 2,5 

1 -1,5 

Evaluatle 

accoord, verder geen actle 

besproken met lev./o.a. en aangegeven dat indlen werk/dienst niet verbeterd de relatie word! 
be!lindlgd. d.d ........... ........ . 

relatie definitlef be!lindigd, lev./o.a. van de lijst "Aanvaarde leveranciers/onderaannemers" 
afgevoerd. d.d ............. ..... . 
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Bijlage 3: Eerste begroting met fictieve bedragen 

AANNEMERSBEDRIJF VAN ZANDVOORT B . V. HEERLEN 

PROJEKT UITBREIDING BAKKERIJ "HET ANKER" KERKRADE 
OPDRACHTGEVER: QUALITY BAKERS LIMBURG 
ARCHITEKT 
KONSTRUKTEUR 
AOVISEUR W+E 
GRONDONDERZ. 

TON VA.~DENBERGH BV, HEERLEN, TE~. 045-542486) FAX . 045- 5427887 
ING . BUREAU A. PALTE B.V . VALKENBURG TEL. 04)-60136)7 

Kode Hoevhd . Ehd Omschrijving s A rbeid 

8oll11J!i11t11"!1t~D 
1.00 pst - lichtdrukkosten 

aansluitkoste n : 
1.00 pst. - BOUW'aansluiti ng water 

26 , 0 0 wkn - verbruik rneng- en drinkwater 
1.00 pst - BOUWaansluiting electra 

26,00 wkn - verbruik bouwstroom 
10,00 wkn - verbruik tbv . keetverwarming 

1.00 ps t - bouwaansluiting riool 
1.00 pst. - bouwaansluiting telefoon 

26, 00 Wkn - gespreksko st.en 
- uitritvergunning (n.v . t . ) 

l.00 pst - rent ever lies tijdens onderhoudster-
mijn 
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Bijlage 4: Onderzoeksvragen en bronnen van antwoorden 

robleemstelling 

)Wat moet er gedaan worden om de 
ptredende communicatiestoringen in de 
,ekomst te voorkomen? 

) Welke elementen moet een project 
evatten om met het huidige 
wa litertssysteem te kunnen werken? 

Onderzoeksvragen 

1. Wat moet informatie bevatten of wat moet op een tekening staan zodat de inforrnatie 
duidelijk is? Welke informatie ontbreekt op de tekeningen, schema's e.d. die nodig is om materiaal 
te bestellen en het onderdeel uit te voeren, die bij een "normaal" project wel aanwezig is? 

2. Hoe moet inforrnatie (op tijd) worden doorgegeven? Hoe gebeurt het bij een "normaal" project, 
hoe gebeurt het bij drt project en wat zou de idea le manier zijn bij dit project? Moet de info overdracht 
sneller plaatsvinden of moet ervoor gezorgd warden dat eraan gedacht wordt het door te geven? 

3. Hoe moet inforrnatie door de uitvoerder bewerkt worden en wat moet hij daarbij zoal doen? 
De reeds bewerkte informatie bekijken en noteren wat er zoal mee gedaan is en toelichting van 
urtvoerder. 
4. Op welke rnanier kan ervoor gezorgd worden dat partijen die inforrnatie hebben ontvangen 
hier ook naar handelen? Na te vragen bij uitvoerder, werknemers e.d. Zou het helpen om alles vast 
te leggen en meer plichten in contract op te nemen? 
5. Hoe kan de aannemer in het bezit komen van installatietechnische tekeningen? Hoe moet 
distributie op een snelle en efficiente manier plaatsv inden? 

6. Hoe kan de aannemer in het bezit komen van tekeningen van partijen die voor de 
opdrachtgever werken? Hoe moet distributie op een snelle en efficiente manier plaatsvinden? 

- 7.-Hoe kan de aannemer in het bezit komen van bouwkundige/constructieve details? Sne lle en 
efficiente distributie, of zelf te laten tekenen op tekenkamer. 
8. Op welke rnanier kan een gebruikelijk bestek verkregen worden? Archrtect heeft geen info van 
de opdracht ever, dus hij kan geen bestek schrijven. 
9. Op welke rnanier kunnen gebruikelijke bestektekeningen verkregen worden? Archrtect heeft 

een info van de o dracht ver, dus hi' kan een bestektekenin en maken. 
10. Op welke rnanier kan een gebruikelijke begroting gernaakt worden? Welke informatie moet 
een calculator minimaal ontvangen om een begroting te maken? 
11 . Hoe kan de aannemer in het bezit komen van werktekeningen? Deze eisen van een 
archrtect/constructeur of zelf ma ken via tekenkamer, denk aan tijdsdruk. 
12. Op welke rnanier kan een termijnscherna worden gebruikt bij dit project? Zijn de vaste 
kosten (zoals de bouwplaatskosten) via een termijnschema af te handelen? 

i) Op welke manier is het mogelijk om meer 
jd voor WVB, inkoop en ca lculatie te 
:rijgen? 

13. De normaal te volgen procedures nemen te veel tijd in beslag. Hoe kan er dan toch voor 
gezorgd worden dat de juiste rnaterialen op tijd op de bouwplaats aanwezig zijn? Wellicht 
meerdere leverancie rs. 

I) Welke elementen moet het 14. Hoe moeten de procedures worden aangepast om minder tijd in beslag te nemen? 
:wa litertssysteem bevatten zodat het ---~------------+--------- ------------------- -

15. Op welke rnanier moet de procedure van kleine werken in regie worden aangepast om ook 
voor grote werken in regie te kunnen worden gebruikt? 
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Bijlage 5: Antwoorden interviews 

Interview Uitvoerder 

1. Wat moet informatie bevatten of wat moet op een tekening staan zodat de 
informatie duidelijk is? 
Een juiste maatvoering voor de plaatsbepaling en de afmetingen, een uitgebreide 
materiaalomschrijving aan de hand waarvan materialen besteld kunnen worden en 
detailtekeningen voor de maakwijze van een bepaald onderdeel. 

2. Hoe moet informatie (op tijd) worden doorgegeven? 
Naar kantoor met behulp van de fax en e-mail invoeren zowel op kantoor als op de 
bouwplaats, om tekeningen en andere informatie snel en efficient te versturen. 

3. Hoe moet informatie door de uitvoerder bewerkt worden en wat moet hij daarbij 
zoaldoen? 
Telefonisch onderhoud met architect, constructeur en onderaannemers om maten en 
materialen te controleren en eventuele wijzigingen op tekening noteren. Met 
opdrachtgever op werk de eventuele verschillen doorspreken in de wens van de 
architect en de wens van de opdrachtgever. Wijzigingen op tekening aangeven. 
Tekeningen opsturen naar onderaannemers en leveranciers om materiaal te 
bestellen. Zelf met tekening naar timmerfabriek om bijvoorbeeld kozijnen te bestellen . 

4. Op welke manier kan ervoor gezorgd worden dat partijen die informatie hebben 
ontvangen hier ook naar handelen? 
Voor controle bellen of informatie ontvangen is en akkoord is, persoonlijk contact 
onderhouden en controle van de verrichte werkzaamheden. Meer op papier 
vastleggen wat onderaannemers e.d. moeten doen. 

11. Hoe kan de aannemer in het bezit komen van werktekeningen? 
Door middel van telefonisch overleg met opdrachtgever, architect en constructeur en 
ze dan zelf te maken. Niveau is dan aanzienlijk lager dan normaal gewenst. 

13. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de juiste materialen op tijd op de 
bouwplaats aanwezig zijn? 
Een tekening moet op tijd aanwezig zijn en voldoende en de juiste informatie 
bevatten. Gebruik maken van meerdere of andere leveranciers dan waar nu mee 
gewerkt wordt. 

Interview Calculator 

2. Hoe moet informatie (op tijd) worden doorgegeven? 
Wat betreft het kostenoverzicht, zoals dat in de beginperiode gedaan werd per e-mail 
was ideaal. Elke dag een actueel overzicht, nu echter een keer per week een 
overzicht. Op kantoor zal dan e-mail moeten worden ingevoerd. Nu is het wachten op 
de prijzen van onderaannemers en leveranciers en dat duurt erg lang via de post. Als 
een overzicht compleet wordt het persoonlijk ingeleverd bij de architect. Rekeningen / 
prijzen zouden eerder binnen moeten zijn, wellicht per fax, maar ideaal zou ook nu 
weer per e-mail zijn. 
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10. Op welke manier kan een gebruikelijke begroting gemaakt worden? 
lndien de architect bestektekeningen en een technische omschrijving maakt. 

12. Op welke manier kan een termijnschema worden gebruikt bij dit project? 
Voor de vaste bouwplaatskosten worden nu termijnen opgenomen in de wekelijks 
kostenopgaven aan de architect. Een procentenverdeelstaat zoals dat gebruikelijk is 
kan niet worden toegepast in verband met het ontbreken van een begroting . 

15. Op welke manier moet de procedure van kleine werken in regie worden 
aangepast om ook voor grote werken in regie te kunnen worden gebruikt? 
Bijbehorend formulier nog nooit toegepast. Er is bij dit project geen offerte uit te 
brengen, wel zijn eenheidsprijzen opgegeven (voor manuren en bouwplaatskosten). 
Verder is het toe te passen, afspraken liggen dan tenminste schriftelijk vast. 

Interview Werknemer 

4. Op welke manier kan ervoor gezorgd worden dat partijen die informatie hebben 
ontvangen hier ook naar handelen? 
Door 's morgens op papier een overzicht van de werkzaamheden van die dag te 
ontvangen en voor aanvang van een bepaalde werkzaamheid ter plekke uitleg te 
geven. Om misverstanden te voorkomen. 

Interview Onderaannemer 

4. Op welke manier kan ervoor gezorgd worden dat partijen die informatie hebben 
ontvangen hier ook naar handelen? 
Door meer op papier te zetten en het werk na afloop te controleren . 

Interview Architect 

7. Hoe kan de aannemer in het bezit komen van bouwkundige/constructieve 
details? 
Voor zover mogelijk bedenkt de architect de details eventueel door in het werk op te 
meten. Details moeten worden verstrekt met een voorlopige status. Met deze status 
wordt aangegeven of een bepaald deel van de informatie bestemd is voor de 
maatvoering, de bestelling of voor de daadwerkelijke uitvoering. Deze details dan bij 
overleg overhandigen aan uitvoerder. 

8. Op welke manier kan een gebruikelijk bestek verkregen worden? 
Meer informatie dan die er nu is kan niet verkregen worden, er is immers te weinig 
bekend vanuit de opdrachtgever. Tijdens de bouw moeten tekeningen compleet 
worden gemaakt. 

9. Op welke manier kunnen gebruikelijke bestektekeningen verkregen worden? 
Meer informatie dan die er nu is kan niet verkregen worden, er is immers te weinig 
bekend vanuit de opdrachtgever. Tijdens de bouw moeten tekeningen compleet 
worden gemaakt. 
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Interview Constructeur 

7. Hoe kan de aannemer in het bezit komen van bouwkundige/constructieve 
details? 
Door in het werk te kijken en te meten en daarop de details af te stem men maakt een 
constructeur zijn details. Deze kunnen tijdens het dagelijks overleg verspreid worden, 
daarop volgen waarschijnlijk vele wijzigingen , dus de tekening heeft een voorlopige 
status. 

Interview Opdrachtgever 

6. Hoe kan de aannemer in het bezit komen van tekeningen van partijen die voor 
de opdrachtgever werken? 
Door de projectleiders va de partijen al in een vroeg stadium bij het proces te 
betrekken en te laten deelnemen aan het dagelijks overleg . Door een overkoepelende 
coordinator aan te stellen met inzicht in zowel de bouwkunde, de installatietechniek 
en de specifieke bedrijfsinrichting en deze de tekeningen te laten controleren . Het 
uiteindelijke machinepark was bekend als programma van eisen, er is echter geen 
bouwkundige of installatietechnische kennis aanwezig . 

Interview Nevenaannemer 

5. Hoe kan de aannemer in het bezit komen van installatietechnische tekeningen? 
Door deze in het dagelijks overleg te verspreiden of door ze rechtstreeks vanaf 
kantoor per e-mail te versturen . 

Interview Bedrijfsleider 

2. Hoe moet informatie (op tijd) worden doorgegeven? 
lnformatie die binnen komt van de architect wordt via de werkvoorbereider verwerkt 
en daar verspreid door hele organisatie, nu komt info bij uitvoerder terecht en de 
verantwoordelijkheid van de distributie ligt bij die uitvoerder. Wanneer daar iemand 
zou zijn de het administratief bijhoudt moet die ook degene zijn die de info in de 
organisatie brengt. De info overdracht gaat op dit moment op de juiste snelheid . Dat 
kan ik staven aan wijze waarop de klant op ons reageert. Geen klachten. Er is wel 
degelijk extra aandacht nodig om te toetsen of alle informatie bij de partijen is. Pere
mail of fax te versturen in verband met tijdgebrek. 

3. Hoe moet informatie door de uitvoerder bewerkt worden en wat moet hij daarbij 
zoaldoen? 
Tekeningen ontvangen en daarmee ook bepalen welke disciplines de tekening moet 
hebben, de complexiteit beoordelen , kan het gemaakt worden, wie maakt het? zelf of 
een onderaannemer. Zo ja dan met de bedrijfsleider. En daarna uitvoering 

4. Op welke manier kan ervoor gezorgd worden dat partijen die informatie hebben 
ontvangen hier ook naar handelen? 

Via de uitvoerder, is de spil in de uitvoering. De situatie is controleerbaar bij de 
uitvoerder. Registreert, legt afspraken vast en zorgt voor continu"iteit. 
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5. Hoe kan de aannemer in het bezit komen van installatietechnische tekeningen? 
Hij kan alleen maar in het bezit komen wanneer de coordinator/architect partijen hierin 
op een vergadering attent op maakt of op eigen initiatief doordat de aannemer 
hiernaar in een bespreking vraagt. Het blijkt in de praktijk dat de organisatorische 
kwaliteit van alle partijen dan van doorslaggevend belang is of iets wel of niet op de 
juiste en snelle wijze uitgevoerd kan worden. 

6. Hoe kan de aannemer in het bezit komen van tekeningen van partijen die voor 
de opdrachtgever werken? 
Alleen als de opdrachtgever daarin voorziet. 

7. Hoe kan de aannemer in het bezit komen van bouwkundige/constructieve 
details? 
Deze worden verstrekt, wanneer mag blijken door toetsing van de uitvoerder dat de 
gegevens van een bepaalde omvang zijn dat die niet stroken met de werkelijkheid 
wordt aan de hand van die eerste tekeningen nadere uitwerking gevraagd. 

8. Op welke manier kan een gebruikelijk bestek verkregen worden? 
Dient de architect te maken. 

9. Op welke manier kunnen gebruikelijke bestektekeningen verkregen worden? 
Dient architect te maken. 

10. Op welke manier kan een gebruikelijke begroting gemaakt worden? 
In overleg met calculator op basis van raming en op grond van tekeningen , maar die 
waren er hier niet. 

11. Hoe kan de aannemer in het bezit komen van werktekeningen? 
Deze eisen van architect of constructeur indien deze niet voorhanden zijn , tevens 
dienen leveranciers en onderaannemers deze te maken. 

12. Op welke manier kan een termijnschema worden gebruikt bij dit project? 
Werken met periodieke opstelling van de kosten in relatie met de uitvoering. 
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider. 

13. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de juiste materialen op tijd op de 
bouwplaats aanwezig zijn? 
lnventiviteit met de te kiezen methoden en met de juiste organisatorische analyse van 
de uitvoeringsvolgorde van de werkzaamheden, dusdanig dat de levertijd van 
bepaalde materialen of onderdelen zoveel mogelijk worden geelimineerd als zijnde 
een storende factor. Waarbij de eind doelstelling van de opdrachtgever als eindpunt 
geldt. Mocht blijken dat een en ander niet realiseerbaar is dienen wij als aannemer 
alternatieven methoden of materialen aan te reiken. 
Maar uitdrukkelijk is belangrijk het inzicht van directievoerende om op een juist tijdstip 
zorg te dragen voor de belangrijkste stukken. Eerst langlopende gevallen analyseren 
waardoor procesbeheersing al voor een groot gedeelte tot stand komt. Andere 
leveranciers of meer betalen voor avondwerk of weekend werk. Kostenverhogend 
voor opdrachtgever. 
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Gebruikershandleiding 

Voorwoord 

In de handleiding wordt de gebruiker van het model tekst en uitleg gegeven van het Excel 
bestand. 
De handleiding dient gebruikt te worden door de leden van het projectteam voor de 
voorbereiding en uitvoering van grote werken op basis van een regiecontract van Jongen 
Bouwbedrijven 8. V. 

Voor meer informatie omtrent de studie die heeft geleid tot de totstandkoming van het 
stappenplan verwijs ik u naar het afstudeerverslag "Beheersingsmodel regiewerken" van Kim 
Maas. 

Heerlen, maart 2001 
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1 Gebruik beheersingsmodel 

Dit beheersingsmodel heeft tot doel de beheersing van de informatiestroom bij grote 
bouwprojecten op basis van een regiecontract bij Bouwbedrijven Jongen B.V. en kan door de 
leden van het samen te stellen projectteam, bestaande uit een productiedirecteur, 
bedrijfsleider, calculator, werkvoorbereider, inkoper en een uitvoerder, gebruikt worden om 
alle vrijkomende informatie vast te leggen. 
Het resultaat van het hanteren van de werkwijze volgens het model is dat de informatie 
geordend wordt vastgelegd en tevens makkelijk teruggevonden kan worden. Deze 
handleidihg leidt de gebruiker door de in te vullen formulieren waaruit het model bestaat en 
vormt tegelijkertijd een checklist om te controleren of alle benodigde informatie ontvangen en 
doorgegeven is. 
Dit beheersingsmodel is ontwikkeld in het kader van het afstuderen aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het desbetreffende afstudeerverslag is apart gebundeld. 

Voordat met de registratie begonnen kan worden, moeten de bedrijfsleider, calculator, 
werkvoorbereider, inkoper en uitvoerder, die het projectteam vormen van een groot werk op 
basis van regie, in het bezit zijn van een PC (of laptop) met het Microsoft Office 2000 pakket 
en emailfunctie (bijvoorbeeld Outlook Express of soortgelijk programma). Als er in de 
handleiding wordt gesproken over versturen, dan wordt hieronder versturen per e-mail 
verstaan. 

De gegevens op de formulieren zijn in twee groepen ingedeeld. In blauw zijn die gegevens 
aangeduid die automatisch worden ingevuld en met rood zijn de gegevens aangeduid die 
ingevoerd dienen te worden. 
Per project dient een zogenaamd Projectarchief aangelegd te worden. Daaronder wordt 
verstaan dat een uitdraai van alle ontvangen en verstuurde formulieren opgeslagen wordt in 
ordners. En tevens wordt in een apart aan te maken directory deze formulieren digitaal 
opgeslagen. Het maken van dit projectarchief wordt besproken in paragraaf 2.3. 
Deze instructie is een uitwerking van een gedetailleerd stroomschema dat in de bijlage is 
terug te vinden . 

Nadat de aanvraag om een offerte in te dienen bij het bouwbedrijf binnen is gekomen, en 
een bedrijfsleider en calculator voor dat project zijn aangewezen, dienen beiden in het bezit 
te komen van de diskette "Beheersingsmodel regiewerken" en deze handleiding. Op dat 
moment kan de registratie beginnen. 
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2 Werken met het beheersingsmodel regiewerken 

2.1 lnstalleren beheersingsmodel 

Het bestand "Beheersingsmodel regiewerken" staat op de gelijknamige diskette. 

Beheerslngsmodel 
regiewer1utn 

Om het bestand sneller te kunnen hanteren is het aan te raden om het eerst naar de harde 
schijf (C-schijf) van uw computer te kopieren. Het is ook mogelijk om het bestand vanaf 
diskette te openen. 
Het bestand kan het beste op een vaste plaats op de C-schijf geplaatst worden, zodat het 
bestand op elke afzonderlijke computer op dezelfde plaats is terug te vinden. Daarvoor moet 
een nieuwe map aangemaakt worden . 
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Het kopieren van het bestand naar de C-schijf gaat als volgt in zijn werk: 

1. Kies in het menu Start het item Programma's 
2. Kies vervolgens het programma Windows Verkenner 

NielM Oflice.clDclllm 

(e AIINU> fer Compaq ► 
......,.,.... ___ ~_. (a B11NU«ce11Diea ► 

(a CornpaqU-.. ► 
(a Mc:AIMVrusScan ► 

• • Mecilflilg ht. 99 ► 

• • Miaolalt(]pgmie ► 
.. MicraaollO~-•• ► 

► (e Micfololt'WCllb ► 
(s o...., • 

► (e Plenet Internet ► 
lai Cor'9Na MQJIPlrl 
IJ lrillllllltENPiorer 
Ii) Miaotolt'Wml 

--- -----fJI MiclOlolt'WCllb 

■ MS-DOS-prompt 
C'.) OIAook E11P19N 

3. Selecteer de C-schijf 
4. Kies in het menu het item Bestand 
5. Kies vervolgens Nieuw en dan Map 

l<I ,lnllloppelng 

(i) T~ 
~ ,~~ lfiii'I Mictolaft'W~ 

~ t~ "1::.1 tfl ~ 
~ _.,_ IC:_) --.--- i3 'W1¥1111Ud 

Olflnewabn 'Werknllp 
~111111"1 I MictolaftPnPl,,M-.Pww· ll P!..aliun 

~'"'ffl",....,.,C'llll'II_...___. @) Mictolaft EN011'Warknel 
cpqctv !j1 Mictolaft Ollice Binder 

Qi Mictolaft Dtla Ln 

Mi;! doci.menten 
Wndows 

6. Verander de naam van de Nieuwe Map in: Beheersingsmodel 
7. Plaats nu de diskette met de naam Beheersingsmodel regiewerken in diskettestation 

A 
8. Selecteer "3 ½ Floppy (A)" 

Selecteer het bestand "Beheersingsmodel regiewerken" en sleep deze naar de nieuw 
aangemaakte map "Beheersingsmodel" op de C-schijf. 
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2.2 Openen beheersingsmodel 

Open het document "Beheersingsmodel Regiewerken". Dit gaat als volgt: 

1. Kies in het menu Start het item Programma's 
2. Kies vervolgens het programma Windows Verkenner 
3. Selecteer de C-schijf 
4. Selecteer de map "Beheersingsmodel" 
5. Dubbelklik (met de linkermuisknop) op het bestand "Beheersingsmodel regiewerken" 

2.3 Maken projectarchief 
Naast het opslaan van alle ingevulde en gewijzigde formulieren op papier, in een ordner 
zullen alle gegevens ook digitaal worden vastgelegd. 
In de map "Beheersingsmodel" zullen per project de verschillende formulieren opgeslagen 
dienen te worden. Nadat een formulier is ingevuld wordt het als volgt opgeslagen: 

1. Kies Bestand en vervolgens Opslaan als ... (Save as) 
2. Bij het venster "opslaan in:" dient de map "Beheersingsmodel" op de C-schijf te staan 
3. Vul als Bestandsnaam het WERKNUMMER en de DATUM als volgt in: 

RA5831-23032001 

Save As (JIF!'J 

Opsloenr,: [D ~~model 

Ge:.chiedenis 

Mijn 
documenten 

Bureaublad 

Favorieten 

ft 
Web Folders 

_ Beheersinosmodel regiewerken 

Bestendsot,am: ( RA5831-23032001 I 

Opsjaan als: l Microsoft Excel Workbook 

E llil 0Qslun 

.:J Arfderen 

4. Klik vervolgens op Opslaan en de gegevens worden opgeslagen 
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Hiermee is een gedeelte van het projectarchief voor een project (in dit geval met het 
werknummer RA5831) aangelegd. 
Zodra een formulier is ingevuld of gewijzigd dient de opsteller ervan de informatie te 
e-mailen naar de bedrijfsleider van het project. Deze weet dan wanneer een bepaald 
formulier is ingevuld of gewijzigd en wie de opsteller ervan is. De bedrijfsleider bepaald 
dan ook wie over die informatie moet beschikken en stuurt deze informatie aan de 
desbetreffende leden van het projectteam door. Op die manier behoudt de bedrijfsleider 
het overzicht en weet hij welke versie de laatste is. 
Hebben leden van het projectteam informatie nodig, dan kunnen ze die via de mail 
aanvragen bij de bedrijfsleider. 
De bedrijfsleider maakt op zijn beurt het uiteindelijke Projectarchief aan door de meest 
recente gegevens die hij ontvangt op te slaan in een map die alleen het WERKNUMMER 
als naam heeft. Dit opslaan gebeurt op dezelfde manier als bovenstaand gedeelte van 
het projectarchief. 
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3 Start registratie 

3.1 Fase van opdrachtverwerving 

3.1.1 lnvoeren projectgegevens 
Bij het openen van het document krijgt de calculator het eerste in te vullen formulier op zijn 
scherm. Dit formulier is de "Project lnformatie Lijst " (werkblad PIL) waarop de 
projectgegevens ingevuld moeten worden. 
Dit gebeurt op de volgende manier: 

1. Allereerst vult de calculator zijn eigen naam in op de daarvoor bestemde ruimte 
achter OPSTELLER. 

2. Vervolgens vult hij in om welk werk het gaat. Daartoe vult hij het WERK, het 
WERKNUMMER en de PLAA TS in. 

3. De gegevens van de OPDRACHTGEVER, ARCHITECT en CONSTRUCTEUR 
dienen nu ingevuld te worden. 

---

Ea Microsoft [xcel · Beheersingsmodel regiewerken = = ======== ,rr■1 ~ 

~~ 11,estand ~- l,M)eQen Oprwls E!tr• Op ~ ~ 

A1 
D P' 0 K M N 0 

a aannemersbedrl van zandvoort b.v. heerlen 
:, Pro'ect lnformatle LI st 

& Datum: 20-03-01 Vtrk: Verbouwing bakkerij Het Anker 

RA5831 S Opst•ltr: K.Maas Verknummtr: 

Pluts: Kerkrade 

Overzlollt ••~rn "bo-tean· : 
A■n■emer: ~: van Zandvoon bv 

adrH: \4illemstr aat 119 

postoodt: 6412 AR 

pluts: Heerlen 

ttltfoon: 045-5724646 

fas: 045-5725275 

postbus: 2622 

postoodt: 6401 DC 

Opdr■clltgever: naam: Quality Bakers 

adrH: Tunnelweg 92 

postoodt: 64 18 JG 
plHtS: Kerkrade 

ttltfoon: ... 

Arollilecl: num: Ton Vandenbergh 

1drt1: 
postcodt: ... 
pints: Heerlen 

ttltfoon: ... 

postbus: 
postcodt: ... 

Co■structe■r: num: Jos Luijten 
1drt1: 
postcodt: .. . 
pluts: Valkenburg 

ttltfoon: . 
111: Fu 
postbus: .. . postbus: .. . 
postoodt: ... postoodt: .. . 

,~ 1.~~~~~~~~~~_u__---...::----r==d.. ► ~ ·~ werk Catrole dferte J 
,□ Olill ~ lll ~ · ;l · A. ·=~a ■ j'.I '\, . 

Ready 
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4. Voor zover bekend worden de leden van het INTERNE PROJECTTEAM ingevuld. Dit 
zijn in deze fase in ieder geval de PRODUCTIEDIRECTEUR, BEDRIJFSLEIDER en 
CALCULATOR 

~ Beheersingsmodel regiewerken ========== fllr■J~ 

27 

36 

Ready 

• 
D 

0verzlcht Intern projectteam: 

Productie directeur: 
Bedrij1sleider: 
Werkvoorbereider: 
lnkoper: 
Calculator: 
Uitvoerder 
Opzichter: 

R. Schoffelen 

M. Birkhoff 

M. Hoeberichts 

E F 

telefoon: 
tele1oon: 
tele1oon: 
telefoon: 
telefoon: 
telefoon: 
telefoon: 

G H J 

5. De TECHNISCHE OMSCHRIJVING of BESTEK en de ontvangen TEKENINGEN 
aan de hand waarvan de calculator een offerte gaat uitbrengen dienen geregistreerd 
te worden op de daarvoor bestemde plaats. 

» .. 
» 

E3 Mic1osoft Excel - Behee1smgsmodel 1egiewe1ken ==----- fllr-T ~ 
~ ~and ee,rlcen Beeld J,woeoen Opmaals ~a Op ~ ttelP 

11---

38
--1------ -=--~-"'--"--=D _..,_____,,,_E_J!___,_F_-"----"'G'----'---'H'-'--'---'.JI "---"-J --11._..,_,K'----L----"L--'-'---=M EJ 

37 

38 
38 
40 

41 

Technieche omechriJuing I betrtek: 

detum: 23-01-01 opgesteld door: Vandenbergh 

Tekenlngen: 

detum: 24-01 -01 opgesteld door: Vandenbergh 

ontvangen d.d.: 24-01 -01 zle tekenlngenlljst 

ontvangen d.d .: 25-01-01 zie tekenlngenlljst 

~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~d~-=,::::=::.,,~ 

Nadat dit formulier voor zover als dat in dit stadium mogelijk is is ingevuld, klikt de calculator 
op het tabblad van het werkblad Overeenkomst aanneming werk. 
Hij gaat nu de offerte opmaken om de opdracht voor de uitvoering van het werk te verkrijgen. 
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3.1.2 Uitbrengen offerte 
Om een offerte te kunnen uitbrengen dient de calculator de "Overeenkomst van 
a~nneming werk in regie" in te vullen, dat gebeurt op de volgende manier: 

1. Vul in wanneer het werk zijn AANVANG zal hebben. 
2. Geef een specificatie van de KOSTPRIJZEN EN OPSLAGEN. 
3. Geef het BTW percentage aan dat van toepassing is. 
4. Vul in met welke frequentie de TERMIJNBETALINGEN ingediend worden. 
5. lndien een RISICOREGELING van toepassing is, geef aan welke en voeg deze toe 

bij de uiteindelijk te versturen offerte. 
6. Geef aan wat ten aanzien van VERZEKERINGEN geldt. 
7. Eventuele BIJZONDERHEDEN dienen vermeld te worden, zoals peildatum prijzen, 

toeslagen voor avond- en weekenduren. 
8. Print de gehele overeenkomst in 3-voud uit 
9. Onderteken de "Offerte" en doe deze de bedrijfsleider toekomen ter controle. 

EJ M1crosolt Excel - Beheersmgsmodel reg1ewerken -- .. r■Jf:J 

Oprnaal!, Eltra otta ~ ttell:i ...J.IJJSJ 

I) 

dMum: 23-01 -01 opgtsttld door: 
T•kHlngH: 
dltum: 24-01-01 opg.st•lddoor: 

Tiidslip van aanvanq van h•t weork: 5 maart 200 1 

Sp.oific.i• van kostprijan •n opslag•n tkclusl•f BT\./: 
llutk>onl/6..~(l(l 

T trmijnbttalingen: WltF:/Jjfr owr,-w>'tt 

E P' 0 
Vandenbergh 

Vandenbergh 

Op h•t w.,k van lotpusing zijnde rlsicortgtling (mttsturen indien van toepassing~ 

T •n unzlen van verz•keringtn g•ldt het volgtnc»: 

werk 

Ready 
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3.1.3 Controleren "Overeenkomst van aanneming werk in regie" 
Nadat de calculator de overeenkomst heeft ingevuld, dient de bedrijfsleider deze te 
controleren alvorens deze naar de opdrachtgever gestuurd wordt. De bedrijfsleider die ook in 
het bezit is van het bestand "Beheersingsmodel regiewerken", klikt daartoe op het tabblad 
Controle offerte. Aan de hand van de "Checklist controle aanneming van werk in regie" 
controleert hij of zij de offerte aan de hand van de op de checklist vermelde onderdelen. 
lndien een onderdeel juist is, vinkt hij, doormiddel van een klik met de linkermuisknop op een 
vakje, af welke onderdelen akkoord zijn . 

.I D 

aannemersbed 

lndion •II• nki•• •ii• q•o•l•ct .. ,d, do offorto in 2-•oud opoturon •••• do opdr•chtq• •••. 
De opdrocht9••or tijdi9 w••r,chuwon, bij voorkour ochriltolijk, indion • oijn opdr•chtb•••otiging no9 niot lftOcht ont•••9•n. 

0Yeree1 lkolnst werk 
Ready 
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lndien alle hokjes zijn afgevinkt, stuurt hij de offerte met het opdrachtbevestiging gedeelte in 
tweevoud ter goedkeuring naar de opdrachtgever. 
lndien een of meerdere hokjes niet afgevinkt kunnen worden, retourneert hij de offerte naar 
de calculator ter verbetering. 
lndien de offerte goedgekeurd wordt door de opdrachtgever wordt de voor akkoord 
getekende "Opdrachtbevestiging" geretourneerd aan de bedrijfsleider en deze slaat de 
getekende opdrachtbevestiging op in het projectarchief. 

D I" Q " K N 0 

aannernersbedr1 van zandvoort b.v. heerlen 
Overeenkomst van aannemln 

o. .. , .... , opdr.aclrl,tbtY~ig.ing 

Qu,,lf(_vB.i~s 
~INl ,/6 

btYtstigd hitrbij oonform bownwrmtldt olMrtt un: 

strut/ postbus 
plaats 

opdr..:ht t• htbbtn §11!1..,.,., tot uitvotring 111n htt h•rbov.,., om1chr111.,., wtrk on.-, 
totpasstlijl<.htid 11.i dt AVA 1992 {ondtrdttl Alnn.ming Yin wtrk in rtgit). 

i 

ID••••= 
i 
i 
IOp•t•lhr: 

le 

20-0 3-01 

M. Hocb<: ric-ht -= 

, .. 

Ready 11. 4 
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3.2 Voorbereidingsfase 

3.2.1 Externe voorbereidingsbespreking houden 

De bedrijfsleider nodigt de leden van het "bouwteam" uit voor een voorbereidingsbespreking. 
Op het werkblad Voorbereidingsbespreking staat aangegeven welke onderdelen tijdens 
deze bespreking aan bod moeten komen. Nadat de bespreking heeft plaatsgevonden vult de 
bedrijfsleider op het formulier "Verslag externe voorbereidingsbespreking" het verslag 
ervan in en slaat het document op in het projectarchief. 

I F • L l'I N 

I I••••• I.{'(~ I Det••= ~Yt-rt~ttJ 
I 

O•I•• Jot ~,,.4.,j 0..,1.11., /'l Ewlt~ 

11.~= I 

0 ,. 

A.,nu••l• .............................................. ! H ..... , ................................................................... i,.4,u1, ...................................................... : ........................................ ....................................... .. 

; I · 

==---::::::~:~:~F~~:::::: :~-~:::::: :~~::~:~:~~~::~~~==~~: ::J:::::~::~::I:~:::::: ::::: 

• 
» 
• 

~r~~ : I : 

~H~~::::~l=;~~~~~E:!;e~-~M•· ;:~~~;::~~1:::::;~~~~:~1:~ =;t=j~~!;:;=;:~~:~{~~=~l:::~:~f ~~~~L 
controle ert~ Voorbereldln 1be1 rekin Teken ~ ' --- ► 

Nadat het verslag is gemaakt en opgeslagen is klikt de bedrijfsleider op het werkblad PIL om 
het projectteam aan te vullen. 
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3.2.2 Intern projectteam samenstellen 
De bedrijfsleider weet nu wat van de aannemer verlangd wordt en kan nu zijn projectteam 
samenstellen. Hij dient een werkvoorbereider, een inkoper en een uitvoerder aan zijn team 
toe te voegen . lndien hij de geschikte en beschikbare NAMEN weet, vult hij deze in op de 
"Project lnformatie Lijst". Deze lijst wordt eveneens toegevoegd aan het projectarchief. 

• Ci) 

] Times New Roman & • A. · 

27 
28 

31 

A1 
0 

Overzicht intern projectteam: 

Productie directeur: R. Scho1felen 
Bedrijfsleider: M. Birkhoff 
Werkvoorbereider: J. Wishaupt 
lnkoper: E. Daernen 
Calculator: M. Hoeberichts 
Uitvoerder 
Opzichter: 

N. Vroornen 
B. Brink 

E F 

telefoon: 
telefoon: 
telefoon: 
telefoon: 
telefoon: 
telefoon: 
telefoon: 

G H J 

Zodra de bedrijfsleider het totale projectteam heeft samengesteld, dient hij ervoor te zorgen 
dat alle leden in het bezit komen van de diskette "Beheersingsmodel regiewerken" met de 
bijbehorende handleiding. 

Vervolgens dient de werkvoorbereider een of meerdere tekeningen te ontvangen, 
zodat verder gegaan met de volgende stap in het proces. 
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3.2.3 Tekening registreren 

Zodra een tekening bij de werkvoorbereider komt, dient deze de tekening te registreren op 
de "Tekeningenlijst". Daartoe klikt hij op het tabblad Tekeningenlijst en vult 
achtereenvolgens in: 

1. Of de betreffende tekening aangevraagd was, en zo ja WANNEER. 
2. Wanneer hij of zij de tekening heeft ONTVANGEN. 
3. Een OMSCHRIJVING van de tekening. 
4. Het TEKENINGNUMMER. 
5. De DATUM waarop de tekening gemaakt is. 
6. De STATUS van de tekening, is hij voorlopig of voor uitvoering. 
7. Eventuele data waarop een tekening voor de tweede, derde keer of nog vaker is 

binnengekomen. Het betreft dan een WIJZIGING. 
8. Eventuele OPMERKINGEN dienen in de laatste kolom vermeld te worden. 

····-· l l-ll-l t 

! 00-01-0, .s~•······• .. i '" ........................... I i ::::: :: L:··'·r·., ! 23-01 "'. '.: ..... ...... l, ...... ::::J::::::::::,.1,::::::::::::l .. ::::::::::::1,:::::::::::: ::"'''"'''" ·········-···-··········"•''''"''::::::::: 
.................. ;.. -t, ... . ! j : 

-------------:: .. :·ri·. ... : ·.·.·.·.ii.· .. ·. ·.·.· .. ·.·.· .. ··.·.·.l.··------- ·j + 
......-:::;,1•·-··-·_··-·_·····-+t-..... _ ... _ ..... -t,:.1_____ ......... t··········+··· .......... +···· ...... : ; ! ...... ::::t:::::::::::f::····· ·········:::: 
!-=+----····-.. ·-· ................. , ............. ................... , __ -+-_ I i L i l i ,1 

.... -..J.1---

:::::!::::b::: . _ . :----t--+-J-- -~--J--l;--+-· -+i --- --1 

----------.. ······· .. ········ .. ······· ...... i ............. ,...... ! ; ; i II . 

~~~!¥-;~ I""""' ·------ ............... .... L .......... ! ........... .. .! ---_-_ .... _;:--___ · ==:==::==:= ... L ........ L ....... J ......... :::::::::::::::::::::::::: .• 
_fJ 

/4 
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3.2.4 Tekening controleren 
Nadat een tekening is geregistreerd dient de tekening gecontroleerd te worden, alvorens hij 
voor uitvoering toegelaten wordt. 
Daartoe maakt de werkvoorbereider gebruik van de "Checklist controle tekeningen", door 
op het werkblad Controle tekening te klikken. lndien een tekening aan een onderdeel 
voordoet, vinkt hij het ervoor staande hokje aan door op de linkermuisknop te drukken. 
lndien een of meerdere hokjes niet afgevinkt kunnen worden stuurt de werkvoorbereider de 
tekening terug naar zijn bron. 
lndien de tekening aan alle criteria voldoet, stempelt de werkvoorbereider de tekening voor 
uitvoering en verspreidt deze onder de inkoper, de bedrijfsteider en de uitvoerder. Deze 
laatste krijgt tevens een uitgeplot exemplaar. Deze dient om opgehangen te worden in de 
uitvoerderskeet en tevens kan deze meegenomen worden naar een bepaalde plek op de 
bouwplaats om uitleg te geven aan medewerkers. 

F I J k N N O P I ft 

aannemersbedrllf van zandvoort b.v. heerlen 
Checkliet controle tekenln en 

□ T clltnin9 io in A,toad 01t,1r1,gt1 

□ StQt\1:-.: YQft die t0Mflin9 i::::: 'toor 1itvocirin9 

□ De d:atllffl WHrop taht11ftg lo: 9•ukt et::1111 corroct \Wllli•ld 

□ Toiegi0pHU 1rcull'l,g lo 1',11,t, vokJeat norm ,tlftdHrd 11'1 A,to~ 

□ Mo••III..., op90'old ko,..., oo••••• 
□ 'w'criltcdicialn9 llo,nt ov•retu m,ot b~tekc:aln9 

□ T oogcp,utc lftC1t<1:ri1I•• ail• i11i,t I ohdcrdul i, tMOhb111, 

□ T tk•nin9 kot11t ot•r•tr1 .,_.t wtrhljkl.•id to,pWlkt 

lndl•n 1l• 111kj.s zijn g.s•l•ct .. rd, d• t•k•ning aoor uit11a.ring st•~•l.n •n doorsttir.n n..ar bedrijfsl•id..-. lnkop..- •n uitl.'0..-d•r. 
lnditn • ..., of mt..-dtrt v1kj.s nitt gtstltot~ zijn, ct. ttktning t•rugstiHn n~r d• bron. 

Ready 

u 

Nadat een of meerdere ontvangen tekeningen zijn goedgekeurd dienen de projectteam 
leden bij elkaar te komen om het verdere verloop van het proces te bespreken. 
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3.2.5 lnteme werkbespreking houden 

De bedrijfsleider, inkoper en uitvoerder gaan nu de strategie bedenken, hoe ze zo snel en zo 
goed mogelijk tot resultaten kunnen komen, dat doen ze tijdens een interne werkbespreking. 
Op het werkblad Werkbespreking staat aangegeven welke onderdelen tijdens deze 
bespreking aan bod moeten komen. Nadat de bespreking heeft plaatsgevonden vult de 
bedrijfsleider het verslag in op het formulier "Verslag interne werkbespreking" en slaat 
het document op in het projectarchief. 

j Arial 10 · f BI ll 
A1 • 

! i 
u•rla l'~J...w.mt,J.IAkluviil'k- t ~ ~ •••r••••-.••• f?vNity F,,/t~ ! P,■4 . .. i ~ _t:,J,-11//,t,Mlt-

1 : 
: : 

•••••• I. p~ 1 ····-· ~""v9'-~~~, 

: •••I.II•·•• r,,.. ~=~~ : ••4•iif. Jo1 lwl,J,,,H Cele, Jo1.M,.,J,,,.,;,~ 1 0.,.,.11., Jo1 #w.t,~ 

i i ' ' /'I. *,,,,_,,, I 

! f I 

::::::::::::=:::::::!f : """''"M•============ :::::::::::::::::::::::::l::::::::::::::b~:::_:::: : -~ 
Controle Werkbes rekin t Ofj ◄ !BJ 

-----~-I CJ~ CJ /9. 
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3.3 lnkoopfase 

3.3.1 Materialen bestellen 

De uitvoerder dient klein materiaal (hieronder wordt verstaan de materialen die middels een 
jaarcontract besteld kunnen worden bij leveranciers, te denken valt aan gereedschappen, 
spijkers, hout e.d.) te bestellen en doet dat aan de hand van de "Bestellijst". Daartoe klikt 
hij op het werkblad Bestellijst en vult vervolgens in: 

1. De DA TUM waarop hij de bestelling plaatst. 
2. Het MNTAL dat hij wit bestellen. 
3. Een nauwkeurige OMSCHRIJVING van hetgeen hij bestelt. 
4. De FIRMA / leverancier waarbij hij de bestelling plaatst. 
5. De TOEGEZEGDE LEVERDATUM, die ontvangt hij van de leverancier nadat hij de 

bestelling heeft gemaild of gefaxt. 
6. De WERKELIJKE LEVERDA TUM om achteraf eventuele stagnatie te kunnen 

verklaren. lndien de toegezegde leverdatum en de werkelijke leverdatum veel 
verschillen en de uitvoering daar onder geleden heeft, dient de bedrijfsleider aan de 
hand daarvan actie te ondernemen ten aanzien van de leverancier. 

E , Q K M N 0 

aannemersbedrl van zandvoort b.v. heerlen 
materlalen 

20·03·0 1 

Op•tcli.: 

.. 10- 12·00 ... 12 ,tuk, ... S~icoocnkit 3 10 ml tron,p,rt>nt.100 1 ···-·-.. ·- .. ·--_-:_-:_-:_-::_-~·~!;~~ : :::i~=~----~: :'-'-'::t~;.:c~--·---

.,10- 12·00 ... 12 :;:tuk:;: ... Acr~ ;:i.atkit,0Tcr:;:child c,b;;,.1r,wit 3 10,ml ,H,_,.,_ .. ,_ .. ,_ .. ,_,_,,, 

.,1 4· 12·00 ... _. 1 rol ...... •foctlint q«l·o:w><t 30.mm·S00 mtr···-···----··· ..................... Hoen, 15- 12-00 16· 12·0;.:c0__ _ __ 
14· 12·00 4 ••kkcn .,ct,clccmcnt ._ ..... . _ ... - .. ····· ·- ······-···- ·· ········· ·····-········- ····· ·-·-- Ro•b Korchcr .. .. -···-· . 15- 12-00 • ... _... ··- ····· · .15· 12-00 .. .......... . - ........ -.. ·········-·· ··· ··· .. ···· 

+-----+------···-········-······-···-···-···-·-···-···-···-···-···--- ----···-· ·················-···-·· ·········-···-···········-···-········· t-<"'-+---+---1-------------------------·-... -... -... -...... -... -.. -... -........................ __ _ _____ ......................................... ---·-----+------+---.. ···· .. ·· .. ·· ........................................................................ . 

---········-···-··· ················-·················· ······-··········-········· .. ·······-···-····· .. ·•··•·• .. ··············---························ .. 

BesteAI 1t 

Ready 

Nadat hij dat gedaan heeft, dient hij bij de eigen materieeldienst eventueel benodigd 
materieel te bestellen . Dit gebeurt aan de hand van het normale formulier, zoals dat bij alle 
werken gebruikt wordt. 
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3.3.2 Offerte aanvragen bij onderaannemers en leveranciers 
De inkoper dient het grote materiaal (dat niet via een jaarcontract vastligt, te denken valt aan 
staalconstructies en dakbedekkingen) te bestellen en onderaannemers te contracteren. 
Daartoe stuurt hij een "Offerle aanvraag" naar leveranciers en onderaannemers. 
Hij klikt op het werkblad Offerte aanvraag en vult vervolgens in: 

1. De FIRMANMM, het ADRES en POSTCODE EN PLM TS waar de aanvraag naar 
toe wordt gestuurd. 

2. Wat er GELEVERD moet worden of welke WERKZAAMHEDEN uitgevoerd dienen te 
worden. 

3. Welke MNVULLENDE VOORWMRDEN van toepassing zijn. 
4. De NMM van degene bij wie technische inlichtingen kunnen worden verkregen. 
5. De NMM en het TELEFOONNUMMER van degene met wie de onderaannemer of 

leverancier voor de verdere afhandeling contact moet opnemen. 

]~ leStand Bl¥t'ken Beeld lnvaeoan Opmaak Epa Dtta :tenster fielp 

]D~lil ~ al:l ~ l i~m-<1 '° • -» •lt. i:t- Hi+ 3'C'f§?'V' ID ss% •(z) • 

• I II I•• :II ffl ~"IOI~~ •• :'; • ~ · A. ·. 
A1 • 

• D • " " " D , 

aannernenbed 

Q 

t0-03•01 

Hitrbij nodigtn wij U u~ ttn ofttrtt tt m1ktn voor dt hitrondtr omschrtvtn ltwringtn I wtrkzNmhtdtn: 
Lever en en monteren van een gei soleerde sectionale overheaddeur 

Evtntuttl ttchnischt inlichtingtn bij: M.Birkholf 

Voor wrdtrt 1fh-,dtllng v-, dtN ofttrtt gt11.-,1 U kontll<t opt• ntrntn m.t: 
nan: M.Birkhoff 
ttltfoon ... 

acht Wtll'kschema 
Ready 
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6. Het AANTAL dat geleverd moet worden. 
7. Een nauwkeurige OMSCHRIJVING van de levering of werkzaamheden . 
8. De DA TUM waarop geleverd dient te worden. 
9. De DA TUM waarop de prijs in het bezit moet zijn van de aanvrager. 
10. Tenslotte wordt de offerte digitaal ondertekend en aan de onderaannemer of 

leverancier gestuurd. 

Q M1crnsofl Lxcel · Ueheer smgsmodel reg1ewerken .. r■T r.J 
testand Berillrlllln Beeld 1'woeoen ~ Epa Dita ienster -

To i., Iii a 11. ~ i IQ • ~ ..., • ('), I• i: ,. t+ u ;-: 'X' 51" 'f l D w1o • [zJ • 
j Ariel B I JI • ■ :II ffl Wj1 % IOI :d3 " Of • _ • ~ • A, • • 

A1 ... 
D M K " 0 

.-.-.---=-----·· ... 9•isoleordo soctionale overheaddeur uo0< oen dagmaat van 2128 mm x 2!?_00 ...... mm___...(b ... xh..._) _____________ ... 24 .... -4 ... -0-"--1 -----1 

~ -i------½-"8'-=ui'-"'ten""2..,· de"'-'kl=•ur qe<>I RAL 1021 ..................... .. .................................... .......... ...................................................... -----------t------< 
l-"'--+-------1 Elektris che aandt~~in . -----···· .. ·················----------------+-------1 
- -------+--------·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-···---------------------·-···-·-·-·-·-·-.. ·-· ·- ----1 

--- -----------------·········· .. ·················----.............................. ................. .. .................. ................. .............................................. ______ _ _ ________ ....... .................... ...... .................................. ... . 
........................................... ......................... , .. , ___ ---- -----------------·········· ................... ,~----
··•·•···•·•· ............................................................................... ·----------- ___ .............................. .... .. 

-----------------------------····················· .. ,-1----
------------------·-----················· .. ·············· .. ······ .. ··--+-----1 

Uw Pris di.nt In ons btzk tt zl n uktrllk OD: . ..... 

Mocht U ~•n btl1ngsttlln9 uoor d~ work hob.,.n, din 11trrotktn wij U om• 11n U tor btschikking ~•ttlo» ~g..,tns ptr orng11ndt 11n ons tt rttournortn. 

20·3·01 Hilndtektnlng: .. ....... ......... .. ......... . 

Ready 
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3.3.3 Opdracht verlenen aan onderaannemers en leveranciers 
lndien een onderaannemer of leverancier nadat deze een aanvraag voor offerte had 
gekregen, ook een offerte heeft uitgebracht en deze akkoord wordt bevonden, moet de 
opdrachtverlening plaatsvinden. 
Daartoe wordt het werkblad Opdracht aangeklikt en wordt het "Opdracht" formulier 
ingevuld. 
Hierop vult de inkoper in: 

1. De FIRMANAAM, het ADRES en POSTCODE EN PLAA TS waar de opdracht naar 
toe wordt gestuurd. 

2. Het OFFERTENUMMER waar de opdracht betrekking op heeft. 
3. De DA TUM van de uitgebracht offerte van de onderaannemer of leverancier. 
4. Een eventuele REFERENTIE die bij de offerte vermeld staat. 
5. De NAAM van degene die de offerte behandeld heeft. 
6. De NAAM en het TELEFOONNUMMER van de uitvoerder voor technische 

inlichtingen. 
7. De LEVERINGSTERMIJN, de LEVERINGSCONDITIES en de 

BETALINGSCONDITIES. 

E3 M1crosoll l:.Kcel · l:leheersmgsmodel re91ewerken .. r■l £3' 
l,estand ~• Beeij lrivoeQln Oprnaal!; Eltra Otta ~ ttelP 

D ~" @l •Ch ~ i ~ n 4 I(') . t. 1: ,_ t~ u ?= -r ~ ~ o 60% • l1J. 
• 10 • [ B L II ~ • :II ffl a1 % Im ~ " I • • I :::::: • ~ • A, • • 

I!: , Q " K L M 0 

aannemersbedrl van zandvoort b.v. heerlen 

Cnwford Deur B.V. 

AclrH: Postbus 159 Op•t■ller: 

P .. tclpl••t•: 1700 AO Hccrhugow.a;:ud 

datum: 2 1- 1-0 1 142-B-VZ 

Op d•n opdr acht zijn uitsluitffld cw bijg•vo,gct. inkoopvoorwurdtn van totpassing, lfnzij ultdrul<.k.iijk andtrs schriftelijk 0111r•fflgtkomtn. 

Rt kffling ~ opdr41Cht, p,r zfflding in duple, ond.r Ytrmtlding van wtrkm.mmtr. 

Bthlndtld door: 
Technlscht lnllohtlngtn bll ultYotrdtl: 
T .i,foonnumm.r ultYotrdtr: 
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8. Het MNTAL waarvooropdracht wordt verleend. 
9. Een nauwkeurige OMSCHRIJVING van de levering of werkzaamheden. 
10. De DA TUM waarop geleverd dient te worden. 

Ill , Q H J IC N 0 p 

LHelNtlllll 
1 stuks .............. 9•isoleer~ sectionale overheaddeur_voor.een da!J'Tlaat van 2128 mm.• ZSOO.mm fb•hl ·· ····----------t-··24·4-0 1 ....................... . 
••••••••••••............ Buitenzij~ kll'llr 9..eel RAL 1021 ---····· · ········ ...................................... .... ... ......... _______ _ 
.................. ...... Elektrische aandrijvinq ................... ---······ · ··· ... ··---- - - -f--- ____ . 
----------------------················ .. ···------------------

t-"!',,t-------+----------·----·················· .. ·---------------+ 
-+--·------- ---····················· ....... ---------- ...................... +----
------------················· .. ··---------- ........ ................ +----

l~ Lf------+-----······················· ..... ............................ _ _ _ _______ .............................................. ---+--·· ........................ . ___ ................................................................................................................ . ___ , ........... _.,_, ...... .................................... ____ ,, ......................... . 
··--········---·······•········ .. ··························· ...... .............. .......................... ----------······· ·············-···· .. ...................... .. .... , ... , ... , ... , ... , ..................... ... ---+-- ---
.................................. ................................ ....................................... ----------.......... ..................... ...... .. ........................................................ .. --....... - ........................ .. 
.................... .. ....... ..... ............ .............................................. ·--------..... ........................................... ............ ...................... ...... .. ............................. .. _______ _ 

Offerte 
Ready 

Deze opdracht wordt voor ondertekening naar de onderaannemer of leverancier gestuurd en 
dient getekend retour gezonden te word en waarna hij wordt opgeslagen in het projectarchief. 
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3.3.4 Een werkschema maken 
Als alle leverdata bekend zijn maakt de bedrijfsleider in overleg met de inkoper en uitvoerder 
het "Werkschema" voor het betreffende onderdeel, dit staat op het werkblad Werkschema. 
Daartoe dient hij: 

1. De verschillende werkzaamheden onder elkaar in de eerste lege kolom te vermelden . 
2. Daarachter de begin- en einddag aan te geven en deze twee data door middel van 

een getekende strook met elkaar te verbinden . 
3. Dit proces herhalen totdat alle onderdelen vermeld en ingepland zijn. 

EJ Microsoft Excel Bchee,smgsmodel 1cg1ewe1ken ====c..c....cc.c.=========== fllr■l ~ 
aestand ~. Beeld lnYOeOln 0l)mNls Epa Otta ~ l:lelP 

OndtrdHI: Opstorting oven 

II ••rlk■r: 

65% • (i) • 

van zandvoort b. v. heerten 

20-03-01 

M &lltoll 

I plaats: J.'Hlf,.d,, -nstru•tnr: ,lct.<Luy,m 
7 
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3.4 Uitvoeringsfase 

3.4.1 Kosten registreren tijdens de uitvoering 
Aan de hand van leverbonnen, urenbriefjes van personeel, en de bestellijst dient de 
uitvoerder de gemaakte kosten te registreren. Daarvoor maakt hij gebruik van het 
"Kostenregistratie overzicht" op het gelijknamige werkblad . Op dit overzicht dient hij aan te 
geven: 

1. Het WEEKNUMMER. 
2. De DATUM waarop een bepaald onderdeel is uitgevoerd. 
3. De RUIMTE omschrijving waar de uitvoering heeft plaatsgevonden. 
4. Het ONDERDEEL dat uitgevoerd of geleverd is. 
5. Het MNTAL. 
6. De EENHEID (bijvoorbeeld stuks of manuren). 

Q Microsoft Excel · Beheer smgsmodel regiewerken .. r■ll:J 

j Arial • 10 • l ■ I Jl l • r-- ffl a;, % 181 !d8 JJ ~ - ~ • ~ • A, • • 
A1 

2 

3 

II ••rknr: FM!i,'<..7 I 

8 plaats: KHi1"'1P 
7 

D E F 8 H 

aannemersbedrl 
Kostenr• 

TonJ,~Q/t 

....,, 
EH 

MU 
TOT 

9 ......... 35 ........... 02-09-00 ....... 23 i Sloop koeltunnellrijskast .................. .... ...... .... ............ .. .. .. .. ........ 1.. ...... 30 .............. m_u--+-----,-- -+---................................................................. .. 
10 36 .. ... L.Q.~:.O.~.:Q.O. ... i... 27 ! uitzetten freeswer~ ... ...... ..... ___ ........................ __ i,___4_1-m_ u---;;--1~.00---;;------+---I .............................. .. ~! ..... !. ! ; ..................... .... .... .... .. .......................... .................... ................ J ............. --+--+------+---1----

13 .. • .. .... ... t .................. +·-· ___ .. l .................... ...r ..................... .l .... .. .................. 1
1 
............................... _-_-:_-_-.. -..... -.. ... -............ .. 

14 T ·.·,~ !,:. ·.·. ..... . ............. . . . . . . i 
------ ······...... ····1 .. ·••• ................ , ...................... ..... --....--.................... T .. 

i 
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6. De FIRMA die het uitgevoerd of geleverd heeft. 
7. De CODE VOOR DE URENBEWAKING zoals die bij alle projecten geregistreerd 

dient te worden door middel van het codeboek. 
8. Eventuele OPMERKINGEN of MNTEKENINGEN waarmee de calculator rekening 

dient te houden, bijvoorbeeld dat bepaalde werkzaamheden in het weekend hebben 
plaatsgevonden, waar een toeslag voor geldt. 

E3 M1crosoft Excel - Beheersingsmodel regiewerken == =====c ,.-r■, EJ 

2 

4 

5 

8 
7 

OpmNls Eltra Otta ~enster l:1elP 

11 
J K M N 0 p Fl s 

an zandvoort b. v. hearten 

uurloon: 

i Martens . ........................ Toeslag weekend.uren······•---1 ___ , _ ; vz ' i 

··································---
Kostenre istratl 

Ready r::::; 

Nadat hij deze onderdelen heeft ingevuld, print hij een exemplaar om aan de opdrachtgever 
te geven. Tevens stuurt hij het overzicht per e-mail naar de calculator die de onderdelen 
moet afprijzen. 

Kim Maas id : 427226 26 



Gebruikershandleiding 

De calculator krijgt het overzicht en de prijzen van de onderaannemers en leveranciers (de 
eigen uurlonen weet hij of kan hij opzoeken). Vervolgens vult hij voor zover van toepassing 
de volgende kolommen in met de kosten die bij de opdrachtgever gedeclareerd kunnen 
worden: 

1. Het UURLOON dat voor van Zandvoort wordt gedeclareerd. 
2. Het aantal MANUREN per EENHEID. 
3. De kosten van MATERIML per EENHEID. 
4. De kosten van MATERIEEL per EENHEID. 
5. De kosten van de ONDERMNEMER per EENHEID. 

EJ Microsoft Excel · Beheersmgsmodel 1egiewe1ken "----'==--"--=-..;....;.. "r■T ~ 

J D,estancl &ewei•• Beeld. Jnvoe9en ~ Epa Op ~er ttelp 

F1 • • 
a H J K L M N 0 p 

2 aannemersbedrl van zandvoort b. v. heerlen 
3 Kostenr• 

l 
i D•tum: ~?(l..fl.7. (l/ 

l 
! 
\ Opst•ll•r: M 1--k>e/widW_<: 

6 teur: ,le!..., L uf(e>n I uurloon: II t.,.~ {l{l 
! 1 I 

Ml.I l\llJ Blctag MATEFIAAL MATEFIAAL MATEFEE MATEFEE TOTAAI. 
8 E#rllt EH TOT ,--

Ready 

Per week stuurt hij een overzicht naar de opdrachtgever die dit controleert aan de hand 
van zijn eigen registratie (indien hij die bijhoudt). Gaat hij met de declaratie akkoord dan 
betaalt hij de declaratie, zo niet, dan stuurt hij het overzicht terug naar de calculator die 
de declaratie eventueel aanpast. 
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3.4.2 Werkelijke uitgaven en gedeclareerde kosten met elkaar vergelijken 
De werkelijke kosten, dat zijn de kosten die Van Zandvoort aan zijn onderaannemers en 
leverancier moet betalen worden op soortgelijke wijze op het "Intern kostenoverzicht" 
ingevuld. Aangezien dit formulier gekoppeld is aan het "Kostenregistratie overzicht", 
waarop de gedeclareerde kosten staan, is het verschil tussen de gedeclareerde en de 
werkelijke kosten in de laatste kolom at te lezen. 

3 Intern kostenoverzlcht 

8 
7 

Kl 
TOT Vtrsohl 

:....-_...__ fl 480,00 

i :=....-- ;..;;..;.;;:.c.;e-4 .......... 11 .16,00 .. ,,.., .! : I I 

i ; ! -----J .......................... . 

- i ...................... ................ i .................... ..... . . --....;l,,··· .....•................ l,,·························tt:,. . ............ r .............. ,,.,,.,,,,,,t, .. , ........... --.;..i ---------1 
----+----4 
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Dit overzicht is uitdrukkelijk alleen voor intern gebruik en dient dan ook zorgvuldig 
opgeslagen te word en in het projectarchief. Dit formulier wordt opgeslagen met een 
wachtwoord, zodat het alleen geopend kan worden indien het wachtwoord gegeven wordt. 
De calculator slaat het op met een wachtwoord wat naast hem alleen de bedrijfsleider weet, 
die het uiteindelijk in het projectarchief opslaat. Mocht het document op het moment dat de 
calculator het verstuurt bij iemand anders dan de bedrijfsleider terechtkomen, dan kan 
diegene het niet openen. Vandaar dat de calculator het wachtwoord al toevoegt en niet de 
bedrijfsleider. 

Ga als volgt te werk om een wachtwoord in te stellen: 

1. Klik boven in het dialoogvenster Opslaan als op de knop Extra en kies Algemene 
opties. Het dialoogvenster Opties voor opslaan verschijnt. 

2. Wilt u een wachtwoord instellen dat steeds moet worden ingevoerd bij het openen 
van het bestand, typ het wachtwoord dan in het vak Wachtwoord voor 
openen(Password to open). Het wachtwoord verschijnt in de vorm van asterisken op 
het schem zodat niemand kan zien wat u invoert. 

3. Klik op OK. 
4. Typ het wachtwoord nogmaals in het dialoogvenster Wachtwoord bevestigen en klik 

op OK. 

Save As .----------- --1 r.===~ lrJ~ 
Opslaan .-.: ID Beheer~ i;ismodel 

ft 
Geschiedenis 

Miin 
docum'enten 

Bureaublad 

Favorieten 

ti 
1,veb Folders 

I I .. I 

Save Options 11 £J 

r Alwavscreate~ 
Fie sh.tlo -=--------=====-

Password to gpen: I···· -------· Password to [IJdy: 

r B,,ed-ony recommeided 

__ OK __ , AmJeren 

Beswu:lso,wn: IRA5831-23032001I 

0p&Nfl als: !Microsoft Excel Workt>ook 
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