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-ill: 

Voorwoord 

De studie Technsche Bedrijfskunde aan de faculteit Technologie Management van de Technische 
Universiteit Eindhoven wordt afgesloten met een afstudeerproject. Dit rapport is het resultaat van mijn 
afstudeerproject dat uitgevoerd is bij V.A.G. Algemene Ondememingen N.V. te Bilzen (B). 

De afgelopen acht maanden heb ik met plezier gewerkt aan dit project en langs deze weg wil ik graag 
iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de realisatie van dit rapport. 
In het bijzonder zijn dat bij V AG dhr. Albino Filippo mba, mijn begeleider, opdrachtgever dhr. drs. 
Jos Spilstijns en de mensen van de afdeling Infrastructuur die hun medewerking verleend hebben aan 
dit afstudeerproject. 

Van de Technische Universiteit Eindhoven wil ik mijn eerste begeleider dhr. drs ing. Henk van der 
Veeken bedanken voor zijn adviezen en steun tijdens het project en dhr. ir. Leon Kroep mijn tweede 
begeleider. Tot slot bedank ik dhr. prof dr. Theeuwes voor het feit dat hij zich beschikbaar gesteld 
heeft als beoordelaar. 

Toon Oomen 

Mei 2000 
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VAG. 
Abstract 

This report describes a graduate research that has been carried out at V.A.G. Algemene 
Ondernemingen N. V .. The report gives insight in the actual way operations managers control the cost 
of infrastructural construction projects. This is done by examining the use of information and the way 
operations managers deal with disturbances and changes in plans during the execution of projects. 
Recommendations are given to improve the cun-ent way of cost control. 
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VAG. 
Management Samenvatting 

Bedrijf 
V.A.G. Algemene Ondernemingen N.V. is een Vlaams bouwbedrijf <lat deel uit maakt van de 
N ederlandse bouwgroep Heijmans N. V.. V AG is actief in Infrastructuur, Leidingbouw en Gebouwen. 
Het bedrijfheeft 350 medewerkers en een omzet van 1.6 miljard bef (ongeveer dfl 87.5 miljoen) 
(1998). 

Afdelingshoofd 

Kwaliteitscontrole Uitvoering 

Ploegbazen Ploegbazen 

Figuur I: Organigram afdeling Infrastructuur V AG 

Probleemstelling en opdrachtformulering 

Calculatie Productie& 
Materialen 

Het v·oor u liggende rapport beschrijft mijn afstudeerproject dat is uitgevoerd binnen de afdeling 
Infrastructuur van VAG. Deze afdeling opereert in de markt voor infrastructurele projecten. Binnen 
deze markt is onderscheid te maken tussen private en publieke opdrachten. Dit onderscheid is 
essentieel voor de afdeling omdat het verkrijgen van opdrachten binnen deze marktsegmenten sterk 
verschillend in zijn werk gaat. 
De opdrachten binnen de publieke markt warden door enkele opdrachtgevers vergeven en per definitie 
door middel van openbare aanbesteding. De belangrijkste parameter bij de aanbesteding is de 
prijsstelling. De inschrijver die aan de gestelde eisen voldoet en de laagste regelmatige prijs heeft 
krijgt de opdracht. Bij de private markt ligt <lat anders. Deze opdrachten hoeven niet vergeven te 
warden middels openbare aanbesteding maar het behoort wel tot de mogelijkheden. In de private 
markt is prijsstelling niet de enige parameter bij het binnenhalen van opdrachten. 
De afdeling Infrastructuur van V AG haalt haar werken voor een groot deel uit deze publieke markt. 
Uit de gecumuleerde omzetgegevens van oktober 1999 blijkt dat de afdeling Infrastructuur over dat 
jaar 88. 75% van haar omzet in de publieke markt realiseert. Daarnaast heeft het financiele resultaat 
van de afdeling de laatste jaren onder druk gestaan mede als gevolg van sterke concurrentie en weinig 
werk in de publieke markt. Met het oog op het belang van de hoogte van de inschrijfprijs bij 
aanbestedingen in de publieke markt en de financiele resultaten van de afdeling Infrastructuur over de 
laatste jaren is beheersing van kosten binnen projecten van de afdeling Infrastructuur van groat belang. 

Op basis van bovenstaande probleemschets is de opdracht van dit afstudeeronderzoek als volgt 
geformuleerd: 

Maak de kostenbeheersingssystematiek inzichtelijk over het hele traject van voorcalculatie tot 
a/randing van projecten binnen de afdeling Infrastructuur en doe op basis van dat inzicht 
verbetervoors tell en. 

Kostenbeheersingssystematiek is een breed begrip en kan op verschillende niveaus in de organisatie 
bekeken warden. Dit afstudeeronderzoek is met name gericht op het aspect van de 
kostenbeheersingssystematiek dat gericht is op de uitvoering omdat uitvoering het gebied is waar 

IV 



' 

:VAG. 
directe primaire kosten gemaakt worden. De werfleider is degene die aan de basis staat van 
kostenbeheersing binnen de uitvoering. De systematiek van kostenbeheersing moet dus optimaal 
aansluiten op zijn denken en doen. 

Aanpak onderzoek 
Binnen de afdeling infrastructuur is het werk georganiseerd op projectbasis. Typerend voor projecten 
is dat ze unieke kenmerken hebben waardoor ze niet volledig op voorhand te specificeren zijn. Ook 
treden tijdens de uitvoering afwijkingen op ten opzichte van de planning en de begroting als gevolg 
van verstoringen (bijvoorbeeld weersomstandigheden, fouten, ... ) en wijzigingen door de 
opdrachtgever, hetgeen het beheersen van kosten bemoeilijkt. Het inzichtelijk maken van 
kostenbeheersingssystematiek binnen infrastructurele projecten vereist vanwege deze afwijkingen een 
grondig inzicht in de processen en de manier van werken van de mensen binnen de uitvoering in het 
bijzonder van de werfleiders en teamleiders. Dit inzicht wordt verkregen in twee fasen: 
1. De eerste fase bestaat uit het in kaart brengen van de activiteiten en procedures binnen V AG en de 

afdeling Infrastructuur in het bijzonder. Dit is gedaan door het houden van orienterende interviews 
en analyse van het ISO kwaliteitshandboek 

2. In de tweede fase wordt inzicht en aanvullende informatie over de organisatie en bepaalde taken 
en procedures gezocht. Dit is gedaan door het houden van gestructureerde interviews en het 
observeren van werfleiders en teamleiders. 

Onderzoeksresu/taten 
Na bestudering van het ISO kwaliteitshandboek en het voeren van orienterende i,nterviews is de 
projectcyclus van (infrastructurele) bouwprojecten verdeeld in de fasen Voorcalculatie, 
Werkvoorbereiding& planning, Uitvoering en Nacalculatie. Gebaseerd op het project lifecycle model 
van van der Veeken en Wouters (1999) is per fase aangegeven wat de invloed van die fase op het 
financiele resultaat van het project zou moeten zijn. Dit resulteert in het referentiemodel. Met behulp 
van observaties van werfleiders en teamleiders en gestructureerde interviews is de huidige manier van 
werken met betrekking tot kostenbeheersing gespiegeld aan het referentiemodel wat een aantal 
knelpunten en kanttekeningen opgeleverd heeft. Deze knelpunten en kanttekeningen zijn per 
projectfase weergegeven in de figuur IL 

Voorcalculatie 

V l ,2,3,4: gebrek aan •;1~ 
gegevcns om rcndemcnten • ..-

te bepalen ~ --- --~ 
V5: OriCntatie tcr plaatse I W b 
bemocilijktj uist a.ls het V en 
extra hard nodig is -
V6: Geen prijsbewustrijn 
bij calculator bij 
offerteaanvraag 
V7: Geatructurecrd 
ov crlcg ontbreekt over 
m ogelijkheden en 
beperkingen bestek. 

W8 : A andachtspunten 
bestek warden. niet 
om gezet in 
bewakingsposten 
W9: In h oeverre wegen 
kosten voor onderzoek op 
tegen de kosten V B.D 

verraasingen tijdC111 de 
uitvoering1 

l ~I _ Na_ca_lcu_la_tie~ 

N 20: Leereffect 
nacalculati e is k.lcin 
N21: Fina.nciccl becld 
van de werf ontbrcekt 
in de peri ode tussen 
de maandelijkse 
nacalculatie 
N22: Nacalculatie 
levert niet voldoeodc 
gedctailleerde 
infonnatie voor 
werfleiders en 
calculators 

U 1 O, 11, 12: T ijdens de uitvoering wordt ongestructurccrd 
financiecl geCvalueerd door werflc:iders, richtlijnen ontbrckcn . 
U13,14,15 : Hoc tc rcageren op budgctoverschrijdingen door de 
w erfleider tijdens de uitvocring is niet vastgelegd. 
U 16: Nict alle werfleidcrs kunnen inschattcn welke posten 
cruciaal zij n voor bet financiCle resultaat van de wcrf. 
Ul7, 18: Hoc reageert de werflcider op verstoringen tijdens de 
uitvocri ng en is dat economisch venmtwoord? 
U 19: De doorbelaste prijzcn voor cigen matericcl worden n.ict 
aangcpast. 

Figuur II: Processchema met knelpunten en kanttekeningen 
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VAG. 
De knelpunten en aandachtspunten uit figuur II zijn vastgesteld vanuit een procesmatige invalshoek. 
Wat hierin niet in voldoende mate tot uiting komt is het belang van afwijkingen binnen de uitvoering 
van een project en het gedrag van werfleiders en teamleiders met betrekking tot afwijkingen. 
Observaties laten zien dat teamleiders een groot deel van hun tijd (50.0%-77.5%) bezig zijn met het 
behandelen van afwijkingen. Werfleiders zijn daar minder tijd mee kwijt (6.3%-29.9%) wat verklaard 
kan worden uit het feit dat zij na het signaleren van afwijkingen tijdens de uitvoering hun teamleider 
inschakelen om hen te helpen .. 
Het gedrag van teamleiders en werfleiders (ad hoc sturen, improviseren, handelen) is bepalend voor 
het slim omgaan met deze verstoringen en wijzigingen. Dat dit gedrag bepalend is, is gebleken uit de 
grate hoeveelheid grondmateriaal (kwalitatieve gegevens-136 A4-tjes tekst) dat uit de observaties en 
interviews is gekomen en geanalyseerd is met behulp van tabellen (van den Berg en Pottjewijd 1997) 
en het software tool Atlas.ti (zie paragraaf 3 .1 ). Het begrijpen van het gedrag van werfleiders en 
teamleiders is nodig om tot verbeteringen in de kostenbeheersingssystematiek te komen. 

Geobserveerde invloedsfactoren bij het omgaan met afwijkingen zijn gegroepeerd in de categorieen 
Managerial, Informatie, Persoon en Situationeel. Sturing van deze invloedsfactoren is belangrijk om 
tot een betere kostenbeheersing te komen. Een belangrijke invloedsfactor om te sturen is 
informatievoorziening. 
Uit het gebruik van financiele informatie tijdens de observaties (weergegeven in tabel 5.5) blijkt dat 
door de werfleiders niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van financiele informatie. Als er 
gebruik van gemaakt wordt dan is het vaak ten behoeve van administratieve doeleinden ofvoor 
informatievoorziening aan hoger management. Teamleiders maken meer gebruik van financiele 
informatie dan werfleiders. 

Oplossingen voor knelpunten 
Kostenbewaking 
Momenteel is een formulier beschikbaar binnen de afdeling Infrastructuur, waarmee eenvoudig en 
doelmatig een overzicht van kosten op de werf kan worden verkregen. Het formulier wordt momenteel 
niet door elke werfleider gebruikt. Dit zou wel moeten. In het formulier worden de door de werfleider 
direct beinvloedbare kosten opgenomen en de opbrengsten die de werf heeft uit de productie 
(uitgevoerd werk). Dit formulier geeft voldoende informatie om het project tijdens de uitvoering bij te 
sturen maar heeft als nadeel dat het gegevens niet makkelijk toegankelijk maakt voor anderen dan de 
werfleider. Daarnaast wordt het niet door iedere werfleider hetzelfde ingevuld (men gebruikt geen 
gestandaardiseerde definities voor kosten en uitgevoerde posten). 
Wanneer binnen VAG het nieuwe ERP programma (BaaNN met enkele speciale modules voor de 
Belgische situatie) wordt ingevoerd kan de toegankelijkheid van gegevens verbeterd worden. BaaN 
heeft de mogelijkheid tot het geven van kostenoverzichten. Deze overzichten kunnen weergegeven 
worden op elk gewenst niveau van detaillering, van gegevens op projectniveau tot op calculatiepost 
niveau. Personen binnen de organisatie kunnen de informatie opvragen op het niveau dat hen past. 
BaaN moet echter ook gevoed worden met gegevens en daarbij is de mate van detaillering van in te 
voeren gegevens van belang voor de hoeveelheid tijd die het invoeren gaat kosten. Met of zonder 
BaaN, de werfleiders moeten de voortgangsgegevens van hun werf aanleveren. De verwerking van de 
ingevoerde gegevens tot overzichten wordt met BaaN vergemakkelijkt ten opzichte van de huidige 
manier van werken. De detaillering van de overzichten moet echter wel aangepast worden aan de 
gebruiker. 
Administratieve inspanningen gaan ten koste van het aanwezig zijn van de werfleider op de werf. De 
beschikbare tijd voor ad hoc sturende activiteiten door de werfleider buiten op de werf wordt dus 
ve1minderd naarmate de werfleider administratief zwaarder belast wordt. Als de sturende activiteiten 
op de werf afnemen kan dat een toename van kosten betekenen door verminderde prestaties op de 
werf. Het gebruik van, door administratieve inspanning van de werfleider, beschikbaar gekomen data 
ter beoordeling en optimalisering van de werkwijze kan echter een kostenbesparing opleveren. Er 
moet gezocht worden naar een optimaal resultaat in de afweging tussen administratieve inspanning en 
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VAG. 
het genereren van gegevens. Dit wordt bereikt door het gaan gebruiken van vaste en projectspecifieke 
bewakingsposten. 
Kosten die gemaakt zijn (voor posten uit de voorcalculatie) worden toegekend aan bewakingsposten. 
Er wordt gerapporteerd in bewakingsposten zodanig <lat gezien kan worden wat de inkomsten en de 
uitgaven zijn binnen die bewakingsposten. 
Elke werf gaat in principe gebruik maken van dezelfde vaste bewakingsposten. De projectspecifieke 
bewakingsposten verschillen per werf en zullen gedetailleerder zijn dan de vaste bewakingsposten 
(zelfs tot op voorcalculatiepost niveau). De projectspecifieke posten zullen dus administratief meer 
tijd vragen van de werfleider en daarom mag maar een beperkt aantal projectspecifieke posten 
gebruikt worden op een werf. De vaste bewakingsposten zijn gebaseerd op de hoofdstukken uit het 
standaardbestek 250 waaruit regelmatig uitvoeringsposten terugkeren in projecten van V AG namelijk: 
• Voorbereidende werken en grondwerken, 
• Rioleringen, 
• Funderingen 
• Verhardingen 
Binnen de post verhardingen moet een onderscheid gemaakt worden tussen beton, asfalt en klinkers 
vanwege de inrichting van de organisatie binnen V AG met betrekking tot de specialisatieploegen 
waarin de diverse arbeiders werken en de hoge kosten van het materiaal dat binnen die hoofdposten 
wordt gebruikt (asfalt en beton). Vaste bewakingsposten geven een financieel overzicht van de werf. 
Aan de hand daarvan kunnen probleemgebieden vastgesteld worden ten behoeve van bijsturing. 
Project specifieke posten kunnen worden gebruikt om de rendementen waarmee gecalculeerd wordt te 
evalueren en om de aandachtspunten uit het bestek expliciet op te nemen in de kostenbewaking zodat 
ze financieel optimaal benut worden. 

Bijsturen op basis van beslissingen 
Naar aanleiding van de resultaten van de kostenbewaking kunnen projecten bijgestuurd worden. 
Bijsturen is het ondernemen van actie en het nemen van beslissingen naar aanleiding van 
bewakingsresultaten. Bewakingsresultaten kunnen budgetafwijkingen weergeven die ontstaan zijn als 
gevolg van verstoringen ofverkeerde werkwijzen. 
De werfleider is degene die moet signaleren als er zaken over budget gaan. Als het budget 
overschreden wordt dan moet de teamleider ingelicht worden. Echter niet voor alle overschrijdingen 
van budget hoeft de teamleider in actie te komen. Alleen als er overschrijding is van een bepaalde 
grootte is dat nodig. Deze mate van overschrijding moet gespecificeerd worden als een percentage van 
het totale uitgevoerde werk bijvoorbeeld 10%. De teamleider moet ingelicht worden omdat hij op 
basis van zijn ervaring de aangewezen persoon is om de situatie van budgetoverschrijding te 
verbeteren indien <lit het gevolg is van een verkeerde werkwijze. Indien door een aantal verstoringen 
een budgetoverschrijding optreedt kan een werfleider <lit zelf oplossen. In hoeverre de werfleider in 
staat is om beslissingen te nemen in geval van verstoringen is afhankelijk van de invloedsfactoren die 
het project kenmerken. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan ervaring van de werfleider, 
natuurlijke omstandigheden en beschikbare informatie om te beslissen over oplossingen voor de 
budgetoverschrijding. De natuurlijke omstandigheden en de ervaring van de werfleider zijn vaste 
omstandigheden van het project. Een mogelijke bijdrage aan de verbetering van het systeem van 
kostenbeheersing is door de informatievoorziening aan de behoeften van de werfleider aan te passen. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met de overige invloedsfactoren. Op basis van <lit 
afstudeeronderzoek is nog niet voldoende kennis van de invloedsfactoren ontwikkeld en het verdient 
dan ook aanbeveling deze kennis te ontwikkelen. 

Ervaring werfleider 
Ervaring moet op korte termijn toegankelijker gemaakt worden voor onervaren werfleiders om 
zodanig een beter projectresultaat te krijgen. Dit kan gebeuren door cursussen en vergaderingen 
waarin meer aandacht moet zijn voor best-practices met betrekking tot probleemoplossing op werven. 
Hiermee is recentelijk gestart door systematische projectevaluaties tijdens maandvergaderingen van de 
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afdeling Infrastructuur. Daamaast kunnen werfleiders ook nacalculatiegegevens (uit tussentijdse 
budgetbewaking) gebruiken om te bepalen hoeveel tijd of geld bepaalde activiteiten gekost hebben bij 
bepaalde werkwijzen in het verleden. Nacalculatie maakt het mogelijk voor werfleider en teamleider 
om werkwijzen te evalueren en zodoende financieel gezien efficienter te gaan werken. 

Orientatie fer plaatse voor aanvang uitvoering 
Het ter plaatse bekijken van een project door de calculator is door tijdgebrek moeilijk te realiseren in 
een markt met weinig opdrachten. Doordat de calculator in deze marktsituatie veel aanbestedingen 
moet calculeren en ook extra schetp (lage prijsstelling is noodzakelijk in verband met grate 
concurrentie in een slechte markt) is er vaak weinig tijd om de situatie ter plaatse grondig te bekijken. 
Dit is echter wel nodig om een goed gefundeerde voorcalculatie te maken. Nacalculatiegegevens van 
behaalde rendementen en toegepaste werkwijzen in het verleden maken het makkelijker om een 
voorspelling te doen over de te realiseren rendementen van een werf. Of dit ook extra tijd gaat 
opleveren ( om te besteden aan het ter plaatse bekijken van een nieuw project) kan pas vastgesteld 
warden als er nagecalculeerd is. 
Door middel van nacalculatie kan vastgesteld warden welke activiteiten voor V AG geld opbrengen en 
welke niet (bewakingsposten). Door hiermee rekening te houden bij de selectie van projecten waar een 
inschrijving voor gemaakt gaat warden kan een scherpere selectie gemaakt warden uit het aangeboden 
werk en zodoende de werkdruk van calculators in een krappe markt warden verlicht. Een verminderde 
werkdruk zorgt voor een betere orientatie ter plaatse en dus een betere calculatie. 

Doorbelasting materieelkosten 
Tot slot moeten de prijzen van materieel die doorgerekend warden aan werven periodiek aangepast 
warden (bijvoorbeeld eens per half jaar). Hiermee wordt gegarandeerd dat de dooroelaste 
materieelprijzen niet onbewust zorgen voor een te hoge of te lage inschrijfprijs bij aanbesteding. 

Aanbevelingen 
Bijhouden projectkenmerken/ invloedsfactoren 
Door het bijhouden van de projectkenmerken kan in de toekomst het resultaat van het sturen van de 
invloedsfactoren gekwantificeerd warden Door het vastleggen van deze projectkenmerken kunnen na 
verloop van tijd de meest invloedrijke factoren gei"dentificeerd worden en kunnen deze factoren 
gestuurd worden. Bijvoorbeeld het toewijzen van een werf met makkelijke natuurlijke 
omstandigheden aan een onervaren werfleider zodat deze ervaring op kan doen zonder dat het 
financiele resultaat er te zeer onder lijdt ( dit wordt geevalueerd op basis van de winstgevendheid van 
uitvoeringsfasen). Vast te leggen projectkenmerk zijn bijvoorbeeld de naam van de werfleider, de 
toegepaste werkwijze, het aantal wijzigingen en verstoringen, de genomen maatregelen bij wijzigingen 
en verstoringen en het effect van de maatregelen op het resultaat. Projectkenmerken zoals de 
managementstijl zijn echter moeilijk vast te leggen en daarom niet bruikbaar in de praktijk. 
Een invloedsfactor die zeker aandacht verdient is Informatie. De informatievoorziening aan de 
werfleider moet afgestemd zijn op de overige drie invloedsfactoren. Anders wordt het risico gelopen 
dat de inspanningen ter verbetering van de informatievoorziening weinig opleveren als gevolg van de 
overige invloedsfactoren. Bijvoorbeeld: een werfleider wiens project in de fase verkeert waarin de 
eindafrekening en een aantal verrekeningen gemaakt moeten warden, heeft informatie nodig omtrent 
prijzen en kosten die nog gevorderd kunnen gaan worden bij de opdrachtgever. Daarentegen zit een 
werfleider die bezig is met het bedenken van de beste werkwijze voor uitvoering helemaal niet op die 
informatie te wachten. 
Verder onderzoek naar de invloedsfactoren en hun (kwantitatieve) invloed is aanbevolen. 
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VAG. 
1. Bedrijfsbeschrijving en marktsituatie 

1.1 Bedrijfsbeschrijving 
In 1957 richt Lambert Vandervelden zijn aannemingsbedrijf op (hij gebruikt de rechtsvonn PVBA wat 
vergelijkbaar is met een Nederlandse B.V.). De aandelen van het aannemingsbedrijfworden in 1973 
overgenomen door de Hennans Groep. V anaf nu wordt de naam V AG gebruikt. De Hermans Groep 
neemt in 1981 het wegenbouwbedrijf Mees N. V. over. Sinds juli 1995 maakt V AG deel uit van de 
Nederlandse bouwgroep Heijmans N.V .. 

Heijmans N.V. 

Heijmans Nederland Heijmans lnternationaal 

V.A.G. 
Bilzen 

Figuur 1.1: Organigram Heijmans N.V. 

Belgie Duitsland 

Heijman s Aan nemingen 
Schelle 

VAG is actief in Infrastructuur, Leidingbouw en Gebouwen. Het bedrijf heeft 3 50 medewerkers en een 
omzet van 1.6 miljard bef (ongeveer dfl 87.5 miljoen) (1998). 

Raad van Bestuur 

Directie 

Person eel & Adm inistratie 

lnfrastructuur 

Burgerlijke Bouvvkunde 

Leidingbouvv 

M aterieeld ien st 

Aankoop 

Figuur 1.2: Organigram V AG 

1.2 Markt van lnfrastructure/e projecten 
Het voor u liggende rapport beschrijft mijn afstudeerproject wat is uitgevoerd binnen de afdeling 
Infrastructuur van VAG. Deze afdeling opereert in de markt voor infrastructurele projecten. Binnen 
deze markt is onderscheid te maken tussen private en publieke opdrachten. Dit onderscheid is 
essentieel voor de afdeling omdat het verkrijgen van opdrachten binnen deze marktsegmenten sterk 
verschillend in zijn werk gaat. 
De opdrachten binnen de publieke markt worden vergeven door een beperkt aantal opdrachtgevers. 
Het Vlaams Gewest (vergelijkbaar met de Nederlandse provincies), gemeenten en 
Aquafin(vergelijkbaar met de Nederlandse waterschappen). De n.v. Aquafin is in 1990 opgericht op 
initiatief van het Vlaamse Gewest metals opdracht de versnelde realisatie en de exploitatie van de 
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. De opdrachten binnen de publieke markt worden per 
definitie vergeven door middel van openbare aanbesteding. Hierbij worden strenge eisen gesteld aan 
de aannemer en is de belangrijkste parameter bij de aanbesteding de prijsstelling. Eisen kunnen 
betrekking hebben op de erkenning van de aannemer, kwaliteitsborging ( eis tot ISO certificering) of 
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VAG. 
veiligheidsbeleid ( eis tot VCA certificering). De erkenning van de aannemer heeft betrekking op de 
hoogte van het inschrijvingsbedrag. In Belgie moet een aannemer een klasse-erkenning hebben om 
bepaalde categorieen werk ( qua technische moeilijkheid en financiele omvang) te mogen uitvoeren. 
Hoe hoger de klasse-erkenning hoe groter ( qua omzet en technische complexiteit) de werken die 
uitgevoerd mogen worden. De inschrijver die aan de gestelde eisen voldoet en de laagste prijs heeft, 
krijgt de opdracht. De afdeling Infrastructuur van VAG haalt haar werken voor een groot deel uit deze 
publieke markt. Uit de gecumuleerde omzetgegevens van oktober 1999 blijkt dat de afdeling 
Infrastructuur over dat jaar 88. 75% van haar omzet in de publieke markt realiseert. 
In de private markt worden opdrachten op een andere manier gegund. De opdrachtgevers zijn hier 
prive personen en bedrijven. De opdrachten hoeven niet vergeven te worden door openbare 
aanbesteding maar <lit is wel mogelijk. Opdrachten in de private markt kunnen op initiatiefvan de 
opdrachtgever direct aan de aannemer gegeven worden. In de private markt zijn eisen aan 
opdrachtgevers vaak niet zo streng als in de publieke markt en is prijsstelling niet de enige parameter 
bij bet binnenhalen van opdrachten. Andere zaken zoals bijvoorbeeld vertrouwen in de aannemer en 
eerdere ervaringen met de aannemer spelen een rol. 
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2. Probleemschets & Opdrachtformulering 

2. 1 Probleemschets 
Het financiele resultaat van de afdeling Infrastructuur beeft de laatste jaren onder druk gestaan, mede 
als gevolg van sterke concurrentie en weinig werk in de publieke markt. Inzicbt in de belangrijkste 
oorzaken van bet slecbte financiele resultaat, en de mogelijkheden tot bet sturen daarvan ontbreken. 

2.2 Opdrachtformulering 
Met bet oog op bet belang van de boogte van de inscbrijfprijs bij aanbestedingen in de publieke markt 
en de financiele resultaten van de afdeling Infrastructuur over de laatste jaren is bebeersing van kosten 
binnen projecten van de afdeling Infrastructuur van groot belang. 

Op basis van bovenstaande probleemscbets is de opdracbt van dit afstudeeronderzoek als volgt 
geformuleerd: 

Maak de kostenbeheersingssystematiek inzichtelijk over het hele traject van voorcalculatie tot 
afronding van projecten binnen de afdeling Infrastructuur en doe op basis van dat inzicht 
verbetervoors tellen. 

Afdelingshoofd 

K waliteitsco ntro le Uitvoering Calculatie 

Team leider 1 Team leider 2 

Werfleiders Werfleiders 

Ploegbazen Ploegbazen 

Figuur 1.3: Organigram afdeling Infrastructuur (gedeeltelijk) 

Productie& 
Materialen 

Kostenbebeersingssystematiek is een breed begrip en kan op verscbillende niveaus in de organisatie 
bekeken worden. In dit afstudeeronderzoek beb ik me met name gericbt op bet aspect van de 
kostenbebeersingssystematiek wat gericbt is op de uitvoering. Dit is gedaan omdat uitvoering bet 
gebied is waar directe primaire kosten gemaakt worden. Het aandeel directe kosten ( dit zijn kosten die 
direct gemaakt worden voor een specifiek project zoals materiaal, Ion en van arbeiders, ... ) binnen de 
totale kosten van infrastructurele projecten van V AG is groot in vergelijking met bet aandeel indirecte 
kosten. De directe kosten voor arbeiderslonen, materiaal, onderaanneming en materieel bedroegen 
voor 14 recent gestarte infrastructurele projecten gemiddeld 80 % van de verkoopprijs van deze 
projecten. In bijlage 2 is de opbouw van de verkoopprijs weergegeven waarbij punt A de 
bovengenoemde directe kosten bevat en punt H de verkoopprijs vormt. De berekening van dit 
percentage over de 14 recent gestarte projecten is weergegeven in bijlage 9. Niet alle directe (en 
indirecte) kosten zijn beinvloedbaar door de mensen in de uitvoering. 
De werfleider is degene die aan de basis staat van kostenbebeersing binnen de uitvoering. De 
systematiek van kostenbebeersing moet dus optimaal aansluiten op zijn denken en doen. 
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2.3 Opbouw verslag 
In het eerste hoofdstuk van dit verslag wordt een bedrijfsbeschrijving gegeven van VAG. Ook wordt 
de marktsituatie voor infrastructurele projecten kort beschreven. Hoofdstuk 2 geeft de probleemschets 
en de daaruit voortvloeiende opdrachtfonnulering weer. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 beschreven hoe de opdrachtbeschrijving is vertaald naar de aanpak 
van dit afstudeeronderzoek. Tevens wordt het referentiemodel beschreven, op basis waarvan de 
huidige werkwijze binnen de projectcyclus is geanalyseerd. In hoofdstuk 4 is de huidige projectcyclus 
binnen de afdeling Infrastructuur beschreven en wordt deze werkwijze vergeleken met het 
referentiemodel. Op basis van deze vergelijking worden kanttekeningen en knelpunten gesignaleerd. 
In hoofdstuk 5 wordt het gedrag van de uitvoerenden beschreven met betrekking tot afwijkingen. Dit 
is gedaan op basis van observaties die veiwerkt zijn met behulp van tabellen (van den Berg en 
Pottjewijd 1997) en het softwarepakket Atlas.ti. Dit gedrag leidt samen met de kanttekeningen en 
knelpunten welke gesignaleerd zijn in hoofdstuk 4 tot verbetervoorstellen. Deze verbetervoorstellen 
warden in hoofdstuk 6 behandeld. Een aantal verbetervoorstellen hebben een relatie met de 
implementatie van een nieuw ERP systeem (BaaN IV) wat binnen V AG geimplementeerd gaat 
warden. Tenslotte warden in hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen van dit afstudeeronderzoek 
geformuleerd. 
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3. Aanpak onderzoek en Referentiemodel 

3.1 Aanpak onderzoek 
Het eerste deel van de in paragraaf 2.2 beschreven opdracht luidt: maak kostenbeheersingssystematiek 
inzichtelijk. Het inzichtelijk maken van de kostenbeheersingssystematiek is gedaan vanuit het 
gezichtspunt van de uitvoering zoals in paragraaf 2.2 is toegelicht. Binnen de afdeling infrastructuur is 
het werk georganiseerd op projectbasis. Typerend voor projecten is dat ze unieke kenrnerken hebben 
waardoor ze niet volledig op voorhand te specificeren zijn. Ook treden tijdens de uitvoering 
afwijkingen op ten opzichte van de planning en de begroting als gevolg van verstoringen (bijvoorbeeld 
weersomstandigheden, fouten, ... ) en wijzigingen door de opdrachtgever, wat het beheersen van kosten 
bemoeilijkt. Het inzichtelijk maken van kostenbeheersingssystematiek binnen infrastructurele 
projecten vereist vanwege deze afwijkingen een grondig inzicht in de processen en de manier van 
werken van de mensen binnen de uitvoering in het bijzonder van de werfleiders en teamleiders. Dit 
inzicht wordt verkregen in twee fasen: 
1. De eerste fase bestaat uit het in kaart brengen van de activiteiten en procedures binnen V AG en de 

afdeling Infrastructuur in het bijzonder. 
2. In de tweede fase wordt aanvullend inzicht en informatie gezocht over de organisatie en bepaalde 

taken en procedures. 
Om inzicht in de organisatie binnen V AG en de afdeling Infrastructuur te krijgen ben ik begonnen met 
het doomemen van het ISO-handboek en het houden van 01ienterende interviews. In het ISO
handboek staan alle taken en procedures binnen V AG gedetailleerd beschreven. 
Nadat ik het ISO-handboek had doorgenomen heb ik de diverse activiteiten en procedures met behulp 
van observaties en gestructureerde interviews verder uitgediept. Met behulp van de_ observaties is 
geprobeerd inzicht te verkrijgen in de aard en omvang van de afwijkingen en de manier waarop 
hiermee uit financieel oogpunt wordt omgegaan door de mensen binnen de uitvoering. 

3.1.1 In kaart brengen procedures en activiteiten 
De activiteiten binnen V AG zijn als volgt in kaart gebracht: 
(a) Orienterende interviews 
(b) 

• Inventariseren procedures ISO 
• Selecteren van activiteiten met invloed op kosten 
• Samenvoegen van bepaalde (sub-)activiteiten 

Ad a) 
De orienterende interviews zijn afgenomen om kennis op te doen van infrastructurele werken, de 
organisatie binnen VAG en de organisatie van infrastructurele projecten. De afgenomen interviews 
waren niet gestructureerd van aard. Dit omdat ik als interviewer nog niet voldoende kennis had 
opgebouwd over wegenbouw en organisatie om gestructureerde interviews af te nemen. De interviews 
zijn voor zover mogelijk op band opgenomen en letterlijk uitgetypt om, ook later in het onderzoek, 
zoveel mogelijk infonnatie uit de interviews te kunnen halen. 

Ad b) 
Het in kaart brengen van de activiteiten met behulp van het ISO-handboek is gedaan om een beeld te 
krijgen van de formele administratieve en functionele organisatie. In het ISO-handboek staat voor alle 
procedures binnen V AG beschreven hoe gewerkt zou moeten worden. Dit is beschreven in de vorm: 
1. Doel van de procedure 
2. Toepassingsgebied van de procedure 
3. Werkwijze 
4. Gebruikte formulieren 
5. Speciale omstandigheden 
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-WHIM: 

De werkwijze is steeds weergegeven in tabelvorm. Een voorbeeld hiervan is opgenomen in tabel 3.1. 
Met behulp van deze tabellen zijn de diverse taken bekeken. De taken zijn niet uitsluitend vanuit 
kostenperspectiefvastgelegd en daarom heb ik taken samengenomen indien ze vanuit 
kostenperspectief samen te nemen waren. De onderste vijf taken uit tab el 3 .1 kunnen bijvoorbeeld 
samengenomen worden tot de taken "opmaken verrekeningen" en "gegevens verstrekken voor 
vorderingsstaten". Zodoende ontstaat een beknopt overzicht van de procedures binnen een project van 
de afdeling infrastructuur. Een voorbeeld van deze manier van werken is uitgewerkt in bijlage 7 
waarin ook het beknopte overzicht van procedures is weergegeven. Het in kaart brengen van de 
verschillende processen binnen V AG en het samennemen van taken heeft geresulteerd in een aantal 
hoofdprocessen welke in het processchema van figuur 3.2 zijn weergegeven. 

Tabel 3.1: Werkwijze uit het ISO-handboek 

3. Werkwijze 

UITVOERDER 
TAAK HI TLI PL! PBI LMI VBP 

WLI 
... 

Project bijsturen indien de werkbegroting wordt overschreden of indien de B B VT T 
vooropgestelde termijn niet gehaald wordt 
Gegevens verstrekken voor verrekeningen vorderingsstaten en tussen- en VT 
nacalculatie 
Verrekeningen opmaken V BT T 
Vorderingsstaten opmaken en door de opdrachtgever laten goedkeuren VT 
Verrekeningen nakijken voor versturing T T V 
Verrekeningen overeenkomen met de opdrachtgever T T VT 
Verrekeningen en vorderingsstaten doorgeven aan VBP T T VT T 

.. . 
.. 

Legenda: B=bevoegd, V=verantwoordehJk, T=taak, HI=hoofd mfrastructuur(I), TLI=teamle1der I, PLI=pro1ectle1der I, WLI=werf1e1der I, 
PBI=ploegbaas I, LMI=landmeter I, VBP= verantwoordelijke boekhouding, r8:i=formulier 

3.1.2 Aanvullende informatie over en inzicht in taken en activiteiten 

t'BJ !l 
t8J I2 

Om meer en gedetailleerdere informatie over de organisatie, taken en procedures te verkrijgen heb ik 
gebruik gemaakt van observaties en gestructureerde interviews. Deze verdieping van inzicht was met 
name nodig om de invloed van afwijkingen (verstoringen, wijzigingen) op de kosten van een project 
vast te stellen. Daarnaast is inzicht gewenst in de manier waarop binnen de uitvoering uit financieel 
oogpunt wordt gereageerd op deze afwijkingen. Dit inzicht is niet verkregen uit de eerste fase van het 
onderzoek. 
De observaties in dit onderzoek hebben betrekking op de teamleiders en werfleiders om zo de 
informatie te verkrijgen over hoe zij werven besturen, welke beslissingen zij daarbij nemen en wat 
daarbij de rol is van kosten en financiele informatie. 
De gestructureerde interviews zijn gehouden met het hoofd van de afdeling Infrastructuur, werfleiders, 
calculators en met de directie. Dit is gedaan om het inzicht in de processen en activiteiten te verdiepen. 

Voor deze manier van informatie inwinnen ( observeren) is gekozen omdat uit eerder wetenschappelijk 
onderzoek is gebleken dat maar een beperkt inzicht wordt verkregen in het gebruik van financiele 
informatie door bouwplaatsmanagers (BPM)1 en project verantwoordelijke bouwplaatsmanagers 
(PVBPM) door interviews afte nemen [van der Veeken, Wouters 1998]. Uit dit onderzoek blijkt 
verder dat het inzicht in het werkelijke informatiegebruik, en welke informatie voor welke beslissing 
wordt gebruikt, bij BPM en PVBPM ontbreekt. 
Hetzelfde is geconstateerd in een onderzoek van Jonsson en Gronlund naar het gebruik van 
kosteninformatie. Om inzicht te krijgen op het niveau van operationele besturing, in het resultaat van 

1 BPM is een term van Heijmans Infrastructuur en Milieu die vergelijkbaar is met de Werfleiders van 
VAG. De PVBPM is vergelijkbaar met de teamleider. 
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beslissingen en welke infonnatie voor de beslissingen wordt gebruikt, is een lange periode van 
intensief observeren vereist [Jonsson, Gronlund, 1988). 

Tijdens de observaties zijn 7 (van de in totaal 9) werfleiders gedurende een werkdag gevolgd. 
Daamaast zijn beide teamleiders elk 2 dagen geobserveerd en daarbij zijn met ieder van hen diverse 
werven bezocht. 
Tijdens de observaties is zo feitelijk mogelijk genoteerd wat gebeurde op de werven. Deze 
aantekeningen zijn in tabelvonn verwerkt en weergegeven in bijlage 8 en 10. Ben voorbeeld van zo'n 
verwerking is weergegeven in tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Voorbeeld vastlegging observatie 
Nr. Actie trigger Actie Deel Informatie/ Soort actie Oorzaken Tijd 

Documenten 

11 Aankomst mensen van Overleg met mannen die de droogzuiging Goede ·Kennis van Taak 20 min 
droo gzuiging aan de gang komen zetten droogzuiging planning 

krijgen 
12 Buurvrouw loop! keel in Afschepen klagende buurvrouw Verder kunnen Visuele Probleem Vrouw klaagt S min 

werken inspectie over een pomp 
die op haar 
grand staat 

13 Keet arriveert lnstalleren nieuwe keel Keet wisselen Visuele Taak 1½ uur 
inspectie 

14 Toezichter is aanwezig bij Overleg met toezichter over Eindafrekening Eind- Probleem Eindafrekening 20 min 
aankomst in keet eindafrekening in orde maken afrekening, heeft moeilijke 

kennis van kanten 
wcrf, 
lastenboek 

Deze tabellen zijn gebruikt om het infonnatiegebruik door werfleiders vast te leggen en om vast te 
stellen hoe er door de werfleiders en teamleiders gereageerd wordt in geval van afwijkingen tijdens de 
uitvoering ten opzichte van de planning, werkvoorbereiding en calculatie. Ook kan bepaald warden 
wat de aard en grootte van geobserveerde afwijkingen en verstoringen is. De opzet van deze tabellen is 
gebaseerd op het afbakenen van processen bij workflows [van den Berg en Pottjewijd, 1997]. De 
afbakening houdt in dat de observaties alleen betrekking hebben op de uitgevoerde acties van een 
werfleider/ teamleider. Die acties warden vastgelegd met een aantal meetpunten. De meetpunten zijn 
bepaald om het infonnatiegebruik eenduidig vast te leggen. De meetpunten zijn weergegeven in tabel 
3.3. 

Tabel 3.3 Meetpunten tabellen vastlegging observaties 

Actie trigger De reden waarom een actie wordt ondemomen 
Actie De ondemomen actie 
Doel Het te bereiken doel van een actie 
Infonnatie/ Documenten 

Soort actie 

Oorzaken 

Tijdsduur 

De selectie van infonnatie en documenten waarvan gebruik wordt 
gemaakt bij iedere actie 
Een actie naar aanleiding van onverwachte omstandigheden of een actie 
naar aanleiding van routine werkzaamheden 
Alleen gedefinieerd voor een actie die door onverwachte 
omstandigheden wordt ondemomen 
Een indicatie wat de tijdsduur van een actie is. Tevens wordt de 
chronologische volgorde van de activiteiten vastgelegd 

Naast deze tabellen op basis van van den Berg en Pottjewijd is elk van de observaties gecodeerd. Ook 
alle interviews (gestructureerd en ongestructureerd) zijn gecodeerd. Dit is gebeurd met behulp van het 
softwarepakket Atlas.ti. 
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Coderen is gedaan om de kwalitatieve data uit de observaties te kunnen analyseren [Strauss A. and 
Corbin J., 1990], verbanden te kunnen leggen en op basis daarvan conclusies te kunnen trekken. Elke 
observatie is gecodeerd op 4 punten ( of minder indien er punten niet van toepassing zijn). Deze vier 
punten zijn gekozen om voor elke observatie ofvraag te kunnen onderscheiden op welk aspect 
(Communicatie, lnformatie, Organisatie of Procedure) binnen de organisatie van projecten ze 
betrekking heeft. Deze aspecten zijn genomen om te onderzoeken welke factoren bij verstoringen en 
wijzigingen van invloed zijn op de manier waarop werfleiders met deze afwijkingen omgaan. 
Daarnaast wordt met de codering beoogd te kijken of er uit financieel oogpunt (beslissing, control, 
planning) een relatie is met de observatie of vraag en of de werfleider zich bewust is van deze relatie. 
Ook wordt de mening van werfleiders vastgelegd (oordelen, wensen, feiten) om zo meer inzicht te 
krijgen in de manier van denken van werfleiders. 
Elk van de vier pun ten is weergegeven op de assen van figuur 3 .1. Indien een bepaalde geobserveerde 
actie niet in een van de categorieen past maar toch relevant zou kunnen zijn dan is die ondergebracht 
in de categorie "Overig". Omschrijvingen van de codes zijn te vinden in tabel 3 .4. 

Feiten (eigen/ I Oordelen ( eigen/ I Wen sen ( eigen/ 
algemeen) algemeen) algemeen) 

Communicatie 
lnformatie Observatie 
Organisatie Vraag 
Procedure 

Beslissing I Financiele control / Finan~iele 
planmng 

F1guur 3.1: Codenngen m Atlas.tr 

Tabel 3.4 Omschrijvingen codes Atlas.ti 
Code Omschrijving 
Communicatie Het gelijktijdig uitwisselen van al dan niet fonneel vastgelegde informatie over het werk 

tussen 2 ofmeer personen 
Informatie Het geheel van fonnele infonnatie die uit de computer komt often minste op papier is 

vastgelegd 
Organisatie Het geheel van functies, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden om de 

doelstellingen van het bedrijfte realiseren met behulp van planning, delegatie, coordinatie, 
toezicht houden, uitvoeren en controleren/ evalueren 

Procedure Het geheel van voorschriften, afspraken en regels om ondersteunende processen (zoals 
financiele administratie, kwaliteit, veiligheid, rapportage, ... ) vast te leggen 

Beslissing Alles waarbij een geobserveerd persoon kiest en waarbij die keuze consequenties heeft voor 
kosten en/of opbrengsten 

Financiele control Het bewaken van de voortgang van kosten en/of opbrengsten 
Financiele Het plannen van in de toekomst te behalen fmanciele resultaten 
planning 
Observatie Geobserveerde actie 
Vraag Uitspraak naar aanleiding van een aerie of over een aerie 
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3.2 Referentiemodel 
Op basis van de in de voorgaande subparagrafen beschreven aanpak is het "project lifecycle" model 
van van der Veeken en Wouters (1999) aangepast wat heeft geleid tot het processchema in figuur 3 .2. 
Op basis van het ISO-handboek werden de diverse activiteiten en taken binnen projecten 
gei"nventariseerd. Door de invloed op kostengebied en kostenbeheersing van deze activiteiten te 
beoordelen en door, als dat mogelijk was vanuit kostenperspectief, een aantal activiteiten samen te 
voegen is gekomen tot het overzicht van hoofdprocessen zoals in figuur 3.2 is weergegeven. De 
observaties en gestructureerde interviews zijn gebruikt om het inzicht in de hoofdprocessen te 
verdiepen. 

Voorcalculatie 

Werkvoorbereiding 
Planning 

~ feedback 

Figuur 3.2: Processchema ~---------' 

Ongewijzigd 

Verrekeningen 

Bovenstaande figuur geeft het processchema van een project weer. Een van de eigenschappen van 
projecten is dat elk project unieke kenmerken heeft. Dit betekent dat projecten niet voorspelbaar zijn 
en niet volledig vooraf te specificeren. Het niet specificeerbare en onvoorspelbare binnen projecten 
zorgt ervoor dat tijdens de uitvoering afwijkingen optreden ten opzichte van de planning, 
werkvoorbereiding en calculatie vooraf. Deze afwijkingen kunnen diverse oorzaken hebben en hebben 
invloed op de kosten van projecten. 

De projectcyclus bestaat uit de vier hoofdprocessen binnen een infrastructureel project: voorcalculatie, 
werkvoorbereiding & planning, uitvoering en nacalculatie. Elk van deze hoofdprocessen heeft een 
eigen bijdrage aan het project. Dit kan op diverse gebieden zijn bijvoorbeeld op technisch gebied 
(specificaties, tekeningen, ... ) of op logistiek gebied (tijdplanning, materiaalplanning, . .. ) maar in dit 
afstudeeronderzoek staat de bijdrage op kostengebied centraal metals doel het vergroten van de winst 
van infrastructurele projecten. Elk hoofdproces heeft een eigen bijdrage aan het financiele resultaat 
van het project en ieder hoofdproces moet uiteindelijk bijdragen in de winst. Dit kan betrekking 
hebben op de winst van dit project of die van volgende projecten. Omdat ieder hoofdproces een eigen 
bijdrage heeft aan het financiele resultaat van het project, welke sterk verschilt van de andere 
hoofdprocessen, wordt binnen ieder hoofdproces op een andere manier gebrnik gemaakt van financiele 
informatie en worden er ook andere eisen gesteld aan deze financiele informatie. 
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Figuur 3.2 laat met pijlen van voorcalculatie naar nacalculatie zien dat de voorcalculatie bestaat uit een 
deel dat ongewijzigd uitgevoerd wordt en een deel dat om bepaalde redenen niet wordt uitgevoerd. 
Een voorbeeld van iets wat wel gecalculeerd is en niet uitgevoerd hoeft te worden is het niet plaatsen 
van droogzuiging. Als droogzuiging is gecalculeerd om de sleufwaarin riolering wordt gelegd droog 
te houden en de sleuf is droog genoeg zonder droogzuiging dan hoeft dat ook niet geplaatst te worden 
(zie ook paragraaf 4.3.2. "wijzigingen"). Het economische doel van de voorcalculatie is de 
prijsstelling naar de opdrachtgever. Daarnaast wordt (intern) de winst en risicomarge bepaald. Uit 
kostenbeheersingsoogpunt dient de voorcalculatie om een scherpe prijs te calculeren, zodat het werk 
binnengehaald wordt tijdens de aanbesteding, en moet een werkbare werkbegroting gerealiseerd 
worden. 

Na de voorcalculatie worden de werkvoorbereiding& planning gedaan. Tijdens deze fase in de 
projectcyclus kunnen wijzigingen ten opzichte van de voorcalculatie optreden omdat de teamleider ( of 
werfleider) voorstelt op een andere manier te werken dan waarop de voorcalculatie is gebaseerd. Het 
economische doel van de werkvoorbereiding& planning is om een efficiente werkwijze te bepalen. 
Binnen deze werkwijze worden de taken verdeeld tussen interne projectleden (werkvoorbereider, 
werfleider, teamleider, ... ) en worden de taken in de tijd uitgezet. 

De uitvoering is door middel van een driehoek (delta) weergegeven in het procesmodel van figuur 3.2. 
Met deze notatie wordt beoogd aan te geven dat in deze fase a:fwijkingen (wijzigingen, verstoringen, 
fouten, ... ) ten opzichte van de planning, de werkvoorbereiding en de begroting (voorcalculatie), een 
grote rol spelen. Het economische doel van de uitvoering is om binnen het budget te blijven dat in de 
voorcalculatie voor de diverse uitvoeringsposten is vastgelegd en om economisch verantwoord om te 
gaan met afwijkingen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de verstoringen die kunnen 
optreden door bijvoorbeeld weersomstandigheden ofwijzigingen in uitvoeringsplannen (zie verder het 
deel over verrekeningen van paragraaf 4.3.2. "boekhouding en facturatie" en hoofdstuk 5). Rekening 
houden met betekent niet alleen het voorkomen van overschrijdingen maar ook het optimaal benutten 
van de mogelijkheden om extra financieel resultaat te behalen die de diverse wijzigingen en 
verstoringen bieden. 
Met het oog op kostenbeheersing dient in deze fase een goede bewaking van kosten plaats te vinden. 
Ook het goed onderhandelen met de opdrachtgever over wijzigingen is belangrijk uit economisch 
oogpunt. 

Voorts geeft het model voor de economische projectcyclus weer dat een resultaat ontstaat wat deels 
bestaat uit de financiele resultaten van het werk zoals in de oorspronkelijke voorcalculatie voorzien is 
en deels uit de financiele resultaten ten gevolge van wijzigingen. Het deel wat in de voorcalculatie 
voorzien is wordt weergegeven door de pijlen vanuit de voorcalculatie. Hierbij wordt niet het gehele 
blok voorcalculatie meegenomen als gevolg van het eerder genoemde niet uitgevoerde deel van de 
voorcalculatie. Het bijkomende resultaat als gevolg van onder meer wijzigingen wordt aangegeven 
door het blok verrekeningen. 

Tenslotte kan bekeken worden hoe het gerealiseerde financiele resultaat a:fwijkt van het in de 
voorcalculatie voorspelde resultaat ( offerteprijs met bijgekomen en niet uitgevoerde werken). 
Nacalculatie kan informatie leveren waardoor processen economisch gezien verbeterd kunnen worden 
zoals het verkrijgen van betere contractsvoorwaarden, betere inschatting van risico's vooraf, betere 
normen voor rendementen in de voorcalculatie, efficientere werkwijzen tijdens de uitvoering, beter 
inkopen en beter onderhandelen over wijzigingen met de opdrachtgever. 



VAG. 

H~ .,, •. 

4. Projectcyclus lnfrastructuur 

Dit boofdstuk is de beschrijving van de buidige projectcyclus binnen de afdeling Infrastructuur. 
Hierbij is uit gegaan van bet economiscb referentiemodel van de projectcyclus in figuur 3.2. en van de 
observaties en interviews. Indien feiten uit bet ISO bandboek zijn gebruikt in de beschrijving dan is 
dat expliciet aangegeven. Overige feiten zijn atkomstig uit observaties en interviews. Per boofdproces 
uit figuur 3 .2 is aangegeven wat de centrale gedacbte in bet referentiemodel is. Ook wordt een korte 
procesbeschrijving gegeven en worden tenslotte kanttekeningen en knelpunten aangegeven. 
Voor een uitgebreide procesbeschrijving kan bijlage 13 geraadpleegd worden. De procesbescbrijving 
is gemaakt om mogelijke knelpunten aan te wijzen in de projectcyclus door de buidige werkwijze te 
vergelijken met bet referentiemodel uit boofdstuk 3. Een knelpunt is een situatie waar mogelijk geen 
maximale bijdrage in hetflnanciele projectresultaat wordt geleverd. Kanttekeningen zijn situaties die 
wel invloed kunnen hebben op het flnanciele resultaat van het project maar waarvan de invloed of de 
situatie niet geheel duidelijk is. In de verscbillende paragrafen binnen dit boofdstuk zijn de knelpunten 
en kanttekeningen onderscbeiden door een doorlopend nummer en de eerste letter van bet boofdproces 
waarop ze betrekking bebben. Bijvoorbeeld bet eerste knelpunt binnen de fase voorcalculatie is 
aangegeven met Vl en een willekeurig knelpunt in de uitvoering met Ui waarbij i bet volgnummer van 
bet knelpunt is. Figuur 4.1 geeft de paragraafnummers waarin de boofdprocessen uit figuur 3 .2 worden 
bescbreven. 

NB Als gevolg van wijzigingen in de organisatie is er een onderscbeid gemaakt binnen de 
afdeling Infrastructuur tussen projectleiders en werfleiders. In dit verslag worden deze functies ecbter 
als identiek bescbouwd. 

4.1 Voorca/culatie 
4.1.1 Centrale gedachte referentiemodel 
In bet referentiemodel is per fase bet belang aangegeven met betrekking tot bet economiscbe resultaat 
van bet gebele project. Het economiscbe doel van de voorcalculatie is de prijsstelling naar de 
opdracbtgever. Daarnaast wordt (intern) de winst en risicomarge bepaald. Uit 
kostenbebeersingsoogpunt dient de voorcalculatie om een scberpe prijs te calculeren, zodat bet werk 
binnengebaald wordt tijdens de aanbesteding en om een realistiscbe werkbegroting te realiseren. Om 
scberpe prijzen en werkbare begrotingen te realiseren zijn inkoopprijzen en te behalen rendementen 
belangrijke parameters. Daarnaast zijn een risicoanalyse, kansen en probleemdelen in het bestek van 
invloed. De rendementen in de voorcalculatie worden namelijk aangepast aan deze risico's, kansen en 
probleemdelen. 

4.1.2 Procesbeschrijving voorcalculatie 
Het primaire proces begint met het kenbaar maken van een te realiseren project bij de organisatie. Dit 
kan op eigen initiatief gebeuren (bijvoorbeeld door de bouwkroniek na te slaan), of een opdrachtgever 
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neemt contact op met het bedrijf. Indien het project voor de organisatie interessant lijkt wordt het 
dossier aangekocht bij de opdrachtgever c.q. het studiebureau dat de opdrachtgever in dienst genomen 
heeft. Het dossier bestaat uit het bijzonder bestek (inclusief meetstaat), de plannen en een 
inschrijvingsformulier. Op basis van het dossier maakt de calculatiedienst een prijsopgave voor de 
realisatie ervan. Indien de tijd het toelaat (als de calculator het niet te druk heeft) gaat de calculator ter 
plaatse kijken om eventuele onduidelijkheden in plannen op te helderen. Het ter plaatse gaan kijken 
kost de calculator tijd maar zorgt wel voor een betere inschatting van de situatie ter plaatse hetgeen 
een realistischer werkbegroting oplevert. Indien er weinig werk in de markt van infrastructurele 
projecten zit dan worden meer aanbestedingen gevolgd dan wanneer er veel werken in de markt zijn, 
er moet immers werk aangenomen worden om de orderportefeuille te vullen. Dit betekent meer 
calculaties voor de calculators waarbij de prijs ontzettend scherp moet zijn om het werk binnen te 
kunnen halen. De concurrentie heeft immers ook geen werk en zal scherp inschrijven. In deze situatie 
is het noodzakelijk om te weten hoe ver economisch gezien gegaan kan worden in de calculatie om 
een zo laag mogelijke offerteprijs te kunnen geven bij aanbesteding. Een goede orientatie ter plaatse 
zou dus moeten plaatsvinden. Dit wordt bemoeilijkt door de tijdsdruk van het vele werk. 

· De calculator geeft in de prijsopgave aan hoe de prijs opgebouwd is, gedetailleerd per uitvoeringspost. 
Een prijs per post is opgebouwd uit het rendement (productievermogen per tijdseenheid) voor die post 
en de prijs (per tijdseenheid) van het benodigde materieel, materiaal, arbeid en eventueel 
onderaanneming. 
Voor de rendementen gebruikt de calculator een lijst op basis van behaalde rendementen uit het 
verleden of hij maakt zelf een inschatting van de te behalen rendementen. Dit doet hij op basis van zijn 
ervaringen in voorgaande projecten, rekening houdend met factoren die invloed hebben op de 
rendementen van het specifieke project zoals veel bochten in de riolering, verkeersdrempels, 
bloembakken etc .. 

. . . Dat weet ge ongeveer, hoe breed dat ge moet werken. Als er zes meter breed ruimte is en de kraan 
kan gemakkelijk draaien dan kan er gemakkelijk I 000 of 1200 vierkante meter per dagfundering 
getrokken warden. Wat haalbaar is dat weet je van vroeger ... 
.. .Is de diepte van de riolering maar 30 cm of is dat een meter? Dat is een groat verschil. Ze trekken 
geen 1000 kubieke meter op een dag dat doen ze dus niet. Ze trekken maar hoogstens 600 kubieke 
meter. Dan moet ge uw rendement veel lager zetten ... 
citaat van een calculator (bewerkt) 

Rendementslijsten worden alleen gebruikt bij het leggen van rioleringsbuizen omdat alleen hiervan de 
rendementen al enkele jaren bijgehouden zijn. Een voorbeeld van de formulieren die gebruikt worden 
voor het bijhouden van de rendementen is weergegeven in bijlage 1. 
De calculator krijgt terugkoppeling over zijn gecalculeerde rendementen via de betrokken ploegbazen 
of werfleiding en het hoofd van de afdeling. Dit gebeurt in geval van rioleringsposten door middel van 
de rendementslijst. De calculator krijgt de eigenlijke nacalculatieformulieren niet. Overige posten 
worden mondeling teruggekoppeld. Ook gaat de calculator, ongeveer eens per week, op de werven 
kijken. Hij krijgt hierdoor meer inzicht in de gang van zaken op een werf. Een probleem met 
betrekking tot het leereffect voor de calculator is dat het een momentopname is. 
Prijzen van materieel, materiaal en onderaanneming vraagt de calculator aan bij de materieeldienst, 
leveranciers of bij de aankoopdienst van VAG. De aankoopdienst assisteert als er prijsafspraken of 
jaarcontracten zijn afgesloten voor het betreffende item. Dit gebeurt voor veel gebruikte items zoals 
gietijzeren zaken (bijvoorbeeld putdeksels), betonbuizen, betonnen bestratingsmaterialen, borduren, 
gresbuizen en pvc-buizen. Indien het bestek voorschrijft om speciale zaken te gebruiken zoals 
sierbestrating met speciale klinkers, straatmeubilair (bijvoorbeeld lantaarnpalen, bankjes, leuningen), 
beplanting of roestvrijstalen zaken (bijvoorbeeld putdeksels, afsluiters, terugslagkleppen) dan dient de 
calculator voor deze zaken zelf een offerte aan te vragen. De aankoopdienst sluit voor alle aankopen 
de contracten af, dus ook voor de offertes die door de calculator zijn aangevraagd. 
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VAG. 
Als de calculator zijn prijsopgave heeft gemaakt gaat deze prijsopgave, nu calculatielijst genoemd, 
naar het hoofd van de afdeling. Het afdelingshoofd controleert de rendementen in de calculatielijst en 
stelt op basis van zijn ervaring op de werven de rendementen bij als dat zijns inziens nodig is. Tevens 
wordt door de calculator gezegd ( en vastgelegd) wat de mogelijkheden zijn betreffende belangrijke 
punten uit het bestek en niet-courante besteksvoorwaarden. Het afdelingshoofd bepaalt vervolgens, 
mogelijk in overleg met de directie, de percentages die op de calculatie worden gezet voor werfkosten, 
algemene kosten en winst&risico. Zo wordt de verkoopprijs bepaald waarna de calculator de 
calculatielijst omzet in een inschrijving door de opzetpercentages toe te voegen. De calculator legt dit 
vast in de checklist werfkosten (de checklist is weergegeven in bijlage 2). Vervolgens gaat de 
inschrijving, vergezeld van de checklist, naar de directie ter ondertekening. De directie tekent de 
inschrijving alvorens deze wordt verzonden naar de potentiele opdrachtgever. 
De verkoopprijs moet binnen bepaalde limieten liggen. Valt de prijs buiten deze limieten dan zal de 
opdrachtgever een toelichting hierop vragen en de inschrijving niet accepteren vanwege de 
onregelmatige prijs. Een oorzaak van het buiten de limiet vallen van een inschrijving is bijvoorbeeld 
het plaatsen van damplanken. Het plaatsen van damplanken is relatief duur en er treedt vertraging op 
door het zetten van de damplanken waardoor met een lager rendement gecalculeerd moet worden. De 
opdrachtgever gunt het werk aan de laagste regelmatige inschrijver. lndien de prijsopgave door de 
opdrachtgever akkoord bevonden wordt en de opdrachtgever de bestelling plaatst, stelt het 
afdelingshoofd een verantwoordelijke aan voor het project (teamleider en/of project- en/of werfleider) 
of neemt deze taak eventueel zelfwaar. 

4.1.3 Kanttekeningen en knelpunten 
Bepalen rendementen riolering 
Gezien het belang voor de prijsstelling naar de opdrachtgever verdient het inschatten van rendementen 
aandacht in het calculatieproces. Hierbij treden de volgende knelpunten op: 
Vl. De calculator beschikt alleen over een rendementslijst voor riolering, niet voor andere 

uitvoeringsposten. 
V2. De calculator gebruikt deze rendementslijst riolering maar heeft geen toegang tot de individuele 

nacalculatieformulieren met data Deze data kunnen de calculator helpen bij het vaststellen van 
rendementen door interpolatie. 

De data waarop de rendementslijst is gebaseerd zijn niet meer beschikbaar en de rendementslijst is het 
afgelopen jaar niet meer aangepast. Toch worden de gegevens nog bijgehouden op de werf om het 
dagboek van de toezichter in te vullen. 
V3 . Het is een verlies van informatie als deze gegevens niet gebruikt worden om de rendementslijst 

continu bij te werken en de calculator te helpen bij het inschatten van rendementen. 

Bepalen rendementen anders dan riool 
De calculator moet niet alleen inschattingen maken van rendementen voor riolering. Toch is alleen 
daarvoor een rendementslijst gemaakt. 
V4. Zijn andere posten niet van belang of makkelijker in te schatten? Zit er minder kapitaalbeslag 

achter andere posten zodat de inschrijving sterk afhankelijk is van de rendementen van 
rioleringsposten? 

Ik heb hiervoor geen aanwijzingen gevonden dus zou een rendementslijst voor andere posten ook 
nuttig zijn om de inschrijvingsprijs bij aanbesteding beter vast te stellen. 

Bekijken situatie ter plaatse 
Het opnemen van de situatie ter plaatse kost de calculator tijd maar zorgt wel voor een betere 
inschatting van de situatie ter plaatse. Door een betere inschatting wordt een realistischer 
werkbegroting gemaakt en kunnen afwijkingen tijdens de uitvoering als gevolg van een verkeerde 
inschatting van de situatie ter plaatse verminderd worden waardoor extra kosten als gevolg van deze 
afwijkingen vermeden worden. 
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VAG. 
lndien er weinig werk in de markt van infrastructurele projecten zit dan worden meer aanbestedingen 
gevolgd dan wanneer er genoeg werken in de markt zijn, er moet immers werk aangenomen worden 
om de orderportefeuille te vullen. Dit betekent meer calculaties voor de calculators waarbij de prijs 
ontzettend scherp moet zijn om bet werk binnen te kunnen halen. De concurrentie heeft immers ook 
geen werk en zal scherp irtschrijven. In deze situatie is een zo laag mogelijke offerteprijs noodzakelijk. 
V5. Ben goede orientatie ter plaatse is belangrijk voor een scherpe prijsstelling maar wordt 

bemoeilijkt door tijdsdruk als gevolg van een krappe markt voor infrastructurele werken. 

Inkoopprijzen materiaal en onderaanneming 
De calculatiedienst vraagt prijzen aan voor een aantal zaken bij diverse leveranciers. 
V6. De calculator heeft er ecbter geen goed beeld van of de verkregen prijzen scberp zijn of niet. De 

aankoopdienst heeft dat wel voor hetgeen zij aanvraagt. 
De scherpte van de aangevraagde prijzen is van belang voor de uiteindelijke offerteprijs en bet 
resultaat van het project. 

Aandachtspunten bestek 
Moeilijkheden en kansen tijdens de uitvoering worden door de calculator genoteerd in een lijst 
"aandachtspunten bestek". Hij doet dit op basis van bet bestek en de plannen zodra hij deze in zijn 
bezit heeft. Hierin zijn moeilijkheden en kansen opgenomen op zowel tecbnisch (bijvoorbeeld aparte 
constructies of het gebruik van damplanken, . . . ) als economiscb gebied (bepaalde boetes die in het 
bestek zijn opgenomen) zodat de werfleider er rekening mee kan houden bij zijn planning en 
uitvoering. Deze lijst "aandachtspunten bestek" blijft beschikbaar voor de werfleider in het 
projectdossier. 
V7. Bui ten de startvergadering ontbreekt gestructureerd overleg tussen werfleider en calculator over 

mogelijkheden en beperkingen van het bestek. Er is communicatie maar niet op papier en niet 
gestructureerd. 

De communicatie tussen de werfleider en de calculator loopt vaak via de teamleider. 
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VAG. 
4.2 Werkvoorbereiding& Planning 
4.2.1 Centrale gedachte referentiemodel 
Het economische doel van de werkvoorbereiding& planning is om een efficiente werkwijze te 
bepalen. Binnen deze werkwijze worden de taken verdeeld en in de tijd uitgezet. Daarbij moeten 
risico's en eventuele mogelijkheden in de werkwijze bekend zijn zodat de kostenbewaking daarop 
aangepast kan worden. Tijdens deze fase kunnen wijzigingen ten opzichte van de voorcalculatie 
optreden omdat de teamleider (ofwerfleider) voorstelt op een andere manier te werken dan waarop de 
voorcalculatie is gebaseerd. 

4.2.2 Procesbeschrijving werkvoorbereiding& planning 

Werkvoorbereiding 
Zodra het werk gegund is starten de werkvoorbereider en de werfleider ( of de vervanger van de 
werfleider) met de voorbereiding van het werk. Zij doen dit aan de hand van de checklist 
voorbereiding werf. Deze checklist is te vinden in bijlage 4. In de checklist zijn de taken van de 
werkvoorbereider opgenomen in het deel "voorbereidende administratieve werkzaamheden" en die 
van de werfleider in het deel "voorbereidende werkzaamheden". Toch is niet strikt vast te leggen wie 
(werkvoorbereider of (vervangend) werfleider) de diverse voorbereidende werkzaamheden uitvoert. 
Dit is afhankelijk van het tijdstip waarop een werfleider wordt toegewezen aan het project. 
Naast de bovenstaande voorbereidende werkzaamheden is in de checklist voorbereiding werf 
aangegeven welke punten op de startvergadering besproken dienen te worden. Deze punten zijn 
opgenomen in bijlage 5 en bijlage 13-2. De startvergadering dient als informatievoorziening aan de 
inteme projectleden (aankoper, werfleider, teamleider, calculator, werkvoorbereider en het 
afdelingshoofd). De startvergadering vormt de overgang van projectvoorbereiding naar uitvoering. 
Hetgeen gezegd is over de uitvoerenden van de voorbereidende werkzaamheden is ook van toepassing 
op de volgorde van uitvoering hiervan. Deze is evenrnin strikt vast te stellen maar afhankelijk van de 
situatie. Als de werfleider bijvoorbeeld nog geen geschikte locatie heeft gevonden voor de wertkeet 
kan de werkvoorbereider niet beginnen met het aanvragen van telefoon en elektriciteit. Als de 
tekeningen van nutsmaatschappijen nog niet binnen zijn kan de werfleider zijn werkplanning nog niet 
geheel opmaken en kan de landmeter nog niet beginnen met het uitzetten van het werk. 

Los van de uitvoerende moet iemand het geheel van voorbereidende werkzaamheden in de gaten 
houden. Tot de startvergadering doet de werkvoorbereider dit en daama wordt de checklist 
werfvoorbereiding, en daarmee het totaaloverzicht, overgedragen aan de werfleider. Na de 
startvergadering vindt de coordinatievergadering plaats en pas daarna wordt de planning gemaakt door 
de werfleider. De coordinatievergadering is een overleg tussen V AG en derden zoals bijvoorbeeld 
nutsmaatschappijen met leidingen ter plaatse. 

• Voorbereidende administratieve werkzaamheden 
V anaf het moment dat de gunning er aan komt begint de administratieve werkvoorbereiding. Er is een 
periode dat het werk nog niet officieel gegund is maar dat al wel bekend is wie het werk mag 
uitvoeren. Deze administratieve voorbereiding wordt door de werkvoorbereider gedaan zodanig dat als 
het dossier bij de werfleiding komt er al een groot deel van de werkzaamheden gedaan is en de 
werfleiding niet onnodig vertraagd wordt bij de start van de uitvoering. Het volgende fragment uit een 
interview met de werkvoorbereider geeft een voorbeeld van een mogelijke vertraging . 

... Dus hoe sneller je een plaats hebt voor die werjkeet hoe sneller je vergunningen etc. !amt 
aanvragen. Het kan twee maanden duren voordatje een telefoonaansluiting hebt. Ats het dus drie 
weken op voorhand aangevraagd wordt dan zit je echt met een probleem. We maken mee dat een weif 
al twee weken bezig is zonder telefoon en die tel<qfoon is toch we! belangrijk ... 
citaat werkvoorbereider (bewerkt) 
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• Voorbereidende werkzaamheden 
Voordat de werfleider kan beginnen met zijn voorbereidende werkzaamheden moet hij eerst de situatie 
leren kennen. Hij bestudeert hiertoe het bestek, de plannen en de voorcalculatie. Ook kijkt hij of er 
onduidelijkheden of foutjes in de voorcalculatie zitten zoals typefouten. Het kan zijn dater 
bijvoorbeeld 500m2 staat in plaats van 50m2

• Dit checkt de werfleider aan de hand van de meetstaat 
(zie begrippenlijst) en brengt dit ter sprake tijdens de startvergadering. Dat is het moment waar alle 
betrokkenen (intern) hun visie op het werk uitwisselen. 

De voorbereidende werkzaamheden, zoals ze in de checklist voorbereiding werf genoemd worden 
bestaan verder uit het vinden van een geschikte locatie voor de werfkeet en een stortplaats voor 
overtollige gronden (stortvergunning). 
Daamaast moeten diverse vergaderingen bijgewoond worden zoals de coordinatievergadering (waar 
onder andere de nutsmaatschappijen bij aanwezig zijn) en informatievergaderingen met de buurt en 
ook moet er een plaatsbeschrijving (foto's) gemaakt worden. Deze plaatsbeschrijving is bedoeld om de 
staat van de omgeving vast te leggen voor aanvang van de werken om zo achteraf eventuele 
schadeclaims te kunnen beoordelen. 
Verder is de werfleider verantwoordelijk voor het opstellen van de volgende werkdocumenten: 
werkplanning (zie paragraaf planning), puttenlijst (met daarin de productievolgorde van de putten), 
slokkerplan, projectkwaliteitsplan en signalisatieplan. 

Planning 
De werkplanning wordt opgemaakt door de werfleider. De werfleider maakt de planning op basis van 
het bestek, de voorcalculatie, de situatie op de werf en de ontvangen plannen (bijvoorbeeld van te 
verplaatsen nutsleidingen). De werfleider bepaalt de benodigde tijd per werkfase. -
Belangrijk hierbij is om in een vroeg stadium de niet courante besteksvoorwaarden te hebben zodat 
hiermee rekening kan worden gehouden in de werkplanning, zowel technisch als financieel. Zodra de 
planning klaar is wordt deze, na goedkeuring door de teamleider, verstrekt aan de aankoper, 
opdrachtgever en werkvoorbereider zodat betrokkenen hier rekening mee kunnen houden. 
Naast de werkplanning die gemaakt wordt door de werfleider wordt wekelijks een planning 
opgemaakt en herzien van ploegen (personeel) en materieel voor de komende 4 weken. Dit wordt 
gedaan door het afdelingshoofd en de teamleiders. 

Geconcludeerd kan worden dat een werf op optimale wijze technisch wordt voorbereid door het 
gebruik van de checklist voorbereidingen werf en de systematische wijze waarop tijdens de 
startvergadering de diverse delen van de werkvoorbereiding worden overlopen. Mochten er 
voorbereidende werkzaamheden niet of niet voldoende zijn gedaan zal dit blijken uit de checklist en 
de startvergadering. Of er genoeg economische aspecten meegenomen worden in de 
werkvoorbereiding is niet duidelijk. Economische aspecten (bijvoorbeeld bepaalde boetebepalingen of 
aannemingslasten) zijn opgenomen in de lijst aandachtspunten bestek en blijven zo beschikbaar in het 
projectdossier. Ze zijn bekend als de planning gemaakt wordt maar ze worden niet expliciet vertaald 
naar kostenbewaking. 

4.2.3 Kanttekeningen en knelpunten 
Aandachtspunten vertalen naar kostenbewaking 
In het referentiemodel wordt aangegeven dat in de werkvoorbereiding& planningsfase een efficiente 
werkwijze wordt bepaald. Daarbij moeten risico's en eventuele mogelijkheden in de werkwijze 
bekend zijn zodat de kostenbewaking daarop aangepast kan worden. Dit gebeurt in de huidige manier 
van werken. De werkwijze wordt bepaald door de teamleider in samenwerking met de werfleider 
waarbij ze risico's en mogelijkheden kunnen vinden in de lijst "aandachtspunten bestek". 
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W8. Deze aandachtspunten blijven beschikbaar in het centrale projectdossier maar warden tijdens de 

werkvoorbereiding& planning niet expliciet vertaald naar kostenbewaking in het verdere 
verloop van het project. 

Dit kan gebeuren door bewakingsposten te definieren. Het vertalen van aandachtspunten naar 
kostenbewaking is uit economisch oogpunt van belang. Door gebruik van aandachtspunten kunnen 
bepaalde posten met risico ofnegatieve invloed op het economische resultaat van het project bewaakt 
warden. 

Beperken onzekerheden 
Er blijven in de werkvoorbereiding& planningsfase een aantal onzekerheden met betrekking tot 
uitvoering zoals bijvoorbeeld grondwaterstanden. Deze kunnen voorspeld warden voordat het werk 
uitgevoerd gaat warden en daarmee kunnen bepaalde onzekerheden warden verminderd. Daarbij moet 
rekening gehouden warden met het feit dat hoe uitgebreider (bodem-)onderzoek gedaan wordt, hoe 
duurder het wordt. De teamleider bepaalt de mate van ( on-)duidelijkheid doordat hij bepaalt welke 
onderzoeken moeten plaatsvinden. 
W9. De vraag is in hoeverre het (bespaarde) onderzoek vooraf qua kosten opweegt tegen de extra 

kosten van de verrassingen tijdens de uitvoering als gevolg van een minder uitgebreid 
onderzoek. 
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T 

4.3 Uitvoering 
4.3.1 Centrale gedachte referentiemodel 

Zoals in het referentiemodel wordt aangegeven staan tijdens de uitvoeringsfase van het project uit 
economisch oogpunt centraal het tussentijds kosten bewa.ken en het slim omgaan met afwijkingen in 
de vorm van wijzigingen ofverstoringen. 
Het economische doel van de uitvoering is om binnen het budget te blijven dat in de voorcalculatie 
voor de diverse uitvoeringsposten is vastgelegd. Hierbij moet rekening gehouden worden met de 
afwijkingen die kunnen optreden door bijvoorbeeld weersomstandigheden, materieelpech of 
wijzigingen in uitvoeringsplannen. Rekening houden met betekent niet alleen het voorkomen van 
overschrijdingen maar ook het optimaal benutten van de mogelijkheden om extra financieel resultaat 
te behalen die de diverse wijzigingen bieden. Hierbij moet slim onderhandeld warden met de 
opdrachtgever. Met het oog op kostenbeheersing dient in deze fase een goede bewa.king van kosten 
plaats te vinden door de werfleider. Deze bewaking moet tijdig en betrouwbaar zijn. 

4.3.2 Procesbeschrijving uitvoering 
Deze paragraaf is opgebouwd uit de volgende subparagrafen: Technische uitvoering, Administratieve 
uitvoering en Wijzigingen. De subparagraaf Administratieve uitvoering is verder verdeeld in de 
volgende subparagrafen: Dossierbeheer, Werfadministratie, Boekhouding en facturatie en Inzet en 
evaluatie van middelen op de werf. 

De uitvoering van een project kan warden opgedeeld in een technisch en een administratief deel. In 
het ISO-handboek van VAG wordt de verantwoordelijkheid voor deze delen toegewezen aan functies 
binnen de organisatie . 

... De verantwoordelijke voor het project zorgt voor de realisatie ervan binnen het gestelde in het 
lastenboek (incl. termijn) en binnen het gestelde budget ... 
... Een team/eider is verantwoordelijk voor de administratieve kant van een aantal projecten, terwijl 
een project/eider of een werfleider de technische verantwoordelijkheid heeft over een project ... 
citaat uit ISO handboek 

Het handboek geeft daarnaast aan dat het de verantwoordelijkheid en taa.k is van de werf- of 
projectleider om de werken dagelijks te evalueren (technisch en financieel) . Het handboek geeft echter 
niet aan hoe dat moet gebeuren. Daarnaast is het de taa.k van de ploegbaas en werf- of projectleider om 
het project bij te sturen indien de werkbegroting wordt overschreden of indien de vooropgestelde 
termijn niet gehaald wordt. De verantwoordelijkheid voor het bijsturen ligt bij de werf- of 
projectleider terwijl de teamleider en het afdelingshoofd hiertoe bevoegd zijn. De directie stelt: "de 
bouwplaatsmanager die voor de uitvoering van het project zorgt, is ook verantwoordelijk voor het 
financiele resultaat van zijn werf. Hij heeft de (beperkte) vrijheid om met de middelen die hem 
aangereikt worden (mensen, machines, onderaannemers en materieel) het resultaat te behalen. De 
teamleider is een soort raadsman voor de werfleider." 
Uit het voorgaande blijkt niet hoe de werfleider vast kan stellen dat zijn werf financieel niet het 
gewenste resultaat heeft wat in de voorcalculatie is gesteld. Dat hij het moet weten wordt beaamd door 
directie, afdelingshoofd en teamleiding maar hoe dat precies vastgesteld moet warden wordt niet 
eenduidig aangegeven. 

Technische uitvoering 
In het projectkwaliteitsplan van een recent opgestart project worden verantwoordelijkheden in de 
uitvoering als volgt beschreven. Een project wordt uitgevoerd met verschillende ploegen die elk hun 
eigen specialisatie hebben (plaatsing asfalt of beton, riolering, kunstwerken). Een project wordt 
voorbereid door de werkvoorbereider. De werken worden vervolgens uitgezet door een landmeter. 
Deze maa.kt ook eventuele werktekeningen en komt verdere detailuitzettingen doen naarmate de 
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werken vorderen. Een teamleider is verantwoordelijk voor de administratieve kant van een aantal 
projecten ( de verantwoordelijke voor een taak is niet per definitie de uitvoerende van de taak) en 
wordt hierbij bijgestaan door de werkvoorbereider, terwijl een werfleider de technische 
verantwoordelijkheid heeft over een project. De werfleider ziet toe op de uitvoering van de werken 
volgens het gestelde in het lastenboek, de plannen en in overeenstemming met de besluiten genomen 
tijdens de werfvergaderingen. De ploegbaas verdeelt de taken tussen de arbeiders van zijn ploeg en 
ziet toe op de uitvoering ervan volgens de regels van de kunst. 
De werfleider ziet toe op de uitvoering door op de wetf aanwezig te zijn en te communiceren met zijn 
ploegbazen. Dit kan rechtstreeks plaatsvinden indien de werfleider op de werf aanwezig is of via de 
GSM. 
Daarnaast haalt de werfleider informatie uit het lastenboek (inclusief standaardbestek), de plannen, 
gemaakte afspraken met de opdrachtgever en de voorcalculatie. 
Een werfleider zorgt dater altijd genoeg materieel, materiaal en onderaannemers aanwezig zijn zodat 
de ploegen niet stil komen te staan, de ploegen het werk correct uitvoeren en dat ploegen en materieel 
optimaal worden benut. Het volgende fragment geeft een voorbeeld van de manier waarop een 
werfleider tijdens de uitvoering zijn bezetting optimaal laat presteren . 

.. . Als de arbeiders bezig zijn maar niet werken dan is dat een indicatie dat er iets niet 
goed is. Ook als er een kraan stil staat ... 
... een vrachtwagen staat te wachten. De werjleider stuurt er direct een bulldozer naar toe om te gaan 
laden ... 
citaat werjleider + observatie 

Daarnaast reageert hij op onverwachte gebeurtenissen die de productie van de ploeg be1nvloeden. Het 
kan zijn dat het weer (vorst ofregen) problemen geeft, dat leveranciers of nutsmaatschappijen hun 
afspraken (gemaakt op de coordinatievergadering) niet nakomen, dater een kabel kapot getrokken 
wordt of dat een machine mankementen krijgt waardoor de ploeg stil valt. Deze gebeurtenissen zijn 
niet altijd van tevoren te voorspellen of door planning te voorkomen. 
Gegevens waarop de voorcalculatie is gebaseerd kunnen een foutief of onvolledig beeld geven van de 
werkelijke situatie op de werf. Hierbij kan gedacht worden aan grondwaterstanden die door middel 
van peilingen worden voorspeld maar niet op elke plaats exact bekend zijn of ruimtegebrek waardoor 
bijvoorbeeld een kraan langzamer werkt dan gecalculeerd. Het uitgangspunt moet zijn dat al het 
mogelijke (proeven, metingen, onderzoek, plannen, ... ) gedaan is om deze onbekendheden uit 
economisch oogpunt te minimaliseren. Dit is moeilijk te kwantificeren zonder een systeem van 
nacalculatie. 
Bij het optimaal benutten van het aanwezige materieel en de aanwezige ploegen op de werf, het 
inspelen op onvoorziene zaken en het plannen van bestellingen etc. speelt ervaring een belangrijke rol. 
De meer ervaren werfleiders krijgen van hun teamleider meer administratieve taken en minder toezicht 
dan de minder ervaren werfleiders. De minder ervaren werfleiders moeten zowel organisatorisch als 
administratief ondersteund worden. Dit gebeurt hoofdzakelijk door de teamleiders. Naast het toezien 
door de werfleider op de uitvoering volgens het lastenboek, plannen en genomen besluiten tijdens de 
werfvergaderingen rnoet hij ook het budget bewaken zoals dat is gegeven in de voorcalculatie (zie oak 
paragraaf 4.3.2. inzet en evaluatie van middelen op de werf). De behaalde rendementen kunnen om de 
volgende redenen afwijken van de gecalculeerde (uit de voorcalculatie): 
• calculator kan van verkeerde aannames uitgegaan zijn of andere inschattingen gemaakt hebben 
• de werfleider kan het werk slecht georganiseerd hebben 
• derden zijn van invloed, bijv. leveranciers lossen verkeerde materialen op de verkeerde plaats 
• ploegbazen of arbeiders kunnen een fout maken 
• natuurlijke omstandigheden zoals slecht weer zijn van invloed 
• pech 
• een combinatie van bovenstaande oorzaken 
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Voor het dagelijks bewaken van het budget is een standaard kosten/ opbrengsten fonnulier (zie bijlage 
6) beschikbaar en een wekelijks overzicht van de werf (bijlage 6). Deze standaarddocumenten worden 
echter niet door iedere werfleider gebruikt, dit is afhankelijk van hun teamleider. lndien de werfleider 
<lit gebruikt wordt hij gedwongen dagelijks het uit te voeren werk te schatten en de middelen die daar 
voor nodig zijn. 
Naast het bepalen van de inzet moet de werfleider ook evalueren ofhij genoeg werk heeft uitgevoerd 
om de gebruikte middelen te verantwoorden (zie ook de paragraaf "inzet en evaluatie van middelen op 
de werf'). Indien <lit niet lukt moet hij contact opnemen met de teamleider waarna de werkwijze 
beoordeeld en eventueel bijgesteld kan worden . 

... Uw bezetting aanpassen is eigenlijk iets wat dagelijks geevalueerd MOET warden. De calculatie 
kan we! van een type ploeg bezetting uitgaan (zoveel machinisten een ploegbaas en zoveel arbeiders), 
maar het kan zijn dater vandaag een man meer bij moet, morgen 2 minder en overmorgen nag eens 3 
meer. Dit is ajh,ankelijk vanfactoren zoals: zijn er veel ofweinig huisaansluitingen bij het leggen van 
de riolering? Wat moet er gelijktijdig meegenomen warden? 
De ploegbezetting bei"nvloedt de rendementen, hoe hoger uw ploegbezetting hoe hoger het rendement 
dat ge moet halen. De dagelijkse ins chatting daarvan is wat een weif kan maken of breken ... 
citaat werjleider 

Administratieve uitvoering 

• Dossierbeheer 
Een recent projectkwaliteitsplan zegt het volgende over het documentbeheer: het afdelingshoofd 
infrastructuur is verantwoordelijk voor het beheer van de projectdocumenten en wordt hierbij 
bijgestaan door de werkvoorbereider. De verantwoordelijkheid ligt volgens het ISO-handboek 
(procedure: beheer projectdossiers infrastructuur nr 15.01) bij de teamleider. Dit geeft aan dat de 
inhoud van het ISO-handboek niet voldoende bekend is binnen V AG of niet tij dig is bijgewerkt. 
De teamleider controleert en geeft de infonnatie door aan de werfleider die ze in zijn persoonlijk 
uitvoeringsdossier bewaart. Na de controle van de plannen ( door teamleider of werfleider) worden ze 
ter goedkeuring geparafeerd. Waar nodig zorgt de werfleider dat de juiste personen op de hoogte 
worden gebracht. Het centrale projectdossier bevindt zich op kantoor en is te allen tijde een volledig 
dossier. De uitvoeringsdossiers moeten alle nodige infonnatie (bestek, plannen, voorcalculatie, 
boringen, onderzoeken, ... ) bevatten om het project uit te voeren volgens hetgeen met de 
opdrachtgever overeen is gekomen. Het hoeven echter niet altijd volledige dossiers te zijn: informatie 
die niet meer van belang is mag worden veIWijderd. 

• Werfadministratie 
De administratieve taken op een werfbestaan uit een aantal routine taken. Indien van toepassing 
komen daar administratieve zaken bij zoals schadefonnulieren opmaken, nacalculatie formulieren 
invullen, verrekeningen maken of correspondentie verzorgen (zie verder bijlage 13-3). 
lndien er problemen zijn en er moeten nieuwe voorstellen of nieuwe uitvoeringsmethoden geprobeerd 
worden dan brengt dat veel administratief werk met zich mee in de vorm van correspondentie en op te 
maken technische voorstellen. 
De hoeveelheid administratie is deels vast en deels afhankelijk van de gang van zaken op de werf, 
waarbij de complexiteit van het werk de bepalende factor is. Een eenvoudig werk is zowel 
organisatorisch als administratief eenvoudiger dan een moeilijk werk. 
Van belang is vervolgens de vraag: Wat kenmerkt een simpel werk en wat maakt het moeilijk? 
De moeilijkheid van een werk zit niet in de (financiele) omzet van een werk of de locatie van de werf 
( centrum van een stad of in het veld). De moeilijkheidsgraad van een werk is afhankelijk van het 
ontwerp van het werk. Het ontwerp kan zo gemaakt zijn dat het technisch vrij moeilijk uitvoerbaar is 
door veel kleinschalige elementen (prefab borduren, verkeersrandjes, rotondes) op te nemen ofhet kan 
zodanig gemaakt zijn <lat een continue uitvoering mogelijk is. 
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... een simpel rendementswerk is administratiefmeestal ook minder werk dan prullenwerken. Als ge 
een maand fang continu dezelf de bezetting hebt en hetzelf de werk kunt doen is dat natuurlijk 
gemakkelijker dan dat ge dagelijks met andere dingen bezig moet zijn, dagelijks andere materialen 
moet bestellen en dagelijks de organisatie terug op punt moet zetten ... 
citaat werfleider 

Een eenvoudig werk is een werk wat ook wel rendementswerk wordt genoemd. Een voorbeeld hiervan 
is rechtdoor riool leggen, dan slibvormen trekken, betonnen greppels en dan asfalt erin. 
Als dagelijks iets anders gedaan moet worden bijvoorbeeld eerst een verkeerseilandje in borduren 
zetten vervolgens een verhoogd kruispunt aanleggen en een pleintje met bloembakken dan is dat zowel 
voor de arbeiders als voor de werfleider elke keer anders. De arbeiders moeten daarin gestuurd worden 
en het is dus zowel organisatorisch als administratief moeilijker. Dit soort werk wordt ook wel 
aangeduid als prullenwerk. 
Zo'n prullenwerk houdt ook in dat de werfleider elke dag een andere bezetting heeft en veel 
verschillende posten uitvoert. Dit maakt het evalueren van de kosten en opbrengsten op de werf niet 
alleen ingewikkelder door de vele posten maar ook tijdrovender. Als de werfleider een 
rendementswerk moet evalueren heeft hij elke dag dezelfde posten en bezetting en hoeft hij alleen de 
verzette hoeveelheid werk dagelijks in te vullen. Hierover wordt meer gezegd in de paragraaf "inzet en 
evaluatie van middelen op de werf'. 

• Boekhouding en facturatie 
De afdeling personeel en administratie organiseert de uitbetaling van de lonen, het betalen van de 
leveranciers en onderaannemers, de facturatie aan de opdrachtgever en het volgen van de financiele 
resultaten van de lopende en uitgevoerde projecten. De informatie die zij hiervoor gebruikt wordt voor 
een groot deel door de werfleider geleverd. 

Voor de administratie van de loongegevens van de arbeiders is er de verantwoordelijke voor de 
arbeiders. Het betalen van leveranciers en onderaannemers gebeurt nadat de aankoopdienst de 
factuurcontrole heeft afgerond aan de hand van de leveringsbonnen die verstrekt worden door de 
werfleider. Het factureren aan de opdrachtgever gebeurt door de medewerker boekhouding door 
middel van vorderingsstaten (schuldvorderingen aan de opdrachtgever). In de vorderingsstaat is het 
uitgevoerde werk opgenomen min hetgeen in de voorgaande vorderingsstaat gefactureerd is. Op basis 
van deze vorderingsstaat betaalt de opdrachtgever voor het uitgevoerde werk. 
Naast de uitgevoerde werken geven de werfleiders hun stocks (voorraden) op en worden 
verrekeningen opgenomen. Stocks kunnen zowel materialen zijn als werken. Gestockeerde materialen 
liggen op de werf en gestockeerde werken zijn werken die al uitgevoerd zijn maar nog niet opgenomen 
in een vorderingsstaat. 
Bij een verrekening wordt op basis van de inschrijving gekeken of er wijzigingen zijn en of VAG 
recht heeft om die wijzigingen betaald te krijgen. Verrekeningen worden gemaakt door de 
werkvoorbereider die zijn informatie krijgt van de teamleider (en de werfleider). De werkvoorbereider 
maakt de verrekeningen omdat dat gedaan moet worden door iemand die voldoende werfervaring 
heeft. 
Een verrekening wordt altijd tijdens de uitvoering opgemaakt en in de volgende gevallen: 
• als de vermoedelijke hoeveelheden van de posten (vastgelegd door het studiebureau in de 

meetstaat) in drievoud overschreden worden. 
• als een wijziging optreedt van het werk. 
• wanneer iets gedaan moet worden wat niet voorzien is bijvoorbeeld iets wat vergeten is. 

De financiele resultaten van de werf worden maandelijks bepaald. Tussentijds is er geen precies 
inzicht in het financiele resultaat van de we1f. Het inzicht water tussentijds is wordt gevormd door het 
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resultaat van de afgelopen maand en het gevoel van de gang van zak:en op de werf. De werfleider kan 
dat inzicht hebben indien hij regelmatig en gestructureerd de kosten en opbrengsten van uitgevoerde 
werken en inzet op de werf bijhoudt. Dit gebeurt niet zodat teamleider, afdelingshoofd en directie dat 
inzicht ook niet precies kunnen hebben. 
In het maandelijkse financiele resultaat worden de uitgevoerde werken en stocks uit de vorderingsstaat 
opgenomen, de aankopen (facturen van leveranciers), facturen van onderaannemers, lonen van 
arbeiders, kosten van materieel (welke door de materieeldienst worden verstrekt) en overige 
werfkosten. Kort gezegd worden alle direct toewijsbare kosten aan de werf toegewezen met daarop 
een toeslag van 7% voor overhead. 
De materieeldienst geeft eens per maand een overzicht van door te belasten kosten aan de afdeling 
Personeel en Administratie. Hierin wordt per werf aangegeven hoeveel kosten voor materieel en 
materiaal moeten worden doorbelast. 
De prijs van het eigen materieel is het afgelopen jaar niet herzien omdat het systeem van prijsbepaling 
( op basis van huurprijzen, zie bijlage 13-3) pas sinds een jaar wordt toegepast (januari 1999 ingegaan). 
Het herzien van de prijs van eigen materieel is echter wel noodzakelijk en niet alleen om de kosten van 
de materieeldienst zo reeel mogelijk door te berekenen. De prijzen van de materieeldienst worden 
namelijk verwerkt in de voorcalculatie en bepalen dus mede het budget van de werfleider. lndien de 
materieeldienst een veel te hoge prijs zou doorberekenen maak:t deze dienst "winst" die vervolgens via 
de voorcalculatie doorwerkt in de offerteprijs bij aanbesteding van nieuwe projecten. Bij die 
aanbesteding is de hoogte van het inschrijvingsbedrag van cruciaal belang en hierin mag dus niet 
onbewust de "winst" van de materieeldienst doorberekend worden. 

• lnzet en evaluatie van middelen op de werf 
Werfleiders bepalen en evalueren de inzet van middelen op de werf aan de hand van de werkplanning, 
weekplanning, de voorcalculatie en door aanwezigheid op de werf. Bij de bepaling van de inzet wordt 
door de werfleider gekeken naar de tijd die beschikbaar is voor uitvoering en het materieel en de 
ploegen die beschikbaar zijn. Voordat een bepaalde bezetting begint te werken dient gekeken te 
worden hoe hoog de productiviteit van de inzet moet zijn (per dag) om kostendekkend bezig te zijn. 
Na afloop van de gewerkte periode (een dag) dient de productiviteit ook geevalueerd te worden. Voor 
de inzet en evaluatie worden geen standaard methoden aangereikt aan de werfleider. 
Het bepalen en evalueren van de inzet op de werf gebeurt dus niet door alle werfleiders op dezelfde 
manier. Er is een standaardformulier ontwikkeld om te evalueren (bijlage 6). Dit formulier is door een 
van beide teamleiders opgesteld en wordt door al zijn werfleiders gebruikt. De werfleiders van de 
andere teamleider gebruiken dit formulier niet maar mak:en wel soortgelijke calculaties. 
De frequentie van invullen varieert per werfleider. Een aantal werfleiders vult zo'n formulier dagelijks 
in (in principe, het kan voorkomen dat door extreme drukte een dag overgeslagen wordt), anderen 
voeren zo 'n berekening incidenteel uit als ze bijvoorbeeld met een volgende fase in het werk gaan 
beginnen. Daarnaast bepaalt iedere werfleider zelfwelke kosten binnen een bepaalde post wel of niet 
( of welk percentage ervan) in de evaluatie worden meegenomen. Of de kosten van een bepaalde 
vrachtwagen bijvoorbeeld worden meegenomen en of het loon van een bepaalde arbeider wel of niet 
meegenomen wordt. Bepaalde categorieen van kosten worden in het geheel niet meegenomen. Geen 
van de geobserveerde werfleiders heeft de kosten van de keet, de projectleiding of de veiligheid 
meegenomen. Deze laatstgenoemde kosten zitten in een aparte post werfkosten welke in de checklist 
werfkosten (bijlage2) kan worden teruggevonden. De manier van werken en de bezetting is niet direct 
van invloed op deze kosten maar indien de werfleider over de gestelde termijn van werken been gaat 
zullen ook deze kosten over het in de voorcalculatie vastgestelde budget been gaan. De werfleider 
beperkt zich in het algemeen tot de lonen van arbeiders, de kosten van materieel en in sommige 
gevallen de kosten van materialen. 
De berekeningen worden alleen gebruikt door de werfleider zelf. De teamleiders vragen geregeld naar 
de resultaten van de berekeningen maar niet systematisch en niet op papier. 
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Welke kosten gedekt worden of zouden moeten worden wordt niet expliciet duidelijk gemaakt aan de 
werfleider. Bij de berekeningen moet de werfleider rekening houden met bet feit dat er gedurende de 
dag aan verschillende posten, of zelfs delen van posten, uit de voorcalculatie wordt gewerkt. 
De informatie over de kosten van de bezetting op de werf en over de opbrengsten van uitgevoerde 
activiteiten haalt de werfleider uit de voorcalculatie. Daarin kan de werfleider zien dat in een bepaalde 
post bijvoorbeeld twee kranen geteld zijn en zoveel mensen. Er zijn bij V AG vaste ploegen dus dan 
ziet de werfleider ook dat de calculator bijvoorbeeld een bandenlader of een man extra voorzien heeft. 
De werfleider kan aan de hand van hetgeen in de voorcalculatie meegenomen is, bier bijvoorbeeld de 
bandenlader, bepalen ofhij dat ook echt nodig heeft ofuit kan sparen. 
Daarnaast kan de werfleider ook in het bestek en de voorcalculatie zien hoeveel materiaal, 
bijvoorbeeld zandcement, hij moet gaan gebruiken. Met deze informatie kan de werfleider bekijken of 
hij bepaalde zaken handiger aan kan pakken dan voorzien in de voorcalculatie waardoor in de 
uitvoering kosten bespaard worden. De lijst met aandachtspunten uit het bestek kan hierbij van nut 
zijn. Deze handigheid wordt gei1lustreerd door het volgende fragment uit een observatie van een 
werfleider . 

. . . bij het opbreken van asfalt is een kraan gecalculeerd. Ze hebben daar een frees voor gebruikt 
waardoor het restproduct veel fljner is en beter verwerkt kan warden. De frees kost bijna hetzelfde als 
de kraan maar de restwaarde van het opgebroken asfalt is hoger ... 
.. . de werjleider heeft voorgesteld aan het bestuur om de gecalculeerde en voorziene prefab borduren 
te vervangen door glijbekisting. Dat geeft een mooiere afwerking, is goedkoper dan prefab borduren 
en kan uitgevoerd warden door VAG in plaats van ze in te kopen bij leveranciers. De werjleider geeft 
de nieuwe prijs door aan het bestuur welke kan beslissen om de nieuwe aanpak te volgen of niet ... 
fragment observatie werfleider 

Technische en administratieve aspecten van de uitvoering zijn niet van elkaar te scheiden. De 
werfleider moet dagelijks zijn tijd verdelen tussen administratieve en technische taken. De werfleider 
kan dit plannen maar tussentijds doen zich verstoringen voor onder invloed van onvoorziene 
omstandigheden. De werfleider stelt zelf zijn prioriteiten betreffende administratie of technische 
uitvoering en weegt de belangen afwelke wisselen per uitvoeringsfase en tijdstip. Dit wordt 
geillustreerd door bet volgende fragment. 

... sommige dagen moetje zorgen datje 's morgens op de werfbent om alles vlot te laten opstarten. 
Anderzijds zijn er werven waar je beter 's avonds kunt zijn omdat de ploeg dan juist ter hoogte van dat 
probleem is .. . 
... als ten gevolge van afwezigheid van de werfleider op de we,fminder gepresteerd wordt, wat is dan 
het belangrijkste? Op de we,fzijn of de administratie in orde brengen? Dat belang moetje sowieso 
kunnen inschatten ... 
citaat we,fleider (bewerkt) 

De administratieve taken in de uitvoering gaan altijd ten koste van het toezicht op ploegbazen en 
arbeiders. Deze hebben niet het overzicht, de capaciteiten en/of de interesse om de werken geheel 
zelfstandig uit te voeren. 

Wijzigingen 
Wijzigingen kunnen om diverse redenen nodig zijn bijvoorbeeld vergeten posten in bet bestek, 
technische onmogelijkheden, niet eenduidig bepaalde voorwaarden en afspraken of tussentijds 
opdoemende mogelijkheden voor aannemer en/of opdrachtgever om zaken voordeliger uit te voeren. 
De wijzigingen kunnen beperkt blijven tot een hoeveelheidswijziging of een bijkomend werk, wat via 
een verrekening verwerkt wordt, maar er kan ook een verandering van uitvoeringswijze nodig zijn. 
Indien dit nodig is wordt een technisch voorstel ingediend door de teamleider ( of werfleider), welke 
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beoordeeld wordt door het studiebureau en de opdrachtgever. Dit heeft naast organisatorische 
gevolgen voor de technische uitvoering ook gevolgen voor de administratieve uitvoering. Er moet een 
technisch voorstel gemaakt worden en planningen moeten eventueel veranderd worden met alle 
bijkomende administratieve problemen. lndien wijzigingen in de uitvoeringswijze optreden worden 
deze schriftelijk door de opdrachtgever gemeld aan het afdelingshoofd. Het afdelingshoofd geeft de 
overeengekomen wijzigingen door aan de teamleider, die op zijn beurt de werfleider inlicht. De 
werfleider zorgt ervoor <lat eventueel gewijzigde plannen of andere documenten die in de organisatie 
in omloop zijn worden aangepast, vernietigd of duidelijk vervallen verklaard, indien nodig voor de 
correcte uitvoering van het werk. 
Naast de administratieve gevolgen van een wijziging moet een werfleider rekening houden met de 
technische gevolgen. Een werfleider moet bij de uitvoering ( en dus ook in het geval van een wijziging) 
altijd het bestek, de plannen en de gemaakte afspraken op de werfvergadering volgen. Hij moet dus 
precies weten wat wel en niet voorgeschreven is in het standaard- en bijzonder bestek. In het belang 
van het financiele resultaat van de werf moet hij alert zijn bij wijzigingen zodat de werkvoorbereider 
tijdig de goede informatie krijgt om verrekeningen op te maken en de wijziging zeker door de 
opdrachtgever betaald wordt. Er wordt bij wijzigingen onderhandeld met de opdrachtgever door 
werfleider, teamleider, werkvoorbereider en afdelingshoofd om een zo gunstig mogelijk financieel 
resultaat te halen uit de wijzigingen. Ze bepalen gezamenlijk, op basis van de specifieke situatie en de 
bestekken, wat een optimale strategie is om zo veel mogelijk geld aan de wijziging over te houden. 
Het volgende citaat geeft aan <lat kennis van bestekken en plannen (bier met name het standaardbestek 
250) noodzakelijk is maar toch problemen kan geven in verband met de grote hoeveelheid informatie 
die deze documenten bevatten. De werfleider hoeft de informatie niet te kennen maar moet deze wel 
direct kunnen vinden. Hierbij speelt ervaring van de werfleider weer een belangrijke rol. 

... de 250 (standaardbestek 250) is een hele bundel. Er is dus niemand die hem van buiten kent. De een 
zal hem wat beter kennen dan de ander maar je moet ermee kunnen werken. Als een probleem zich 
voordoet of ge moet een bepaald ding weten, dan moet ge dat onmiddellijk kunnen terugvinden. 
Daarom zeg ik ook als de toezichter u iets vraagt dat hij maar wijst waar het geschreven staat ... 
... eigenlijk is de eerste vraag van de team/eider altijd: W AAR STAAT DAT? Waar staat dat dat 
inderdaad moet ... 
citaat we,fieider 

4.3.3 Kanttekeningen en knelpunten 
Manier van kostenbewaking op de we,f 
Zoals in het referentiemodel is aangegeven is het economische doel van de uitvoering om binnen het 
budget te blijven wat in de voorcalculatie voor de diverse uitvoeringsposten is vastgelegd. Om binnen 
budget te kunnen blijven moeten de kosten op de werfbewaakt worden. Dit is vastgelegd in het ISO
handboek. 
UlO. Het ISO-handboek geeft aan DAT werven tussentijds technisch en financieel geevalueerd 

moeten worden door de werfleider maar niet HOE dat moet. 
Er is binnen de afdeling Infrastructuur een standaarddocument wat gebruikt kan worden voor het 
tussentijds evalueren van de werf (zie bijlage 6). 
Ul 1. Het standaarddocument wordt niet door elke werfleider gebruikt. 
Dit is afhankelijk van de teamleider bij wie de werfleider hoort. De werfleiders die het formulier 
gebruiken horen bij de teamleider die het standaardformulier ontwikkeld heeft. De andere teamleider 
vraagt wel om een soortgelijke manier van evalueren maar laat het standaardformulier niet gebruiken. 
Dit document zou, mits gestandaardiseerd gebruikt, tussentijds een financieel beeld van de werf 
kunnen geven waardoor men niet beperkt is tot het maandelijks financieel resultaat. Nu is het zo dat 
indien een werfleider een tussentijdse calculatie maakt hij zelf bepaalt welke kosten hij daarbij wel of 
niet meeneemt bijvoorbeeld vrachtwagens wel of niet meetellen in bepaalde posten of de kosten voor 
een werfkeet in het geheel buiten beschouwing laten. 
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U12. De werfleider bepaalt zelfwelke kosten in bepaalde posten wel ofniet meegenomen worden bij 

het financieel evalueren van zijn werf. 

Handelwijze we,fleider naar aanleiding van financiele werfevaluatie 
Het ISO-handboek zegt dat als uit de (financiele) evaluatie van de werf door de werfleider (hoe hij dat 
moet doen is niet voorgeschreven) blijkt dat geld verloren wordt bij de huidige manier van werken, het 
de verantwoordelijkheid en taak van de werfleider is om het project bij te sturen. 
U13. Hierbij is door het ISO-handboek niet aangegeven HOE in dat geval (van budgetoverschrijding) 

gehandeld moet worden door de werfleider. 
De werfleider licht de teamleider in bij budgetoverschrijding waarna de teamleider bepaalt wat er aan 
gedaan gaat worden, en niet de werfleider. 
U14. De huidige werkwijze binnen de afdeling Infrastructuur wijkt hierin afvan het ISO-handboek. 
De teamleider bepaalt niet alleen wat, maar ook bij welke mate van overschrijding er ingegrepen 
wordt. 
U15. Er zijn geen overschrijdingspercentages vastgesteld waarboven de teamleider reageert. 
De werfleider heeft vooral een signaleringsfunctie, hij moet de budgetoverschrijding tijdig signaleren 
en hoeft niet in te grijpen. Knelpunten bij het tijdig signaleren werden al besproken in UlO, Ul 1 en 
U12. De afwijking tussen het ISO-handboek en de werkwijze heeft niet zo'n grote invloed omdat alle 
mensen binnen de afdeling volgens deze van het ISO-handboek afwijkende wijze handelen en zich dus 
geen misverstanden voordoen. 

Bepalen invloed kostenbewakingper uitvoeringsfase 
Het belang van kostenbeheersing en de benodigde moeite die erin geinvesteerd moet worden door de 
werfleider wisselt per fase van uitvoering en per soort werk. Als iedere dag hetzelfde werk wordt 
uitgevoerd met dezelfde bezetting dan zal de werfleider minder moeite hebben met het bepalen van het 
financiele resultaat van de werf dan wanneer er diverse prullenwerken gedaan worden. Daar staat 
tegenover <lat een uitvoeringsfase die veel van de omzet bepaalt ofkritisch is qua tijd, meer aandacht 
verdient uit kostenbeheersingsoogpunt dan een werk wat weinig invloed heeft op het financiele 
eindresultaat van het project. Niet alle werfleiders zijn zich hiervan bewust. 
U 16. Met name jonge werfleiders kunnen niet op basis van ervaring inschatten welke fas en in de 

uitvoering cruciaal zijn voor het financiele resultaat van een werf. 

Omgaan met afwijkingen in de uitvoering 
Het referentiemodel geeft aan <lat bij budgethandhaving rekening gehouden moet worden met de 
wijzigingen en verstoringen die kunnen optreden. Rekening houden met betekent niet alleen het 
voorkomen van overschrijdingen maar ook het optimaal benutten van de mogelijkheden die de diverse 
wijzigingen bieden om extra financieel resultaat te behalen. 
Bij het omgaan met verstoringen en wijzigingen speelt de ervaring van een werfleider een belangrijke 
rol. Daarnaast draagt in het geval van wijzigingen het onderhandelingsproces met de opdrachtgever bij 
tot het financiele resultaat van het project en moeten die onderhandelingen dus op een economisch 
slimme manier gebeuren. Of dit in de huidige situatie in voldoende mate gebeurt is niet gebleken uit 
de interviews en observaties. 
Ul 7. Ben ervaren werfleider veroorzaakt zelf minder verstoringen dan een onervaren werfleider en 

weet op basis van zijn ervaring (hij heeft het eerder gedaan) beter hoe hij technisch moet 
omgaan met verstoringen. 

U18. De ervaring van een werfleider is mede van belang als hij in de diverse documenten 
(standaardbestek/ bijzonder bestek, voorcalculatie, ... ) moet zoeken naar de 
verantwoordelijkheid voor bepaalde kosten tijdens de uitvoering. 

Dit is mede gebleken uit de cursus die gegeven is voor alle werfleiders over het standaardbestek 250. 
Voor eenjonge werfleider zijn deze documenten wel beschikbaar, maar moeilijker toegankelijk dan 
voor een meer ervaren werfleider. 
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Kosten eigen materieel 
De kosten van de materieeldienst warden doorbelast aan de werf in het uurtarief voor materieel. 
U19. Deze uurtarieven zijn gedurende eenjaar niet aangepast aan de gemaakte kosten door de 

materieeldienst. 
Dit gebeurt niet, omdat het huidige systeem van prijsbepaling en administratie binnen de 
materieeldienst nog niet lang genoeg werkt. Het belang van een reele prijs voor eigen materieel is 
naast het doorbelasten van de door de materieeldienst gemaakte kosten, het beheersen van de 
inschrijvingsprijs van nieuwe werken. De prijs van eigen materieel wordt gebruikt in de voorcalculatie 
en komt zo terecht in de offerteprijs bij aanbesteding van nieuwe werken. Is de prijs die gerekend 
wordt voor eigen materieel veel te hoog of te laag dan vertaalt zich dat via de voorcalculatie in de 
inschrijvingsprijs bij aanbestedingen. Het is dus van belang dat de in de voorcalculatie opgenomen 
prijzen van eigen materieel reeel zijn. 
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4.4 Nacalculatie 
4.4.1 Centrale gedachte referentiemodel 
In de laatste fase van het referentiemodel wordt gekeken naar het projectresultaat. Een financieel 
resultaat (winst) ontstaat en bestaat deels uit de financiele resultaten van het werk zoals in de 
oorspronkelijke voorcalculatie voorzien is en deels uit de resultaten ten gevolge van wijzigingen. Deze 
resultaten worden vergeleken met het oorspronkelijk beoogde resultaat en op basis van de vergelijking 
kunnen processen verbeterd worden. Nacalculatie kan informatie leveren waardoor processen 
economisch gezien verbeterd kunnen worden zoals het verkrijgen van betere contractsvoorwaarden, 
betere inschatting van risico's vooraf, betere normen voor rendementen in de voorcalculatie, 
efficientere werkwijzen tijdens de uitvoering, beter inkopen en beter onderhandelen over wijzigingen 
met de opdrachtgever. 

4.4.2 Procesbeschrijving nacalculatie 
Nacalculatie kan betrekking hebben op zowel financiele als technische aspecten van het afgeronde 
(deel van het) project. Bij financiele nacalculatie wordt gekeken naar het resultaat van (delen van) het 
project in geld uitgedrukt. Het uitgegeven bedrag voor bepaalde posten wordt vergeleken met het 
vooraf gestelde budget voor bepaalde taken en ( deel-) processen. Bij technische nacalculatie wordt het 
resultaat van (delen van) het project in andere eenheden uitgedrukt dan geld zoals kg, tonnage of m2

• 

In het ISO handboek is beschreven dat "de resultaten van projecten in uitvoering maandelijks worden 
geevalueerd zodat er eventueel kan worden bijgestuurd". Het ISO handboek is alleen gericht op 
financiele nacalculatie. Het bijsturen van de werf op basis van de maandelijkse financiele nacalculatie 
is voor de uitvoering slechts zeer beperkt mogelijk. Uit diverse interviews met werfleiders, teamleiders 
en het afdelingshoofd blijkt dat in de uitvoering zo vlug mogelijk moet worden bijgestuurd als een 
budgetoverschrijding dreigt of plaatsgevonden heeft, niet maandelijks. Dit om een verdere 
overschrijding te minimaliseren. Daarbij is het voor de uitvoering niet van belang hoe groot die 
overschrijding is maar alleen hoe die overschrijding voorkomen/ gestopt kan worden getuige het 
onderstaande citaat. Voor het financiele projectresultaat is de grootte van de overschrijding wel van 
belang. Er wordt niet op elke kleine overschrijding gereageerd door de uitvoering (werfleider, 
teamleider) omdat allerlei factoren (weersinvloeden, fouten arbeiders, ... ) deze kleine overschrijdingen 
kunnen veroorzaken. Er wordt in principe alleen gereageerd op overschrijdingen van een behoorlijke 
omvang. Welke omvang dat is, procentueel gezien, is niet vastgelegd binnen de organisatie . 

. .. het is nacalculatie dus is het toch al gedaan ... 

... als je het per dag weet dan weet je we! dat er problemen zijn met het zetten van boordstenen bijv. 
maar je !amt de mannen toch niet zeggen dat ze er twee keer zoveel moeten zetten morgen. Je zou 
eventueel we! kunnen kijken of er een man extra of een kraan extra gebruikt kan worden .. . 
citaat team/eider 

Op het eind van elke maand en na het beeindigen van het project toont de financiele nacalculatie het 
uiteindelijk behaalde globale resultaat. Dit globale resultaat bestaat uit de opbrengsten van de werf (uit 
vorderingsstaat) minus de kosten van de werf ( direct toewijsbare kosten aan de werf (lonen, materiaal, 
materieel, ... ) met een toeslag van 7% voor overhead). Het meest gedetailleerde niveau waarop dat 
gebeurt is op werfniveau, niet op uitvoeringspost-niveau. Het is dus ook niet mogelijk om op 
uitvoeringspost te kijken hoe het resultaat is geweest. Dat is met name nuttig voor calculators bij het 
bepalen/ evalueren van hun rendementen. 
Het evalueren van de inzet van middelen op de werf door de werfleiders is ook een vorm van 
nacalculatie. Dit is zowel technisch als financieel maar wordt niet als nacalculatie aangemerkt in het 
ISO handboek. Daarin wordt in de procedure Uitvoering gesproken over het dagelijks evalueren van 
het werk (technisch en financieel) waarbij niet beschreven is hoe dat zou moeten. Deze informatie 
over de inzet van middelen ( die niet gestandaardiseerd is vastgelegd) wordt niet gebruikt door andere 
mensen binnen de afdeling dan de werfleider terwijl anderen er wel baat bij kunnen hebben. Een 
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teamleider zou bijvoorbeeld een beeld hebben van de financiele staat van de werf buiten de 
maandelijkse financiele nacalculatie. 
Technische nacalculatie gebeurt momenteel niet. Voor het leggen van riolering is jarenlang de 
productie bijgehouden en verwerkt in een rendementslijst maar momenteel wordt dat niet meer 
gedaan. Calculators hebben behoefte aan terugkoppeling. Ze krijgen momenteel in concrete gevallen 
terugkoppeling van teamleider of afdelingshoofd indien er specifieke afwijkingen ten opzichte van de 
voorcalculatie zijn. 
Een rendementslijst voor posten anders dan riolering zou voor het opstellen van de voorcalculatie een 
hulp zijn bij het inschatten van bepaalde rendementen. Nu past het afdelingshoofd de gecalculeerde 
rendementen aan op basis van zijn eigen ervaring en inzicht. Dit oordeel is niet onderbouwd met 
gegevens uit nacalculatie. 
N aast de calculator kan ook de werfleider baat hebben bij nacalculatie. De in paragraaf 4.3 .2-
werfadministratie- genoemde "prullenwerken" zijn voor zowel de werfleiders als de calculators 
moeilijk financieel en organisatorisch in te schatten en kunnen met behulp van een nacalculatie 
systeem beter ingeschat worden. Het belang van het organiseren en inschatten van kleinere posten is 
aangegeven in het volgende citaat. 

... een weif is een opeenstapeling van details. De details bepalen "of het loopt of 
niet". De voortgang is dus ajhankelijk van de beheersing van details. 
Je kunt berekenen watje wil maar hier (op de werj) is er nag iets aan te doen ... 

citaat teamleider 

4.4.3 Kanttekeningen en knelpunten 
Procesverbetering door nacalculatie 
Bij nacalculatie kan onderscheid gemaakt worden tussen financiele nacalculatie (in geld uitgedrukt) en 
technische nacalculatie (anders uitgedrukt dan in geld bijvoorbeeld tonnage, m2, ... ). In het ISO 
handboek wordt dat onderscheid niet gemaakt. Technische nacalculatie ontbreekt geheel terwijl met 
name calculators daarbij gebaat zouden zijn. 
N20. Het leereffect van de nacalculatie zoals dat nu gebeurt is klein. 
N21. Een financieel beeld van de werf ontbreekt tussen de maandelijkse nacalculatie in. 
Dit beeld zou beschikbaar kunnen zijn door gebruik te maken van de kosten/ opbrengsten 
berekeningen van de werfleiders. De werfleiders doen nu die administratieve arbeid al maar deze 
informatie wordt niet ten volle benut. 
N22. De informatie die door nacalculatie ( op werfniveau) wordt verkregen is niet voldoende 

gedetailleerd voor calculators en werfleiders om hun rendementen en werkwijze structureel 
economisch te verbeteren. 

Het laagste niveau waarop nu (financieel) wordt nagecalculeerd is op werfniveau. Om calculators en 
werfleiders meer te laten leren uit nacalculatie is informatie op een gedetailleerder niveau (technisch 
en financieel) nodig. 
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4.5 Samenvatting kanttekeningen en knelpunten 
In de voorgaande paragrafen zijn per fase knelpunten en kanttekeningen vastgesteld. Deze zijn 
weergegeven in figuur 4.2. 

~el~;;::~ ~:rek aan • 

rendementen te bepalen 
VS: Orientatie ter plaatse 
bemoeilijkt juist als het 
extra hard nodig is 
V6: Geen 
pri jsbewustzijn bij 
calculator bij 
offerteaanvraag 
V7: Gestructureerd 
overleg ontbreekt over 
mogelijkheden en 

W8: Aandachtspunten 
bestek worden niet 
omgezetin 
bewakingsposten 
W9: In hoeverre wegen 
kosten voor onderzoek 
op tegen de kosten van 
verrassingen tijdens de 
uitvoering? 

Figuur 4.2: Procesmodel met knelpunten en kanttekeningen 

Voorcalculatie 

l ..____I------' 
N20: Leereffect 
nacalculatie is klein 
N2 l : Financieel 
beeld van de wen 
ontbreekt in de 
periode tussen de 
maandelijkse 
nacalculatie 
N22: Nacalculatie 
levert niet voldoende 
gedetailleerde 
informatie voor 
werfleiders en 

UI0,11,12: Tijdens de uitvoering wordt ongestructureerd 
financieel geevalueerd door werfleiders, richtlijnen 
ontbreken. 
U13,14,15: Hoe te reageren op budgetoverschrijdingen door 
de werfleider tijdens de uitvoering is niet vastgelegd. 
Ul6: Nietalle werfleiders kunnen inschatten welke posten 
cruciaal zijn voor het financiele resultaat van de werf. 
Ul 7,18: Hoe reageert de werfleider op verstoringen tijdens de 
uitvoering en is dat econornisch verantwoord? 
U 19: De doorbelaste prijzen voor eigen materieel worden niet 

Vl. De calculator beschikt alleen over een rendementslijst voor riolering, niet voor andere 
uitvoeringsposten. 

V2. De calculator gebruikt deze rendementslijst riolering maar heeft geen toegang tot de individuele 
nacalculatieformulieren met data Deze data kunnen de calculator helpen bij het vaststellen van 
rendementen door interpolatie. 

V3. Het is een verlies van informatie als de gegevens uit nacalculatieformulieren voor riolering niet 
gebruikt worden om de rendementslijst continu bij te werken en zo de calculator te helpen bij 
het inschatten van rendementen. 

V 4. Zijn rendementen van andere posten makkelijker in te schatten dan die van riolering? Zit er 
minder kapitaalbeslag achter andere posten zodat de inschrijving sterk afhankelijk is van de 
rendementen van rioleringsposten? Zo nee, dan zullen rendementslijsten voor andere posten dan 
riolering bijdragen tot een beter vastgestelde inschrijfprijs bij aanbestedingen. 

V5. Een goede orientatie ter plaatse is belangrijk voor een schetpe prijsstelling maar wordt 
bemoeilijkt door tijdsdruk in geval van een krappe markt voor infrastructurele werken. In een 
krappe markt is een scherpe prijsstelling extra belangrijk om een werk binnen te halen. 

V6. De calculator heeft er geen goed beeld van of de verkregen prijzen schetp zijn of niet. De 
aankoopdienst heeft dat wel voor de offertes die zij aanvraagt. 
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V7. Buiten de startvergadering ontbreekt gestructureerd overleg tussen werfleider en calculator over 

mogelijkheden en beperkingen van het bestek. Er is communicatie maar niet op papier en niet 
gestructureerd. 

Werkvoorbereiding& Planning 
W8. De lijst met aandachtspunten van het bestek blijft beschikbaar in het centrale projectdossier 

maar wordt tijdens de werkvoorbereiding& planning niet expliciet vertaald naar 
kostenbewaking in het verdere verloop van het project. 

W9. In hoeverre weegt het (bespaarde) onderzoek vooraf qua kosten op tegen de extra kosten van de 
verrassingen tijdens de uitvoering als gevolg van een minder uitgebreid onderzoek? 

Uitvoering 
UlO. Het ISO-handboek geeft aan DAT werven tussentijds technisch en financieel geevalueerd 

moeten worden door de werfleider maar niet HOE dat moet. 
Ul 1. Het beschikbare standaarddocument voor de kostenl opbrengsten berekening tijdens de 

uitvoering (zie bijlage 6) wordt niet door elke werfleider gebruikt. 
U12. De werfleider bepaalt zelfwelke kosten in bepaalde posten wel ofniet meegenomen worden bij 

het financieel evalueren van zijn werf. 
U13. Door het ISO handboek wordt niet aangegeven HOE in het geval van budgetoverschrijding 

gehandeld moet worden door de werfleider. 
U14. De huidige werkwijze bij budgetoverschrijding binnen de afdeling Infrastructuur wijkt afvan 

het ISO handboek. Niet de werfleider stuurt bij budgetoverschrijding de werfbij maar de 
teamleider doet dit. 

U15. Er zijn geen overschrijdingspercentages vastgesteld waarboven de teamleider reageert op 
budgetoverschrijdingen. 

U16. Jonge werfleiders kunnen niet op basis van ervaring inschatten welke fasen in de uitvoering 
cruciaal zijn voor het financiele resultaat van een werf. 

Ul 7. Een ervaren werfleider veroorzaakt zelf minder verstoringen dan een onervaren werfleider en 
weet op basis van zijn ervaring (hij heeft het eerder gedaan) beter hoe hij technisch moet 
omgaan met verstoringen. 

U18. De ervaring van een werfleider is mede van belang als hij in de diverse documenten 
standaardbestek/ bijzonder bestek, voorcalculatie, ... ) moet zoeken naar de 
verantwoordelijkheid voor bepaalde kosten tijdens de uitvoering. 

U19. De uurtarieven voor eigen materieel zijn gedurende een jaar niet aangepast aan de gemaakte 
kosten door de materieeldienst. Deze tarieven komen via de voorcalculatie in de offerteprijs 
terecht en een eventueel te hoog uurtarief zorgt dus voor een te hoge inschrijfprijs. 

Nacalculatie 
N20. Het leereffect van de nacalculatie zoals dat nu gebeurt is klein. 
N21. Een financieel beeld van de werf ontbreekt tussen de maandelijkse nacalculatie in. 
N22. De informatie die door nacalculatie (op werfniveau) wordt verkregen is niet voldoende 

gedetailleerd voor calculators en werfleiders om hun rendementen en werkwijze structureel 
economisch te verbeteren. 
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5. Gedragsbeschrijving Werfleider met betrekking tot afwijkingen 

De opdracht van dit afstudeeronderzoek is het inzichtelijk maken van de 
kostenbeheersingssystematiek en voorstellen doen ter verbetering daarvan (zie paragraaf 2.2). 
Hoofdstuk 4 heeft inzicht gegeven in de kostenbeheersingssystematiek, maar is dat inzicht voldoende 
om voorstellen te doen ter verbetering van die systematiek? Het antwoord op deze vraag is nee. 

Hoofdstuk 4 is geschreven vanuit een procesmatige invalshoek waarbij gebruik gemaakt is van 
informatie uit het ISO-handboek, interviews en observaties. In het hoofdstuk is herhaaldelijk 
gesproken over afwijkingen (verstoringen en wijzigingen) tussen uitvoering, planning en 
voorcalculatie. Wat in hoofdstuk 4 echter niet in voldoende mate tot uiting komt is dat het gedrag van 
teamleiders en werfleiders (ad hoc sturen, improviseren, handelen) bepalend is voor het slim omgaan 
met deze verstoringen en wijzigingen. Dat dit gedrag bepalend is, is gebleken uit de grote hoeveelheid 
grondmateriaal (kwalitatieve gegevens) dat uit de observaties en interviews is gekomen en 
geanalyseerd is met behulp van tabellen (van den Berg en Pottjewijd 1997) en het software tool 
Atlas.ti (zie paragraaf 3.1.2). Het begrijpen van dit gedrag is nodig omtot verbeteringen te komen. Het 
doel van dit hoofdstuk is om vanuit het gedrag af te leiden wat de oorzaken zijn van afwijkingen, 
zodat verbeteringen kunnen worden uitgewerkt. In paragraaf 5.1 is gekeken naar het deel van de tijd 
dat de werfleiders en teamleiders tijdens de observaties bezig waren met de gevolgen van afwijkingen. 
In paragraaf 5.2 zijn de factoren gecategoriseerd die tijdens de observaties invloed hebben gehad op 
het financiele projectresultaat. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van de inzichten van 
Charoengam,(1997), Mustapha (1998) en Naoum (1996). 

5.1 De invloed van afwijkingen 
Door de tijden op te tellen die in de tabellen van bijlagen 8 en 10 ( observaties vastgelegd op basis van 
van den Berg en Pottjewijd 1997) zijn weergegeven voor acties die als probleem (iets wat niet gepland 
is door de werfleider) zijn aangemerkt en deze te delen door de tijd van alle vastgelegde acties samen 
is de verhouding tussen probleemtijd en totale tijd verkregen. Dit is voor werfleiders vastgelegd in 
tabel 5.1 en voor teamleiders in tabel 5.2. 

Tabel 5.1: Percentage tijd van werfleider dat in problemen is gestoken 
Werfleider 1 2 3 4 5 6 7 
Probleemtijd/ totale 110/ 465 30/ 480 130 /580 40/ 415 160/ 535 35/ 560 · 85/ 470 
tijd in tabel 
Percentage 23.6% 6.3% 22.4% 9.6% 29.9% 6.3 % 18.1% 

.. . . 
T1Jd 1s m mmuten weergegeven 

Tabel 5.1 geeft aan dat de percentages nogal wisselend zijn, van 6.3% tot 29.9%, en de werkdag van 
een werfleider sterk kunnen befavloeden. Hoe sterk de invloed van afwijkingen is, is afhankelijk van 
diverse factoren waarop in paragraaf 5.2 verder wordt ingegaan. 
Het percentage tijd dat teamleiders in wijzigingen (technisch andere aanpak in samenspraak met 
opdrachtgever) en verstoringen (weer, pech, fouten, ... ) steken is weergegeven in tabel 5.2. In deze 
tabel zijn slechts 3 observatiedagen van de in totaal 4 weergegeven omdat tijdens de weggelaten 
observatie slechts 1 werfbezocht is gedurende korte tijd. Deze observatie kan daarom niet worden 
gebruikt om een indicatie te geven van de invloeden van afwijkingen. 

Het percentage tijd dat de teamleiders besteden aan verstoringen en wijzigingen is groter dan dat van 
de werfleiders. Dit is niet verwonderlijk want als de werfleider een probleem heeft wordt vaak de 
teamleider ingelicht en om advies gevraagd. Ook is de teamleider altijd nauw betrokken bij 
wijzigingen in de uitvoering die al dan niet door de opdrachtgever worden geeist. De teamleider werkt 
nieuwe uitvoeringsmethoden uit en doet schriftelijke voorstellen aan de opdrachtgever. 

31 



VAG. 

Tabel 5.2: Percentage tijd van teamleider wat in problemen is gestoken 
Teamleider 1 2a 2b 
Tijd wijzigingen/ 75/ 220 =0.341 185/ 280=0.66 l 345 /445 =0. 775 
totale tijd in tabel 
Tijd verstoring/ 35/ 220=0.159 19/ 280=0.068 OJ 445=0 
totale tijd in tabel 
Gecumuleerd % 50.0% 72.9% 77.5% 

.. . . 
T1Jd 1s m mmuten weergegeven 

Tabel 5 .3 geeft de percentages probleemacties ten opzichte van het totaal aantal acties. 

Tabel 5.3 : Aandeel probleemacties 
#Problemen/ totaal #acties 

Wit 7 /22 (31. 8% van het totaal aan acties) 
Wl2 2/26 (7.7%) 
Wl3 5/13 (38.5%) 
Wl4 3/27 (11.1 %) 
WIS 9/28 (32.1%) 
Wl6 3/16 (18.8%) 
Wl7 4/20 (20.0%) 
Tit 7/16 (43.8%) 
Tl2a 6/11 (54.5%) 
Tl2b 4/9 (44.4%) 
Totaal 50/188 (26.6%) 

Als tabel 5.3 wordt vergeleken met tabel 5.1 en 5.2 blijkt dat voor alle werfleiders het percentage 
geobserveerde probleemacties hoger is dan het percentage probleemtijd. Bij de teamleiders is dit in 
alle gevallen andersom. Bij de teamleiders ligt het percentage geobserveerde probleemtijd hoger dan 
het percentage probleemacties. Dit is te verklaren door de aard van de problemen die teamleiders 
moeten oplossen. De werfleider lost eenvoudige problemen zelf op (na overleg met de teamleider) en 
geeft zwaardere problemen door aan de teamleider. Welke problemen doorgegeven worden is 
afhankelijk van managerial- en persoonskenmerken (kenmerken worden verder toegelicht in paragraaf 
5.2) in specifieke situaties. 
Op basis van de observaties kan geconcludeerd worden dat teamleiders een groot deel van hun 
tijd bezig zijn (50.0%-77.5%) met het behandelen van afwijkingen (wijzigingen en verstoringen). 
Werfleiders zijn daar minder tijd mee kwijt (6.3%-29.9%) wat verklaard kan worden door het 
feit dat zij na het signaleren van afwijkingen tijdens de uitvoering hun teamleider inschakelen 
om hen te helpen. 
De grote spreiding in de tijd dat geobserveerde teamleiders en werfleiders aan afwijkingen besteden is 
opvallend en het is daarom interessant om te kijken welke factoren van invloed zijn op het ontstaan en 
het financiele gevolg van afwijkingen. Vast staat in ieder geval dat het managen van 
wegenbouwprojecten alles te maken heeft met omgaan met verstoringen en wijzigingen. Een 
verbetering van het kostenbeheersingssysteem is het slim omgaan met afwijkingen. Hiertoe is een 
analyse van de oorzaken van afwijkingen nodig. 

5.2 lnventarisatie afwijkingen (problemen) 
In deze paragraafworden afwijkingen tijdens de uitvoering geinventariseerd. Dit is gedaan op basis 
van de tabellen in bijlage 8 en 10 welke betrekking hebben op de observaties van werfleiders en 
teamleiders en door analyse van het grondmateriaal met behulp van Atlas.ti. 
In bijlage 11 zijn deals probleem weergegeven acties uit de observaties nader bekeken en is het 
gevolg van die acties voor kosten en opbrengsten aangegeven. Dit heeft geleid tot tabel 5.4. 
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In deze tabel wordt weergegeven welke factoren een sterke positieve of negatieve rol gespeeld hebben 
bij de afwijkingen en hoe ermee omgegaan is op de werf door teamleider en werfleider. 
De invloedsfactoren zijn bepaald naar aanleiding van situaties tijdens observaties en gebaseerd op de 
interpretatie van de interviewer. Hierbij is gebruik gemaakt van Atlas.ti. De observaties en interviews 
hebben een grote hoeveelheid kwalitatieve data opgeleverd (als alle interviews en observaties achter 
elkaar gezet worden zijn het 136 A4-tjes tekst). Om hierin lijnen en gedragspatronen te ontdekken is 
moeilijk Atlas.ti is een tijdrovend tool waarbij de invloedsfactoren uit tabel 5.4 wel boven water zijn 
gekomen maar waaruit geen consistente gedragspatronen zijn ontdekt. Hiervoor zijn meer 
waarnemingen en meer tijd nodig. De lijst van factoren op basis van de steekproef aan observaties is 
dan ook niet uitputtend. 
Ter verduidelijking van tabel 5.4 worden de geobserveerde problemen van de eerste drie werfleiders 
puntsgewijs weergegeven en in detail bekeken zoals in bijlage 11 voor alle observaties is gedaan. 

Werfleider 1 (WL 1: ervaren werfleider, project in eindfase en start met nieuw project) 
• Informatie verstrekken aan de teamleider over project ten behoeve van de financiele afronding van 

het project. 
• Omgaan met klagende buurtbewoner over een pomp die op haar wei is gezet. Geen financiele 

gevolgen. De relatie met de omgeving wordt onderhouden. 
• Onderhandelen met de toezichter over de eindafrekening. Direct financieel gevolg: financieel zijn 

voor de toezichter een aantal posten niet aanvaardbaar, daarover wordt gediscussieerd en 
onderhandeld. 

• Inspectie naar aanleiding van een melding van overstroming van riolering die door V AG is 
aangelegd. Onduidelijke financiele gevolgen. Wie verantwoordelijk is als er schade mocht zijn is 
nog niet duidelijk, werfleider neemt poolshoogte. 

In tabel 5.4 zijn bij deze werfleider de factoren Ervaring, Opleiding/ achtergrond, Natuurlijke 
omstandigheden, Fase in uitvoering project, Omgeving werf en Toezichter aangekruist. Deze 
werfleider heeft meer dan 15 jaren ervaring als werfleider bij VAG (achtergrond) waardoor hij goed 
wegwijs is binnen V AG en ver vooruit kijkt bij bijvoorbeeld de bestelling van materialen. Hij houdt 
contact met leveranciers van producten die de werf dringend nodig heeft en uit ervaring weet hij dat 
bepaalde leveranciers wel of niet gecontroleerd en gestimuleerd moeten worden. Zijn werf is in de 
afrondende fase (fase in uitvoering) en daarom werd er tijdens de observatie veelvuldig over financiele 
zaken gepraat met de teamleider en de toezichter van de werf. De relatie met deze toezichter 
( opdrachtgever/ studiebureau / toezichter) was cooperatief waardoor onderhandeling over financiele 
zaken mogelijk was. De omgeving van de werfwas van invloed vanwege de klachten van een 
buurtbewoner over een pomp op haar land. Andere buurtbewoners geven medewerking en zoeken 
actief mee naar oplossingen voor een lastige situatie die ontstaan is door grondwaterproblemen 
(natuurlijke omstandigheden) nadat de werf is gestart. Als gevolg van deze problemen kunnen de 
werken niet volgens planning uitgevoerd worden en is met name de opgebroken straat vervelend voor 
de omwonenden. 

Werfleider 2 (WL 2: erg onervaren werfleider, makkelijke werf die kort in uitvoering is) 
• De ploeg heeft een waterleiding kapot getrokken. Dit is een fout van de arbeiders want ze hadden 

de leiding kunnen prikken en zo de leiding kunnen lokaliseren. Financieel gevolg: ploeg staat stil, 
het lek moet gedicht worden en eventueel de schade aan de leiding betaald. 

• Te weinig ballonnen beschikbaar voor een waterproef. Dit materieel moet opgehaald worden bij 
de materieeldienst. Financieel gevolg is klein: er gaat alleen tijd verloren met het ophalen van de 
ballonnen. Slechte voorbereiding van de proef door de werfleider. 

In tab el 5 .4 zijn de factoren Ervaring, aansturen werf en Informatiegebruik& beschikbaarheid 
aangekruist. Deze werfleider is bezig met zijn eerste baan sinds hij afgestudeerd is. De werfleider is 
onervaren en heeft moeite met het organiseren van zijn werf omdat hij niet weet waar hij materieel 
moet ophalen voor bijvoorbeeld de bovengenoemde waterproef (informatiegebruik& 
beschikbaarheid). Ook stuurt hij zijn ploegen niet voldoende wat blijkt uit het hoge aantal 
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leidingbreuken wat zich voorgedaan heeft op de werf. De teamleider begeleidt deze werfleider 
intensiefvanwege zijn onervarenheid (aansturen werf). 

Werfleider 3 (WL 3: onervaren werfleider met calculatie achtergrond, makkelijke werf, iets over de 
helft van de uitvoeringstermijn) 
• Informatie inwinnen bij handelaar in oud ijzer voor oude slokkers etc .. Financieel gevolg: relatief 

klein, er komen financiele middelen beschikbaar voor de werf. 
• Er is een putdeksel te weinig aanwezig. Er was niet gezegd tegen de werfleider dat die besteld 

moest warden en is dus niet besteld. Financieel gevolg klein: bestellen materiaal, weinig 
vertraging. De werfleider heeft de putdeksel niet besteld maar bij de werfrondgang (inspectie) 
door de opdrachtgever moet er wel iets op de put liggen. Dit is een fout van werfleider. 

• Pak klinkers te weinig. Onduidelijk financieel gevolg: ploeg valt stil maar kan ergens anders op de 
werf aan de slag. Er moet speciaal op en neer gereden warden door de ploegbaas voor extra 
klinkers in verband met het uitlopen in tijd (en dus kosten) als er een extra levering moet komen 
van de leverancier. Bestelfout van de werfleider. 

• Verhoor door Rijkswacht naar aanleiding van een ongeval waarbij de werfleider als getuige 
betrokken was. Financiele gevolgen: kost tijd van de werfleider. 

• Verkeerde levering door Herco (is een N.V. van VAG ), kosten van stilgevallen ploeg warden 
berekend. Financieel gevolg: ploeg stilstand, doorbelasting van de kosten naar Herco. Een 
schatting van deze kosten wordt gemaakt door de ploegbaas en werfleider. 

In tabel 5.4 zijn de factoren Ervaring, Opleiding/ achtergrond, Aansturen werf en Informatiegebruik& 
beschikbaarheid aangekruist. Deze werfleider is anderhalf jaar lang calculator geweest bij V AG 
( achtergrond) en heeft nu sinds een half jaar een werf als werfleider ( onervaren). Deze werfleider is 
goed thuis in de voorcalculatie en bestekken vanwege zijn achtergrond als calculator en maakt 
veelvuldig gebruik van de voorcalculatie om kosten en opbrengsten van activiteiten op zijn werf te 
bepalen. Hij maakt zelfs een financiele planning voor de activiteiten van de komende dag welke hij 
evalueert aan het einde van de dag (informatiegebruik). Zodoende maakt hij dagelijks gebruik van 
financiele gegevens uit de voorcalculatie bij het besturen van zijn wer£ Hij wordt door zijn teamleider 
vooral gestuurd (aansturen werf) op zaken die te maken hebben met het op de werf aanwezig zijn 
zoals het sturen van zijn ploegen. 

Tabel 5.4: Invloedsfactoren bij bet omgaan met afwijkingen 
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Op basis van tabel 5.4 kan geconcludeerd warden dat de in de tabel genoemde invloedsfactoren bij het 
omgaan met afwijkingen door de werfleider en teamleider allemaal van invloed zijn op het financiele 
resultaat van een project. De factoren zijn echter niet allemaal even invloedrijk en ook niet in elke 

34 



VAG. 
situatie van gelijk belang. De invloed van de ervaring van een werfleider is bijvoorbeeld minder van 
invloed op het financiele projectresultaat op een werf met eenvoudige natuurlijke omstandigheden en 
omgeving dan op een werf met slechte natuurlijke omstandigheden en een non-cooperatieve 
omgeving. Daarnaast beinvloeden de diverse factoren elkaar. Een voorbeeld hiervan is het 
verschillend gebruik van (financiele) informatie (bestek, calculatie, ... ) tijdens de uitvoering door 
werfleider 1 en 3 wat mede verklaard kan worden door de wezenlijk andere achtergrond van beide 
werfleiders. Op grond van tabel 5.4 en met behulp van Atlas.ti is het niet mogelijk om een consistent 
model te ma.ken van de gedragspatronen van werfleiders en teamleiders. Het aantal invloedsfactoren is 
daarvoor te groot en het aantal waarnemingen en de hoeveelheid beschikbare tijd te klein. Om toch 
enige structuur in de invloedsfactoren aan te brengen zijn ze in de volgende subparagraaf geclusterd in 
vier categorieen. 

5.2.1 Categorieen invloedsfactoren 
Hoewel de lijst niet uitputtend is kunnen de invloedsfactoren uit tabel 5.4 ingedeeld worden in de 
volgende categorieen: 
1. Persooilskenrnerken (ervaring, opleiding/achtergrond, .. . ) 
2. Situationele kenmerken (natuurlijke omstandigheden, seizoen, fase in uitvoering, omgeving 

werf, opdrachtgever/studiebureau/toezichter, ... ) 
3. Managerial kenmerken (aansturen werf, ... ) 
4. lnformatie (gebruik en beschikbaarheid, ... ) 

Per categorie is geprobeerd de meest invloedrijke factoren te bepalen welke het financiele gedrag van 
werfleiders positief of negatief beinvloeden. Door deze invloedsfactoren te sturen kan gekomen 
worden tot een beter financieel resultaat van projecten. Door de invloedsfactoren te groeperen in de 
bovenstaande categorieen, is geprobeerd om de invloed van factoren te structureren zonder dater een 
uitputtende lijst van invloedsfactoren noodzakelijk is. Het vaststellen van een uitputtende lijst van 
invloedsfactoren is overigens niet mogelijk op basis van de gedane observaties bij VAG alleen, verder 
onderzoek is daarvoor noodzakelijk. 

Adl Binnen de categorie Persoonskenmerken is ervaring een relevante invloedsfactor. Op basis van 
observaties lijkt een positieve relatie te bestaan tussen ervaring en het omgaan met afwijkingen en het 
organiseren van de werf. Ervaring van de werfleider is dus een factor die een positieve invloed heeft 
op het financieel resultaat van een project. Naast ervaring hebben opleiding en achtergrond van een 
werfleider ook invloed op het omgaan met afwijkingen en organiseren van de werf. Er is verschil 
geobserveerd tussen werfleiders met verschillende achtergronden die qua ervaring op hetzelfde niveau 
zitten. Er werd anders met administratieve zaken, financiele gegevens en technische uitvoering 
omgegaan. Tijdens de observaties is echter niet gebleken in welke mate dit positief of negatief 
bijdroeg tot het financiele resultaat van het project. Dit is vast te stellen door behaalde rendementen op 
de werf na te calculeren hetgeen momenteel niet gestructureerd gebeurt. 

Ad2 Binnen de categorie Situationele kenmerken zijn op basis van observaties de volgende factoren 
van invloed op het financiele resultaat van een project: projectfase, omgeving werf, natuurlijke 
omstandigheden en opdrachtgever/ studiebureau/ toezichter. 
De opdrachtgever (vertegenwoordigd door het studiebureau en een toezichter) is financieel negatief 
van invloed als hij erg precies, inflexibel en autoritair is. Hij kan echter ook een positieve invloed op 
het financiele resultaat van het project hebben als hij bereid is mee te denken in lucratieve wijzigingen 
(voor zowel VAG als voor de opdrachtgever) van plannen en uitvoeringsmethoden. 
De natuurlijke omstandigheden en de omgeving van de werf zijn bekend tijdens de uitvoering maar 
hebben in geval van (al dan niet bewust) onvoldoende vooronderzoek consequenties voor het 
financiele resultaat van een werf. Vooronderzoek kan bijvoorbeeld betrekking hebben op onderzoek 
naar grondlagen, grondwaterstanden enz. Op basis van nacalculatie kan een kostenafweging gemaakt 
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worden tussen de kosten van een vooronderzoek en kosten van afwijkingen (zie ook kanttekening W9 
in paragraaf 4.2). 
Tot slot is in deze categorie de fase van belang waarin de uitvoering van het project verkeert. De 
projectfase is van invloed op de wijze waarop de werfleider zijn werf financieel moet organiseren. In 
de beginfase van een project moet de werkwijze bepaald worden, tijdens de uitvoering ligt de nadruk 
op het bewaken van budgetten terwijl in de afrondende fase op het indienen van verrekeningen en de 
eindafrekening moet worden gelet. De uitvoeringsfase is niet direct van invloed op het financiele 
resultaat want elk project gaat door dezelfde fasen maar daar wordt niet in elk project hetzelfde op 
ingespeeld. Dit is afhankelijk van de overige invloedsfactoren (bijvoorbeeld ervaring van de 
werfleider en informatiegebruik). 

Ad3 In de categorie Managerial kenmerken is van belang hoe de werf wordt aangestuurd. Hierbij 
wordt niet bedoeld hoe de werfleiders hun werf besturen maar juist hoe de werfleiders aangestuurd 
worden ( door de teamleiders ). Geobserveerd is dat in sommige gevallen pro-actief gestuurd wordt (let 
op: hier gaat een probleem komen en daar moet je zo mee omgaan) en in andere gevallen reactief (je 
hebt je budget overschreden, hoe komt dat?). De managerial kenmerken zijn afhankelijk van de andere 
invloedsfactoren zoals ervaring en achtergrond van de werfleider. 

Ad4 De laatste categorie is Informatie. Informatie wordt gebruikt bij beslissingen en ook bij de 
bewaking van kosten. Bewaking van kosten en het nemen van beslissingen zijn echter twee 
verschillende zaken en de informatie die voor elk van beiden nodig is, is dan ook verschillend. 
In tabel 6.2 (paragraaf 6.2) is weergegeven wie welke beslissingen neemt tijdens de uitvoering. 
Tijdens de observaties zijn de factoren beschikbaarheid en gebruik van informatie van invloed 
gebleken op het financiele resultaat van de werf. Bij het besturen van de werf moet_ de werfleider de 
beschikking over de juiste informatie hebben om bepaalde beslissingen te onderbouwen. In het begin 
van het project moet bijvoorbeeld de keuze van de werkwijze ondersteund worden en tijdens de 
uitvoering van een project het omgaan met afwijkingen. Beslissingen die de werfleider neemt kunnen 
van invloed zijn op het financiele resultaat van een werf en als dat zo is moet ondersteunende 
informatie beschikbaar zijn welke is afgestemd op de specifieke kenmerken (persoon, situatie, 
managerial) van het project. 
Het informatiegebruik tijdens observaties wordt in de volgende paragraafweergegeven waarna in 
hoofdstuk 6 informatiebehoefte onder meer wordt vertaald naar de bewaking van kosten door middel 
van projectspecifieke bewakingsposten. 

lnformatie 

+ + 

Managerial I 
L----------'+ + 

+ + 
Persoon 

+ + 
Situationeel 

Figuur 5 .1: Invloedsfactoren bij het omgaan met afwijkingen 

In figuur 5.1 zijn de categorieen van invloedsfactoren op het financiele projectresultaat weergegeven. 
Op de assen zijn plussen en minnen aangegeven om de invloed van bepaalde kenmerken van 
categorieen op het financiele resultaat van een project weer te geven. 
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Als een erg ervaren werfleider (persoon) een erg eenvoudige werf (situationeel) moet leiden is bet zeer 
waarscbijnlijk dater een gunstig financieel resultaat bebaald wordt. Dit is in figuur 5.1 aangegeven 
met de ©. lndien een onervaren werfleider een werf met zeer moeilijke natuurlijke omstandigbeden 
leidt dan zal dit een minder goed financieel resultaat opleveren (®). 

De situationele omstandigbeden zijn gegeven en kunnen eventueel beYnvloed worden maar nooit 
veranderd. De persoonskenmerken staan ook vast maar kunnen eventueel aangepast worden door 
cursussen, ondersteuning (met bebulp van bijvoorbeeld informatie) en bet opbouwen van ervaring. 
Door de krappe arbeidsmarkt kunnen personeelsfactoren op korte termijn moeilijk veranderd worden. 
De categorieen Managerial en Informatie kunnen wel veranderd worden. Door de categorieen 
Managerial en Informatie op goede wijze in te ricbten zou de invloed van de categorieen Persoon en 
Situationeel moeten worden geoptimaliseerd op financieel gebied. Een onervaren werfleider moet door 
zijn teamleider bijvoorbeeld meer gestuurd worden in praktische uitvoerende zaken dan een werfleider 
met 15 jaar ervaring. De onderlinge relatie tussen Persoon en Situationeel mag ook niet onderscbat 
worden. Een project met gemakkelijke situationele kenmerken zou toegewezen moeten worden aan 
een onervaren werfleider zodat die ervaring op kan bouwen. 
Een werfleider wiens project in de fase verkeert waarin de eindafrekening en een aantal verrekeningen 
gemaakt worden moet informatie krijgen omtrent prijzen en kosten die nog gevorderd kunnen gaan 
worden bij de opdracbtgever. Daarentegen zit een werfleider die bezig is met bet bedenken van de 
beste werkwijze voor uitvoering helemaal niet op die informatie te wacbten. 
Verbeterde informatievoorziening kan een verbetering zijn voor bet financiele resultaat van projecten. 
De informatievoorziening op de bouwplaatsen kan bijvoorbeeld verbeterd worden door de invoering 
vanBaaN. 
Informatievoorziening zal echter alleen bijdragen als de overige drie invloedscategorieen ook 
aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie bovenstaande voorbeelden). Het risico bestaat dat 
inspa~ingen ter verbetering van de informatievoorziening nauwelijks resultaat opleveren als 
daarbij geen rekening gehouden wordt met de overige categorieen. 

De volgende paragraaf geeft weer welke informatie door de verscbillende werfleiders en teamleiders is 
gebruikt tijdens de observaties. Deze gegevens zijn van belang bij bet afstemmen van de 
informatievoorziening op de overige categorieen van invloedsfactoren. 

5.2.2 lnvloed van financiele informatie op probleemoplossing 
In tabel 5.5 zijn de tijdens de observaties door de werfleiders en teamleiders gebruikte 
informatiebronnen weergegeven. Tabel 5.5 geeft aan dat gebruik van niet-financiele informatie vele 
malen groter is dan bet gebruik van financiele informatie. In 188 acties (zie tabel 5.3) is slecbts 21 
keer (zie tabel 5.5) gebruik gemaakt van financiele bronnen (waarbij in 1 actie meerdere 
informatiebronnen gebruikt kunnen zijn). 

Bij twee acties werd onderbandeld met bet studiebureau en de toezicbter over de problemen op een 
werf als gevolg van grondwaterstanden en omgevingsgesteldheid (D in tabel 5.5). 
Vier acties hadden betrekking op een werf in de eindfase (0 in tabel 5.5, tijdens 1 actie kunnen 
meerdere informatiebronnen geraadpleegd zijn). De eindafrekening moest ingediend worden en er 
werd onderbandeld over verrekeningen. 
Slecbts een actie ging over de inscbatting van kosten van stilstand van een ploeg doordat verkeerde 
materialen geleverd werden (Vin tabel 5.5). Deze kosten werden doorgerekend aan de leverancier. 
De overige momenten waarop financiele informatie werd gebruikt ging bet om acties met 
administratieve doeleinden. 
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Tabel 5.5: Geraadpleegde infonnatiebronnen tijdens observaties 
Informatiebronnen Taken Problemen Taken Problemen Totalen 

Niet-fmancieel werlleiders werlleiders teamleiders teamleiders 
Financieel 

Werkplanning werf 15 3 2 20 
Kennis voortgang werf 6 5 6 17 
Teclmische tekeningen 26 2 2 4 34 
Visuele inspectie 52 19 4 2 77 
GSM 16 6 12 7 41 
Meetresultaten 5 3 8 
Bestek 4 1 7 
Gesprek ploegbaas/ arbeider/ 3 4 I 8 
toezichter 
Formulieren div 4 4 
Dagrapport 3 3 
Verslag vergadering 2 3 
Bestellingsfax I 
Foto's 1 
Expert 4 4 

Totalen niet-fmancieel 136 41 20 31 228 
Eindafrekening 

~ (D 3 
Verrekeningen 

cP+2 
2 

Calculatie 2 5 
Kennis van prijzen van 1 w [I] 4 
materiaal/-eel uit hoofd 
Afleverbonnen en facturen 7 7 

Totalen fmancieel 10 4 4 3 21 
249 

D = gebruik van financiele informatie naar aanleiding van grondwaterproblemen 
V= gebruik van financiele informatie naar aanleiding van het opstellen van de eindafrekening 
O= gebruik van financiele informatie naar aanleiding van een verkeerde levering van materialen 

Op basis van het gebruik van financiele informatie tijdens de observaties (weergegeven in tabel 
5.5) blijkt dat door de wertleiders niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van financiele 
informatie. Als er gebruik van gemaakt wordt dan is het vaak ten behoeve van administratieve 
doeleinden ofvoor informatievoorziening aan hoger management. Teamleiders maken meer 
gebruik van financiele informatie dan wertleiders. 

Het bovenstaande gedrag kan als volgt verklaard worden. Als een ploeg stil valt als gevolg van een 
verstoring (probleem) dan grijpt de werfleider in. Hij denkt hierbij in eerste instantie aan het weer op 
gang brengen van de ploeg, niet aan het berekenen van financiele consequenties. Hij gebruikt dus geen 
financiele informatiebronnen. Als de ploeg stil staat kost dat geld en deze moet dus zo snel mogelijk 
weer aan de gang. 
Pas in een later stadium van de uitvoering is het van belang om de financiele consequenties te bepalen, 
namelijk als er geld verhaald moet worden op de opdrachtgever ( of een andere partij die de kosten van 
het probleem moet betalen). Deze kosten worden verhaald door teamleiders of hoger management en 
niet door de werfleider. 
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6. Route naar de gewenste situatie uit het referentiemodel 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van hoofdstuk 4 en 5 bekeken hoe knelpunten verholpen kunnen 
worden. De knelpunten en kanttekeningen uit hoofdstuk 4 (figuur 6.1) worden gegroepeerd en voor 
deze groepen worden verbetervoorstellen gedaan. Daarbij speelt het gedrag van de werfleiders in geval 
van afwijkingen een rol en de invloedsfactoren (projectkenmerken) (figuur 6.2) welke in hoofdstuk 5 
zijn aangegeven. 

VI,2,3,4: gebrckaan • 
gegevens om rc:ndem.entcn 
le bepalen 
VS: OriCD.tatie terplaatse 
bcmoeilijkt juist als hct 
c:xtrahardnodi.gis 
V6: Geen prijsbewustzijn 
bij calculator bj 
offc::rtcaanvraag 
V7: G<structurecrd 
overleg ontbreekt ova 
mogclijkhcden en 
bcpcrkingen bestcl<. 

W8: Aandaohtspuntm 
bcstek wordai Diet 
omgczctin 
bewaking,posten 
W9: In ho~e wegcn 
kostm voor ondcrzoelc op 
tegen de kosten van 
vcmssingen tijdens de 
uitvoering? 

Figuur 6.1: Procesmodel met kanttekeningen en knelpunten 

• 
• 

Managerial I ~ 
Pro-actief 
reactief + 

Situationeel 
• fase project 
• orngeving 
• natuurlijke 

ornstandigheden 
• opdrachtgever 

+ + 

+ + 

Figuur 6.2: Invloedsfactoren bij het omgaan met afwijkingen 
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N20: Lea-effect 
nacalculatie is kle:in 
N21: Financiccl bcdd 
van de werf ontbrcckt 
m de periode tusscn 
de maandclijksc 
nacalculatic 
N22: Nacalculatic 
lcvcrt Diet vcldocndc 
gedctaill=dc 
informatie voor 
werfleidersen 
calculators 

UI0,11,12: Tijdens de uitvoaing wordt onges tructurcerd 
financiecl geevalueerd door wcrflci.ders, richtlijnen ontbreken. 
Ul3,14,15: Hoctercagercn op budgetoverschrijdingen door de 
wertlcider tijdcns de uitvoering is Diet vastgdegd 
U16: Nietallewcrflciders kunncninschattcn wdkeposten 
cruciaal zijn voor het financicle resultaat van de wcrf. 
Ul7,18: Hoeraigeert dewcrflcider opvcrstoringen tijdens de 
uitvocring c:n is da1 economisch vc:rantwoord? 
U19: De doorbclaste prijzen voor cigen matc:ried worde:n niet 
aangcpost. 

Infonnatie 

• beschikbaarheid 
• afgesternd op andere 

invloedsfactoren 

+ 
+ 
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• ervaring 
• achtergrond 
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Het procesmodel uit paragraaf 4.5 geeft de knelpunten en kanttekeningen weer. Figuur 6.1 bekijkend 
kan een verdeling in 3 groepen gemaakt worden namelijk knelpunten en kanttekeningen die 
betrekking hebben op: 
1. Bewaking van kosten 
2. Bijsturen op basis van beslissingen 
3. Procesverbetering 
De eerste groep bestaat uit de punten Vl tot en met V4, V7, W8, W9, UlO tot en met U12, U15, tot en 
met U 18 en N20 tot en met N22 en is gericht op de bewaking van kosten tijdens de uitvoering. 
Binnen deze eerste groep is een onderscheid gemaakt tussen bewaking met behulp van een 
standaardformulier of met bewakingsposten in BaaN. Dit onderscheid is gemaakt omdat 
bewakingsposten een rol gaan spelen in de situatie na implementatie van dit nieuwe Enterprise 
Resources Planning systeem binnen VAG. De tweede groep, bijsturen op basis van beslissingen, 
bestaat uit de punten U13 tot en met U15 en N20. Bijsturing is het vervolg op de bewaking. Bijsturen 
is het ondernemen van actie en het nemen van beslissingen naar aanleiding van bewakingsresultaten. 
Bewakingsresultaten geven budgetafwijkingen weer die ontstaan zijn als gevolg van verstoringen of 
verkeerde werkwijzen: Door de relatie tussen de groepen bijsturen en bewaking worden een aantal 
knelpunten en kanttekeningen in beide groepen behandeld. 
Tot de groep procesverbetering behoren de punten: V5, V6, W9, U16 tot en met U19, N20 en N22. 
Deze punten zorgen voor verbeteringen in de huidige manier van werken. Ook deze groep heeft een 
aantal knelpunten en kanttekeningen gemeen met de paragrafen 6.1 en 6.2. In de paragrafen 6.1, 6.2 en 
6.3 worden de drie groepen van knelpunten en kanttekeningen verder uitgewerkt en worden 
oplossingsrichtingen aangegeven. In paragraaf 6.4 wordt kort iets gezegd over BaaN. Paragraaf 6.5 
geeft tenslotte de besproken oplossingen voor de knelpunten weer in figuur 6.5. 

6. 1 Bewaking van kosten 
Het bewaken van kosten tijdens de uitvoering moet gebeuren door gegevens van de werf op een goede 
manier vast te leggen. 
Binnen de huidige werkwijze (2e helft 1999) verlopen de gegevensstromen zoals weergegeven in 
figuur 6.2. Uitgaande van deze situatie kan het vastleggen van gegevens het best gebeuren volgens de 
methode zoals weergegeven in bijlage 6 en figuur 6.3 omdat dit voor de werfleiders een bekend 
formulier is wat al eerder in gebruik geweest is en op een eenvoudige en doelmatige wijze 
budgetbewaking mogelijk maakt. Bijlage 6 geeft het formulier uit figuur 6.3 weer, ingevuld met 
behulp van Excel. 

Admin. 

(; (!Directie ~ r-. systeern 

IIIIB$ 
informatie Hoofd Infrastr. 

Project C: !) dossier 

C: ... Tearnleiders 

sturing I ~ . . • ___. 
l regel: kosten-

I ~ ~ Formulieren op b rengsten-resul taat Werfleiders 

Figuur 6.2: Informatiestromen in de huidige situatie 

Figuur 6.2 geeft aan dat de informatie van de werf door de werfleiders wordt aangeleverd en via 
diverse formulieren handmatig in het administratieve systeem en/of in het projectdossier wordt 
opgenomen. Hoger management binnen de afdeling Infrastructuur maakt gebruik van 1-regelige 
financiele informatie (kosten van de werf, opbrengsten en het resultaat) uit het administratieve 
systeem, informatie uit het projectdossier of informatie van personen (dit is aangegeven met de licht 
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gekleurde pijlen in de figuur). De dikke donkere pijlen in de figuur geven aan dat er stuurinformatie 
wordt overgedragen. Er is geen mogelijkheid voor bet management om gedetailleerdere financiele 
informatie uit bet administratieve systeem te balen dan informatie op werfniveau. 

Het formulier uit figuur 6.3 belpt de werfleider om op systematiscbe wijze de gemaakte kosten en 
bebaalde opbrengsten te vergelijken. Het formulier is in bet verleden gebruikt binnen de afdeling 
Infrastructuur maar wordt nu niet meer gebruikt of maar zeer beperkt2 [Ul 1] (zie ook paragraaf 4.3 .2. 
administratieve uitvoering / inzet en evaluatie van middelen op de werf). 

Werfleider: Pioegbaas: 
Werfnr: 1Werf: Datum : 

INZET OP WERF Hoeveelheid EP Sub-totaal 
Lanen arbeidero ( incl ploegbaas ) 
Machines 

VetVoer vradltwagens 
c:ieplader 

Opmerklngen : Totaal 

UITGEVOERDE WERKEN OP DE WERF 
POSTEN VOLGENS VOORCALCULATIE Sub-totaal 

Opmerkingen : Totaa! 

Materialen: Totaal 

Figuur 6.3: Kosten/opbrengstenfonnuher voor de werf (Danny Dewmter) 

De boeveelbeid ingezette middelen op de werfwordt met de bijbeborende eenheidsprijs uit de 
voorcalculatie ( ep) vermenigvuldigd en zo wordt een overzicbt van een beperkt aantal kosten 
verkregen (alleen de bei"nvloedbare kosten voor lonen, materiaal (beperkt), materieel en 
onderaanneming omdat alleen deze kosten in de posten uit de voorcalculatie verwerkt zijn) [U12]. 

Werftelder: Ploegb■H : WD 51 I 120 
Werfnr : Wort : Week: 12 Datum: 

l~EIQeWEBE H(Bl.tleid EP Uren Sub-totaal 
Lonen arbeideni ( ind ploegbazen en machinisten) 5 965 8,25 39.806 
Machines A EC 230 ( rupakraan ) 920 8,25 0 

A EC 300 ( rupakraan ) 1.250 8,25 0 
A EC 450 ( "4>ol<caa,1) 1.520 8,25 0 
LA900 { bandenkraan ) 1 660 8,25 5.445 
niveHeuse 1.105 8,25 0 
sleuvenwala 300 8,25 0 
DYN CA 15 ( trilwals cnkelrol ) 685 8,25 0 
HAMM VB ( trilwahs dubbelrol asfalt} 660 8,25 0 
86SS ( bilwala dubbelrol klein ) 195 8,25 0 
B20R ( bandenwals asf niSJW ) 685 8,25 0 
DYN 1500 ( finiaher) 1.675 8,25 0 
GOM COM { betonmachine ) 1.500 8,25 0 
WJR SP50 ( betcM1achine) 2.420 8,25 0 
FIAT FR12 ( laadschcp banden ) 500 8,25 0 

Vervoer vrachtwagens 1 1.600 10,00 16.000 
d!eplader 2.500 8,25 0 

Opmerklngen : zandcement klinkers besteld gelcvcrd zandcement buizen maar cp bon zandcement klinkers Tctaa! 
> rendementavcrlies klinkermannen A 61.251 

Figuur 6.3a: Ingevuld kostenformulier inzet werf 

Dit beperkte aantal kosten vormt geen probleem bij bet bewaken van kosten/ budget door de 
werfleider (kijken of de buidige werkwijze kostendekkend is) maar er moet rekening worden 
gebouden met de beperking als deze infonnatie voor meerdere mensen toegankelijk gemaakt gaat 

2 Recentelijk worden ingevulde fonnulieren besproken tijdens de wekelijkse werfvergadering van een van beide 
teamleiders. 
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worden. Ook moet iedere werfleider dezelfde kosten meenemen in zijn berekeningen als deze gebruikt 
gaan worden door mensen anders dan de werfleider zelf. 

Aan de opbrengsten kant van de werf (figuur 6.3 : uitgevoerde werken op de werf en figuur 6.3b) 
worden posten uit de voorcalculatie gegeven ( eventueel enkele posten samengenomen) waaraan 
gewerkt is gedurende de periode waarover de inzet van middelen is weergegeven. Op basis van de 
voorcalculatie wordt gekeken hoeveel geld besteed mag worden volgens het gecalculeerde [UlO]. 
Door het bijhouden van deze posten kan de werfleider in detail ( op calculatiepost-niveau) zien waar 
het financieel goed of fout gaat op zijn werf. 

UIIOE~QEBQEWEBKE~ oe DE WERE ( enkel lonen en rnaehineG" ) 
POSTEN VOL.GENS VOORCALCULATIE Sub-totaal B 

b ] N 
!!, 6 i< g ll 

"' 1 "' ~ ii e: .• ii g g 

] j ~ § ] 'E" j 
i ] t t 

~ ,, ,, E 

~ ~ ~ ~ m _g ~ :; i 
76 24 232 2.730 40 50 0 so EP 
12 12 12 5 215 215 0 HOEVEELHEIO 

912 290 2.779 13.652 8.571 10.725 0 0 0 0 0 0 0 36.930 
Opmerklngen : zagen kliMen. 

Ftguur 6.3b: Voorbeeld mgevuld opbrengstenformulier mtgevoerde werken op de werf 

Deze kennis kan hij gebruiken om ervaring op te doen en zijn werfbij te sturen indien nodig [Ul6, 
N2l]. Ook is deze gedetailleerde informatie nuttig voor de calculators bij de bepaling en evaluatie van 
rendementen waarmee gecalculeerd wordt. Het gebruik van posten uit de voorcalculatie heeft echter 
wel het nadeel dat het soms te gedetailleerd weergeeft wat uitgevoerd is. De administratie van de 
gedetailleerde informatie kost veel tijd en de informatie heeft weinig extra waarde ten opzichte van 
iets minder gedetailleerde informatie ( op bijvoorbeeld op bewakingspost niveau, dit wordt verderop in 
deze paragraafbehandeld). 
De kosten van de inzet van middelen en de opbrengsten ervan worden tenslotte van elkaar afgetrokken 
en het zo verkregen saldo geeft aan of er binnen het gestelde budget is gebleven. 
Tijdens sommige uitvoeringsprocessen kunnen materiaalbesparingen behaald worden welke nog in het 
saldo verrekend worden zoals in figuur 6.3c is weergegeven voor besparingen van zandcement bij het 
leggen van buizen. 

Postnr. Fr. I m3 normaal werkelijk bespaard 
m3 m3 

IZ/C riool 1615,16 71 ,1 60 17928,276 
F1guur 6.3c: Voorbeeld matenaalbespanngen 

Het verkregen saldo geeft alleen aan wat al gebeurd is, het is dus belangrijk deze berekening frequent 
te maken zodat snel ingegrepen kan worden indien dit nodig is. Frequent kan betekenen dagelijks als 
er elke dag verschillende soorten activiteiten worden uitgevoerd (bijvoorbeeld de ene dag glijbekisting 
zetten, de volgende dag sierbestrating maken en nog een dag later asfalt plaatsen) maar kan ook 
wekelijks zijn indien er een lange periode hetzelfde soort werk gedaan wordt (bijvoorbeeld alleen 
maar rioleringsbuizen met dezelfde diameter leggen). Ook persoonskenmerken van de werfleider 
(bijvoorbeeld ervaring) moeten meegenomen worden in de frequentie van berekenen [U16].Als een 
werfleider door zijn geringe ervaring niet goed kan inschatten of zijn werf kostendekkend bezig is, dan 
kan hij dit beter inschatten door het kostensaldo vaak (dagelijks) te berekenen. 
Het invullen van het formulier kan een probleem zijn voor de werfleider. Als ervaren werfleiders 
meerdere werven hebben dan is het voor hen niet altijd mogelijk om dagelijks voor alle werven een 
formulier in te vullen. Ze kunnen afwezig zijn op een werf of andere zaken te doen hebben waardoor 
het niet mogelijk is het formulier in te vullen. Het invullen van zo 'n formulier hoeft niet meer dan 10 a 
15 minuten te duren. Deze werfleiders kunnen in zulke gevallen de ploegbazen vragen het formulier in 
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te vullen of ze kunnen een schatting maken van de kosten en het forrnulier op een later tijdstip 
invullen. Als ervaren werfleiders op basis van hun inzicht en ervaring goed (denken te) weten wat ze 
doen en wat er gebeurt op de werf dan moet hen de mogelijkheid gegeven worden die schatting te 
maken. Aan het eind van de maand kan steekproefsgewijs bekeken worden in welke mate de schatting 
van de ervaren werfleiders afwijkt van het door de administratie berekende kostensaldo (alle direct aan 
de werf toewijsbare kosten plus een toeslag van 7% voor algemene kosten, zie ook paragraaf 4.3-
boekhouding en facturatie), en kan zodoende beoordeeld worden of zeal dan niet gedwongen moeten 
worden om het forrnulier gedisciplineerd in te vullen zonder te schatten. 
Bovenstaande mogelijkheid voor ervaren werfleiders tot het maken van een schatting van kosten 
wordt ingegeven door het feit dat administratieve inspanningen ten koste gaan van het aanwezig zijn 
op de werf. De beschikbare tijd voor ad hoc sturende activiteiten door de werfleider buiten op de werf 
wordt dus verrninderd naar mate de werfleider administratief zwaarder belast wordt. Als de sturende 
activiteiten op de werf afnemen kan dat een toename van kosten betekenen door verrninderde 
prestaties op de werf. Het gebruik van, door administratieve inspanning, beschikbaar gekomen data ter 
beoordeling en optimalisering van de werkwijze kan echter ook kostenbesparingen opleveren. 
Het schatten van kosten en opbrengsten kan alleen gebeuren door ervaren werfleiders omdat er sprake 
moet zijn van een gedegen inzicht in gemaakte kosten bij de werfleider. Dit moet geevalueerd worden, 
om te voorkomen dat het schatten van kosten tot acties leidt die niet het gewenste effect hebben 
(kostenbeheersing en uiteindelijk een optimaal financieel resultaat) [UlO]. 

Enterprise Resource Planning (ERP) binnen VAG 

Binnen VAG wordt momenteel gewerkt aan de implementatie van een nieuw ERP softwarepakket 
genaamd BaaN IV. De nieuwe situatie met betrekking tot inforrnatiestromen is weergegeven in figuur 
6.4. Het huidige administratieve systeem wordt vervangen door BaaN, waarbij ook een deel van het 
huidige projectdossier in BaaN gevoegd gaat worden (de calculatie). 
Hoe inforrnatie binnen BaaN verwerkt gaat worden is beschreven in paragraaf 6.4 en bijlage 12. Hoe 
de inforrnatie ingevoerd gaat worden in BaaN is nog niet bekend. Bij Heijmans in Nederland (HIM) 
wordt daar een tool voor gebruikt wat op Excel is gebaseerd namelijk Bouwplaatsautomatisering 
(Bpa). Een van de veranderingen in het nieuwe systeem is onder meer de toegankelijkheid van 
inforrnatie voor directie afdelingshoofd en teamleider zonder dat daarbij de werfleider persoonlijk 
geraadpleegd moet worden (dit kan natuurlijk wel). BaaN biedt de mogelijkheid aan het management 
om in te zoomen op financiele inforrnatie indien dat gewenst is. 

ml$ 
Directie' B 

A 
informatie Hoofd Infrastr. ~ A 

C: N 
Teamleiders 

C: ... 
I ~ J: sturing 

I Werfleiders ~ ~ Bpa? 
Handmatig? 
.. . ? 

Figuur 6.4: Inforrnatiestromen in de situatie met BaaN IV 

Ter voorkoming van een te grote administratieve belasting moet de werfleider, ook in de nieuwe 
situatie met BaaN, niet in posten uit de voorcalculatie rapporteren maar op een minder gedetailleerd 
niveau. Voor een optimale inforrnatievoorziening aan calculators met betrekking tot 
rendementenevaluatie moet de inzet van middelen zo gedetailleerd mogelijk worden vastgelegd. Voor 
de tussentijdse kostenevaluatie door de werfleider maakt het in principe niet uit of de werfleider alle 
posten uit de voorcalculatie meeneemt of niet, zolang het verschil tussen zijn eigen berekening van 
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kosten en opbrengsten en de totale som aan het eind van de maand ( door de administratie berekend) 
maar niet te groat is [U12, N21]. 
Binnen BaaN is het mogelijk om kosten te bewaken met behulp van bewakingsposten. De mate van 
detaillering van de bewakingsposten is vrij in te vullen binnen BaaN en is van belang voor het gebruik 
van door de werfleider vastgelegde data in de rest van de organisatie (teamleiders, afdelingshoofd, 
directie, calculators, ... ). 

Bewakingsposten zijn posten met behulp waarvan de projectvoortgang bewaakt wordt. Kosten die 
gemaakt zijn (voor posten uit de voorcalculatie) warden toegekend aan bewakingsposten. Er wordt 
gerapporteerd in bewakingsposten zodanig dat gezien kan warden wat de inkomsten en de uitgaven 
zijn binnen die bewakingsposten. Bewaking kan gebeuren door posten te waarderen in geld of in 
andere eenheden zoals uren. Het vaststellen van de bewakingsposten is een belangrijk onderdeel van 
de kostenbewaking. Het niveau van detaillering van de bewakingsposten heeft namelijk gevolgen voor 
de bruikbaarheid van de verkregen informatie en de belasting van onder anderen de werfleider bij het 
vastleggen van de kosten- en opbrengstengegevens van de werf [Vl , V2, V3, V4]. 
De twee uiterste vormen van detaillering van de bewakingsposten zijn het bewaken op projectniveau 
(minst gedetailleerd) en het bewaken op voorcalculatiepost niveau (meest gedetailleerd). 

In het geval van bewakingsposten op projectniveau wordt het hele project als een bewakingspost 
genomen. Dit is de huidige situatie. Voordeel hierbij is dat alle kosten op die bewakingspost geboekt 
worden en het invoeren van gegevens dus weinig tijd kost. De bruikbaarheid van de gegevens is echter 
klein. Er is een overzicht van kosten en opbrengsten van de werf maar er is geen inzicht ( op basis van 
de bewakingsposten) in de opbouw van de kosten en opbrengsten binnen het project (welke 
activiteiten zorgen voor welke kosten en opbrengsten?). De gegevens kunnen bij bewakingsposten op 
projectniveau ook niet gebruikt worden om bijvoorbeeld de rendementen waarmee gecalculeerd wordt 
te evalueren of om onervaren werfleiders inzicht te geven in de kosten van verschillende fasen en 
activiteiten in de uitvoering [Ul 7]. 
Als bewakingsposten worden vastgesteld op het niveau van de posten uit de voorcalculatie dan kan de 
informatie die de bewakingsposten leveren wel gebruikt worden om rendementen te evalueren in 
tegenstelling tot het bewaken op projectniveau [V4]. De administratieve taak wordt echter veel 
zwaarder in dit geval. Ter illustratie het volgende voorbeeld: 
Het leggen van een bepaald soort buizen met een bepaalde diameter kan in de voorcalculatie 
gemakkelijk bestaan uit 30 posten waaronder bijvoorbeeld 1.uitgraven sleuf 2. plaatsen fundering 
3 .meerprijs voor het vervangen van de fundering van zand door zandcement 4. plaatsen buis met 
diameter 600 mm 5. plaatsen omhulling 6. meerprijs plaatsen omhulling zandcement 7 .... 
Het kan ook gemakkelijk voorkomen dat er op een dag door een ploeg buizen worden gelegd van 
verschillend materiaal en met drie of vier verschillende diameters. Dit zou dus betekenen dat degene 
die de gegevens van 2 diameters en 2 materialen invoert in bewakingsposten (de werfleider) zo'n 120 
posten uit de voorcalculatie moet opnemen op de werf en administreren. Dit is een onaanvaardbare 
administratieve belasting van de werfleider. 

Vaste en projectspecifieke bewakingsposten 
Detaillering van bewakingsposten op een niveau tussen de twee uitersten in is de beste oplossing 
omdat zowel de administratieve inspanning als de gedetailleerdheid van gegevens van belang zijn. 
Deze twee conflicteren zodat de extreme situaties geen van beide gerealiseerd zouden moeten worden. 
In de tussenvorm wordt gedacht aan een aantal vaste bewakingsposten voor ieder project (van een 
bepaalde grootte), die gebaseerd zijn op hoofdstukken uit het standaardbestek 250. 
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Tabel 6.1: Hoofdstukken uit het standaardbestek 250 
Hoofdstuk I - Algemene administratieve voorschriften Hoofdstuk VIII - Lijnvormige elementen 
Hoofdstuk II - Algemene bepalingen Hoofdstuk IX - Allerhande werken 
Hoofdstuk III - Materialen Hoofdstuk X - Signalisatie 
Hoofdstuk IV - Voorbereidende werken en grondwerken Hoofdstuk XI - Groenaanleg en groenonderhoud 
Hoofdstuk V - Onderfunderingen en funderingen Hoofdstuk XII - Onderhouds- en herstellingswerken 
Hoofdstuk VI - V erhardingen Hoofdstuk XIII - Werken aan waterlopen 
Hoofdstuk VII - Rioleringen en afvoer van water Hoofdstuk XIV - Metingen en proeven 

Niet alle hoofdstukken worden regelmatig gebruikt en hebben een even grote impact op de gemaakte 
kosten binnen een project. De volgende posten worden regelmatig gebruikt binnen de projecten van de 
afdeling Infrastructuur: 
• Voorbereidende werken en grondwerken, 
• Rioleringen, 
• Funderingen 
• Verhardingen 
Binnen de hoofdpost verhardingen kan een onderscheid gemaakt worden tussen beton, asfalt en 
klinkers. Dit vanwege de inrichting van de organisatie binnen V AG met betrekking tot de 
specialisatieploegen waarin de diverse arbeiders werken en de hoge kosten van het materiaal wat 
binnen die hoofdposten wordt gebruikt (asfalt en beton) [UlO, N21]. Door het gebruik van vaste 
bewakingsposten wordt een beeld gegeven van de verdeling van kosten over de werf. Gegevens 
worden door iedere werfleider consequent toegekend aan de juiste bewakingspost doordat deze posten 
bij ieder project gebruikt worden. 

Naast het deel vaste bewakingsposten kunnen enkele bewakingsposten specifiek voor een project 
worden gedefinieerd. Deze kunnen worden gebruikt om de rendementen te evalueren of om de 
aandachtspunten uit het bestek expliciet op te nemen in de kostenbewaking [V7, W8]. Elke werf 
maakt in principe gebruik van dezelfde vaste bewakingsposten en de administratieve belasting van de 
werfleider ( die de informatie van de werf invoert) is niet te groot indien op basis van het formulier van 
figuur 6.3 gewerkt wordt. In dit geval moet de rubriek "posten volgens voorcalculatie" worden 
vervangen door "bewakingsposten". De projectspecifieke bewakingsposten verschillen per werf en 
zullen gedetailleerder zijn dan de vaste bewakingsposten. Naast de projectspecifieke posten zullen ook 
omgevingskenmerken en dergelijke (zoals vermeld in paragraaf 5.2 en figuur 6.2) moeten worden 
vastgelegd omdat deze van invloed zijn op de rendementen. De projectspecifieke posten zullen dus 
administratief meer tijd vragen van de werfleider en daarom mag maar een beperkt aantal 
projectspecifieke posten gebruikt worden op een werf [N20, N22]. 

Door de aandachtspunten van het bestek (vastgelegd in de lijst aandachtspunten bestek en opgenomen 
in het projectdossier) te verwerken in projectspecifieke bewakingsposten wordt de lijst met 
aandachtspunten structureel gebruikt tijdens de uitvoering waardoor een beter financieel resultaat 
bereikt kan worden omdat de aandacht van de werfleider gegarandeerd op de aandachtspunten gericht 
blijft [V7]. Dit heeft een positieve uitwerking op het financiele resultaat van de werf omdat financiele 
risico's onderkend worden en financiele mogelijkheden benut indien deze opgenomen zijn in de lijst 
aandachtspunten [W8]. lndien de (projectspecifieke) bewakingsposten frequent genoeg in BaaN 
verwerkt worden (korte periode tussen het invoeren van data in BaaN) kan onmiddellijk opgemerkt 
worden dat financieel kritische acties hun budget overschrijden. Dit is dan niet alleen bekend bij de 
werfleider maar ook bij hogere managementniveaus indien zij inzoomen op de specifieke 
bewakingsposten en kan tijdig corrigerende actie ondemomen worden. 

Als voor de aanvang der werken bekend is dat ingezoomd zal gaan worden tijdens de uitvoering dan 
moet de werfleider de in te zoomen bewakingsposten al gedetailleerder vastleggen (projectspecifiek 
maken). Eventueel zou dit vastleggen kunnen gebeuren door van een vaste bewakingspost een 
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projectspecifieke te maken. Als tijdens de uitvoering blijkt dat meer informatie gewenst is naar 
aanleiding van de kosten binnen een bepaalde bewakingspost dan kan ook tussentijds overgegaan 
worden tot een gedetailleerdere vastlegging. Het overgaan naar meer detaillering in bewakingsposten 
moet niet altijd vanaf het begin van het project gebeuren vanwege de administratieve belasting die dit 
met zich mee zal brengen. 
Als de mogelijkheid er is om tussentijds in te zoomen en extra gedetailleerd te gaan bewaken dan mag 
de hoeveelheid tijd tussen opeenvolgende rapportages (review periode) vanaf de werf niet te groot 
zijn. Indien deze periode groter dan een week is dan is het waarschijnlijk dat corrigerende actie te laat 
komt. De review periode moet afgestemd worden op de looptijd van het project en de daarmee 
samenhangende verschillende activiteiten die uitgevoerd worden ( enkel riolering leggen of elke dag 
wat anders). Ook is van belang hoe gedetailleerd de bewakingsposten gekozen zijn (op projectniveau 
of calculatiepost niveau). De review periode mag niet te klein zijn omdat werfleiders niet zo vaak het 
kantoor bezoeken, zij komen echter minstens eens per week binnen voor de werfleidersvergadering. 

Het tussentijds (tussen de maandelijkse rapportages van de adminstratie in) bewaken van kosten is 
alleen zinvol (zeker op korte termijn) indien de tussentijdse rapportage door de werf1eider een 
betrouwbare weergave is van de gemaakte kosten en opbrengsten welke op basis van binnengekomen 
facturen en de vorderingsstaat vastgesteld kunnen worden. Het garanderen van een betrouwbare 
tussentijdse rapportage kan gedaan worden door periodiek steekproefsgewijs een aantal ingevoerde 
rapportages te vergelijken met hetgeen de administratie aan facturen en vorderingsstaten heeft 
binnengekregen. Bij het tussentijds bewaken door de werfleider moet gezorgd worden dat hij bewaakt 
op kosten die hij zelf kan beYnvloeden (materieel, lonen, materiaal, onderaanneming) zodat bijsturing 
op korte termijn effect heeft. 

Afwijkingen zijn van invloed op het financiele resultaat van een werfvanwege hun invloed op de 
prestatie op de werf maar er is niet altijd een budget voor vastgesteld. Ze zijn daarom moeilijk na te 
calculeren. Er dient voor iedere uitgevoerde handeling bekend te zijn (bij de werfleider) wie de 
handeling betaalt en wat het budget is om de invloed van afwijkingen op het projectresultaat te kunnen 
vaststellen [W9, U18]. 

Ingegeven door de beboefte aan projectbewaking en de implementatie van BaaN moeten ter 
bebeersing van kosten bewakingsposten worden gedefinieerd. Bewakingsposten zijn nuttig voor de 
bogere managementniveaus zoals afdelingshoofd en directie en ook voor teamleiders omdat 
bewakingsposten bet mogelijk maken om op geaggregeerd niveau (financiele project-) gegevens te 
bekijken en in te zoomen (zonder contact op te nemen met de werfleider) als dat gewenst is [N21]. Het 
gebruik van bewakingsposten is niet altijd noodzakelijk. Er moet vastgesteld worden bij welke 
omvang van projecten een uitgebreide administratie (bewakingsposten) moet worden gevoerd [U15]. 
Voor kleine (financieel) ofkorte projecten (denk aan onderaanneming) weegt de administratieve 
inspanning niet op tegen de opbrengsten uit de nacalculatie. Of de inspanning opweegt tegen de baten 
kan alleen bepaald warden na een periode van administreren. 

6.2 Bijsturen op basis van beslissingen 
N aar aanleiding van de resultaten van de kostenbewaking zoals besproken in paragraaf 6.1 kunnen 
projecten bijgestuurd worden. Bijsturen is het ondememen van actie en bet nemen van beslissingen 
naar aanleiding van bewakingsresultaten. Bewakingsresultaten kunnen budgetafwijkingen weergeven 
die ontstaan zijn als gevolg van verstoringen ofverkeerde werkwijzen. 

De werfleider is degene die moet signaleren als er zaken over budget gaan. Hij moet dan ook zijn 
prestaties aan de hand van het budget bijbouden met bebulp van het formulier uit figuur 6.3 en/of 
bewakingsposten. Als bet budget overschreden wordt dan moet de teamleider ingelicht worden ( ook 
als er budget over blijft, dat is niet zo erg maar rendementen moeten eventueel aangepast worden) 
[Ul3 , U14]. Dit gebeurt in de huidige werkwijze. Echter niet voor alle overschrijdingen van budget 
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boeft de teamleider in actie te komen. Alleen als er overschrijding is van bepaalde grootte is dat nodig. 
Deze mate van overscbrijding moet gespecificeerd worden in een percentage van bet totale 
uitgevoerde werk bijvoorbeeld 10% [Ul5]. Dit gebeurt momenteel niet expliciet, de teamleider boudt 
er wel rekening mee. De teamleider moet ingelicbt worden omdat hij op basis van zijn ervaring de 
aangewezen persoon is om de situatie van budgetoverschrijding te verbeteren indien dit het gevolg is 
van een verkeerde werkwijze. Indien door een aantal verstoringen een budgetoverschrijding optreedt 
kan een werfleider dit zelf oplossen. Wie binnen V AG in welke gevallen primair beslist en actie 
ondemeemt naar aanleiding van bewakingsresultaten is weergegeven in tabel 6.2. Overleg met de 
overige betrokkenen is er altijd. 

Tabel 6.2: Rolverdeling met betrekking tot beslissingen 
Keuze werkwijze Wijzigingen tijdens Verstoringen tijdens 
voorafgaand aan uitvoering uitvoering uitvoering 

Werfleider X 
Teamleider X X (X) 
Af delingshoof d (X) (X) 

De weergegeven (X) uit tabel 6.2 geeft aan dat deze mensen meebeslissen als de primaire beslisser dat 
vraagt. Deze manier van beslissen is goed alleen warden de genomen beslissingen en de gevolgen 
daarvan niet vastgelegd. [N20]. 
In boeverre de werfleider in staat is om beslissingen te nemen in geval van verstoringen is afhankelijk 
van de invloedsfactoren die bet project kenmerken (zie figuur 6.2 en paragraaf 5.2). Hierbij moet 
onder meer gedacht worden aan ervaring van de werfleider, natuurlijke omstandigheden en 
beschikbare informatie om te beslissen over oplossingen voor de budgetoverschrijding. De natuurlijke 
omstandigheden en de ervaring van de werfleider zijn vaste omstandigbeden van bet project. Een 
mogelijke bijdrage aan de verbetering van bet systeem van kostenbeheersing is door de 
informatievoorziening aan de behoeften van de werfleider aan te passen. 
In het beste geval zou een stappenplan ontwikkeld kunnen worden dat voor elke mogelijke verstoring 
aangeeft hoe door de werfleider gereageerd moet worden [U14]. Dit stappenplan zou echter voor elke 
werfleider anders zijn omdat elke werfleider zijn eigen capaciteiten beeft ( een ervaren werfleider kan 
meer problemen zelf oplossen dan een onervaren werfleider). Ook zou het stappenplan voor elke werf 
anders zijn omdat elke werf zijn eigen natuurlijke omstandigheden, omgevingskenmerken en 
opdrachtgever heeft (bij een strenge toezichter moeten problemen misschien anders opgelost worden 
dan bij een soepele toezichter). Het aanpassen van het stappenplan aan alle invloedsfactoren is nodig. 
Op dit moment is dat echter nog niet mogelijk omdat op basis van dit afstudeeronderzoek nog niet 
voldoende kennis van de invloedsfactoren is ontwikkeld. 

6.3 Procesverbetering 
In de paragrafen 6.1 en 6.2 zijn een groot aantal kanttekeningen en knelpunten uit hoofdstuk 4 aan de 
orde gekomen alsmede de invloedsfactoren uit hoofdstuk 5. In deze paragraafworden 
oplossingsrichtingen gegeven voor nog niet behandelde (aspecten van) knelpunten. 

Vaststellen van winstgevendheid van uitvoeringsfasen 
Door bet gebruik van vaste bewakingsposten ontstaat een overzicht van de verdeling van kosten over 
de verscbillende bewakingsposten. Door deze kostenverdeling bij te houden voor meerdere projecten 
ontstaat kennis over de financieel betere en slechtere fasen in een project. Deze informatie kan 
gebruikt warden bij het selecteren van projecten waarop ingeschreven wordt en door gericht actie te 
ondememen op financiele probleemgebieden in de uitvoering. Meer informatie over die gebieden kan 
verkregen warden door het verder detailleren van bewakingsposten. 
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Bei'nvloedbare kosten 
In paragraaf 6.2 werd gesproken over het bewaken van kosten die de werfleider zelf kan beinvloeden. 
Echter, ook niet-beinvloedbare kosten zijn interessant om mee te nemen. Hiermee worden kosten 
bedoeld zeals projectleiding, werfleiding, werfkeet (zie bijlage 2 checklist werfkosten kopje B). Deze 
kosten zijn tijdsafhankelijk en hierop kan worden bespaard als de werf eerder afgerond wordt dan 
gepland. De werfleider heeft geen directe invloed op deze kosten maar kan wel indirect zorgen dat 
deze kosten niet onnodig groot worden ( door de werf op te leveren). Door de werfleider attent te 
maken op deze kosten kan hij misschien zorgen voor besparingen. 

Bijhouden projectkenmerken 
Door het bijhouden van de projectkenmerken kan in de toekomst het resultaat van het sturen van de 
invloedsfactoren gekwantificeerd worden [Ul 7, U18, N20, N22]. 
Door het vastleggen van deze projectkenmerken kunnen na verloop van tijd de meest invloedrijke 
factoren geidentificeerd worden en kunnen deze factoren bestuurd worden [Ul8, N20, N22]. 
Bijvoorbeeld het toewijzen van een werf met makkelijke natuurlijke omstandigheden aan een 
onervaren werfleider zodat deze ervaring op kan doen zonder dat het financiele resultaat er te zeer 
o~der lijdt (dit wordt geevalueerd op basis van de winstgevendheid van uitvoeringsfasen). Vast te 
leggen projectkenmerk zijn bijvoorbeeld de naam van de werfleider, de toegepaste werkwijze, het 
aantal wijzigingen en verstoringen, de genomen maatregelen bij wijzigingen en verstoringen en het 
effect van de maatregelen op het resultaat. Projectkenmerken zeals de managementstijl (zie figuur 6.2) 
zijn echter moeilijk vast te leggen en daarom niet bruikbaar in de praktijk. 

Ervaring werfleider 
Een van de invloedsfactoren uit hoofdstuk 5 die het financiele resultaat zeker beinvloedt is ervaring 
van de werfleider [Ul 7, Ul 8]. Ervaring moet op korte termijn toegankelijker gemaakt worden voor 
onervaren werfleiders om zodanig een beter projectresultaat te krijgen. Dit kan gebeuren door 
cursussen zeals bijvoorbeeld de cursus standaard bestek welke afgelopen winter is verzorgd. Ook 
tijdens vergaderingen moet meer aandacht zijn voor best-practices inzake problemen op werven. 
Hiermee is recent gestart door systematische projectevaluaties tijdens maandvergaderingen van de 
afdeling Infrastructuur. Ook de tijdens dit afstudeeronderzoek ontwikkelde "Werk wijzer 
Infrastructuur" moet bijdragen tot een meer gestructureerde aanpak van problemen door onervaren 
werfleiders. 
Naast cursussen en vergaderingen kunnen werfleiders ook bewakingsgegevens gebruiken (vastgelegd 
tijdens de tussentijdse budgetbewaking zie paragraaf 6.1) om te bepalen hoeveel tijd of geld bepaalde 
activiteiten gekost hebben bij bepaalde werkwijzen in het verleden ( ervaring opdoen/vastleggen) 
[U16]. Werkwijzen kunnen zodoende aangepast worden of de werkwijze op hun huidige werfkan 
bepaald worden. Nacalculatie maakt het mogelijk om werkwijzen te evalueren en zodoende financieel 
gezien efficienter te gaan werken [W9, N20, N22]. 
Afhankelijk van de ervaring van een werfleider moet hem andere informatie aangereikt worden. Een 
werfleider die onervaren is moet door de teamleider gestuurd worden in technisch uitvoerende zaken 
op de werf De teamleider zal op een werfvan een onervaren werfleider meer invloed uitoefenen op 
het bepalen van de werkwijze dan op een werf van een ervaren werfleider. Doordat de teamleider dit 
moet doen is het belangrijk dat de werfleider frequent kostenbewakingsgegevens doorgeeft. De 
werfleider leert van de beslissingen die de teamleider neemt, de teamleider moet dit dan wel goed 
onderbouwd uitleggen aan de werfleider. 
Na een periode van vastleggen van bewakingsgegevens kan met behulp van deze gegevens 
kwantitatiefbepaald worden wat de invloed van de verschillende invloedsfactoren is op het financiele 
resultaat van het project. Dit inzicht wordt daarna gebruikt om de invloedsfactoren gericht te sturen. 
Verder onderzoek naar de invloedsfactoren en hun (kwantitatieve) invloed is aanbevolen. 
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Prijsbe wustzijn calculator 
Het probleem bij het prijsbewust maken van calculators bij offerteaanvragen is dat de aankoopdienst 
en de calculators voor verschillende soorten producten een offerte aanvragen. De aankoopdienst voor 
"standaard" zaken, de calculators voor projectspecifieke zaken (zie bijlage 13-1 procesbeschrijving 
voorcalculatie). De calculators kunnen niet prijsbewuster gemaakt worden vanwege de 
projectspecifieke zaken die slechts zelden besteld worden en dus niet voldoende bekend zijn. Indien 
projectspecifieke zaken ingekocht moeten worden die al eerder gekocht zijn dan is de destijds betaalde 
prijs vaak niet meer representatief vanwege prijsfluctuaties in de tussentijd. Het laten aanvragen van 
offertes voor projectspecifieke zaken door de aankoopdienst geeft ook geen beter prijsbewustzijn 
vanwege de lage bestelfrequentie van deze zaken [V6]. 

Orientatie ter plaatse voor aanvang uitvoering 
Het ter plaatse bekijken van een project door de calculator is door tijdgebrek moeilijk te realiseren in 
een markt met weinig opdrachten [VS] (zie paragraaf 4.1.3 bekijken situatie ter plaatse). Doordat de 
calculator in deze marktsituatie veel aanbestedingen moet calculeren en ook extra scherp (lage 
prijsstelling is noodzakelijk in verband met de slechte markt) is er vaak weinig tijd om de situatie ter 
plaatse grondig te bekijken. Dit is echter wel nodig om een goed gefundeerde voorcalculatie te maken. 
Gegevens van behaalde rendementen en toegepaste werkwijzen in het verleden maken het makkelijker 
om een voorspelling te doen over de te realiseren rendementen van een werf. Of dit ook extra tijd gaat 
opleveren ( om te besteden aan het ter plaatse bekijken van een nieuw project) kan pas vastgesteld 
worden als er nagecalculeerd gaat worden. 
Door middel van nacalculatie kan vastgesteld worden welke activiteiten voor V AG geld opbrengen en 
welke niet (bewakingsposten). Door hiermee rekening te houden bij de selectie van projecten waar een 
inschrijving voor gemaakt gaat worden kan een scherpere selectie gemaakt worden· uit het aangeboden 
werk en zodoende de werkdruk van calculators in een krappe markt worden verlicht. 

Doorbelasting materieelkosten 
Tot slot moeten de prijzen van materieel die doorgerekend worden aan werven periodiek aangepast 
worden (bijvoorbeeld eens per half jaar). Hiermee wordt gegarandeerd dat de doorbelaste 
materieelprijzen niet onbewust zorgen voor een te hoge of te lage inschrijfprijs bij aanbesteding [Ul9]. 

6.4 BaaN 
Binnen V AG werkt men momenteel aan de implementatie van een nieuw Enterprise Resources 
Planning systeem (ERP). Dit is het BaaN systeem wat ook bij Heijmans in Nederland gebruikt gaat 
worden ( en wordt). Dit is voor V AG aangevuld met enkele speciale modules voor de Belgische 
situatie. Een uitgebreide beschrijving van dit systeem met betrekking tot kostenbeheersing is 
opgenomen in bijlage 12. 
Binnen het nieuwe ERP systeem is het gebruik van bewakingsposten mogelijk. BaaN heeft de 
mogelijkheid tot het geven van kostenoverzichten. Deze overzichten kunnen weergegeven worden op 
elk gewenst niveau van detaillering, van projectniveau tot op calculatiepost niveau. Iedereen binnen de 
organisatie kan de informatie eruit halen op het niveau dat hem past. BaaN moet echter ook gevoed 
worden met gegevens en daarbij is de mate van detaillering van in te voeren gegevens van belang voor 
de hoeveelheid tijd die het invoeren gaat kosten. Met of zonder BaaN, de werfleiders moeten de 
voortgangsgegevens van hun werf aanleveren. Hiermee moet terdege rekening gehouden worden want 
tijd die werfleiders besteden aan administratie kunnen ze niet besteden aan het aansturen van arbeiders 
op de werf. De verwerking van de ingevoerde gegevens tot overzichten wordt met BaaN 
vergemakkelijkt. De detaillering van de overzichten moet echter wel aangepast worden aan de 
gebruiker. 
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6.5 Procesmodel met op/ossingen 
In figuur 6.5 zijn de in dit hoofdstuk genoemde oplossingen weergegeven in het procesmodel. 

Vl ,2,3,4: Gegevens 
worden toegankelijk in 
BaaN en vastgelegd met 
behulp van project
specifieke 
bewakingsposten (PSBP) 
V5: Met behulp van 
bewakingsposten (BP) 
en het vastleggen van 
bewakingsgegevens 
wordt inzicht verkregen 
in financieel sterke 
kanten van een project 
Zo kan een betere 
selectie van te calculeren 
werken gemaakt worden 
waardoor de werkdruk 
van calculators afneemt. 
V7: Lijst met 
aandachtspunten bestek 
wordt opgenomen in 
PSBP en blijt zodoende 
onder de aandacht van de 
werfleider. 

W8:ZieV7. 
W9: Een leer-effect 
wordt bereikt door de 
opgetreden afwijkingen 
tijdens uitvoering vast te 
leggen en daarbij de 
gevolgde oplossing en 
kenmerken van het 
project. 

Figuur 6.5: Oplossingen in projectcyclus 
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I''--------' 
N20: Bepaalde gegevens 
vanprojecten moeten 
vastgelegd worden 
(bewakingsresult., 
projectkenmerken., 
afwijkingen, . .. ). Deze 
gegevens moeten 
toegankelijk zijn. 
N2 l: gebruik BP-en en voer 
deze gegevens frequent in, 
inBaaN. 
N22: PSBP 

UI0,11: In eerste instantie kan het formulier uit figuur 6.3 
door elke werfleider gebruikt worden al dan niet tegelijk met 
BP-ten. Dit is afhankelijk van de implementatie en voeding 
van BaaN. De Werk wijzer lnfrastructuur geeft aanwijzingen 
voor de werfleider op dit gebied. 
U 12: De kosten die de werfleider moet meenemen in zijn 
evaluatie moeten door hem bei:nvloedbaar zijn. Daamaast 
moet iedere werfleider dezelfde definitie hanteren van de 
kosten wat tijdens werkoverleg kan worden afgesproken. 
U 13 ,14: Huidige werkwijze met betrekking tot beslissen 
(tabel 6.2) is goed. Werfleiders kunnen ondersteund worden 
met informatie die aangepast is op andere projectkenmerken/ 
invloedsfactoren. 
U 15: Er moet een overschrijdingspercentage vastgesteld 
worden waarboven een werfleider reageert op basis van zijn 
kostenbewaking. Bijv. 10% maar dit % moet steeds 
geevalueerd worden. 
U 16: Jonge werfleiders moeten meer ervaren gemaakt 
worden door aandacht voor best-practices tijdens 
werkoverleg, cursussen, vastleggen en toegankelijk maken 
van bewakingsgegevens en kenmerken van pro jecten 
U 19: Pri jzen van materieel moeten periodiek aangepast 
worden bijv. halfjaarlijks. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk warden in paragraaf 7 .1 de conclusies van dit afstudeeronderzoek weergegeven door 
een terugblik op het project. Naar aanleiding van de conclusies zijn in dit hoofdstuk enkele 
aanbevelingen opgenomen gericht op de toekomst (paragraaf 7.2). 

7.1 Conclusies 

Het financiele resultaat van de afdeling Infrastructuur heeft de laatste jaren onder druk gestaan, mede 
als gevolg van sterke concurrentie en weinig werk in de publieke markt. Inzicht in de belangrijkste 
oorzaken van het slechte financiele resultaat, en de mogelijkheden tot het sturen daarvan ontbreken. 
Met het oog op het belang van de hoogte van de inschrijfprijs bij aanbestedingen in de publieke markt 
en de financiele resultaten van de afdeling Infrastructuur over de laatste jaren is beheersing van kosten 
binnen projecten van de afdeling Infrastructuur van groot belang. 
Volgend uit de bovenstaande probleemschets was de opdracht van dit afstudeeronderzoek: 

Maak de kostenbeheersingssystematiek inzichtelijk over het hele traject van voorcalculatie tot 
a/randing van projecten binnen de afdeling Infrastructuur en doe op basis van dat inzicht 
verbetervoors tellen. 

Het werk binnen de afdeling infrastructuur is georganiseerd op projectbasis. Typerend voor projecten 
is dat ze unieke kenmerken hebben waardoor ze niet volledig op voorhand te specificeren zijn. Ook 
treden tijdens de uitvoering afwijkingen op ten opzichte van de planning en de begroting als gevolg 
van verstoringen (bijvoorbeeld weersomstandigheden, fouten, ... ) en wijzigingen door de 
opdrachtgever, hetgeen het beheersen van kosten bemoeilijkt. Het inzichtelijk maken van de 
kostenbeheersingssystematiek binnen infrastructurele projecten vereist vanwege deze afwijkingen een 
grondig inzicht in de processen en de manier van werken van de mensen binnen de uitvoering. In het 
bijzonder van de werfleiders en teamleiders. Dit inzicht is verkregen in twee fasen. 
In de eerste fase zijn de activiteiten en procedures binnen de afdeling Infrastructuur van V AG in kaart 
gebracht. Dit is gedaan door het houden van orienterende interviews en analyse van het ISO 
kwaliteitshandboek (zie hoofdstuk 3). 
In de tweede fase werd inzicht en aanvullende informatie over de organisatie en bepaalde taken en 
procedures gezocht. Dit is gedaan door het houden van gestructureerde interviews en het observeren 
van werfleiders en teamleiders. 

Na bestudering van het ISO kwaliteitshandboek en het voeren van orienterende interviews is de 
projectcyclus van (infrastructurele) bouwprojecten ingedeeld in de fasen Voorcalculatie, 
Werkvoorbereiding& planning, Uitvoering en Nacalculatie. Gebaseerd op het project lifecycle model 
van van der Veeken en Wouters (1999) is per fase aangegeven wat de invloed van die fase op het 
financiele resultaat van het project zou moeten zijn. Dit heeft geresulteerd in het referentiemodel (zie 
paragraaf 3 .2). Door observatie van werfleiders en teamleiders en gestructureerde interviews is de 
huidige manier van werken met betrekking tot kostenbeheersing gespiegeld aan het referentiemodel en 
de werkwijze zoals in het ISO-handboek is vastgelegd. Dit heeft geleid tot een aantal knelpunten en 
kanttekeningen welke in hoofdstuk 4 zijn besproken en weergegeven in het procesmodel van figuur 
4.2 van paragraaf 4.5. 

Hoofdstuk 4 heeft inzicht gegeven in de kostenbeheersingssystematiek, maar dat inzicht is niet 
voldoende gebleken om voorstellen te doen ter verbetering van die systematiek. Hoofdstuk 4 is 
geschreven vanuit een procesmatige invalshoek. In het hoofdstuk is herhaaldelijk gesproken over 
afwijkingen (verstoringen en wijzigingen) tussen uitvoering, planning en voorcalculatie. Wat echter 
niet in voldoende mate tot uiting komt is dat het gedrag van teamleiders en werfleiders (ad hoc sturen, 
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improviseren, handelen) bepalend is voor het slim omgaan met deze verstoringen en wijzigingen. Dat 
dit gedrag bepalend is, is gebleken uit de grote hoeveelheid grondmateriaal (kwalitatieve gegevens-
136 A4-tjes tekst) dat uit de observaties en interviews is gekomen en geanalyseerd is met behulp van 
tabellen (van den Berg en Pottjewijd 1997) en het software tool Atlas.ti (zie paragraaf 3.1). De 
tabellen zijn gebruikt om het informatiegebruik door werfleiders en teamleiders, en de aard en grootte 
van geobserveerde afwijkingen en verstoringen vast te leggen. Atlas.ti is een tijdrovend tool waarmee 
factoren zijn vastgesteld die het gedrag van werfleiders en teamleiders bei'nvloeden (zie tabel 5.4) 
maar waarmee geen consistente gedragspatronen zijn ontdekt. Hiervoor zijn meer waarnemingen 
nodig en meer tijd. 

Het begrijpen van het gedrag van werfleiders en teamleiders is nodig om tot verbeteringen in de 
kostenbeheersingssystematiek te komen. Hoofdstuk 5 laat zien dat teamleiders een groot deel van hun 
tijd bezig zijn (50.0%-77.5%) met het behandelen van afwijkingen (wijzigingen en verstoringen). 
Werfleiders zijn daar minder tijd mee kwijt (6.3%-29.9%) wat verklaard kan worden uit het feit dat zij 
na het signaleren van afwijkingen tijdens de uitvoering hun teamleider inschakelen om hen te helpen. 
Vast staat ook dat het managen van infrastructurele bouwprojecten alles te maken heeft met het 
omgaan met verstoringen en wijzigingen. 

Geobserveerde invloedsfactoren bij het omgaan met afwijkingen zijn gegroepeerd in de categorieen 
Managerial, Informatie, Persoon en Situationeel. Deze categorieen zijn weergegeven in figuur 5.1. 
De situationele omstandigheden zijn gegeven en kunnen eventueel bei'nvloed worden maar nooit 
veranderd. De persoonskenmerken staan ook vast maar kunnen eventueel verbeterd worden door 
cursussen, ondersteuning (met behulp van bijvoorbeeld informatie) en het opbouwen van ervaring. De 
categorieen Managerial en Informatie kunnen wel veranderd worden. Verbeterde -
informatievoorziening kan het financiele resultaat van projecten verbeteren. Informatievoorziening zal 
echter alleen bijdragen als de overige drie invloedscategorieen ook aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Het risico bestaat dat inspanningen ter verbetering van de informatievoorziening nauwelijks 
resultaat opleveren als daarbij geen rekening gehouden wordt met de overige categorieen. 

Uit het gebruik van financiele informatie tijdens de observaties (weergegeven in tabel 5.5) blijkt dat 
door de werfleiders niet ofnauwelijks gebruik wordt gemaakt van financiele informatie. Als er 
gebruik van gemaakt wordt dan is het vaak ten behoeve van administratieve doeleinden ofvoor 
informatievoorziening aan hoger management. Teamleiders maken meer gebruik van financiele 
informatie dan werfleiders. Dit kan als volgt verklaard worden. Als een ploeg stil valt als gevolg van 
een verstoring (probleem) dan grijpt de werfleider in. Hij denkt hierbij in eerste instantie aan het weer 
op gang brengen van de ploeg, niet aan het berekenen van financiele consequenties. Hij gebruikt dus 
geen fiilanciele informatiebronnen. Als de ploeg stil staat kost dat geld en deze moet dus zo snel 
mogelijk weer aan de gang. Pas in een later stadium van de uitvoering is het van belang om de 
financiele consequenties te bepalen, namelijk als er geld verhaald moet worden op de opdrachtgever 
( of een andere partij die de kosten van het probleem moet betalen). Deze kosten worden verhaald door 
teamleiders of hog er management en niet door de werfleider. 

Oplossingen voor knelpunten 

Kostenbewaking 
Momenteel is een formulier beschikbaar binnen de afdeling Infrastructuur, waarmee eenvoudig en 
doelmatig een overzicht van kosten op de werf kan worden verkregen. Het formulier wordt momenteel 
niet door elke werfleider gebruikt. Dit zou wel moeten. In het formulier worden de door de werfleider 
direct bei'nvloedbare kosten opgenomen en de opbrengsten die de werf heeft uit de productie 
(uitgevoerd werk). Dit formulier geeft voldoende informatie om het project tijdens de uitvoering bij te 
sturen maar heeft als nadeel dat het gegevens niet makkelijk toegankelijk maakt voor anderen dan de 
werfleider. Daarnaast wordt het niet door iedere werfleider, en niet door iedere werfleider hetzelfde 
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ingevuld (men gebruikt geen gestandaardiseerde definities voor kosten en uitgevoerde posten). 
Kostenbewaking is een voorwaarde om het project tijdens de uitvoering bij te kunnen sturen. 

Als binnen V AG het nieuwe ERP programma (BaaNIV met enkele speciale modules voor de 
Belgische situatie) wordt ingevoerd kan de toegankelijkheid van gegevens verbeterd worden. Een 
uitgebreide beschrijving van dit systeem met betrekking tot kostenbeheersing is opgenomen in bijlage 
12. BaaN heeft de mogelijkheid tot het geven van kostenoverzichten. Deze overzichten kunnen 
weergegeven worden op elk gewenst niveau van detaillering, van gegevens op projectniveau tot op 
calculatiepost niveau. Personen binnen de organisatie kunnen de informatie opvragen op het niveau 
dat hen past. BaaN moet echter ook gevoed worden met gegevens en daarbij is de mate van 
detaillering van in te voeren gegevens van belang voor de hoeveelheid tijd die het invoeren gaat 
kosten. Met of zonder BaaN, de werfleiders moeten de voortgangsgegevens van hun werf aanleveren. 
De verwerking van de ingevoerde gegevens tot overzichten wordt met BaaN vergemakkelijkt ten 
opzichte van de huidige manier van werken. De detaillering van de overzichten moet echter wel 
aangepast worden aan de gebruiker. 

Administratieve inspanningen gaan ten koste van het aanwezig zijn van de werfleider op de werf. De 
beschikbare tijd voor ad hoc sturende activiteiten door de werfleider buiten op de werf wordt dus 
verminderd naarmate de werfleider administratief zwaarder belast wordt. Als de sturende activiteiten 
op de werf afnemen kan dat een toename van kosten betekenen door verminderde prestaties op de 
werf. Het gebruik van, door administratieve inspanning van de werfleider, beschikbaar gekomen data 
ter beoordeling en optimalisering van de werkwijze kan echter een kostenbesparing opleveren. Er 
moet gezocht worden naar een optimaal resultaat in de afweging tussen administratieve inspanning en 
het genereren van gegevens. Dit wordt bereikt door het gaan gebruiken van vaste en projectspecifieke 
bewakingsposten. 
De vaste bewakingsposten geven een beeld van de verdeling van de kosten van de werf. De vaste 
bewakingsposten zijn gelijk voor alle werven zodat deze met elkaar vergeleken kunnen worden. 
Naast de vaste bewakingsposten moeten enkele bewakingsposten specifiek voor een project worden 
gedefinieerd. Deze kunnen worden gebruikt om de rendementen (waarmee gecalculeerd wordt) te 
evalueren en om de aandachtspunten uit het bestek expliciet op te nemen in de kostenbewaking zodat 
ze financieel optimaal benut worden. De projectspecifieke posten zullen gedetailleerdere informatie 
bevatten en dus administratief meer tijd vragen van de werfleider. Daarom mag maar een beperkt 
aantal projectspecifieke posten gebruikt worden op een werf. 
BaaN biedt de mogelijkheid om bewakingsposten te definieren en te gebruiken. 

Bijsturen op basis van beslissingen 
Naar aanleiding van de resultaten van de kostenbewaking kunnen projecten bijgestuurd worden. 
Bijsturen is het ondememen van actie en het nemen van beslissingen naar aanleiding van 
bewakingsresultaten. Bewakingsresultaten kunnen budgetafwijkingen weergeven die ontstaan zijn als 
gevolg van verstoringen ofverkeerde werkwijzen. 
De werfleider is degene die moet signaleren als er zaken over budget gaan. Als het budget 
overschreden wordt dan moet de teamleider ingelicht worden. Echter niet voor alle overschrijdingen 
van budget hoeft de teamleider in actie te komen. Alleen als er overschrijding is van een bepaalde 
grootte is dat nodig. Deze mate van overschrijding moet gespecificeerd worden als een percentage van 
het totale uitgevoerde werk bijvoorbeeld 10%. De teamleider moet ingelicht worden omdat hij op 
basis van zijn ervaring de aangewezen persoon is om de situatie van budgetoverschrijding te 
verbeteren indien dit het gevolg is van een verkeerde werkwijze. lndien door een aantal verstoringen 
een budgetoverschrijding optreedt kan een werfleider dit zelf oplossen. In hoeverre de werfleider in 
staat is om beslissingen te nemen in geval van verstoringen is afhankelijk van de invloedsfactoren die 
het project kenmerken (zie figuur 6.2 en paragraaf 5.2). Hierbij moet onder meer gedacht worden aan 
ervaring van de werfleider, natuurlijke omstandigheden en beschikbare informatie om te beslissen 
over oplossingen voor de budgetoverschrijding. De natuurlijke omstandigheden en de ervaring van de 
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werfleider zijn vaste omstandigheden van het project. Een mogelijke bijdrage aan de verbetering van 
het systeem van kostenbeheersing is door de informatievoorziening aan de behoeften van de 
werfleider aan te passen. Er zou een stappenplan ontwikkeld kunnen warden dat voor elke mogelijke 
verstoring aangeeft hoe door de werfleider gereageerd moet worden. Dit stappenplan zou echter voor 
elke werfleider anders zijn omdat elke werfleider zijn eigen capaciteiten heeft ( een ervaren werfleider 
kan meer problemen zelf oplossen dan een onervaren werfleider). Ook zou het stappenplan voor elke 
werf anders zijn omdat elke werf zijn eigen natuurlijke omstandigheden, omgevingskenmerken en 
opdrachtgever heeft (bij een strenge toezichter moeten problemen misschien anders opgelost worden 
dan bij een soepele toezichter). Het aanpassen van het stappenplan aan alle invloedsfactoren is nodig. 
Op dit moment is dat echter nog niet mogelijk omdat op basis van dit afstudeeronderzoek nog niet 
voldoende kennis van de invloedsfactoren is ontwikkeld. 

Ervaring werfleider 
Ervaring moet op korte termijn toegankelijker gemaakt warden voor onervaren werfleiders om 
zodanig een beter projectresultaat te krijgen. Dit kan gebeuren door cursussen en vergaderingen 
waarin meer aandacht moet zijn voor best-practices inzake problemen op werven. Hiermee is 
recentelijk gestart door systematische projectevaluaties tijdens maandvergaderingen van de afdeling 
Infrastructuur. Naast cursussen en vergaderingen kunnen werfleiders ook nacalculatiegegevens, 
vastgelegd tijdens de tussentijdse budgetbewaking, gebruiken om te bepalen hoeveel tijd of geld 
bepaalde activiteiten gekost hebben bij bepaalde werkwijzen in het verleden ( ervaring 
opdoen/vastleggen). Nacalculatie maakt het mogelijk voor werfleider en teamleider om werkwijzen te 
evalueren en zodoende financieel gezien efficienter te gaan werken. 

Orientatie fer plaatse voor aanvang uitvoering 
Het ter plaatse bekijken van een project door de calculator is door tijdgebrek moeilijk te realiseren in 
een markt met weinig opdrachten. Doordat de calculator in deze marktsituatie veel aanbestedingen 
moet calculeren en ook extra scherp (lage prijsstelling is noodzakelijk in verband met grote 
concurrentie in een slechte markt) is er vaak weinig tijd om de situatie ter plaatse grondig te bekijken. 
Dit is echter wel nodig om een goed gefundeerde voorcalculatie te maken. Nacalculatiegegevens van 
behaalde rendementen en toegepaste werkwijzen in het verleden maken het makkelijker om een 
voorspelling te doen over de te realiseren rendementen van een werf. Of dit ook extra tijd gaat 
opleveren ( om te besteden aan het ter plaatse bekijken van een nieuw project) kan pas vastgesteld 
worden als er nagecalculeerd gaat worden. 
Door middel van nacalculatie kan vastgesteld worden welke activiteiten voor V AG geld opbrengen en 
welke niet (bewakingsposten). Door hiermee rekening te houden bij de selectie van projecten waar een 
inschrijving voor gemaakt gaat worden kan een scherpere selectie gemaakt worden uit het aangeboden 
werk en zodoende de werkdruk van calculators in een krappe markt worden verlicht. Een verminderde 
werkdruk zorgt voor een betere orientatie ter plaatse en dus een betere calculatie. 

Doorbelasting materieelkosten 
Tot slot moeten de prijzen van materieel die doorgerekend worden aan werven periodiek aangepast 
worden (bijvoorbeeld eens per half jaar). Hiermee wordt gegarandeerd dat de doorbelaste 
materieelprijzen niet onbewust zorgen voor een te hoge of te lage inschrijfprijs bij aanbesteding. 

7.2 Aanbevelingen 

Bijhouden projectkenmerken/ invloedsfactoren 
Door het bijhouden van de projectkenmerken kan in de toekomst het resultaat van het sturen van de 
invloedsfactoren gekwantificeerd worden. Door het vastleggen van deze projectkenmerken kunnen na 
verloop van tijd de meest invloedrijke factoren geidentificeerd worden en kunnen deze factoren 
bestuurd worden. Bijvoorbeeld bet toewijzen van een werf met makkelijke natuurlijke 
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omstandigheden aan een onervaren werfleider zodat deze ervaring op kan doen zonder <lat het 
financiele resultaat er te zeer onder lijdt ( dit wordt geevalueerd op basis van de winstgevendheid van 
uitvoeringsfasen). Vast te leggen projectkenmerk zijn bijvoorbeeld de naam van de werfleider, de 
toegepaste werkwijze, het aantal wijzigingen en verstoringen, de genomen maatregelen bij wijzigingen 
en verstoringen en het effect van de maatregelen op het resultaat. Projectkenmerken zoals de 
managementstijl zijn echter moeilijk vast te leggen en daarom niet bruikbaar in de praktijk. 
Een invloedsfactor die zeker aandacht verdient is lnformatie. De informatievoorziening aan de 
werfleider moet afgestemd zijn op de overige drie invloedsfactoren. Anders wordt het risico gelopen 
dat de inspanningen ter verbetering van de informatievoorziening weinig opleveren als gevolg van de 
overige invloedsfactoren. 
Bijvoorbeeld: een werfleider wiens project in de fase verkeert waarin de eindafrekening en een aantal 
verrekeningen gemaakt moeten worden, heeft informatie nodig omtrent prijzen en kosten die nog 
gevorderd kunnen gaan worden bij de opdrachtgever. Daarentegen zit een werfleider die bezig is met 
het bedenken van de beste werkwijze voor uitvoering helemaal niet op die informatie te wachten. 
Verder onderzoek naar de invloedsfactoren en hun (kwantitatieve) invloed is aanbevolen. 

Bei'nvloedbare kosten 
De werfleider moet kosten bewaken die hij zelf kan beYnvloeden (ten behoeve van de bijsturing). 
Echter, ook niet-beYnvloedbare kosten zijn interessant om mee te nemen in de bewaking. Hiermee 
worden kosten bedoeld zoals projectleiding, werfleiding, werfkeet (zie bijlage 2 checklist werfkosten 
kopje B). Deze kosten zijn tijdsafhankelijk en hierop kan worden bespaard als de werf eerder afgerond 
wordt dan gepland. De werfleider heeft geen directe invloed op deze kosten maar kan wel indirect 
zorgen <lat deze kosten niet onnodig groot worden ( door de werf op te leveren). Door de werfleider 
attent te maken op deze kosten kan hij misschien zorgen voor besparingen. 

Vaststellen van winstgevendheid van uitvoeringsfasen 
Door het gebruik van vaste bewakingsposten ontstaat een overzicht van de verdeling van kosten over 
de verschillende bewakingsposten. Door deze kostenverdeling bij te houden voor meerdere projecten 
ontstaat kennis over de financieel betere en slechtere fasen in een project. Deze informatie kan 
gebruikt worden bij het selecteren van projecten waarop ingeschreven wordt en door gericht actie te 
ondememen op financiele probleemgebieden in de uitvoering. Meer informatie over die gebieden kan 
verkregen worden door het verder detailleren van bewakingsposten. Deze informatie dient dan wel 
vastgelegd te worden. 
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V.AG. 
Begrippenlijst 

Aangifteformulier verzekeringsmaatschappij 
Fonnulier waannee een schade geval dat door de verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid 
Bouwwerken gedekt is, moet worden aangegeven 

Aanvraag voor een verrekening 
Brief waarin VAG de verrekening aanvraagt van niet voorziene meerwerken voor het project 

Aanvragen voor de aansluiting van de werfkeet 
Standaardbrieven van VAG om de nodige aansluitingen voor de wer:tkeet aan te vragen (telefoon, 
water, elektriciteit, .. . ) 

Administratieve aanvragen 
Standaardbrieven om aan bepaalde administratieve verplichtingen te voldoen 

Akkoord met de eigenaar 
Overeenkomst met een grondeigenaar voor het stallen van de wer:tkeet gedurende de periode van de 
werkzaamheden 

Audit 
Een project-audit is een kort, systematisch, integraal en onafhankelijk onderzoek om te bepalen of de 
actuele stand van een project overeenkomt met de vastgestelde plannen [van Doom, 1996] 

Behandeling van externe klachten 
Fonnulier waarop de beoordeling van de gegrondheid en de oorzaak van een klacht door VAG wordt 
vastgelegd 

Bestek 
Geheel van voorschriften en eisen volgens welke het werk uitgevoerd dient te worden 

Borduren 
Lijnvonnige elementen die gebruikt worden als trottoirbanden, kantstroken ofweggoten 

Calculatielijst 
Document met daarin alle posten, hoeveelheden en kostprijzen van de aanbesteding 

Checklist werfkosten 
Controle-fonnulier dat wordt ingevuld om zeker te stellen dat met alle mogelijke kosten van een 
project rekening is gehouden tijdens de kostprijsberekening 

Collector 
Afvalwaterleiding (verzamelriool) die de gemeentelijke riolering opvangt en verbindt met een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Controlelijst 
Document met daarin alle posten en hoeveelheden van een aanbesteding 

Dagrapport 
Document dat de door de eigen arbeiders gepresteerde uren en de verbruikte materialen 
bevat. Het dient als basis voor de uitbetaling van de lonen en, indien nodig, het naspeuren van 
geleverde materialen 
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Dagboek 
Document waarop de toezichter van de uitgevoerde posten de verbruikte hoeveelheden materialen en 
gepresteerde eenheden bijhoudt 

Detailplannen 
Detailtekeningen van uit te voeren werken (volgens lastenboek) 

Drukriolering 
Riolering (met een kleinere diameter) die onder druk het afvalwater over langere afstanden 
transporteert 

D.W.A 
Droog weer afvoer: transporteert enkel en alleen afvalwater ( en dus geen regenwater) 

Evaluatie van de werken van de rioolploegen 
Document waarin de ploegbazen van de rioolploegen de uitgevoerde werken noteren 

Extra dossier 
Dossier van de opdrachtgever identiek aan het oorspronkelijke aanbestedingsdossier 

Facturatiebon 
Bon waarop de wetf- of projectleider zich akkoord verklaart met de door een onderaannemer 
uitgevoerde hoeveelheden. Deze bon moet door de onderaannemer bij de factuur w-0rden gevoegd 

Factuur 
Document waarop de uitgevoerde werken en de overeenkomstige door de opdrachtgever 
verschuldigde bedragen vermeld staan 

Gemengde riolering 
Een riolering die tegelijkertijd het afvalwater en het regenwater samen afvoert 

Gescheiden riolering 
Een rioleringsstelsel dat regenwater en afvalwater gescheiden afvoert. Hierbij wordt het regenwater 
afgevoerd via grachten, een infiltratievoorziening of een R W.A. -leiding (regen weer afvoerleiding). 
Een D.W.A.-leiding (droog weer afvoerleiding) transporteert het afvalwater naar een 
zuiveringsinstallatie 

Globaal overzicht aanbestedingen 
overzicht van de aanbestedingen waaraan V AG heeft meegedaan; gewonnen aanbestedingen blijven 
vermeldt zolang de directie daarom vraagt 

Inschrijving 
Formulier met daarin alle posten, hoeveelheden en prijzen van een aanbesteding metals doel het 
winnen van deze aanbesteding 

Klacht 
Schriftelijke melding door een opdrachtgever of gebruiker van een goed of dienst van V AG van een 
(vermeende) tekortkoming 

Koffer 
Aarde baan ofverbeterde grond waarop de fundering van de weg geplaatst wordt 
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Kunstwerken 
Objecten dieter plaatse gestort of gemetseld worden. M .a w. objecten die niet prefab op de werf 
komen 

Lastenboek 
Zie bestek 

Lijst niet-courante besteksvoorwaarden 
Lijst waarop de belangrijkste (beoordeling opsteller van de lijst) besteksvoorwaarden venneld staan 
die afwijken van de "nonnale" besteksvooiwaarden 

Meetstaat 
Document waarin alle posten van uit te voeren werken en te gebruiken materialen venneld staan met 
de door het studiebureau voorziene vennoedelijke hoeveelheden. 

Offerte 
Document van leverancier of onderaannemer die zijn producten en/of diensten aanbiedt aan onze 
organisatie, met de nodige technische en commerciele gegevens 

Offerte-aanvraag ( enkel indien schriftelijk) 
Document (brief, fax) waarop V AG een mogelijke leverancier of onderaannemer vraagt zijn 
produkten en/of diensten aan te bieden voor het project, met daaraan de nodige infonnatie toegevoegd 
die de leverancier of onderaannemer moet toelaten een confonne offerte te maken -

Open sleuf 
Is de meest gebruikte manier om rioleringen aan te leggen. Het wegdek wordt dan opengebroken en er 
wordt een sleuf uitgegraven die maximaal 9 meter diep kan zijn. Om te voorkomen dat de wanden van 
de sleuf afbrokkelen of inkalven worden metalen platen (beschoeiing) tegen de wanden van de sleuf 
geplaatst 

Overs tort 
Een overstort is een soort nooduitlaat bij een gemengde riolering die het teveel aan sterk verdund 
afvalwater in de riolen bij een fikse regenbui rechtstreeks in het oppervlaktewater loost 

Plaatsbeschrijving na werken 
Document waarin de algemene staat van bevinding na de werken staat genoteerd 

Plaatsbeschrijving voor werken 
Document waarin de algemene staat van bevinding staat genoteerd 

Plannen 
Technische tekeningen 

Pompstation 
Een pompstation pompt het water op en voert het onder druk naar een hoger gelegen plaats 

Postenboek 
Document waarin alle posten van uit te voeren werken en te gebruiken materialen venneld staan, met 
voorziene ruimte om achteraf hoeveelheden in te vullen 
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Project-kwaliteitsplan infrastructuur 
Kwaliteitsplan waarin project-specifieke maatregelen worden opgenomen die de uitvoering van het 
project volgens overeenkomst met de opdrachtgever mogelijk moeten maken 

Puttenlijst 
Specificatie en productievolgorde van de benodigde putten voor het project 

Rangschikking aanbesteding 
Overzicht van de deelnemers aan de aanbesteding met hun inschrijvingsprijs 

R.W.A-afvoer 
De regen weer afvoer bij een gemengd rioleringsstelsel die het regenwater gescheiden van het 
afvalwater afvoert 

Signalisatieplan 
Plan waarop de aan te brengen signalisatie voor de duur van de werken staat aangegeven 

Slokker 
Straatkolk of trottoirkolk 

S tortvergunning 
Overeenkomst met een derde voor het definitief opslaan van overtollige grond ( eventueel moet er een 
bijkomende bouwvergunning worden aangevraagd voor het ophogen van een stuk grond) 

Uitvoeringsdossier 
Geheel van documenten, plannen, informatie, ... die nodig is om het project uit te voeren volgens het 
gestelde in het lastenboek en in de voorcalculatie (lastenboek, plannen, voorcalculatie, inschrijving, ... ) 

Uitvoeringsplan 
Geheel van plannen nodig om de werken uit te voeren 

Voorcalculatie 
Prijsopgaafvan het uit te voeren werk 

Vorderingsstaat 
Document waarop de uitgevoerde werken sinds de vorige vorderingsstaat vermeld staan 

Week planning 
Overzicht van de bezetting van de werven (personeel en tuigen) voor de volgende 4 weken 

Werkplanning 
Formulier waarop de aan te houden werkvolgorde en globale uitvoeringstermijnen beschreven staan 
die gevolgd moet warden om de werken uit te voeren volgens het voorziene in het bestek 

Werktekeningen 
Uitvoeringstekeningen (slokkerplan, lengteprofiel, dwarsprofiel, ... ) 
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VAG. 
Bijlage 1 Nacalculatie Riolering 

V.A.G. VERBRUIKSFICHE GRESBUIZEN BLAD: ..... / ..... 

Taunusweg 49, 3740 Bilzen 
Afdeling: INFRASTRUCTUURWERKEN Werfleider: . . ... . ................ .... . 

WERF: Ploegbaas: ......... . . . .. . . ... ... .... . 

OPMERKINGEN: . .............. ....... .. • .......... . .. ... . ..................... .. .. .. .... ................ , .. . ................... ....... . ............... . 

OPMERKINGEN: 

,,,,,,,,=,=,=,=,=,=,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,=:=·==•=====tw~~iif~~\z~W~~="ii/i;J(iiii!t~@~if'?'=}•'•'•'•'•'•'?'?'='='•'•'='===============•=•======:=,, 

1-,-...,.v_a,....n.,..l..,.P_ .. ,.... .. .,..I . ..,.I N~~r-a.,..r..,.l~P-·.,..···..,.· -,--1':=lli!~I I:Ilii■:[:J::::::::::::m:;:-:11::::fat:-:1I:~:::~:::1:t::i::n:: f:rII:Jffltl !III:::■: 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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Bijlage 2 checklist werfkosten 

uitvoeringstermijn 

UITVOERING: algemeen 

Grondsoort 

Droogzuiging 

Waterwinning 

Beschoeiing krings 

damplanken 

andere 

Lonen 0,00 

Materiaal 0,00 

Onderaanneming 0,00 

materieel 100,00 

A Totaal 48,563.078 

Projectleiding 3 

Werfleiding 

Werfkeet installalie 

nutsaansluit 

nutsverbruik 

Kraan 

Werfploeg uitrusting 

Studiekosten 

Signalisalie 

Panelen 

Vervoer machines 

Topografie 

Keetwachter 

seco-aibv-abr 

Plaatbeschrijving 

Proefkosten 

Veiligheid 2500*04 

Diverse/overige 

B totaal 7,04 

C AK afdeling 4 ,69%*(A+B) 

D AK bedrijf 3,27%*(A+B) 

E lntegrale projectkost A+B+C+D 

F winst&risico %*E 

G ocw %*(E+F) 

H Verkoopprijs E+F-+G 

Brutornarge H/A 

J Contributiemarge H/(A+B) 

Paraf directie paraf afdelingshfd 
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V.AG. 
Bijlage 4 checklist werfvoorbereiding 

VOORBEREIDENDE ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN ( 

Vergunningen aanvragen 

Werfstempel bestellen 
:•:•.•,•···•·❖-❖•❖,•.•.····················································································•:•,•,•:•.❖-•,•······································· 

r::::::::::::::::::::::.......... ................. ,----+--- -------! ........ .. .. .. .. ... .. ........................ .. .. ......... . 

~1--... -... -w-~-~-']-.~-.~-~_:_, ______ ._ ... _ ... --;1, ~~~~· I AJ~E:~L j 
ST ART-vergadering 

... . . . ... ... .... .. ····-•··• · ···· .. . ........ ..... . 
Bestek, plannen, begroting en uitvoeringswijze bespreken 

Lijst afwijkende besteksvoorwaarden bespreken en lnterpreteren 

·······~ 

... ..... ........ 

Voorbereidende werkzaamheden 
·-···· . . . ·•··· · ················ ····-· 
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VAG. 
Bijlage 5 Startvergadering 

Aanwezigen: Mdelingshoofd, Aankoopdienst, Teamleider, Werfleider, Calculator, 
Werkvoorbereider 

BESPROKEN ONDERWERPEN : 

1. BESTEK. 
Standaardbestek ..... van toepassing. 
Opdrachtgever = ............. ....... ..... . .................. 

Uitvoeringstermijn = ...... Werkdagen 
Is er een planning opgelegd : .......... ................ ......... ........... ..... 
Lokaal: ........... .... .. .. ...... ... .... .. ................... . 
Borden: ···· ····· ·································· ·········· 
Stempel : .. .. ..... ..... ..... . ... .... .... ... . .... ... . .......... 

1.1. Aandachtspunten bestek. 

1.2. Li_jst van uit te voeren proeven. 

1.3. Detailtekeningen. 

12. INSTUDERING PLANNEN 

l,. UITVOERINGSMANIER 

"· WERKBEGROTING 

5. PLANNING 

6. AANVRAGEN NUTSLEIDINGEN 

7. AANVRAGEN WATERWINNING 

8. SIGNALISA TIE 

9. STORTEN 

10. WERFINRICHTING 

11. (BIJKOMENDE) BORGSTELLING 

12. VERZEKERINGEN 

13. VEILIGHEID EN MILIEU 

14. ONDERAANNEMINGEN 

15. CHECKLIST 

16. TECHNISCHE VOORSTELLEN 

17. NUTSLEIDINGEN 

18. PROJECTKW ALITEITSPLAN 
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Bijlage 6 kosten opbrengsten & weekoverzicht 

Werfleider: 
Werfnr: 20.034 Werf: 

INZET OP WERF 
Lanen arbeiders ( (incl ploegbaas) 
Machines A EC 230 ( rupskraan ) 

A EC 300 ( rupskraan ) 
A EC 450 ( rupskraan ) 
L A900 ( bandenkraan ) 
nivelleuse 
sleuvenwals 
DYN CA 1 ( trilwa ls enkelrol ) 
HAMM V6 ( trilwals dubbelrol asfalt ) 
B 65S ( trilwals dubbelrol klein ) 
B 20R ( bandenwals asf nieuw ) 
DYN 1500 (finisher) 
GOM CO ( betonmachine ) 
WIR SP50 ( betonmachine) 
FIAT FR1 ( laadschop banden ) 

Vervoer vrachtwagens 
dieplader 

Opmerkingen : 

UITGEVOERDE WERKEN OP DE WERF 
POSTEN VOLGENS VOORCALCULATIE 

Ploegbaas: Willems 

Hoeveelheid 
6 

WO 52 / 
Week: 12 Datum: 

EP Uren 
965 9,75 
920 8,25 

1.250 8,25 
1.520 8,25 

660 9,75 
1.105 8,25 

300 8,25 
685 8,25 
660 8,25 
195 8,25 
685 8,25 

1.675 8,25 
1,500 8,25 
2.420 8,25 

500 8,25 
1,600 10,25 
2.500 8,25 

A 

gw borduu 35 stut bor 38 borduur 17b boven 39 Zandce 40 bss roe 41 meerpri afvoer brokken TD 
76 24 232 2.730 40 50 0 50 

125 
9.500 

Opmerkingen : 

Materialen : 

125 
3.021 

Overzicht van de werf : 
Werfleider: 

125 
28,950 

4 
10.922 

192 
7,657 

1) Vooruitgang op de werf : Werkdag : 
A) Uitgavoarda werken afgelopan week : 

bss fietspad leggen 
borduran verder zetten 
barmen aanpassen 
puttan ophalen 
vloeien putten 

B) Uit te voeren werken daze week 
Start 2• lase 

192 
9,581 

56 / 

134 
0 

opbraak FP+kantstrook+trottoirband+asfalt 
gw MB 

Gezien: 

koord uitzetten 
signalisatie omzetten 

C) Niel conformiteiten ( calculatie, plannen, afspraken ) 
calculatie : prijs putten ophalen onvoldoende -> verhogen 

D) Verrekeningen 

E) Resultaat van de afgelopen week 
Ma Di Wo Do 

-24,322 -9,656 36,389 

F) Bespreking 

Vrij 
79,641 

0 

0 

9 

0 0 0 0 

C 
DAGTOTAAL ( B-A+C ) 

Datum: 
120 Week: 

2-11-99 
12 

Raming Totaal 

82.052 

120 
26-10-99 

Sub-totaal 
56.453 

0 
0 
0 

6.435 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

16.400 
0 

Totaal 
79,288 

Sub-totaal 

EP 
HOEVEEL 

0 69.631 

Totaal 

-9,656 
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lVAG. 
Bijlage 7 Verwerking procedures 1S0-handboek 

3. Werkwijze 

UITVOERDER 
TAAK HI TL! PL! 

WLI 

Project bijsturen indien de werkbegroting wordt overschreden of indien de B B VT 
vooropgestelde tennijn niet gehaald wordt 
Gegevens verstrekken voor verrekeningen vorderingsstaten en tussen- en VT 
nacalculatie 
Verrekeningen opmaken V BT 
Vorderingsstaten opmaken en door de opdrachtgever laten goedkeuren VT 
Verrekeningen nakijken voor versturing T T V 
Verrekeningen overeenkomen met de opdrachtgever T T VT 
Verrekeningen en vorderingsstaten doorgeven aan VBP T T VT 

PBI LMI 

T 

T 

VB 
p 

T 

ig 11 
ig12 

Legenda: B=bevoegd, V=verantwoordelijk, T=taak, HI=hoofd infrastructuur(I), TLI=teamleider I, PLI=projectleider I, WLI=wedleider I, 
PBI=ploegbaas I, LMI=landmeter I, VBP= veranlwoordelijke boekhouding, C8:i=fonnulier 

Uitvoering (2) 
• Werken dagelijks evalueren [bezoek Zonhoven& Tienen} 
• project bijsturen indien werkbegroting of termijn wordt overschreden 
• gegevens verstrekken voor vorderingsstaten [int. boekhouding} 
• verrekeningen opmaken (werkvoorbereider) [int. Smeers-wvb} 

Achter de aspecten van de procedure (hier: uitvoering) staan in blokhaken de bronnen waar informatie 
over dat aspect (hier onder andere interview boekhouding). De procedures resulteren in het 
onderstaande processcherna. 

Voorcalculatie 

• . ' Werkvooroereiding & Planning 

Offerteprijs 
inclusief +/-

ongewijzigd 

verrekeningen 
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JVAG. 
Hieronder volgen de procedures en processen binnen de infrastructurele projecten binnen VAG. 
Tijdens de beginfase van dit afstudeeronderzoek is de voorcalculatie als uitgangspunt genomen 
waardoor deze fase hieronder ontbreekt. 

Projectvoorbereiding 
• Voorcalculatie aanpassen (startvergadering) [startvergadering werf] 
• project administratief opstarten [int. wvb] 
• keet + werf inrichten [int. wvb] 
• planning opstellen => 
Planning 
• Werkvolgorde bepalen [observatie ti] 
• werkplanning maken 
• detailplannen opmaken [observatie ti] 
• wijzigingen overeengekomen met opdrachtgever tijdens projectvoorbereiding 

[observatie ti] 

Uitvoering 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Bestellingen en onder aannemingscontracten nazien& inpassen [observatie wl] 
bestaande toestand en uitgevoerde werken opmeten [observatie wl] 
overeengekomen wijzigingen doorvoeren [proj.map] 
dagplanning/weekplanning maken [observatie wl] 
dagrapporten invullen [int. loonadm.+observatie wl] 
Werken dagelijks evalueren [observatie wl] 
project bijsturen indien werkbegroting of termijn wordt overschreden [interview 
hoofd infrastr.+observatie wl&tl] 
gegevens verstrekken voor vorderingsstaten [int. Boekhouding] 
verrekeningen opmaken (werkvoorbereider) [int. wvb] 

Nacalculatie 
• Vorderingsstaat invoeren in nacacalculatie Programma [int. Administratie] 
• gepresteerde uren (machine- en arbeidsuren) en stocks toewijzen aan werven [int. 

Adminstratie] 
• maandelijks de totale opbrengsten (vorderingsstaat) en kosten met elkaar 

vergelijken per werf [resultaten van hoofd administratie] 
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I 

Bijlage 8 Uitgewerkte observaties werfleiders 

Nr. Actie trigger Actie Doe! Informatie/ Soort actie Oorzaken Tijd 
Documenten 

I Begin dag, gisteren heeft Instrueren machinist Aan de gang Kennis van Taak/ Machinist heeft 5 min 
de machinist niet gewerkt houden planning/ probleem gisteren niet 
ivm defect kraan machinist voorgang gewerkt 

2 Begin van de dag Instructie ploegen Aan de gang Visuele Taak JO min 
zenen ploeg inspectie en 

tekening 
3 Telefoon van Bespreken met afd. hoofd van werf: Afdelingshoofd Kennis werf Taak !Omin 

afdelingshoofd voortgang, problemen, dagindeling op de hoogte 
vandaag houden 

4 Keet moet vandaag Bellen met transporteur keel Zorgen dat de GSM Taak 5 min 
geleverd warden en je keel op tijd en 
moet AL TIJD in de galen geed geleverd 
houden of ze komen, wordl 
wanneer en wat ze gaan 
leveren 

5 Aankomst op werf Inspecteren werf Kijken of de Visuele Taak 5min 
opleggers met inspectie 
zand er door 
kunnen en of ze 
hun zand kunnen 
storten 

6 Aankomsl bij keel Arbeiders inslrueren voor Jeegruimen Zorgen dal keel Visuele Taak 5min 
oude keel snel verwisseld inspectie 

wordt 
7 Volgende week gaat de Pamfletten over her werk verspreiden Inlichten Pamfletten Taak 20 min 

straat open omwonenden 
8 Bewoners komen straat op Praten met diverse buurtbewoners Voorlichting Planning Probleem Buurtbewoner 10 min 

zoekt contact 
9 Vastleggen hoogten voor Nivelleren (meten hoogten dorpels) Vermijden Tekening en Taak I uur 

de sleuf gegraven wordt aansprakelijkh. meetresult. 
(schade door) 
verzakkingen 

10 Vraag van teamleider Teamleider bellen over verrekening Informatie geven GSM, Probleem teamleider 30 min 
over verrekening verrekening, vraagt 

kennis van toelichting over 
werf verrek.ening 

II Aankomst mensen van Overleg met mannen die de droogzuiging Goede Kennis van Taak 20 min 
droogzuiging aan de gang komen zetten droogzuiging planning 

krijgen 
12 Buurvrouw loop! keel in Afschepen klagende buurvrouw Verder kunnen Visuele Probleem Vrouw klaagt 5min 

werken inspectie over een pomp 
die op haar 
grond staat 

13 Keet arriveert Installeren nieuwe keel Keet wisselen Visuele Taak I½ uur 
inspectie 

14 Toezichter is aanwezig bij Over leg met toezichter over Eindafrekening Eind- Probleem Eindafrekening 20 min 
aankomst in keel eindafrekening in orde maken afrekening, heeft moeilijke 

kennis van kanten 
werf, 
lastenboek 

15 Teamleider wordt gebeld Teamleider bellen Overleggen met Eind- Probleem Niel duidelijk I0min 
nav eindafrekening teamleider afrekening hoe de 

eindafrekening 
gemaakt moet 
warden 

16 Budget voor verwisseling Berekenen wat het verwisselen van de Toetsing van Visuele Taak 5 min 
is bekend maar men weet keet gekost heeft budget inspectie 
niet of dat geed is 

17 Rioolmoet Afspraak maken en informatie vragen Riool schoon GSMen Taak 15 min 
schoongemaak.t voor over rioolreinigers krijgen voor visuele 
oplevering oplevering inspectie 

18 Eerder deze week zijn daar Bezoek aan oude werf Probleem Visuele Probleem Overstroming 30min 
problemen geweest. De vaststellen en inspectie eerder die week. 
ploegbaas is gaan kijken oplossen Probleem is nog 
en zag niets bijzonders niet vastgesteld 

19 Voortgang werk volgen Inspectie ploeg Voortgang werk Visuele Taak 15 min 
vaststellen inspectie 

20 Eind van de week de Verwerken papieren Eindafrekening Resultaten Taak 30min 
afrekening klaar hebben maken van proeven, 

tekeningen 
21 Planning maken Lijst maken met zaken die voor her eind Eindafrekening/ Resultaten Taak 1 uur 

van de week gedaan moeten zijn op levering van pro even, 
maken verslagen van 
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verg. 

22 Arbeiders komen terug van Kosten berekenen wisselen keet Zic 16 Kennis van Taak 5 min 
installeren keet gebruikt 

materieel 

Nr. Actie trigger Actie Dael Informatie/ Soort Oorz.aken Tijd 
Do cum en ten actie 

I Volgen werkz.aamheden Overleggen met arbeiders en aansturen Volgen Visuele inspectie Taak I uur 
werkz.aamheden 

2 Vrachtwagen komt net aan Toezicht buizen lessen De buizen Kennis van Taak 5 min 
zodanig tekeningen en 
neerleggen dat de informatie van 
kraan straks zo ploegbaas 
weinig mogelijk 
hoeft te rijden 

3 Vraag van ploegbaas naar Leverancier bellen om te bestellen/ tijdstip Materiaal GSM Taak 2 min 
materiaal van leveren vast te stellen verkrijgen/ 

plannen 
4 Werfleider komt net Overleg met werfleider leidingbouw die op Informatie Voorgangs- Taak 5 min 

aanrijden dezelfde werf bezi_g is verkrijgen over informatie 
einddatum werk 

5 Vraag van ploegbaas Over leg met ploegbaas over werken van Werk plannen Plannings-informatie Taak 15min 
volgende dag voor volgende 

dag 
6 Vraag van werfleider Aan ploegbaas vragen waar de aansluitput Informatie geven Visuele inspectie Taak Zie nr. 

leidingbouw van de waterleiding zit aan werfleider 5 
7 Zie nr. 6 Op tekening kijken waar put zit Zie nr. 6 Tekening Taak 5 min 
8 Op de werf is n iks meer te Administratie doen in keet , papieren voor Administratie Bonnen en Taak 10 min 

zien administratie Taunusweg bundelen bijhouden forrnu lieren 
9 Bezoek van Doornemen verbeterlijst dienst veiligheid Verbeterpunten Verbeterlijst Taak 15 min 

veiligheidsadviseur a.an en actie ondememen doorvoeren veiligheid 
werf 

10 Faktuur tegengekomen Faktuur controleren voor doorbelasting Uitzoeken waar Faktuur en GSM Taak IO min 
tusscn papieren kraan die niet op de werf is geweest de fout zit (teamleider) 

II Vraag van interviewer Invullen kosten/opbrengsten staat Financieel Laptop ( excel), Taak 15 min 
resultaat van een lastenboek, 
dag op de werf dagrapporten 

12 Chauffeur komt binnen Aftekenen bon voor chauffeur Chauffeur Bon en visuele Taak I min 
tevreden srellen inspectie 

I 3 Ploegbaas komt binnen Ploegbaas overleggen over bestelde/te Goede materialen GSM/ lastenboek Taak 20min 
bestellen materialen bestellen 

14 Ploegbaas heeft Archiveren papieren Administratie Diverse formulieren Taak 15 min 
gebruiksfiche gresbuizen en bijhouden 
dagrapport ingeleverd 

15 Volgen werk Rondkijken op werf Volgen werk Visuele inspecrie Taak 30 min 
16 Taak Vrachtwagens en z.andcemenr bestellen en Over materiaal/ - Visucle inspectic en Taak 5min 

leverancier nabellen eel beschikken planning 
17 Vraag van interviewer waar Stortp laats inspecteren Capaciteit Mondelinge Taak 15 min 

het z.and naar toe gaat stortplaats informatie arbeiders/ 
vaststellen toczichter 

18 Verplichte proef Uitvoeren waterproef Proef uitvoeren Visuele informatie Taak 2¾ uur 
en kennis van 
tekeningen en 
verleden 

19 Vrachtwagen staat te Sturen arbeider naar wachtende Vrachtwagen Visuele inspectie Taak 5 min 
wachten vrachtwagen laten werken 

20 Ploeg doet vreemd werk Inspectie kapot getrokken waterleiding Water stoppen Visuele inspectie Problee Lompheid 30 min 
m van 

arbeiders 
21 Te weinig ballonnen Materiaal bestellen op taunusweg voor Afdichten riool Visuele inspectie en Problee Teweinig I min 

waterproef tbv waterproef GSM m ballonnen 
22 Chauffeur komt aanlopen Plaats aanwijzen om buizen te lessen De kraan zo Visuele inspectie en Taak 5min 

weinig mogelijk kennis planning 
laten rijden 

23 Volgen werk De twee ploegen bekijken Volgen voortgang Visuele inspectie Taak 30 min 
werk 

24 Waterproef kan beginnen Toezichter bellen Waterproef GSM Taak 2min 
uitvoeren 

25 Toezichter gearriveerd Grondproef uitvoeren Vaststellen of Formulier toezichter Taak 15 min 
grand goed is 
aangestampt 

26 Wekelijkse vergadering Werfleidersvergadering Vergadering Verslag vorige Taak I uur 
bijwonen vergadering 
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Nr. Actie trigger Actie Dael Informatie/ Soort actie Oorzaken Tijd 
Documenten 

l Begin van de dag Kosten/opbrengsten berekening invullen !dee krijgen van Computer, Taak 10 min 
voor deze dag (vooraf dus) het uit te voeren voor-

werk calculatie 
2 Begin dag Werf inspecteren Volgen van Visuele Taak 45 min 

activiteiten inspectie 
3 Nieuw signalisatie plan Signalisatie controleren/ documenteren Nieuw Visuele Taak l½uur 

maken signalisatie plan inspectie 
opzenen 

4 Handelaar komt aan Prijs vragen oud-ijzer handelaar Geld krijgen om Probleem geen geld 5min 
arbeiders te beschikbaar om 
trakteren voor arbeiders te 
hun overwerk belonen voor het 

gedurende lange 
tijd overwerken 

5 Toezichter gemeente komt Naar technische dienst gerneente om Deksel ophalen Gesprrek met Probleem Er is geen 45 min 
langs putdeksel op te halen om op een put te toezichter nieuwe 

leggen voordat putdeksel besteld 
het studiebureau en bet is oak niet 
komt voor de doorgegeven aan 
vergadering wl dat die 

besteld moest 
warden 

6 Er is een pak klinkers Iemand regelen om klinkers te halen Klinkers op tijd GSM,kennis Probleem Stratenmakers 15 min 
tekort en de leverancier is krijgen van planning hebben een pak 
niet meer in de buurt klinkers te 
vandaag weinig 

7 Van ploegbaas de Bijwerken kn/ opbr. Berekening Bijhouden Dagrapporten, Taak 15 min 
dagrapporten van de kosten/ computer, 
laatste dagen gekregen opbrengsten leveringsbonn 

en 
8 Rijkswachter komt binnen Verhoor Rijkswacht Getuige Visuele Probleem Rijkswacht komt I uur 

verklaring inspectie binnen om 
afgeven verhoor af te 

nemen 
9 Ploegbaas komt binnen Overleg met ploegbaas Kosten Ervaring Probleem Doordat er 5 min 

inventariseren verkeerd 
van verkeerde geleverd is door 
levering voor Herco lag de 
doorbelasting werf even stil 

10 Er is een puttenlijst in zijn Begin m et puttenlijst maken Kijken hoeveel Documentatie Taak 50min 
maag gesplitst en hij wil werk het is om van werf 
volgende week op vakantie die lijst te maken waarvoor 

puttenlijst is 
11 Werf in orde maken voor Werf inspecteren Werfinorde Visuele Taak I¾ uur 

vergadering maken voor inspectie 
bezoek van 
studiebureau 

12 Werfvergadering Taak I uur 
13 Werk volgen Inspectie werf Werk volgen Visuele Taak 1 ¼ uur 

inspectie 

Nr. Actie trigger Actie Doe! Informatie/ Soort actie Oorzaken Tijd 
Documenten 

1 Aankomst op werf Inspectie van werk en klinkers Volgen van werk Visuele Taak 5 min 
inspectie 

2 Straterunakers komen aan Instructie geven aan ploegbaas Aan het werk Kennis Taak l 0 min 
op de werf zetten van de planning en 

ploeg visuele 
inspectie 

3 Starten van de dag Zoeken ploegbaas en bellen met Aan hetwerk GSM Taak l0 min 
ploegbaas op de andere werf zetten van 

ploegen 
4 Starten van de dag Met kraanmachinist praten over de Aan het werk Zie 2 Taak 15min 

opdracht houden van 
kraan 

5 Er wordt gegraven Ploegbaas attent maken op leidingen Zorgen dater Kennis van Taak Smin 
geen kabels tekeningen 
kapot gaan 

6 Telefoontje dat Instrueren van oa die het riool schoon Aan het werk Gegevens van Taak 1 uur 
onderaannemer er is komtmaken zetten oa tekeningen 

7 Put ligt open Schoonmaken van kapotgereden Riool Visuele Probleem Met frezen is de l0min 
inspectie-put en deksel terug proberen le toegankelijk inspectie put kapot 
leggen maken voor oa gereden 

en dicht maken 
voor zand 

8 Naar andere werf rijden 45 min 
9 Ploeg staat stil en komt Probleem bekijken van pikenenzetters Piketten ploeg Visuele Probleem Kant van de weg 20 min 

klagen dat ze niet kunnen aan de gang inspectie is niet voldoende 
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werken zetten in orde gemaakt 

zodat de piketten 
niet gezet 
kunnen warden 

10 Ploegbaas stelt vraag Leverancier bellen Ploegbaas GSM Taak 1 min 
antwoord geven 

11 Ploeg instrueren Ploeg aansturen Ploeg op gang Visuele Taak 5min 
houden inspectie en 

kennis van 
planning 

12 Afspraak Tuin die opgehoogd moet warden Deskundige Kennis van Taak 5 min 
bekijken met deskundige informeren en tekening en 

informatie planning 
inwinnen 

13 Materieel voor morgen Kraan en vrachtwagen rege!en Morgen kunnen Kennis van Taak !0min 
bespreken werken planning/ 

GSM 

14 Naar andere werf rijden 50min 
15 Aankomst werf Aansturen ploeg bestraters Volgen van Visuele Taak ! 0min 

werkzaamheden inspectie 

16 Aankomst werf Aansturen buizenploeg Volgen van Visuele Taak !0min 
werkzaamheden inspectie 

17 Informatie inwinnen Inspectie bij betonneren put Volgen van Visuele Taak 5 min 
werkzaamheden inspectie 

18 Wijziging in planning Vrachtwagen afzeggen bij VAG Vrachtwagen GSM/ over leg Taak 
niet krijgen met p!oegbaas 

19 Tijdstip Inspectie zuiveren riool Volgen van Visuele Taak 15 min 
werkzaamheden inspectie 

20 Toezichter is in keet Over leg met toezichter en ploegbaas over Inlichten Visuele Taak 15 min 
put toezichter inspectie 

21 Administratie bijhouden Administratie kabelbreuk Administratie Standaard- Taak 25 min 
afwerken formulieren 

22 Administratie Rotselaar Leverancier bellen over speciale maat Te weten komen GSM Taak/ Norrnale 10 min 
slokkers of er een probleem slokk ers passen 

kleinere maat is niet 

23 Teamleider arriveert Kijken naar demonstratie kraan Bespreken Visuele Taak 20 min 
mogelijkheden inspectie 
nieuw type kraan 

24 Teamleider bekijkt werf Rondgang over werf Inlichtingen Visuele Taak 20 min 
geven inspectie 

25 Ploegbaas komt keel Over leg ploegbaas en ontvangst papieren Ploegbaas Dagrapp. en Taak 10 min 
binnen van ploegbaas infonneren leverings-

bonnen 
26 Het is rustig buiten op de Administratie doen Administratie Diverse Taak 25 min 

werf bijhouden papieren 
27 Zie 26 Administratie op Taunusweg doen Zie 26 Taak ? 

Nr. Actie trigger Actie Doe! Informatie/ Soort actie Oorzaken Tijd 
Documenten 

1 Betonploeg komt Piketten uitzetten Voorkomen van Kennis v an Taak 30 min 
problemen hoogtes of 
wegens kuilen en tekening 
bulten in beton/ 
voorkomen 
stilvallen 
betonploeg 

2 P loeg weet niet waar beton Ploeg instrueren Ploeg op gang Kennis van Taak 5 min 
ligt houden levering 

3 Zie I Piketten uitzetten Zie 1 Zie 1 Taak 45 min 
4 Vraag van arbeider Instructie geven aan betonploeg waar Betonploeg Taak 5 min 

betonploeg we!k type borduur moet komen vooruit helpen 
5 Zie 1 Koord uitzetten van piketten Zie I Visue!e Taak 5 min 

inspectie 
6 Zie 1 Uitzetten van pik.etten voor rotonde ahv Zie I Berekening Taak 30min 

tekening op kladpapier 
en tekening 

7 Vraag van arbeider Arbeider helpen met uitmeten Ploeg op gang Visuele Taak 5min 
houden inspectie en 

kennis van 
tekening 

8 Arb eider komt probleem Verkeerd geleverde prefab keerrnuur Achterhalen of Bestellingsfax Probleem Lang ge!eden Zie7 
melden zorgt voor problemen, telefoneren, levering volgens verkeerd 

opdracht was bestelde 
keerrnuur door 
voorganger 
werfleider 

+ 
9 Verkeerde keermuur Overleg met toezichter over keerrnuur en Toestemming Visuele Probleem Zie 8 25 min 

nutsleidingen toezichter inspectie 
krijgen om 
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probleem op te 
lessen 

10 Verkeerde keermuur Teamleider bellcn over keermuurtje en Teamleider op Taak l0min 
bestellen vrachtauto ' s de hoogte 

houden/ regelen 
materieel 

11 Betonploeg staat stil Inspectie betonploeg Voortgang ploeg Visuele Taak 5 min 
vanwege een betonmixer volgen inspectie 
die op de verkeerde werf 
was 

12 Zie 1 Aansturen ploeg voor piketten rotonde Zie 1 Zie 1 Taak 30 min 
13 Waterleiding ploeg heeft Grand inspecteren bij ploeg van Kijken hoe diep Visuele Probleem Er is geen 40min 

pauze waterleiding het grondwater inspectie droogzuiging 
zit ivm voorzien en het 
droogzuiging water schijnt 

hoger te zitten 
den verwacht 

14 Grond inspectie ivm Afdelingshoofd bellen over voorgang en Teamleider op Taak 5min 
grondwater grondinspectie en leverancier bellen over de hoogte 

waar ze blijven houden 
15 Terugkomst op werf na de Voortgang controleren en opmeten Voortgang ploeg Taak 15min 

grondinspectie volgcn 
16 Zie 1 Piketten en koorden uitzetten Zie 1 Zie 1 Taak 30 min 
17 Bij piketten uitzetten Slokker staat verkeerd en meet geed Slokker op Kennis van Probleem Slokker is niet 5min 

komen we longs slokker gezet, opdracht gevcn aan arbeiders goede hoogte hoogtes van geed op hoogte 
zetten tekening gezet 

18 Veiligheidsfunctionaris Inspectie dienst veiligheid Veiligheid op Visuele Probleem 15 min 
arriveert op de werf werf controleren inspectie 

19 Pauze Eten en telefoneren GSM Taak 15 min 
20 Toezichter heeft Verkeerde keermuur op maat zagen met Keermuur Visuele Probleem Verkeerd 35 min 

toestemming gegeven arbeiders plaatsen inspectie geleverde 
keermuur 

21 De tuinman loop! buiten Overleg met tuincentrum tegenover de Relatie Visuele Probleem l0min 
over zijn terrein werf over start gronden onderhouden inspectie 

met stortplaats-
eigenaar 

22 Zic 20 Ploeg keermuurtjes aansturen Zie20 Zie 20 Probleem 10 min 
23 Vrachtwagen arriveert Vrachtwagen losplaats aanduiden Zorgen dat de Visuele Taak l0min 

borduren zo inspectie en 
dicht mogelijk kennis van 
bij de werkplek tekeningen 
komen te liggen 

24 Betonploeg stand stil Aansturen betonploeg Op gang houden Visuele Taak 15min 
ploeg inspectie 

25 Melding van arbeider Vrachtwagen heeft verkeerde borduren Achterhalen Kennis Prob leem De borduren zijn 15min 
bij, bellen leverancier etc. waar de fout zit tekeningen en verkeerd 

en voortgang visuele geleverd door de 
werken inspectie leverancier 
waarborgen 

26 Geen arbeiders om Ploeg kecrmuurtjes helpen met kraan Kraan op gang Visuele Taak 10 min 
kraanmachinist te helpen houden inspectie 

27 Arbeiders staan k laar om Arbeiders naar andere werfbrengen Arbeiders Afspraak met Taak Arbeiders 20 min 
te gaan wegbrengen andere hebben geen 

werfleider vervoer 

28 Iedereen is naar huis Betonp loeg helpen Op gang houden Kennis van Taak 1 ½ uur 
behalve de betonploeg ploeg tekeningen en 

visuele 
inspectie 

Nr. Actie trigger Actie Doe! Informatie/ Soort actie Oorzaken Tijd 
Document en 

1 Volgen van de Visuele inspectie en aansturen arbeiders Volgen van Visuele Taak 10 min 
werkzaamheden werkzaamheden inspectie 

2 De "koffer ploeg" gaat Piketten controleren/zetten Beton en extra Hoogtes weet Taak 20 min 
vooruit en die moet werk besparen wl uit hoofd 
voorgebleven warden bij uitvoering omdat hij de 

tokening al 
vaak gezien 
heeft 

3 Arbeiders melden dat de Op tokening kijken hoe diep de steenslag Arbeiders verder Tekening en Taak 15min 
onderlaag dikker is dan ze zit laten werken visueel 
dachten 

4 Volgen van de Instructies geven aan arbeiders Volgen van Visuele Taak 5min 
werkzaamheden werkzaamheden inspectie 

5 Zie 2 Piketten controleren Zic 2 Zic 2 Taak 1 uur 
6 Volgen van Telefoneren en overleggen met arbeiders Volgen van Visueel en Taak l0min 

werkzaamheden tijdens pauze werkzaamheden planning, 
GSM 
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7 Zie 2 Piketten controleren Zie 2 Zie 2 Taak 45 min 
8 Ziet auto staan die Auto ' s weg halen die in de weg staan Oponthoud Visueel Probleem Arbeiders I0min 

binnenkort op een stuk te ploeg hebben de auto 
bewerken weg staat voorkomen niet zien komen 

9 Nivelleus trekt drainage Schade drainage bekijken Volgen Visueel en Probleem De drain zit op 20min 
kapot werkzaamheden ervaring deze plaats net 

verleden iets hoger dan de 
rest wegens 
slechtc grond 

10 "koffer ploeg" heeft een Hoogte meten van koord voor koffer Voorkomen van Visueel en Teak 15min 
aantal meters koffer te veel matcriaal- meet-
gemaakt verbruik instrument 

11 Belgacom maakt het net Ploeg van Belgacom in de gaten houden Voorkomen dat Visueel en Probleem Nutsmaatschappi 5 min 
gemaakte koffer kapot en vragen wat hun plannen zijn Belgacom de ervaring j en houden zich 

zaak verziekt vaak niet aan 
afspraken 

12 We verlaten de werf voor Visuele inspectie ploeg arbeiders Aan de gang Visueel Taak 15 min 
enige uren houden van 

ploeg 
13 Andere werfleider vroeg Naar andere werfleider om te helpen met Proeven goed GSM, visueel Taak 3¾ uur 

om te komen helpen proeven afwerken 
14 Terugkomst op werf Visuele inspectie van voortgang ploeg Vaststellen wat Visueel en Taak 15 min 

er uitgevoerd is planning 
tijdens 
afwezigheid 

15 "Koff er" p loeg heeft werk Piketten controleren/ uitzetten Zorgen dat ploeg Zie 2 Taak 30min 
verzet vooruit kan 

16 Ploegen zijn naar huis Planning maken en administratie doen Papieren op orde Visueel, Taak 1 uur 
en werkplanning planning en 

voor-
calculatie 

Nr. Actie trigger Actie Deel Informatie/ Soort actie Oorzaken Tijd 
Documenten 

I Doorgeven stand van de Telefoontje met teamleider (ti) Op de hoogte GSM Taak I0min 
werf houden van ti 

2 Ploegen arriveren, veel Opstarten werf Zorgen dat werf Visuele Teak 45 min 
materieel aanwezig geed opstart inspsectie , 

zodat het dure kennis van 
materieel nict stil planning 
staat 

3 Kernen we onderweg tangs Inspectie stortplaats Volgen werf Visuele Taak 5 min 
inspectie 

4 Onderweg is daar tijd voor Telefoontjes Beschikken over Taak 10 min 
vrachtwagens, 
ploeg aansturen, 
tevreden stellen 
veiligheids-
dienst 

5 Afspraak met provincie- Kem-boring uitvoeren bijna afgeronde Begeleiden Kennis van Taak I uur 
bestuurder werf boring werf 

6 Resultaten kernboring Teamleider bellcn Tl informeren Meet- Taak 1 min 
resultaten 

7 Bezit tekeningen en geen Afgeven tekeningen Afgeven Tekeningen Taak 50 min 
problemen op wervcn tekeningen 

8 L igt op de route en is bijna Inspectic stortplaats Vaststellen Visuele Taak Stortplaats is 5 min 
vol capaciteit start inspectie bijna vol 

9 Gesprek met ploegbaas Over leg vrijgave ploeg met teamleider Afstemmen inzet Gesprek met Probleern Ploeg is bijna 5 min 
ploeg ploegbaas klaar op werf 

10 Tekenaar zit in keel Aansturen tekenaar Aan het werk Kennis van Taak !0min 
houden planning 

11 Stapel papier ligt op buro Papieren archiveren Wegwerken Bergpapier Taak 30min 
achterstand 

12 Telefoon bij de hand Telefoon over vrachtwagens en ploegen Beschikken over Telefoon Taak 15 min 
vrachtwagens 

13 Ploegbaas komt boos Bcdaren p loegbaas Ploegbaas rustig Geed gesprek Probleem Onkunde en 5 min 
binnen maken gedrag personeel 

14 Ploegbaas vraagt er om Uittekenen waar beton meet komen Ploegbaas Diverse Taak 15 min 
helpen tekeningen 

leidingen 
15 De tijd vliegt Rondgang werf Aansturen Visuele Taak SO min 

personeel en inspectie 
volgen werf 

16 Telefoontje van andere Bellen met betoncentrale en dispatching Grofbeton naar GSMen Probleem De putten en 15min 
werf werfkrijgen kennis van buizen 

werf verukken en er 
meet dus een 
betere fundering 
komen of anders 
kunnen ze 

+ 
stoppen 

17 Problemcn op werf Telefoneren met teamleider Overleg en Telefoon- Taak 5 min 
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infonneren gesprek met 
ploegbaas 

18 Problemen op werf Inspectie en over leg met arbeiders Constateren Visuele Probleem 1 uur 
problemen inspectie 

19 Studiebureau arriveert Rondleiden man van studiebureau Bespreken gang Visuele Taak ½uur 
van zaken inspectie 

20 Afspraak Werfvergadering Informeren Kennis van Taak ¾ uur 
betrokkenen werf, kennis 

tekeningen en 
kennis 
lastenboek 
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VAG. 
Bijlage 9 Materiaal, materieel, loon & onderaanneming in 
verkoopprijs 

Werf Bfr % kostprijs posten % verkoop 

Zonhoven Zavelstr lonen 8240076 23,37096 18,63498 
materiaal 17089485 48,47013 38,64797 
onderaann 3972793 11 ,26785 8,984495 
materieel 5955409 16,89106 13,46819 

100 79,73564 
kostprijs posten 35257763 

verkoopprijs 44218322 

Beringen Middenstr lonen 6955445 29,89719 24,9122 
materiaal 11403280 49,0157 40,84293 
onderaann 1823342 7,837428 6,530633 
materieel 3082479 13,24968 11,04046 

100 83,32623 
kostprijs posten 23264546 

verkoopprijs 27919836 

Boutersem Collector Vertrijk lonen 27247243 24,77236 19,9287 
materiaal 34308434 31 , 19218 25,09328 
onderaann 37838326 34,40145 27,67505 
materieel 10596498 9,634012 7,750306 

100 80,44734 
kostprijs posten 1, 1E+08 

verkoopprijs 1,37E+08 

Boutersem KI.Heidestr lonen 2200000 18,44703 14,64551 
materiaal 3500000 29,34755 23,29968 
onderaann 5000000 41 ,92507 33,28525 
materieel 1226038 10,28035 8,161797 

100 79,39224 
kostprijs posten 11926038 

verkoopprijs 15021667 

Diesi Halensebaan lonen 3944034 10,44447 8,644525 
materiaal 13475440 35,68526 29,53544 
onderaann 13533605 35,83929 29,66293 
materieel 6808841 18,03097 14,9236 

100 82,76649 
kostprijs posten 37761920 

verkoopprijs 45624646 

Genk Zuid TOV Ford lonen 13525419 23,32403 18,89041 
materiaal 31951168 55,09847 44,62491 
onderaann 5249371 9,052324 7,331585 
materieel 7263249 12,52517 10, 14429 

100 80,99119 
kostprijs posten 57989207 

verkoopprijs 71599401 
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Werf Bfr % kostprijs posten % verkoop 

Gingelom Fietsroute F2 lonen 908184 29,85402 23,10517 

materiaal 1198000 39,38091 30,4784 

onderaann 24600 0,808656 0,62585 

materieel 911299 29,95641 23,18442 
100 77,39385 

kostprijs posten 3042083 

verkoopprijs 3930652 

Hasselt Blookstr lonen 11401193 27,83054 22,36749 

materiaal 20833661 50,85538 40,87263 

onderaann 4110483 10,03377 8,064173 

materieel 4621149 11 ,28032 9,066026 
100 80,37032 

kostprijs posten 40966486 

verkoopprijs 50972158 

Hassell Skeelerpiste lonen 262508 25,60082 21 ,88718 

materiaal 611852 59,67023 51 ,01449 

onderaann 0 0 0 

materieel 151029 14,72895 12,59237 
100 85,49404 

kostprijs posten 1025389 

verkoopprijs 1199369 

Lanaken BitumeuzeVerhard. lonen 1574139 29,45832 21 ,7362 

materiaal 1868669 34,97013 25,80317 

onderaann 750744 14,04937 10,36651 
materieel 1150062 21 ,52218 15,88042 

100 73,7863 

kostprijs posten 5343614 

verkoopprijs 7242014 

Opglabbeek Weg nr Zwartb lonen 5846340 24,5728 18,942 

materiaal 12947191 54,4 1844 41,94859 

onderaann 929561 3,907045 3,011756 

materieel 4068828 17,10172 13, 18291 
100 77,08526 

kostprijs posten 23791920 

verkoopprijs 30864424 

Tesslo hulsterwg-indstrwg lonen 7615359 22,39415 18,3902 

materiaal 13622013 40,05765 32,89556 
onderaann 9781677 28,76454 23,6216 

materieel 2986976 8, 783667 7,213195 
100 82,12055 

kostprijs posten 34006025 

Hr verkoopprijs 41409886 
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Wert 

StTruiden Zepperen 

Zoutleeuw Drieslaan 

gemidd. M-aal tov kp 
aantal 2 
gem 52,7438 
max 53, 51444 
min 51,97315 

gemidd. M-aal tov vp 
aantal 2 
gem 
max 
min 

42,94993 
43,06413 
42,83573 

Bfr 

lonen 12382955 
materiaal 23063229 
onderaann 2312153 
materieel 5338871 

kostprijs posten 43097208 

verkoopprijs 53841107 

lonen 7075872 
materiaal 17058838 
onderaann 6797074 
materieel 1890619 

kostprijs posten 32822403 

verkoopprijs 39612636 

gemidd. Lon tov kp 
2 

25, 14534 
28,73262 
21 ,55806 

gemidd. Lon tov vp 
2 

20,43087 
22,99907 
17,86266 

% kostprijs posten 

28,73262 
53,51444 
5,364972 
12,38797 

100 

21 ,55806 
51,97315 
20,70864 
5,760148 

100 

gemidd. M -eel tov kp 
2 

9,074061 
12,38797 
5,760148 

gemidd. M-eel tov vp 
2 

7,344371 
9,915976 
4,772767 

Gemiddelde percentage kostprijs posten ten opzichte van de verkoopprijs = 80,415217% 
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% verkoop 

22,99907 
42,83573 
4,294401 
9,915976 
80,04517 

17,86266 
43,06413 
17, 15885 
4,772767 
82,85842 



Bijlage 10 Uitgewerkte observaties team I eiders 

Nr Actie trigger Actie Deel I nformatie/ Soort Oorzaken Tijd 
documenten actie 

1 Bezoek ter plaatse Gegevens over lnformatie Calculatie, Taak 25 
later op de dag project bij elkaar inwinnen want projectdossier min 

zoeken er zit een , tekeningen, 
verrekening verslag 
aan te komen coord.verg. 

2 Onderaannemer Telefoon OA Afspraak Telefoon Taak 5 
(OA) belt droogzuiging maken ter min 

plaatse 
3 Problemen na Bijeenkomst Oplossing Parate kennis Probleem Foutoa 80 

afgerond project agv gemeentehuis bes pre ken min 
foul van OA 

4 Tijdens 3 telefoon Div. telefoontjes van Gsm Probleem Weersinvl (10) 
werfleiders ivm weer oeden min 

5 Acties plannen om lnspectie werf (tl==wl) Stand van Visuele Taak 15 
werf op gang te zaken (svz) inspectie, min 
houden opnemen calculatie 

6 Telefoon Onderweg 2 Svz doorgeven Gsm Taak 5 
telefoontjes met min 
werfleiders 

7 Keet, bomen, Situatie aankomende Svzopnemen Projectdossie Taak 45 
situatie algemeen, werf bekijken r (calc. min 
bekijken plaats waar Tekeningen) 
meerkosten komen 
ZIE 1, of 
droogzuiging geteld 
is 

8 Tijdens 7 telefoon Telefoon met wl waar WI advies Gsm Probleem Slechte (3) 
ploeg weggelopen is geven afspraak min 
ivm regen met ploeg 

9 Tijdens 7 telefoon WI belt over waar hij WI advies Gsm Probleem WI pas (2) 
materiaal meet halen geven begonnen min 
(intern) 

10 Zie 8 Telefoon wl ivm ploeg Terugkoppelen Gsm Probleem Zie 8 (5) 
svz min 

11 Tijdens 7 WI belt over WI advies Gsm Taak (2) 
afgesproken geven min 
verrekening 

12 Tijdens 7 WI belt over stand Svz opnemen Gsm Taak (2) 
van zaken min 

13 Tl wil informatie en Tl belt wl over svz Svz Gsm Taak 5 
zit in de auto werf min 

14 Afspraak Afspraak met OA Offerle vragen Visuele Taak 20 
droogzuiging voor inspectie min 

droogzuiging 
15 Uitkomst Tl belt met gemeente lnformatie over Gsm Probleem Situatie 5 

wijzigingsplannen over goedkeuring goedkeuring slecht min 
gewijzigde plannen ivm vervolg ingeschat 

wvb in 
voorcalc. 

16 Telefoon jonge wl Bezoek werf nav Svz opnemen Visuele Probleem ? 15 
telefoontje zie 7 met opte inspectie min 

breken fietspad 
17 Gepland Correspondentie 90 

min 
18 WI vergadering 
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Nr Actie Trigger Actie Dael I nformatie/ Soort Oorzaken Tijd 
Documenten Actie 

1 Controleren hoe Bezoek bijna Stand van Visuele Taak 10 
het gaat afgeronde werf zaken (svz) inspectie min 

opnemen 
2 Telefoon van wl Telefoon van wl over Adviseren wl Gsm Probleem ? 2 

problemen met min 
kl inkers 

3 lets vergeten door Telefoneren met wl Adviseren wl Gsm Taak 2 
te geven van Nr2 min 

4 Telefoontje Onduidelijkheid over Probleem Gsm Probleem Verkeerd 2 
afsluiten stroom in oplossen begrepen min 
opdracht van deze ti door 

nutsmaats 
chappij 

5 Vergadering over I nspectie werf en Svz opnemen Visuele Probleem Probleme 65 
problemen op werf overleg met toezichter inspectie n met min 

grondwate 
r 

6 Kraan over Telefoontje naar Kraan regelen Gsm Taak 2 
andere ti over inzet min 
kraan 

7 Telefoon van wl Telefoontje van lnformatie Gsm Taak 2 
werfleider nav inwinnen min 
boodschap Danny 

8 Wachten op Overleg met Gevolgen Vergadering Probleem Zie 5 60 
vergadering afdel ingshoofd en problemen voor min 

toezichter op werf (zie planning, 
5) technische 

uitvoering en 
verrekeningen 
bepalen 

9 Afspraak Vergadering op werf Oplossing Planning Probleem Zie 5 60 
over problemen, zoeken met OA min 
ontstaat 
meningsverschil over 
betaling=>onderhandel 
en 

10 Werfvergadering Bezoek werf (zie 2) Svz+adviseren Visuele Taak 60 
wl ender meer inspectie min 
over 
verrekening 

11 Telefoon arbeider Keet openmaken zdd Arbeider helpen Probleem Sleutel 15 
arbeider binnen kan keet min 

onvindbaa 
r 

Nr Actie trigger Actie Dael I nformatie/ Soort Oorzaken Tijd 
Documenten actie 

1 Uit kunnen reiken Technisch dossier Zorgen dat Zettings- Probleem Grondwat 1¾ 
van dossier aan aanleggen betrokkenen studies, fotos er zorgt uur 
mensen die hij morgen het van opritten, voor 
deze ochtend ziet dossier gezien technische onwerkbar 

kunnen hebben studies. e situatie 
2 In de auto zitten Bellen met werfleiders Stand van Gsm Taak 5 

zaken (svz) min 
horen 

3 Afspraak met Vergadering over Metalle Kennis, Probleem Grondwat 1½ 
betrokken partijen waterproblemen betrokkenen tekeningen er zorgt uur 

een oplossing voor 
vinden onwerkbar 

e situatie 
4 Afspraak met Vergadering Met Kennis, Probleem Grondwat 1½ 
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VAG. 
betrokken partijen waterproblemen betrokkenen tekeningen er zorgt uur 

andere werf (en ander oplossing voor 
studiebureau) vinden onwerkbar 

e situatie. 
Onjuiste 
informatie 
studiebure 
au 

5 Uitnodiging van I nformeel over leg met Overleg/ Eerder Probleem Waterprob 1 uur 
onderaannemer onderaannemer relatiebeheer opgedane leem 
om de zaak verder kennis wordt door 
te bespreken studiebure 

au 
verkeerd 
behandeld 

6 Telefoon gaat Telefoontje van lnformatie over GSM Taak 1 
administratie vorderingsstaat min 

geven 
7 Telefoon WI belt over al dan niet Advies geven GSM Taak 4 

vervroegd aan wl min 
transporteren kraan 
nav vraag dispatcher 

8 Verrekeningen Overleg over In de gaten Calculatie, Taak 1¼ 
worden verrekeningen met houden of alles tekeningen, uur 
overgedragen aan studiebureau, goedloopten eerdere 
de opdrachtgever toezichter en proberen zo verrekening-

werfleider veel mogelijk en, kennis 
verrekeningen van werf 
te behouden 

9 Landmeter belt Telefoontje met Werk gedaan GSM Taak 15 
landmeter over krijgen door Im min 
afspraak/ 
werk/werkdruk 

24 



I 

1\/AG. 
Bijlage 11 lnventarisatie geobserveerde problemen 
uit bijlage 8 en 10 

De tabellen uit bijlage 8 en 10 ( op basis van van den Berg en Pottjewijd) geven de problemen en taken 
weer van de werfleiders en teamleiders. De problemen worden hieronder weergegeven met een 
toelichting betreffende het financiele gevolg van het probleem voor de wer£ 
De tabellen uit bijlage 10 geven de observatie van teamleiders weer op soo1igelijke wijze als in 
bijlage 8 voor de werfleiders is gedaan. In bijlage 10 verdient de kolom "soort actie" extra aandacht. 
In tabel 3.3 is aangegeven wanneer een actie een taak (naar aanleiding van routine werkzaamheden) of 
een probleem (naar aanleiding van onverwachte omstandigheden) is. In de tabellen van de observaties 
van de teamleiders wordt met een probleem bedoeld: een actie, al dan niet gepland, als gevolg van 
afwijkingen op een werf. 

Werfleider 1 (ervaren werfleider, project in eindfase en start met nieuw project) 
• Informatie verstrekken aan de teamleider over project ten behoeve van de financiele afronding van 

het project. 
• Omgaan met klagende buurtbewoner over een pomp die op haar wei is gezet. Geen financiele 

gevolgen. De relatie met de omgeving wordt onderhouden. 
• Onderhandelen met de toezichter over de eindafrekening. Direct financieel gevolg: financieel zijn 

voor de toezichter een aantal posten niet aanvaardbaar, daarover wordt gediscussieerd en 
onderhandeld. 

• Inspectie naar aanleiding van een melding van overstroming van riolering die door V AG is 
aangelegd. Onduidelijke financiele gevolgen. Wie verantwoordelijk is als er schade mocht zijn is 
nog niet duidelijk, werfleider neemt poolshoogte. 

Werfleider 2 (erg onervaren werfleider, makkelijke werf die kort in uitvoering is) 
• De ploeg heeft een waterleiding kapot getrokken. Dit is een fout van de arbeiders want ze hadden 

de leiding kunnen prikken en zo de leiding kunnen lokaliseren. Financieel gevolg: ploeg staat stil, 
het lek moet gedicht worden en eventueel de schade aan de leiding betaald. 

• Te weinig ballonnen beschikbaar voor een waterproef. Dit materieel moet opgehaald worden bij 
de materieeldienst. Financieel gevolg is klein: er gaat alleen tijd verloren met het ophalen van de 
ballonnen. Slechte voorbereiding van de proef door werfleider. 

Werfleider 3 ( onervaren werfleider met calculatie achtergrond, makkelijke we1f, iets over de helft van 
de uitvoeringstermijn) 
• Informatie inwinnen bij handelaar in oud ijzer voor oude slokkers etc .. Financieel gevolg: relatief 

klein, er komen financiele middelen beschikbaar voor de wer£ 
• Er is een putdeksel te weinig aanwezig. Er was niet gezegd tegen de werfleider dat die besteld 

moest worden en is dus niet besteld. Financieel gevolg klein: bestellen materiaal, weinig 
vertraging. Werfleider heeft de putdeksel niet besteld, bij werfrondgang door de opdrachtgever 
moet er iets op de put liggen, fout van werfleider. 

• Pak klinkers te weinig. Onduidelijk financieel gevolg: ploeg valt stil maar kan ergens anders op de 
werf aan de slag. Er moet speciaal op en neer gereden worden door de ploegbaas voor extra 
klinkers in verband met uitlopen in tijd (en dus kosten) als er een extra levering moet komen van 
de leverancier. Bestelfout van de werfleider. 

• Verhoor rijkswacht naar aanleiding van een ongeval waarbij de werfleider als getuige betrokken 
was. Financiele gevolgen: kost tijd van de werfleider. 

• Verkeerde levering door Herco ( is een n.v. van VAG), kosten van stilgevallen ploeg worden 
berekend. Financieel gevolg: ploeg stilstand, doorbelasting van de kosten naar Herco. Een 
schatting van deze kosten door de ploegbaas en werfleider. 
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VAG. 
Wer:fleider 4 (ervaren wer:fleider (projectleider), hij heeft 2 werven uit te voeren) 
• Kapot gereden putdeksel terug leggen ter voorkoming van zand in put. Financieel gevolg: schade 

deksel. 
• Ploeg staat stil en klaagt over prestaties van andere ploeg. De berm is niet voldoende in orde 

gemaakt zodat de andere ploeg niet kan werken. Financieel gevolg: ploeg staat stil als gevolg van 
gebrek aan toezicht/ coordinatie door ploegbaas en wer:fleider. 

• Informeren bij leverancier over afwijkende maat van slokkers. (nog) Geen financieel gevolg. Er 
wordt informatie ingewonnen ter voorkoming van problemen als slokkers niet passen. 

Werfleider 5 (onervaren wer:fleider, project midden in uitvoering, problemen door nukkige ervaren 
toezichter) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Keermuur past niet zodat ploeg stil valt. Verkeerd bestelde of geleverde muur. Dit is onduidelijk 
omdat de voorganger van deze wer:fleider de bestelling geplaatst heeft en er geen fax van is. 
Financieel gevolg: stilstand ploeg, veel tijdbeslag voor werfleider en passend maken keermuur. 
Grondwater peilen met behulp van de kraan van het waterleidingbedrijfwat in de buurt werkt. Dit 
doen ze omdat eerder al wat grond van V AG naar het waterleidingbedrijf is gegaan; voor wat 
hoort wat. Op deze manier wordt de grondwaterstand voor de volgende uitvoeringsfase gemeten in 
verband met te plaatsen droogzuiging. Positief financieel gevolg: op goedkope manier onderzoek 
vooraf ter beoordeling van de noodzaak tot droogzuiging in een volgende projectfase. 
Slokker staat verkeerd, fout van arbeider. Gering financieel gevolg: het kost tijd van de arbeider 
om de slokker opnieuw op hoogte te stellen. 
Inspectie van de werf door de veiligheidsdienst. Financieel gevolg gering: kost tijd maar is 
noodzakelijk. 
Relatie onderhouden met stortplaatseigenaar. Positief financieel gevolg: nabije stortplaats biedt 
voordelen ten aanzien van gebudgetteerde afvoerkosten voor gronden en aanvoer van teelaarde. 
Verkeerde borduren geleverd. Het is een fout van de leverancier wat wordt bewezen met een fax . 
Financieel gevolg: gering. Doordat de leverancier de volgende ochtend kan leveren hoeven de 
werkzaamheden niet opgeschoven te worden. Het kost tijd van de wer:fleider om dit te regelen. 
Indien er geen fax zou zijn geweest was misschien een groter financieel gevolg ten nadele van de 
werf opgetreden. 

Wer:fleider 6 ( enkele jaren ervaren wer:fleider, fase van uitvoering van de werf onduidelijk) 
• Auto' s staan in de weg waardoor de machine stil valt. Financieel gevolg: stilval machine en ploeg. 
• Machine trekt een drainagebuis kapot welke door V AG zelf gelegd is. De buis ligt plaatselijk 

hoger als gevolg van druk van langsrijdende vrachtwagen in het verleden. Dit feit was al bekend 
bij de wer:fleider maar toch is er nog schade. Arbeiders waren niet voldoende gewezen op de 
verhoogde ligging van de drainagebuis. Financieel gevolg: stilval ploeg en lichte schade aan de 
buis. 

• Ben ploeg van de telefoonmaatschappij is bezig op de werf. Ze brengen schade toe aan het koffer. 
Financieel gevolg: repareren koffer. Nutsmaatschappijen zijn een onbetrouwbare factor op de werf 
en moeten goed in de gaten gehouden worden door de werfleider. 

Wer:fleider 7 (wer:fleider is erg ervaren, heeft 2 werven. De ene werf ondervindt veel tegenwerking in 
de buurt, de andere heeft te maken met slechte ondergrond. Beide werven zijn moeilijk) 
• Overleg met ploegbaas over datum en bruikbaarheid van vrijkomende ploeg. (nog) Geen 

financieel gevolg. 
• Ploegbaas is ontevreden over het werk van een andere ploeg en komt klagen. Geen financieel 

gevolg, wer:fleider moet de situatie bekijken en sussen. 
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V.ACi. 

T 

• Problemen door verzakking van buizen op de wetf als gevolg van de slechte ondergrond. 
Financieel gevolg: stilvallen van de ploeg en extra materiaal aanvoer ten behoeve van extra 
stabiliteit in de grond. Een geval van natuurlijke overmacht en niet te voorzien door de werfleider. 

Teamleider 1 (weersomstandigheden: wisselend met flinke regen en opklaringen) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Een onderaannemer heeft een fout gemaakt. Daardoor werkt de gemaakte constructie niet naar 
behoren en moet een oplossing bedacht worden. De financiele gevolgen: kosten van de oplossing 
zijn voor de onderaannemer. V AG voert het uit. 
Het weer is regenachtig. Diverse werfleiders bellen om de teamleider op de hoogte te houden en 
advies te vragen in geval van wegzakkende buizen etc. Financieel gevolg: assisteren van de 
werfleider bij zijn beslissing om door te werken of het werk stil te leggen in verband met regen. 
Stil leggen betekent geen kosten maar ook geen omzet, doorwerken betekent een minder hoog 
rendement. 
Telefoon van een werfleider. Zijn ploeg is weggelopen vanwege de regen. Volgens de teamleider 
zijn er slechte afspraken gemaakt door de werfleider met de ploegbaas. Hij adviseert om de 
ploegbaas te bellen en te horen waarom hij weg gegaan is. Na terugkoppeling blijkt zijn · 
vermoeden juist. Financieel gevolg: gering. De ploeg zou weg mogen in verb and met regen maar 
moest eerst nog iets uitvoeren. Dat is niet gedaan waardoor dat later nog moet worden uitgevoerd. 
Werfleider belt waar hij bepaalde materialen moet halen binnen VAG. Teamleider geeft dat door . 
De oorzaak is een gemis aan kennis bij de werfleider die net in dienst is. Geen financiele 
gevolgen. 
Teamleider belt naar de opdrachtgever (gemeente) van een nog te starten werk. In de 
voorcalculatie is gerekend met rendementen die gezien de situatie op de wetf nooit gehaald 
kunnen worden volgens de teamleider. De teamleider heeft een gewijzigd plan ingediend bij de 
gemeente waardoor de rendementen wel gehaald kunnen worden en wacht op de beoordeling door 
de gemeente. Financieel gevolg is groot. Als de wijziging niet goedgekeurd wordt verwacht de 
teamleider een slecht financieel resultaat van de wetf als gevolg van onhaalbare rendementen. 
Bezoek aan de wetfvan een onervaren werfleider om te kijken hoe het gaat en om eerder gemelde 
problemen met de opbraak van een fietspad te bekijken. Deze werfleider wordt extra begeleid in 
verband met de korte tijd dat hij in dienst is. Financieel gevolg: gering. Het bezoek van de 
teamleider neemt tijd in beslag. De werfleider krijgt adviezen voor zijn wetf waardoor details 
beter gaan welke een gunstig financieel gevolg op tijd en kosten van de wetf hebben. Deze zaken 
leveren individueel een klein financieel resultaat. 

Teamleider 2 a 
• Telefoon van een ervaren werfleider over problemen met te leggen klinkers. Oorzaak of gevolg 

onbekend. 
• Telefoon in verband met stroomafsluiting in een keet die nog gebruikt moet warden. Dit is een 

misverstand, alleen de stroom van verkeerslichten had afgesloten moeten warden, niet van de keet. 
Financieel gevolg gering. Ongemak bij werkzaamheden en tijdsbeslag voor de gedupeerde in de 
keet door het onderzoeken van de reden van de stroomafsluiting. 

• Werfvergadering in verband met grondwaterproblemen en de slechte staat van omliggende 
woningen. Overleg met het studiebureau en een onderaannemer die voor een technisch 
specialistische oplossing kan zorgen. Groot financieel gevolg doordat de uitvoeringswijze 
veranderd moet worden, stilstand van de ploeg, herverdeling van ploegen en materieel, extra 
kosten voor de onderaannemer en extra risico door onbekende technieken en de invloed daarvan 
op de omgeving (gebouwen). Ook brengt verandering van werkwijze extra werk voor werfleider, 
teamleider en afdelingshoofd voor de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze. 

• Een arbeider kan de sleutel van een keet niet vinden. De teamleider moet de keet open komen 
maken. Gering financieel gevolg in de vorm van tijdsbeslag teamleider. 
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Teamleider 2 b 
• Teamleider is bezig met het maken van een technisch dossier (technische gegevens over 

problemen en voorgestelde oplossing van V AG) als gevolg van problemen met grondwaterstanden 
op de werf. Financieel gevolg van de problemen: door verandering van werkwijze worden 
misschien extra kosten gemaakt door afwijkende rendementen en bijkomende werken. Zeker 
neemt het tijd in beslag van werfleider, teamleider en afdelingshoofd. 

• Vergaderingen over werven met grondwaterproblemen. Aanwezig zijn alle betrokkenen en een 
specialist (geoloog) om mogelijke oplossingen te beoordelen en te bespreken. Financieel gevolg 
groot door wijziging in uitvoeringswijze. 
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Bijlage 12 Vergelijking BaaN met de gewenste situatie 
In deze bijlage wordt het nieuwe ERP (enterprise resource planning) softwarepakket BaaN IV 
beschreven met betrekking tot kostenbeheersing. Het ERP pakket wat geimplementeerd gaat worden 
binnen VAG (zie figuur B12.l) bestaat deels uit modules van BaaN en voor een deel uit modules van 
een andere producent KPD (voorcalculatie en facturering) die gekoppeld zijn aan BaaN. Dit is gedaan 
omdat BaaN IV zoals dat bij Heijmans in Nederland (Heijmans Infrastructuur en Milieu-HIM) 
gebruikt wordt niet voldoende aansluit op het Belgische systeem van facturering (vorderingsstaten) en 
calculatie. In dit hoofdstuk is veelvuldig gebruik gemaakt van de handleiding kostenbewaking van 
Marco Meurs (ian. 2000). 

12-1 Wat is BaaN IV? 
BaaN IV is een geintegreerd, procesgericht pakket. Dat wil zeggen dat het proces, en in het geval van 
VAG dus het project, centraal staat. Geintegreerd wil zeggen dater een onderlinge afuankelijkheid 
bestaat tussen de activiteiten die het proces vormen. Binnen BaaN kan de administratie bijvoorbeeld 
niet boeken op een project, voordat een werkvoorbereider dat project in uitvoering heeft gezet. Een 
werkvoorbereider kan niet beginnen met het maken van een werkbegroting voordat de calculator zijn 
subcalculatie heeft gekopieerd naar een subcalculatie in de range van de werkvoorbereiding. 

Figuur B 12.1: Overzicht van het nieuwe ERP pakket 
In de grootste ovaal zijn modules weergegeven uit BaaN IV. De grijze blokken vormen modules van 
KPD behalve C.M.W. (sociaal secretariaat der Compensatiekas voor Maatschappelijke Werken) welke 
ingeschakeld wordt bij het verwerken van de dagrapporten. Dit hoofdstuk is toegespitst op 
kostenbewaking in BaaN wat in figuur B 12.1 weergegeven is in de kleine ovaal. 

12-2 Kostenbewaking in BaaN 
De kostenbewakingsfunctie in BaaN is redelijk veelomvattend. Vanwege het ontbreken van tijd en 
voldoende inzicht ter invulling van de kostenbewaking is door HIM gekozen voor een implementatie 
van de kostenbewakingsfunctie in twee fas en. In de eerste fase ( de huidige fase) worden alle aspecten 
ingericht die nodig zijn om tot overzichten te komen op projectniveau en over projecten heen. 
Onderwerpen als bewakingscodes (zie paragraaf 12-2 Gebruikte begrippen binnen BaaN) en 
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bewakingsposten worden in deze fase niet ter discussie gesteld. Dit gebeurt in fase 2 waarin de reeds 
beschikbare mogelijkheden en wensen met betrekking tot kostenbewaking worden geevalueerd en 
aangepast. De BaaN modules die bij V AG gebruikt gaan worden zijn identiek aan die van HIM. In het 
vervolg van dit hoofdstuk wordt het gebruik van BaaN bij HIM weergegeven. 

Gebruikte begrippen binnen BaaN 

• Bewakingscode 
BaaN heeft voor het boeken van kosten vijf kostensoorten narnelijk taken, materiaal, onderaanneming, 
materieel en overige kosten. Onder deze kostensoorten "hangen" kostendragers (bijvoorbeeld voor 
materiaal: een betonnen rioleringsbuis 0 400 ). Een kostendrager wordt in BaaN weergegeven als een 
nummeriek getal. Deze kostendragers zijn weer gebundeld in bewakingscodes. Dit maakt het zoeken 
naar kostendragers eenvoudiger. Een bewakingscode is dus een verzarneling van kostendragers binnen 
1 kostensoort. Dit is het laagste niveau waarop kostenbewakingsoverzichten aangeboden worden. De 
kostenbewakingsoverzichten zijn dus niet op kostendragemiveau uit de draaien, maar op 
bewakingscode als laagste niveau. 
Op dit moment bestaat een bewakingscode uit 4 posities. Elke kostendrager die met dezelfde 4 posities 
begint "hangt" aan die bewakingscode. Het boeken van kosten gebeurt op de kostendrager, welke weer 
gesorteerd kan worden op kostensoort en bewakingscode. 

• Kolommen bij rapportage 
Overzichten met betrekking tot de kostenbewaking in BaaN bestaan globaal gezien uit de volgende 
kolommen: Begroot, Toegestaan, Besteed en Resultaat ( = toegestaan - besteed). De relatie tussen de 
verschillende kolommen wordt eenvoudig verklaard door het volgende voorbeeld: 
In een project is voor het leggen van 1000 meter rioleringsbuis 0 400 een aantal uren Y begroot (in de 
voorcalculatie). Als op een bepaald tijdstip Z, 500 meter buis gelegd is dan is voor deze post de helft 
van Y (500 meter is de helft van 1000 meter) toegestaan. Alsop moment Z reeds X uren is besteed aan 
het leggen van rioleringsbuizen 0 400 dan is het resultaat op tijdstip Z voor deze post ½Y-X. 
De kolom toegestaan kan op verschillende wijzen tot stand komen, meer daarover in paragraaf 7 .3. 

• Inteme en exteme productie 
Bij het project wordt vastgelegd op welk niveau inteme productie (voortgang) wordt geregistreerd. Er 
zijn daarvoor twee mogelijke niveaus: Bestekspost of (productie-)activiteit. De inteme productie die 
op een project wordt geregistreerd vormt de basis voor de berekening van de "Toegestane kosten" (de 
budgetvrijgave) in de kostenbewaking. 
De exteme productie (eventueel afgeleid van de inteme) vormt de basis voor de termijnfacturering 
(termijnmotivering) en wordt alleen op bestekspostniveau vastgelegd. De termijnfacturering gebeurt 
bij V AG door middel van vorderingsstaten en wordt in het ERP prograrnma gebracht door de module 
van KPD. Volgens de richtlijnen van de HIM moet inteme productie worden vastgelegd op activiteit. 
Dit is ook de enige mogelijkheid binnen BP A. BP A is een op Excel gebaseerd software-tool wat 
gebruikt wordt door de uitvoerders (BouwPlaatsManagers) bij HIM voor het besturen en bewaken van 
de werven. BP A wordt onder andere gebruikt voor de kostenbewaking op de werf. 

• Bewakingsposten 
Dit is het niveau waarop een project wordt bewaakt. Op dit niveau worden kosten geboekt en worden 
kostenbewakingsoverzichten gepresenteerd. Geregistreerde productie op besteksposten of activiteiten 
wordt altijd (via de kostendragers) teruggerekend naar een toegestaan op bewakingspost. 

• Calculatie-activiteit en Productie-activiteit 
Een calculator onderbouwt zijn besteksposten met behulp van (calculatie)activiteiten. Als er voor 
gekozen is om bij een project productie vast te leggen op activiteiten, dan moet de werkvoorbereider 
afcoderen op (productie)activiteiten. 
Om duidelijkheid in de communicatie te scheppen lijkt het verstandig om over calculatie-activiteiten 
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en productie-activiteiten te praten. 

Het "proces" van kostenbewaking zal globaal op de volgende manier verlopen ( dit proces geeft de 
situatie weer in bet geval er geen gebruik wordt gemaakt van BPA zoals bij VAG bet geval is): 

Administratie 
(werkvoorbereiding 
draait produktielijsten 
uit en overhandigt 
deze aan de 
uitvoerder(s) (1) 

Uitvoerder vult 
produktie in en levert 
deze weer in bij de 
administratie (2) 

Administratie verwerkt 
ingevulde produktie

----lijsten en draait de 
nieuwe uit (3) 

Administratie 
Alle kosten en 
produkties geboekt? 

BPM=Bouwplaatsmanager (werfleider), AK=Algemene Kosten 
Figuur B12.2: Kostenbewakingsproces BaaN 

Administratie draait 
kostenbewakings
overzichten uit 
Interpreteren, 
overleg met BPM, 
(AK) correcties 
invoeren (4) 

Er kan gewerkt worden met papieren productiestand-opnamelijsten die uit Baan geprint kunnen 
worden. Deze situatie is in bovenstaand figuur uitgebeeld. Deze manier van werken bij HIM vertoont 
grote overeenkomsten met de buidige manier van werken met de vorderingsstaten binnen VAG. 

Indien er met BP A gewerkt wordt kan in BP A productie worden geregistreerd. De werkbegroting 
(voorcalculatie bij VAG) wordt overgezet naar BPA. Hierdoor kan de uitvoerder (werfleider) in BP A 
productie op activiteiten vastleggen. Uit BP A zal vervolgens iets geprint moeten worden waarmee de 
productiestanden in BaaN overgenomen kunnen worden. In de toekomst zal een koppeling gemaakt 
worden tussen BP A en BaaN maar zover is bet nog niet. Daarom is bet raadzaam tenminste te wachten 
met het in gebruik nemen van BPA totdat deze koppeling er is (naar verwacbting wordt begonnen met 
de ontwikkeling biervan in september 2000). 

12-3 Kostenbewakingsmethode 
Op projectniveau moet worden vastgelegd welke kostenbewakingsmethode moet worden toegepast 
voor bet betreffende project. Middels de kostenbewakingsmethode kan worden aangegeven hoe (in de 
kostenbewaking) de kolom "toegestaan" (budgetvrijgave) moet worden berekend. Tijdens fase I van 
de kostenbewaking worden alleen de instellingen "Toegestaan - besteed" en "Toegestaan = besteed" 
opgepakt. De instelling "Resultaat = voorraad" wordt door Heijmans Nederland niet toegepast. De 
instelling "Financiele bewaking" wordt pas in fase II van de kostenbewaking opgepakt. 

Toegestaan - besteed 

Toege::-ta·an - Besteed 
Toegestaan = Besteed 
Resultaat=voottaad 
Financiele bemaking 

Bij deze instelling wordt aangegeven dat de berekening van "toegestaan" volledig is gebaseerd op de 
ingevoerde inteme productiestanden ( op activiteit of bestekspost). 
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Toegestaan = besteed 
Dit is de voorgeschreven instelling voor HIM. 
Bij deze instelling wordt de berekening van toegestaan athankelijk gemaakt van de instelling bij de 
kostendrager. 
Pra.ktisch gezien komt dit op het volgende neer: 
✓ Voor de kostensoorten materiaal (bouwstoffen) en onderaanneming geldt: "Toegestaan = besteed". 

Met andere woorden, dat wat er besteed is op het project wordt ook gevuld bij toegestaan, 
onathankelijk van de geregistreerde productie. 

✓ Voor de overige kostensoorten, taken ( eigen uren), materieel en overige kosten, geldt dat 
toegestaan wordt berekend op basis van de productiestanden. 

Resultaat = voorraad 
Deze instelling wordt niet meer gebruikt in het BaaN model van HIM. 

Financiele bewaking 
Deze instelling wordt vooralsnog niet gebruikt, mogelijk wel in fase 2. Bij de instelling "Financiele 
bewaking" wordt toegestaan gelijkgesteld aan de opbrengsten (incl. de voorlopige facturen en de niet 
verwerkte opbrengsten). 
De bewakingsmethode "Financiele bewaking" geldt alleen als er sprake is van "regie" (bij regie 
worden alle materialen naar kostprijs betaald en prestaties (bijvoorbeeld gewerkte uren) worden per uur 
betaald). In de volgende twee gevallen zal een kostendrager volgens deze methode worden behandeld. 
✓ De bewakingspost waarop de kostendrager geboekt wordt "hangt" niet aan een werkorder en de 

velden "factuurmethode" en "kostenbewakingsmethode" bij het project zijn gevuld met resp. 
"regie" ( dit kan alleen als soort overeenkomst ook op "regie" staat) en "financiele bewaking". 

✓ De bewakingspost waarop de kostendrager geboekt wordt "hangt" aan een werkorder. De velden 
"verrekenmethode" en "kostenbewakingsmethode" van de werkorder moeten resp. op "regie" en 
"financiele bewaking" staan. Dit is dan onafhankelijk van de instellingen op het project. 

Let wel, regie betekent dat het systeem verwacht dat elke geboekte kostendrager middels een 
verkoopprijs (op kostendragemiveau) gefactureerd zal worden. Regie in het systeem komt niet altijd 
overeen met wat men bij Heijmans vindt dat regie is. 

12-4 Vastleggen van gegevens per project 
Directe en indirecte posten (kosten) 
Directe besteksposten zijn posten waarop direct productie wordt ingegeven. Dit wordt op de 
bestekspost zelf gedaan of op de onderliggende activiteiten. 
Op indirecte besteksposten wordt geen productie vastgelegd. De productiestand op een indirecte 
bestekspost wordt door het systeem berekend als een gemiddelde van alle productiestanden 
(productiewaardes) van alle directe besteksposten/activiteiten. 
Op het TAB blad "snelcalculatie" in BaaN kan per post worden aangegeven of het een directe of 
indirecte post betreft. Dit kan door het veldje "Project voortgang" aan te vinken (indirect) of uit te 
zetten (direct). Zie figuur B12.3 
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Zoals bij de begrippen al is aangegeven kan de interne productie op twee niveaus worden vastgelegd: 
bestekspost of activiteit. Dit wordt bij het project vastgelegd. 

Het standpunt van HIM is dat productie op activiteiten wordt geregistreerd. Mede ook omdat BP A zo 
werkt. Bij het vastleggen hiervan kunnen de vaste en projectspecifieke bewakingsposten die in 
hoofdstuk 6 (paragraaf 6.1) zijn besproken meegenomen worden. 

Productiestanden genereren 
Als de productiestanden zijn ingegeven, moeten deze doorberekend worden naar de kostenbewaking. 
Feitelijk gaat het systeem nu de productiestanden doorzetten naar kostendragerniveau zodat bij het 
opbouwen van de kostenbewaking per kostendrager toegestane kosten berekend kunnen worden. 

12-5 Overzichten 
In principe kan voor elk project in het systeem de overzichten warden geprint met betrekking tot de 
kostenbewaking. Prints met betrekking tot de kostenbewaking in BaaN bestaan globaal gezien altijd 
uit de volgende "kolommen": 
• Begroot 
• Toegestaan 
• Besteed 
• Resultaat ( = toegestaan - besteed) 
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Figuur Bl2.4: Overzicht op scherm Project/bewakingspost 

Of deze kolommen bij een bepaald project daadwerkelijk worden gevuld is afhankelijk van de mate 
waarin het project is opgetuigd. Als het project bijvoorbeeld niet gecalculeerd is in Baan, en daarom 
dus ook geen werkbegroting heeft, dan zal de kolom begroot ook niet gevuld zijn. Als er geen 
productie wordt ingevoerd zal ook de kolom toegestaan niet, of niet goed gevuld worden. 
Ben exploitatieproject bestaat doorgaans alleen uit bewakingsposten, zodat bepaalde kosten op dit 
project geboekt kunnen worden. Er is echter geen sprake van begroot of van productie (en dus 
toegestaan). Besteed zal wel gevuld worden met de kosten die op het project zijn geboekt, daardoor zal 
resultaat ook gevuld worden, meestal dus met een negatief bedrag (resultaat = toegestaan - besteed). 

Overzichten op het scherm 
Overzichten op het scherm kunnen op twee niveau's worden geraadpleegd: 
✓ Project/bewakingspost (zie figuur B12.4) en 
✓ Project/bewakingspost/bewakingscode (zie figuur B 12.5) 
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Figuur Bl2.5: Project/bewakingspost/bewakingscode 

De overzichten op papier 

De standaard overzichten die de BaaN software aanbied zijn niet echt goed leesbaar [Marco Meurs]. 
Ten behoeve van fase I zijn een beperkt aantal overzichten aangepast, waardoor ze wel werkbaar 
worden. De eerste optie is de standaard BaaN print. 

Reports 1£,1 
t,o•::tet1bev,.,·. :iro1/po~t/oev,/ cocle :or,cler corr :::IJ, :onder toteral 

I Projed/bewakingspost/bewakingscode/subtotaal 
l Project/bewakingspost/bewakingscode 
i Project/bewakingspost/bewakingscode/subtotaal [uitgebreid] 
j Projed/bewakingspost/bewakingscode [uitgebreid] 
! Projed/bewakingspost 
i Projed/bewakingspost [uitgebreid] 
!Project 

Er worden overzichten aangeboden op drie verschillende niveaus: 
1. Project 
2. Project/bewakingspost 
3. Project/bewakingspost/bewakingscode (plus eventueel een subtotaal per kostensoort) 

Zoals aangegeven is een bewakingscode een verzameling van kostendragers binnen een 
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kostensoort. Op dit niveau van de print kan gekozen worden om uit te printen met of zonder een 
subtotaal per kostensoort. 

Op elk niveau bestaat de mogelijkheid om een uitgebreid overzicht te printen, het verschil met de 
"normale" print is dat de kolommen Toegestaan en Besteed verder opgesplitst zijn. 
✓ Besteed is gesplitst in "verplichtingen(TOF)", "kosten" en "totaal". 
✓ Toegestaan is gesplitst in toegestaan op basis van productie, toegestaan op basis van geboekte 

kosten en toegestaan totaal. Dit heeft uiteraard alleen zin bij de instelling "toegestaan = besteed". 
Bij de instelling "toegestaan - besteed" ontstaat toegestaan immers alleen op basis van 
productie.BaaN 
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Bijlage 13 Uitgebreide Procesbeschrijvingen 

13-1 Procesbeschrijving voorcalculatie 
Het primaire proces begint met bet kenbaar maken van een te realiseren project bij de organisatie. Dit 
kan op eigen initiatief gebeuren (bijvoorbeeld door de bouwkroniek na te slaan), of een opdrachtgever 
neemt contact op met bet bedrij£ Het afdelingshoofd bekijkt welke projecten interessant zijn voor 
VAG, in sommige gevallen samen met de directie. Dit wordt gedaan door te voorspellen hoe de 
komende weken en maanden zullen verlopen en welke inspanningen gedaan moeten warden om de 
orderportefeuille op bet gewenste peil te houden. Factoren die hierbij een rol spelen zijn onder meer 
krapte op de arbeidsmarkt, capaciteitsrestricties met betrekking tot de uitvoering en te verwachten 
nieuwe projecten. 
Indien het project voor de organisatie interessant lijkt wordt het dossier aangekocht bij de 
opdrachtgever c.q. het studiebureau wat de opdrachtgever in dienst genomen heeft. Het dossier bestaat 
uit bet bijzonder bestek (inclusief meetstaat) de plannen en een inschrijvingsformulier. Op basis van 
het dossier maakt de calculatiedienst een prijsopgave voor de realisatie ervan. Indien de tijd het toelaat 
(als de calculator het niet te druk heeft) gaat de calculator ter plaatse kijken om eventuele 
onduidelijkheden in plannen op te helderen. Het ter plaatse gaan kijken kost de calculator tijd maar 
zorgt wel voor een betere inschatting van de situatie ter plaatse wat een realistischer werkbegroting 
oplevert. Indien er weinig werk in de markt van infrastructurele projecten zit dan warden meer 
aanbestedingen gevolgd dan wanneer er veel werken in de markt zijn, er moet immers werk 
aangenomen warden om de orderportefeuille te vullen. Dit betekent meer calculaties voor de 
calculators waarbij de prijs ontzettend scherp moet zijn om het werk binnen te kunnen halen. De 
concurrentie heeft immers ook geen werk en zal scherp inschrijven. In deze situatie is bet noodzakelijk 
om te weten hoe ver economisch gezien gegaan kan warden in de calculatie om een zo laag mogelijke 
offerteprijs te kunnen geven bij aanbesteding. Een goede orientatie ter plaatse zou dus moeten 
plaatsvinden. Dit wordt bemoeilijkt door de tijdsdruk van het vele werk. 

De calculator geeft in de prijsopgave aan hoe de prijs opgebouwd is, gedetailleerd per uitvoeringspost. 
Een prijs per post is opgebouwd uit het rendement (productievermogen per tijdseenheid) voor die post 
en de prijs (per tijdseenheid) van het benodigde materieel, materiaal, arbeid en eventueel 
onderaanneming. 
Voor de rendementen gebruikt de calculator een lijst op basis van behaalde rendementen uit het 
verleden of hij maakt zelf een ins chatting van de te behalen rendementen. Rendementslij sten worden 
alleen gebruikt bij het leggen van rioleringsbuizen omdat alleen hiervan de rendementen al enkele 
jaren bijgehouden zijn. Het afgelopen jaar is deze lijst niet meer veranderd en warden de rendementen 
van het leggen van riolering niet meer verwerkt in de lijst. De rendementen warden nog wel 
bijgehouden door ploegbazen. Een voorbeeld van de formulieren die gebruikt worden voor bet 
bijhouden van de rendementen is te vinden in bijlage 1. Deze lijsten geven niet voor alle mogelijke 
situaties een rendement omdat bijvoorbeeld de grondsoort en de verschillende dieptes waarop riolering 
gelegd moet warden sterk kan verscbillen. De gegevens van de lijsten worden in zulke gevallen 
gei'nterpoleerd. 
De inscbatting van posten door de calculator zoals bijvoorbeeld bet trekken van bet koffer of bet 
plaatsen van lineaire elementen (bijvoorbeeld stoepranden) gebeurt op basis van de ervaring van de 
calculator waarbij hij rekening boudt met factoren die in bet geval van bet specifieke project invloed 
hebben op de rendementen zoals bijvoorbeeld veel bochten in de riolering, verkeersdrempels, 
bloembakken etc. 
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.. . Dat weet ge ongeveer, hoe breed dat ge moet werken. Als er zes meter breed ruimte is en de kraan 
kan gemakkelijk draaien dan kan er gemakkelijk 1000 of 1200 vierkante meter per dag fundering 
getrokken warden. Wat haalbaar is dat weetje van vroeger ... 
.. .ls de diepte van de riolering maar 30 cm ofis dat een meter? Dat is een groat verschil. Ze trekken 
geen 1000 kubieke meter op een dag dat doen ze dus niet. Ze trekken maar hoogstens 600 kubieke 
meter. Dan moet ge uw rendement veel lager zetten ... 
citaat van een calculator (bewerkt) 

De calculator krijgt terugkoppeling over zijn gecalculeerde rendementen via de betrokken ploegbazen 
of werfleiding en het hoofd van de afdeling. Dit gebeurt in geval van rioleringsposten door middel van 
de rendementslijst. De calculator krijgt de eigenlijke nacalculatieformulieren niet. Overige posten 
worden mondeling teruggekoppeld. Ook gaat de calculator, ongeveer eens per week, op de werven 
kijken. Hij krijgt hierdoor meer inzicht in de gang van zaken op een werf Een probleem met 
betrekking tot het leereffect voor de calculator is dat het een momentopname is. 

Prijzen van materieel, materiaal en onderaanneming vraagt de calculator aan bij materieeldienst, 
leveranciers of bij de aankoopdienst van VAG. De aankoopdienst assisteert als er prijsafspraken of 
jaarcontracten zijn afgesloten voor het betreffende item. Dit gebeurt voor veel gebruikte items zoals 
gietijzeren zaken (bijvoorbeeld putdeksels), betonbuizen, betonnen bestratingsmaterialen, borduren, 
gresbuizen en pvc-buizen. Indien het bestek voorschrijft om speciale zaken te gebruiken zoals 
sierbestrating met speciale klinkers, straatmeubilair (bijvoorbeeld lantaarnpalen, bankjes, leuningen), 
beplanting of roestvrijstalen zaken (bijvoorbeeld putdeksels, afsluiters, terugslagkleppen) dan dient de 
calculator voor deze zaken zelf een offerte aan te vragen. De aankoopdienst sluit voor alle aankopen 
de contracten af, dus ook voor de offertes die door de calculator zijn aangevraagd. Of deze door de 
calculator aangevraagde offertes scherp zijn of niet weet de calculator niet. 

Als de calculator zijn prijsopgave heeft gemaakt gaat deze prijsopgave, nu calculatielijst genoemd, 
naar het hoofd van de afdeling. Het afdelingshoofd controleert de rendementen in de calculatielijst en 
stelt op basis van zijn ervaring op de werven de rendementen bij als dat zijns inziens nodig is. Tevens 
wordt door de calculator gezegd wat de mogelijkheden zijn betreffende belangrijke punten uit het 
bestek en niet-courante besteksvoorwaarden (deze worden vastgelegd in de lijst niet courante 
besteksvoorwaarden zodra het bestek en de plannen binnen komen bij de calculator). 
Het hoofd van de afdeling bepaalt vervolgens, mogelijk in overleg met de directie, de percentages die 
op de calculatie worden gezet voor werfkosten, algemene kosten en winst&risico. Zo wordt de 
verkoopprijs bepaald waarna de calculator de calculatielijst omzet in een inschrijving door de 
opzetpercentages toe te voegen. De calculator legt dit vast in de checklist werfkosten. Een voorbeeld 
van deze checklist kan worden gevonden in bijlage 2. Deze checklist wordt overhandigd aan de 
werkvoorbereider. De werkvoorbereider is onder meer belast met het beheer van projectdossiers en 
archiveert de checklist in het projectdossier. Daarnaast wordt een exemplaar van de checklist met de 
inschrijving naar het hoofd van de afdeling gestuurd welke het geheel controleert. 
Vervolgens gaat de inschrijving, vergezeld van de checklist, naar de directie ter ondertekening. De 
directie heeft een lijst met te volgen aanbestedingen en krijgt door middel van de checklist een 
overzicht van specificaties per te volgen aanbesteding. De directie tekent de inschrijving alvorens deze 
wordt verzonden naar de potentiele opdrachtgever. 

De verkoopprijs moet binnen bepaalde limieten liggen. Valt de prijs buiten deze limieten dan zal de 
opdrachtgever een toelichting hierop vragen en de inschrijving niet accepteren vanwege de 
onregelmatige prijs. Een oorzaak van het buiten de limiet vallen van een inschrijving is bijvoorbeeld 
het plaatsen van damplanken. Het plaatsen van damplanken is relatief duur en er treedt vertraging op 
door het zetten van de damplanken waardoor met een lager rendement gecalculeerd moet worden. 
De opdrachtgever gunt het werk aan de laagste regelmatige inschrijver. 
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Indien de prijsopgave door de opdrachtgever akkoord bevonden wordt en de opdrachtgever de 
bestelling plaatst, stelt het afdelingshoofd een verantwoordelijke aan voor het project (teamleider en/of 
project- en/ofwerfleider) of neemt deze taak eventueel zelfwaar. 

13-2 Procesbeschrijving werkvoorbereiding& planning 
Werkvoorbereiding 
Zodra het werk gegund is starten de werkvoorbereider en de werfleider ( of de vervanger van de 
werfleider) met de voorbereiding van het werk. Zij doen dit aan de hand van de checklist 
voorbereiding werf. Deze checklist is te vinden in bijlage 4. In de checklist zijn de taken van de 
werkvoorbereider opgenomen in het deel "voorbereidende administratieve werkzaamheden" en die 
van de werfleider in het deel "voorbereidende werkzaamheden". Toch is niet strikt vast te leggen wie 
(werkvoorbereider of (vervangend) werfleider) de diverse voorbereidende werkzaamheden uitvoert. 
Dit is afhankelijk van het tijdstip waarop een werfleider wordt toegewezen aan het project. 

Naast de bovenstaande voorbereidende werkzaamheden is in de checklist voorbereiding werf 
aangegeven welke punten op de startvergadering besproken dienen te worden. Deze punten staan 
genoemd in paragraaf 4.2.2 "startvergadering" en bijlage 5. De startvergadering dient als 
informatievoorziening aan de interne projectleden (aankoper, werfleider, teamleider, calculator, 
werkvoorbereider en het afdelingshoofd). De startvergadering vormt de overgang van 
projectvoorbereiding naar uitvoering. 

Hetgeen gezegd is over de uitvoerenden van de voorbereidende werkzaamheden is ook van toepassing 
op de volgorde van uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden. Deze is evenmin strikt vast te 
stellen maar afhankelijk van de situatie. Als de werfleider bijvoorbeeld nog geen geschikte locatie 
heeft gevonden voor de werfkeet kan de werkvoorbereider niet beginnen met het aanvragen van 
telefoon en elektriciteit. Als de tekeningen van nutsmaatschappijen nog niet binnen zijn kan de 
werfleider zijn werkplanning nog niet geheel opmaken en kan de landmeter nog niet beginnen met het 
uitzetten van het werk. 

Los van de uitvoerende moet iemand het geheel van voorbereidende werkzaamheden in de gaten 
houden. Tot de startvergadering doet de werkvoorbereider dit en daarna wordt de checklist 
werfvoorbereiding, en daarmee het totaaloverzicht, overgedragen aan de werfleider. Na de 
startvergadering vindt de coordinatievergadering plaats en pas daarna wordt de planning gemaakt door 
de werfleider. De coordinatievergadering is een overleg tussen V AG en derden zoals bijvoorbeeld 
nutsmaatschappijen met leidingen ter plaatse. 

• Voorbereidende administratieve werkzaamheden 
V anaf het moment dat de gunning er aan komt begint de administratieve werkvoorbereiding. Er is een 
periode dat het werk nog niet officieel gegund is maar dat al wel bekend is wie het werk mag 
uitvoeren. Deze administratieve voorbereiding wordt door de werkvoorbereider gedaan zodanig dat als 
het dossier bij de werfleiding komt er al een groot deel van de werkzaamheden gedaan is en de 
werfleiding niet onnodig vertraagd wordt bij de start van de uitvoering. Het volgende fragment uit een 
interview met de werkvoorbereider geeft een voorbeeld van een mogelijke vertraging . 

. . . Dus hoe sneller je een plaats hebt voor die werjkeet hoe sneller je vergunningen etc. !amt 
aanvragen. Het kan twee maanden duren voordatje een telefoonaansluiting hebt. Ats het dus drie 
weken op voorhand aangevraagd wordt dan zit je echt met een probleem. We maken mee dat een we,f 
al twee weken bezig is zonder telefoon en die telefoon is toch we! belangrijk ... 
citaat werkvoorbereider (bewerkt) 
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Extra dossiers worden aangevraagd bij collega-aannemers om zodoende kopieen te hebben voor de 
werfleiding, de aankoper en de landmeter. Er worden plannen van de nutsleidingen aangevraagd 
(ligging van kabels). Daarnaast moet gekeken worden welke vergunningen moeten worden 
aangevraagd en er moet een werfstempel besteld worden. Een werfstempel is een stempel welke 
gegevens van een werf bevat, zoals naam van de werf en werfnummer, en gebruikt wordt om de werf 
te identificeren en bijvoorbeeld het dagboek af te stempelen. 
Zodra de locatie van de werfkeet bekend is worden ook hiervoor de nodige aanvragen gedaan 
(bijvoorbeeld telefoon, elektriciteit etc). Na het aanvragen van de diverse documenten wordt door de 
werkvoorbereider bijgehouden wanneer elk document binnenkomt en de documenten worden verdeeld 
onder degenen die het document nodig hebben (bijvoorbeeld een aanbestedingsdossier voor de 
aankoopdienst en de landmeter). 

• Voorbereidende werkzaamheden 
Voordat de werfleider kan beginnen met zijn voorbereidende werkzaamheden moet hij eerst de situatie 
leren kennen. Hij bestudeert hiertoe het bestek, de plannen en de voorcalculatie. Ook kijkt hij of er 
onduidelijkheden of foutjes in de voorcalculatie zitten zoals typefouten. Het kan zijn dat er 
bijvoorbeeld 500m2 staat in plaats van 50m2

• Dit checkt de werfleider aan de hand van de meetstaat 
(zie begrippenlijst) en brengt dit ter sprake tijdens de startvergadering. Dat is het moment waar alle 
betrokkenen (intern) hun visie op het werk uitwisselen. 

De voorbereidende werkzaamheden, zoals ze in de checklist voorbereiding werf genoemd worden 
bestaan verder uit het vinden van een geschikte locatie voor de werfkeet en een stortplaats voor 
overtollige gronden (stortvergunning). 
Daarnaast moeten diverse vergaderingen bijgewoond worden zoals de coordinatievergadering (waar 
onder andere de nutsmaatschappijen bij aanwezig zijn) en informatievergaderingen met de buurt en 
ook moet er een plaatsbeschrijving (foto's) gemaakt worden. Deze plaatsbeschrijving is bedoeld om de 
staat van de omgeving vast te leggen voor aanvang van de werken om zo achteraf eventuele 
schadeclaims te kunnen beoordelen. 
Verder is de werfleider verantwoordelijk voor het opstellen van de volgende werkdocumenten: 
werkplanning (zie paragraaf planning), puttenlijst (met daarin de productievolgorde van de putten), 
slokkerplan, projectkwaliteitsplan en signalisatieplan. 

De puttenlijst is een specificatie en productievolgorde van de benodigde putten voor het project. Deze 
lijst wordt aan de leverancier van de putten gezonden op basis waarvan de leverancier de putten in 
productie neemt. 
In het slokkerplan wordt de plaats aangegeven waar slokkers geplaatst moeten worden. 
Het projectkwaliteitsplan wordt gemaakt door de werfleider. Hierin worden de volgende zaken 
vastgelegd: projectverantwoordelijken, kwaliteitsrisico's, maatregelen ter beheersing van 
kwaliteitsrisico's, checklist projectvoorbereiding, planning, overlegstructuren, keuringsplan, overzicht 
afwijkende besteksvoorwaarden, organisatie en personeel, documentbeheer, projectgebonden 
instructies, projectevaluatie en tenslotte behandeling van tekortkomingen. Gedurende de uitvoering 
van het project worden door de kwaliteits- en preventieverantwoordelijke audits uitgevoerd om te zien 
hoe dit plan wordt nageleefd. 
In het signalisatieplan wordt aangegeven welke verkeersborden op welke plaats worden neergezet 
tijdens de werken. 

Planning 
De werkplanning wordt opgemaakt door de werfleider. De werfleider maakt de planning op basis van 
het bestek, de voorcalculatie, de situatie op de werf en de ontvangen plannen (bijvoorbeeld van te 
verplaatsen nutsleidingen). De werfleider bepaalt de benodigde tijd per werkfase. 
Belangrijk hierbij is om in een vroeg stadium de niet courante besteksvoorwaarden te hebben zodat 
hiermee rekening kan worden gehouden in de werkplanning, zowel technisch als financieel. Zodra de 
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planning klaar is wordt deze, na goedkeuring door de teamleider, verstrekt aan de aankoper, 
opdrachtgever en werkvoorbereider zodat betrokkenen hier rekening mee kunnen houden. 
De werkvoorbereider kan de planning volgen en (tijdens de uitvoering) tijdig actie ondernemen naar 
aanleiding van informatie van de werf. De aankoopdienst kan tijdig gaan zoeken naar geschikte 
leveranciers en onderaannemers. En de landmeter krijgt via de werkvoorbereider een dossier op basis 
waarvan hij zijn werk tijdig kan plannen en voorbereiden. De landmeter gebruikt de minder goede 
dagen qua weer om zijn werk administratiefvoor te bereiden. Hij leest de plannen etc. Als hij tijdig 
een dossier krijgt kan hij zijn voorbereiding beter plannen en zo piekmomenten uit de weg gaan 
waardoor de uitvoering van het project volgens planning kan beginnen. 

Naast de werkplanning die gemaakt wordt door de werfleider wordt wekelijks een planning 
opgemaakt en herzien van ploegen (personeel) en materieel voor de komende 4 weken. Dit wordt 
gedaan door het afdelingshoofd en de teamleiders. De werkplanning en de weekplanning moeten op 
elkaar afgestemd zijn dus hoe eerder de werkplanning gemaakt is hoe beter er gepland kan worden. 

Startvergadering 
Zoals eerder opgemerkt vormt de startvergadering de overgang van de voorbereidende projectfase naar 
de uitvoerende fase. De aanwezigen hierbij zijn de werfleider, teamleider, aankoper, calculator, 
werkvoorbereider en het hoofd van de afdeling. Ze behandelen de volgende punten (zie ook bijlage 5). 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

Algemene zaken zoals de omschrijving van het project, het studiebureau, de opdrachtgever en de 
uitvoeringstermijn. 
Daarna het bestek: welk standaardbestek is van toepassing, is er een planning opgelegd in het 
bestek, wat zijn de eisen aan de werfkeet, de (reclame-) borden en de werfstempel. Dan de 
aandachtpunten van het bestek (lijst niet courante besteksvoorwaarden). Daarnaast warden de lijst 
van proeven, de detailtekeningen en de boetes/premies besproken. 
Na het bestek warden de plannen bekeken. Zijn het gewone plannen, standaardwerk, of zijn er 
speciale constructies opgenomen in het werk? 
De uitvoeringsmanier: hoe gaat het werk uitgevoerd warden in grate lijnen . 
De begroting (voorcalculatie): is deze goed of zijn er opmerkingen (rendementen en kostprijs 
haalbaar?). Ben opmerking die bij dit punt is gemaakt tijdens een startvergadering is bijvoorbeeld: 
"Opletten voor toepassing van geotextiel rand de sleuf. Pas dat zoveel mogelijk toe want daar is 
een hele goede prijs voor gecalculeerd. Het is voorzien in het bestek dus zorg dat we het zeker 
toepassen en de opdrachtgever deze post er zeker niet uitgooit. Het kan veel geld opbrengen." 
De planning: is die opgemaakt en verstuurd aan de opdrachtgever? 
Aanvragen nutsleidingen: zijn alle plannen aangevraagd en binnen gekomen? 
De waterwinning: zijn de benodigde aanvragen gedaan? 
Signalisatie: is het signalisatieplan in orde? 
Stortvergunning: is er een stortplaats gevonden? 
Werfinrichting: is de werf ingericht volgens het bestek? 
Borgstelling en verzekering: zijn deze in orde? De borgstelling en verzekering warden door de 
afdeling Personeel& Administratie verzorgd. 
Veiligheid en milieu: moet er gebruik gemaakt warden van een sleuvenbak of misschien zelfs 
damplanken? 
Onderaanneming: de aankoopdienst geeft aan welke onderaannemers al bekend zijn en voor welke 
posten nag onderhandeld wordt. 
Checklist: de checklist voorbereidingen werf wordt overlopen . 
Technische voorstellen warden besproken. Hieronder valt bijvoorbeeld de puttenlijst. 
Nutsleidingen: zijn de nodige afspraken gemaakt met de nutsmaatschappijen in verband met 
verplaatsingen ( co6rdinatievergade1ing)? 
Projectkwaliteitsplan: is dit al opgesteld? 
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Na afloop van de startvergadering verspreidt de werkvoorbereider een verslag van de vergadering 
onder de aanwezigen, de directie, de administratie, de preventieadviseur en archiveert een exemplaar 
in het projectdossier. 
Zo weet iedereen wat besproken is en wat er nog moet gebeuren aan voorbereidende werken. 

Geconcludeerd kan worden dat een werf op optimale wijze technisch wordt voorbereid door het 
gebruik van de checklist voorbereidingen werf en de systematische wijze waarop tijdens de 
startvergadering de diverse delen van de werkvoorbereiding worden overlopen. Mochten er 
voorbereidende werkzaamheden niet of niet voldoende zijn gedaan zal dit blijken uit de checklist en 
de startvergadering. Of er genoeg economische aspecten meegenomen worden in de 
werkvoorbereiding is niet duidelijk. Economische aspecten (bijvoorbeeld bepaalde boetebepalingen of 
aannemingslasten) zijn opgenomen in de lijst aandachtspunten bestek en blijven zo beschikbaar in het 
projectdossier. Ze zijn bekend als de planning gemaakt wordt maar ze worden niet expliciet vertaald 
naar kostenbewaking. 

13-3 Procesbeschrijving uitvoering 
Deze paragraaf is opgebouwd uit de volgende subparagrafen: Technische uitvoering, Administratieve 
uitvoering en Wijzigingen. De subparagraaf Administratieve uitvoering is verder verdeeld in de 
volgende subparagrafen: Dossierbeheer, Werfadministratie, Boekhouding en facturatie en Inzet en 
evaluatie van middelen op de werf. 

De uitvoering van een project kan worden opgedeeld in een technisch en een administratief deel. In 
het ISO-handboek van V AG wordt de verantwoordelijkheid voor deze delen toegewezen aan functies 
binnen de organisatie . 

... De verantwoordelijke voor het project zorgt voor de realisatie ervan binnen het gestelde in het 
lastenboek (incl. termijn) en binnen het gestelde budget ... 

... Een team/eider is verantwoordelijk voor de administratieve kant van een aantal projecten, terwijl 
een project/eider of een werjleider de technische verantwoordelijkheid heeft over een project ... 
citaat uit ISO handboek 

Het handboek geeft: daarnaast aan dat het de verantwoordelijkheid en taak is van de werf- of 
projectleider om de werken dagelijks te evalueren (technisch en financieel). Het handboek geeft echter 
niet aan hoe dat moet gebeuren. Daarnaast is het de taak van de ploegbaas en werf- of projectleider om 
het project bij te sturen indien de werkbegroting wordt overschreden of indien de vooropgestelde 
termijn niet gehaald wordt. De verantwoordelijkheid voor het bijsturen ligt bij de werf- of 
projectleider terwijl de teamleider en het afdelingshoofd hiertoe bevoegd zijn. 

De directie stelt: "de bouwplaatsmanager die voor de uitvoering van het project zorgt, is ook 
verantwoordelijk voor het financiele resultaat van zijn werf. De teamleider heeft echter wel de 
supervisie en za1 op basis van zijn ruimere ervaring kunnen inschatten hoe bepaalde werken gaan 
evolueren. Bijvoorbeeld in het geval van een werk wat zes maanden duurt. Als de werfleider na twee 
maanden vast stelt dat het financiele resultaat niet naar verwachting is, dan kan de teamleider 
inschatten dat de eerste twee maanden het meest complexe gedeelte van het project zijn. Hiervan weet 
hij op voorhand dat de rendementen anders zijn gecalculeerd, en dat het resultaat de komende 
maanden bij zal trekken. Daarna is het mede aan de teamleider om te zorgen dat het ook daadwerkelijk 
bij trekt. De teamleider is een soort raadsman voor de werfleider." 
" In principe is elke werfleider financieel verantwoordelijk. Hij kent zijn werfbegroting, en hij weet 
water als resultaat verwacht wordt. Hij heeft de (beperkte) vrijheid met de middelen die hem 
aangereikt worden (mensen, machines, onderaannemers en materieel) het resultaat te behalen." 
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Uit het bovenstaande blijkt niet hoe de werfleider vast kan stellen dat zijn werf financieel niet het 
gewenste resultaat heeft wat in de voorcalculatie is gesteld. Dat hij het moet weten wordt beaamd door 
directie, afdelingshoofd en teamleiding maar hoe dat precies vastgesteld moet worden wordt niet 
eenduidig aangegeven. 

Technische uitvoering 
In het projectkwaliteitsplan van een recent opgestart project worden verantwoordelijkheden in de 
uitvoering als volgt beschreven. Een project wordt uitgevoerd met verschillende ploegen die elk hun 
eigen specialisatie hebben (plaatsing asfalt of beton, riolering, kunstwerken). Een project wordt 
voorbereid door de werkvoorbereider. De werken worden vervolgens uitgezet door een landmeter. 
Deze maakt ook eventuele werktekeningen en komt verdere detailuitzettingen doen naarmate de 
werken vorderen. 
Een teamleider is verantwoordelijk voor de administratieve kant van een aantal projecten (de 
verantwoordelijke voor een taak is niet per definitie de uitvoerende van de taak) en wordt hierbij 
bijgestaan door de werkvoorbereider, terwijl een werfleider de technische verantwoordelijkheid heeft 
over een project. De werfleider ziet toe op de uitvoering van de werken volgens het gestelde in het 
lastenboek, de plannen en in overeenstemming met de besluiten genomen tijdens de 
werfvergaderingen. 
De ploegbaas verdeelt de taken tussen de arbeiders van zijn ploeg en ziet toe op de uitvoering ervan 
volgens de regels van de kunst. Het soort werk dat door een ploeg moet worden uitgevoerd is duidelijk 
omlijnd. Zo zijn er gespecialiseerde ploegen voor de plaatsing van asfalt en beton, onder leiding van 
de verantwoordelijke voor de asfaltplaatsing of de verantwoordelijke voor de betonplaatsing. 
Daarnaast beschikt de afdeling over eigen productie-eenheden voor asfalt, beton en gebroken 
materiaal (beton- en asfaltgranulaten). De ploegbaas productie en materialen is verantwoordelijk voor 
deze installaties. 
De kwaliteitscontroleurs beschikken over de nodige middelen en kennis om de kwaliteit van de 
grondstoffen, de geproduceerde materialen en de kwaliteit van de verwerkte materialen periodiek na te 
gaan. 

De werfleider ziet toe op de uitvoering door op de werf aanwezig te zijn en te communiceren met zijn 
ploegbazen. Dit kan rechtstreeks plaatsvinden indien de werfleider op de werf aanwezig is of via de 
GSM. 
Daarnaast haalt de werfleider informatie uit het lastenboek (inclusief standaardbestek), de plannen, 
gemaakte afspraken met de opdrachtgever en de voorcalculatie. 
Een werfleider zorgt dat er altijd genoeg materieel, materiaal en onderaannemers aanwezig zijn zodat 
de ploegen niet stil komen te staan, de ploegen het werk correct uitvoeren en dat ploegen en het 
materieel optimaal worden benut. Het volgende fragment geeft een voorbeeld van de manier waarop 
een werfleider tijdens de uitvoering zijn bezetting optimaal laat presteren . 

. . . Als de arbeiders bezig zijn maar niet werken dan is dat een indicatie dat er iets niet 
goed is. Ook als er een kraan stil staat ... 
... een vrachtwagen staat te wachten. De werjleider stuurt er direct een bulldozer naar toe om te gaan 
laden ... 
citaat we,fleider + observatie 

... de werjleider legt uit waarom hij de hoogte van het kojfer controleert. Als de hoogte van dat koffer 
gemiddeld bijv. I cm afwijkt dan kost dat 70 kuub beton extra, dat is een pak geld. De afwijking moet 
dus gemiddeld nu/ zijn ... 
citaat we,fleider 
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Daarnaast reageert hij op onveiwachte gebeurtenissen die de productie van de ploeg bei'nvloeden. 
Hiervan wordt in het volgende fragment een voorbeeld gegeven. Het kan zijn dat het weer (vorst of 
regen) problemen geeft, dat leveranciers ofnutsmaatschappijen hun afspraken (gemaakt op de 
coordinatievergadering) niet nakomen, dat er een kabel kapot getrokken wordt of dat een machine 
mankementen krijgt waardoor de ploeg stil valt. Deze gebeurtenissen zijn niet altijd van tevoren te 
voorspellen of door planning te voorkomen . 

... je weet nooit water onder de grand zit ... 

... Als het regent moet je beslissen wat je doet met je ploeg van 40. 000 fi-ank per uur. Dat is het 
moeilijke aan het vak ... 
... Als je een vrachtwagen naar huis stuurt is het niet zeker ofje hem de volgende dag als je hem we! 
no dig hebt ook nog krijgt .. . 
citaat we,jleider 

Daarnaast kunnen de gegevens waarop de voorcalculatie is gebaseerd een foutief of onvolledig beeld 
geven van de werkelijke situatie op de werf. Hierbij kan gedacht worden aan grondwaterstanden die 
door middel van peilingen worden voorspeld maar niet op elke plaats exact bekend zijn (omdat uit 
economisch oogpunt de daarvoor benodigde proeven niet uitgevoerd zijn), grondlagen waarvan de 
dikte niet overal exact bekend is of ruimtegebrek waardoor bijvoorbeeld een kraan langzamer werkt 
dan gecalculeerd. Hierbij moet het uitgangspunt zijn dat al het mogelijke (proeven, metingen, 
onderzoek, plannen, ... ) gedaan is om deze onbekendheden uit economisch oogpunt te minimaliseren. 
Dit is een taak van de teamleider omdat hij tijdens de werkvoorbereiding& planning beslist welke 
onderzoeken gedaan worden. Bij de economische afweging wordt door de teamleider gekeken naar de 
kosten van de uit te voeren proeven en in mindere mate naar de kosten van het risico van niet 
onderzoeken. Mede omdat dit moeilijk te kwantificeren is zonder een systeem van nacalculatie. 

Bij het optimaal benutten van het aanwezige materieel en de aanwezige ploegen op de werf, het 
inspelen op onvoorziene zaken en het plannen van bestellingen etc. speelt ervaring een belangrijke rol. 
De meer ervaren werfleiders krijgen van hun teamleider meer administratieve taken en minder toezicht 
dan de minder ervaren werfleiders. De minder ervaren werfleiders moeten zowel organisatorisch als 
administratief ondersteund worden. Dit gebeurt hoofdzakelijk door de teamleiders. Daamaast moeten 
ervaringen van ervaren werfleiders zo veel mogelijk toegankelijk gemaakt worden zodat jonge 
werfleiders hiervan gebruik kunnen maken. Dit gebeurt momenteel bijvoorbeeld door het geven van 
een cursus voor alle werfleiders over het standaardbestek 250. Hierbij wordt het bestek gezamenlijk 
besproken wat een schat aan informatie oplevert. Of deze informatie in voldoende mate gebruikt gaat 
worden is nog een vraag. 
Naast het toezien door de werfleider op de uitvoering volgens het lastenboek, plannen en genomen 
besluiten tijdens de werfvergaderingen moet hij ook het budget bewaken zoals dat is gegeven in de 
voorcalculatie. Hoe hij dit moet doen is niet formeel vastgelegd in het ISO handboek en wordt ook niet 
eenduidig overgebracht aan de werfleider. Hij moet bij het bewaken van het budget rekening houden 
met eerder genoemde onveiwachte gebeurtenissen en aannames in de voorcalculatie. De behaalde 
rendementen kunnen om de volgende redenen afwijken van de gecalculeerde: 

• calculator kan van verkeerde aannames uitgegaan zijn of andere inschattingen gemaakt hebben 
• de werfleider kan het werk slecht georganiseerd hebben 
• derden zijn van invloed, bijv. leveranciers lossen verkeerde materialen op de verkeerde plaats 
• ploegbazen of arbeiders kunnen een fout maken 
• natuurlijke omstandigheden zoals slecht weer zijn van invloed 
• pech 
• een combinatie van bovenstaande oorzaken 
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... een put die gemaakt moest warden. Ze konden daar niet goed beschoeiing in maken ten behoeve van 
het betonneren, de enige mogelijkheid was om damwand te plaatsen maar dat zou te duur warden. In 
de calculatie is er geen rekening mee gehouden dat de normale beschoeiing niet gemaakt kon 
warden ... 
... de buizen warden in het veld gelegd. Bij slecht weer zijn die velden niet berijdbaar door de normale 
vrachtwagens. Voor de aanvoer van materiaal is daarom gebruik gemaakt van een tractor en van een 
rupsvoertuig. Het nadeel van dat rupsvoertuig was dat er maar 1 buis tegelijk vervoerd kon warden 
wat een effect had op de rendementen ... 
citaat werjleider 

Voor het dagelijks bewaken van het budget is een standaard kosten/ opbrengsten fonnulier (zie bijlage 
6) beschikbaar en een wekelijks overzicht van de werf (bijlage 6). Deze standaarddocumenten worden 
echter niet door iedere werfleider gebruikt, dit is afhankelijk van hun teamleider. 
Indien de werfleider dit gebruikt wordt hij gedwongen dagelijks het uit te voeren werk te schatten en 
de benodigde middelen die daar voor nodig zijn. Bij de bepaling van de inzet van middelen wordt door 
de werfleider gekeken naar de tijd die beschikbaar is voor uitvoering en het materieel en de ploegen 
die beschikbaar zijn. De informatie over de kosten van de bezetting op de werf en over de opbrengsten 
van uitgevoerde activiteiten haalt de werfleider uit de voorcalculatie. Daarin kan de werfleider zien dat 
in een bepaalde post bijvoorbeeld twee kranen geteld zijn en zoveel mensen. Er zijn bij VAG vaste 
ploegen dus dan ziet de werfleider ook dat de calculator bijvoorbeeld een bandenlader of een man 
extra voorzien heeft. De werfleider kan aan de hand daarvan bepalen of hij die nodig heeft ofuit kan 
sparen. 
Voordat een bepaalde bezetting begint te werken dient gekeken te worden hoe hoog de productiviteit 
van de inzet moet zijn (per dag) om kostendekkend bezig te zijn. Hierbij moet de werfleider rekening 
houden met het feit dat er gedurende de dag aan verschillende posten, of zelfs delen van posten, uit de 
voorcalculatie wordt gewerkt. 
Daarnaast kan de werfleider ook in het bestek en de voorcalculatie zien hoeveel materiaal, 
bijvoorbeeld zandcement, hij moet gaan gebruiken. Met deze informatie kan de werfleider bekijken of 
hij bepaalde zaken handiger aan kan pakken dan voorzien in de voorcalculatie waardoor in de 
uitvoering kosten bespaard worden. 
Naast het bepalen van de inzet moet de werfleider ook evalueren ofhij genoeg werk heeft uitgevoerd 
om de gebruikte middelen te verantwoorden (zie ook de paragraaf"inzet en evaluatie van middelen op 
de werf'). Indien dit niet lukt moet hij contact opnemen met de teamleider waarna de werkwijze 
beoordeeld en eventueel bijgesteld kan worden . 

. . . Uw bezetting aanpassen is eigenlijk iets wat dagelijks geevalueerd MOET warden. De calculatie 
kan wel van een type ploeg bezetting uitgaan (zoveel machinisten een ploegbaas en zoveel arbeiders), 
maar het kan zijn dater vandaag een man meer bij moet, morgen 2 minder en overmorgen nog eens 3 
meer. Dit is ajhankelijk vanfactoren zoals: zijn er veel ofweinig huisaansluitingen bij het leggen van 
de riolering? Wat moet er gelijktijdig meegenomen warden? 
De ploegbezetting beinvloedt de rendementen, hoe hoger uw ploegbezetting hoe hoger het rendement 
dat ge moet halen. De dagelijkse ins chatting daarvan is wat een weif kan maken of breken ... 
citaat werfleider 

Administratieve uitvoering 

• Dossierbeheer 
Een recent projectkwaliteitsplan zegt het volgende over het documentbeheer: het afdelingshoofd 
infrastructuur is verantwoordelijk voor het beheer van de projectdocumenten en wordt hierbij 
bijgestaan door de werkvoorbereider. De verantwoordelijkheid ligt volgens het ISO-handboek 
(procedure: beheer projectdossiers infrastructuur nr 15.01) bij de teamleider. Dit geeft aan dat de 
inhoud van het ISO-handboek niet voldoende bekend is binnen VAG of niet tijdig is bijgewerkt. 
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Het projectkwaliteitsplan zegt vervolgens dat de werkvoorbereider en het afdelingshoofd ervoor 
zorgen dat de teamleider tijdig de nodige infonnatie (zie voorgaande paragraaf "werkvoorbereiding en 
planning") ontvangt. De teamleider controleert en geeft de infonnatie door aan de werfleider die ze in 
zijn persoonlijk uitvoeringsdossier bewaart. 
Na de controle van de plannen (door teamleider ofwerfleider) worden ze ter goedkeuring geparafeerd. 
Waar nodig zorgt de werfleider dat de juiste personen op de hoogte worden gebracht en eventueel 
geeft hij (tijdelijk) bepaalde documenten mee aan de uitvoerders. Volgens het ISO handboek is de 
distributie van nieuwe documenten onder de betrokkenen een taak van de werfleider, de teamleider en 
het afdelingshoofd welke ook de verantwoordelijkheid daarvoor heeft. Het projectkwaliteitsplan zegt 
vervolgens dat het kwaliteitshandboek van V AG aangeeft welke documenten geparafeerd moeten 
worden. 1k heb dit echter niet kunnen terugvinden in het ISO handboek. Het projectkwaliteitsplan 
vervolgt met te zeggen dat in het algemeen de regel geldt dat infonnatie die wordt doorgegeven 
berkenbaar moet zijn (van wie komt ze, is ze goedgekeurd, ... ). 
Het centrale projectdossier bevindt zicb op kantoor en is te allen tijde een volledig dossier. De 
uitvoeringsdossiers moeten alle nodige infonnatie (bestek, plannen, voorcalculatie, boringen, 
onderzoeken, ... ) bevatten om bet project uit te voeren volgens hetgeen met de opdracbtgever overeen 
is gekomen. Het hoeven echter niet altijd volledige dossiers te zijn: infonnatie die niet meer van 
belang is mag worden verwij derd. 

• Werfadministratie 
Hoewel in het ISO-handboek is vastgelegd dat de teamleider administratiefverantwoordelijk is voor 
de werf heeft de werfleider een aantal administratieve taken te vervullen. De mate waarin de 
werfleider de administratieve taken van zijn werf zelf uitvoert of aan de teamleider over moet laten is 
afhankelijk van de ervaring van de werfleider. 
De jonge werfleiders worden door de teamleiders gebolpen bij de administratieve taken voor hun 
werf. De ervaren werfleiders doen meer administratieve taken zelfwaarbij de teamleider wel 
gei.'nfonneerd wordt. 
De administratieve taken op een werfbestaan uit de volgende routine taken: dagrapporten invullen/ 
verzamelen, inzet van materieel en ploegen bepalen en evalueren, bestelbonnen versturen (afroepen 
bestellingen), leverbonnen aftekenen (dit kan de werfleider overlaten aan de ploegbaas), eventueel 
dagboek bijhouden (indien de toezichter dat wenst), de verdeling van werktijd van de werfleider per 
maand en de vorderingsstaat (verder behandeld in de paragraaf "boekhouding en facturatie") invullen. 
lndien van toepassing worden schadefonnulieren opgemaakt, ziekte gemeld, klacbten afgehandeld, 
materieel vrij gemeld en nacalculatie fonnulieren voor riolering en gresbuizen ingevuld. Daarnaast 
worden detailtekeningen gemaakt, technische voorstellen opgemaakt, ve1wkeningen gemaakt indien 
nodig en correspondentie aan bet bestuur, nutsmaatschappijen of het studiebureau verzorgd indien dat 
nodig is . 

... de administratieve taak is een dee/ van ons werk, werven bezoeken en het volgen van de werven is 
een ander dee/... 
citaat ervaren we,jleider 

lndien er problemen zijn en er moeten nieuwe voorstellen of nieuwe uitvoeringsmethoden geprobeerd 
worden dan brengt dat veel administratief werk met zicb mee in de vonn van correspondentie en op te 
maken tecbniscbe voorstellen. 
De hoeveelbeid administratie is deels vast en deels afhankelijk van de gang van zaken op de werf, 
waarbij de complexiteit van bet werk de bepalende factor is. Een eenvoudig werk is zowel 
organisatoriscb als administratief eenvoudiger dan een moeilijk werk. 
Van belang is vervolgens de vraag: Wat kenmerkt een simpel werk en wat maakt bet moeilijk? 
De moeilijkheid van een werk zit niet in de (financiele) omzet van een werk of de locatie van de werf 
( centrum van een stad of in het veld). De moeilijkheidsgraad van een werk is afhankelijk van het 
ontwerp van het werk. Het ontwerp kan zo gemaakt zijn dat bet techniscb vrij moeilijk uitvoerbaar is 
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door veel kleinschalige elementen (prefab borduren, verkeersrandjes, rotondes) op te nemen ofhet kan 
zodanig gemaakt zijn dat een continue uitvoering mogelijk is . 

... een simpel rendementswerk is administratief meestal ook minder werk dan prullenwerken. Ats ge 
een maand fang continu dezelfde bezetting hebt en hetzelfde werk kunt doen is dat natuurlijk 
gemakkelijker dan dat ge dagelijks met andere dingen bezig moet zijn, dagelijks andere materialen 
moet bestellen en dagelijks de organisatie terug op punt moet zetten ... 
citaat werjleider 

Een eenvoudig werk is een werk wat ook wel rendementswerk wordt genoemd. Een voorbeeld hiervan 
is rechtdoor riool leggen, dan slibvormen trekken, betonnen greppels en dan asfalt erin. 
Als dagelijks iets anders gedaan moet worden bijvoorbeeld eerst een verkeerseilandje in borduren 
zetten vervolgens een verhoogd kruispunt aanleggen en een pleintje met bloembakken dan is dat zowel 
voor de arbeiders als voor de werfleider elke keer anders. De arbeiders moeten daarin gestuurd worden 
en het is dus zowel organisatorisch als administratief moeilijker. Dit soort werk wordt ook wel 
aangeduid als prullenwerk. 
Zo'n prullenwerk houdt ook in dat de werfleider elke dag een andere bezetting heeft en veel 
verschillende posten uitvoert. Dit maakt het evalueren van de kosten en opbrengsten op de werf niet 
alleen ingewikkelder door de vele posten maar ook tijdrovender. Als de werfleider een 
rendementswerk moet evalueren heeft hij elke dag dezelfde posten en bezetting en hoeft hij alleen de 
verzette hoeveelheid werk dagelijks in te vullen. Hierover wordt meer gezegd in de paragraaf"inzet en 
evaluatie van middelen op de werf'. 

Een andere factor die invloed heeft op de werf is onderaanneming. De invloed hiervan is groter op de 
organisatorische aspecten van de werf dan op de administratieve. De arbeiders van een onderaannemer 
behoeven minder instructie van de werfleider dan de eigen arbeiders omdat de onderaannemer zelf 
verantwoordelijk is het werk uit te voeren volgens het bestek en het onderaannemingscontract. De taak 
van de werfleider is dus grotendeels teruggebracht naar een administratieve omdat deze taken niet 
afnemen door onderaanneming. 

• Boekhouding en facturatie 
De afdeling personeel en administratie organiseert de uitbetaling van de lonen, het betalen van de 
leveranciers en onderaannemers, de facturatie aan de opdrachtgever en het volgen van de financiele 
resultaten van de lopende en uitgevoerde projecten. De informatie die zij hiervoor gebruikt wordt voor 
een groot deel door de werfleider geleverd. 

Voor de administratie van de loongegevens van de arbeiders is er de verantwoordelijke voor de 
arbeiders. Deze staat tevens rechtstreeks in verbinding met de interbedrijfsgeneeskundige dienst 
betreffende de geneeskundige onderzoeken, en de inspectie betreffende ziekteverlet. Ten behoeve van 
deze administratie verstrekt de werfleider de gegevens in de vorm van dagrapporten en 
ziektemeldingen. 
Het betalen van leveranciers en onderaannemers gebeurt nadat de aankoopdienst de factuurcontrole 
heeft afgerond aan de hand van de leveringsbonnen die verstrekt worden door de werfleider. 
Het factureren aan de opdrachtgever gebeurt door de medewerker boekhouding door middel van 
vorderingsstaten (schuldvorderingen aan de opdrachtgever). In de vorderingsstaat is het uitgevoerde 
werk opgenomen min hetgeen in de voorgaande vorderingsstaat gefactureerd is. Op basis van deze 
vorderingsstaat betaalt de opdrachtgever voor het uitgevoerde werk. 
De medewerker boekhouding verstrekt twee exemplaren van de vorderingsstaat ( dan nog werkstaat 
genoemd) aan de werfleider. Dit gebeurt maandelijks rond de 20e. Daarbij wordt vermeld op welke 
datum de vorderingsstaat ingevuld geretourneerd moet zijn aan de boekhouding. De werfleider moet 
de vorderingsstaat samen met de toezichter van de werf invullen zodat ieder een exemplaar heeft. De 
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boekhouding krijgt een ingevuld exemplaar terug van de werfleider en het andere exemplaar gaat via 
de toezichter naar het studiebureau. 
Van het studiebureau krijgt de boekhouding een bevestiging van hetgeen opgenomen mag worden in 
de vordering (soms is er een wijziging op hetgeen door de werfleider is ingevuld) waarna de 
vorderingsstaat officieel verstuurd kan worden naar de opdrachtgever. Bovengenoemde wijzigingen in 
de vorderingsstaat worden opgenomen in de werkstaat van de volgende maanden. De wijzigingen van 
het studiebureau komen rond de 20° van elke maand binnen waarna direct een nieuwe werkstaat 
verstrekt wordt aan de werfleider. 
Naast de uitgevoerde werken geven de werfleiders in de werkstaat hun stocks (voorraden) op en 
worden verrekeningen opgenomen. Stocks kunnen zowel materialen zijn als werken. Gestockeerde 
materialen liggen op de werf en gestockeerde werken zijn werken die al uitgevoerd zijn maar nog niet 
opgenomen in een vorderingsstaat. 

Bij een verrekening wordt op basis van de inschrijving gekeken of er wijzigingen zijn en of VAG 
recht heeft om die wijzigingen betaald te krijgen. Verrekeningen worden gemaakt door de 
werkvoorbereider die zijn informatie krijgt van de teamleider ( en de werfleider). De werkvoorbereider 
maakt de verrekeningen omdat dat gedaan moet worden door iemand die voldoende werfervaring 
heeft. Deze ervaring is nodig bij het maken van de verrekeningen. 
Een verrekening wordt altijd tijdens de uitvoering opgemaakt en in de volgende gevallen: 
• als de vermoedelijke hoeveelheden van de posten (vastgelegd door het studiebureau in de 

meetstaat) in drievoud overschreden worden. De werkvoorbereider heeft in een interview het 
volgende voorbeeld gegeven: "afgraving van teelaarde. Er was een hoeveelheid voorzien van 567 
vierkante meter. Dat was een raming. Wat blijkt nu uit de laatste vorderingsstaat dater 2135 
vierkante meter werd uitgevoerd" 

• als er een wijziging optreedt van het werk. Bijvoorbeeld "het studiebureau heeft een riolering 
liggen met een diameter 500 en men besluit die riolering te veranderen naar een diameter 600" 

• wanneer iets gedaan meet worden wat niet voorzien is bijvoorbeeld iets wat vergeten is. "Het 
studiebureau heeft bij de aanleg van een weg bijvoorbeeld wel een fundering van 15 dik en wel 
een van 25 dik maar men is die van 20 dik voor het fietspad vergeten. Dan is men die post 
vergeten en dan moet je als aannemer een nieuwe prijs gaan maken voor die post". Het kan ook 
zijn dat er een werk bijkomt. "Dat men huizen moet gaan aansluiten en men de krimpmoffen is 
vergeten. Je kunt de oude buis niet op de nieuwe aansluiten zonder een krimpmof te gebruiken, 
dus dan stel je op de vergadering voor: zouden we geen krimpmoffen gebruiken? En dan zegt de 
opdrachtgever OK maar maak uw prijs eens bekend." 

De financiele resultaten van de werfworden maandelijks bepaald. Tussentijds is er geen precies 
inzicht in het financiele resultaat van de werf. Het inzicht wat er tussentijds is wordt gevormd door het 
resultaat van de afgelopen maand en het gevoel van de gang van zaken op de werf. De werfleider kan 
dat inzicht hebben indien hij regelmatig en gestructureerd de kosten en opbrengsten van uitgevoerde 
werken en inzet op de werf bijhoudt. Dit gebeurt niet zodat teamleider, afdelingshoofd en directie dat 
inzicht ook niet precies kunnen hebben. 
In het maandelijkse financiele resultaat worden de uitgevoerde werken en stocks uit de vorderingsstaat 
opgenomen, de aankopen (facturen van leveranciers), facturen van onderaannemers, lonen van 
arbeiders, kosten van materieel (welke door de materieeldienst worden verstrekt) en overige 
werfkosten. Kort gezegd worden alle direct toewijsbare kosten aan de werf toegewezen met daarop 
een toeslag van 7% voor overhead. 
De materieeldienst geeft eens per maand een overzicht van door te belasten kosten aan de afdeling 
Personeel en Administratie. Hierin wordt per werf aangegeven hoeveel kosten voor materieel en 
materiaal moeten worden doorbelast. 
Materieel met een aanschafwaarde minder dan 15.000 frank (boormachines, slijpschijven, .. . ) wordt 
door de magazijnier (materieeldienst) verkocht aan de werven. Groot materieel (vrachtwagens, 
kranen, ... ) wordt door de dispatcher (materieeldienst) verdeeld ender de werven. Dit kan zowel eigen 
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materieel zijn als materieel van derden. Bij derden gehuurd materieel komt geheel ten laste van de 
werf. In geval van eigen materieel wordt een vaste prijs doorberekend. Die prijs is vastgesteld op basis 
van huurtarieven van hetzelfde soort materieel. Het eigen materieel is vergeleken met het te huren 
materieel en op basis daarvan is een prijs genomen. Deze prijs is goedgekeurd door de 
afdelingshoofden en de directie. De prijs van het eigen materieel is het afgelopen jaar niet herzien 
omdat dit systeem van prijsbepaling pas sinds een jaar Qanuari 1999 ingegaan) wordt toegepast. Dit 
herzien van de prijs van eigen materieel is echter wel noodzakelijk en niet alleen om de kosten van de 
materieeldienst zo reeel mogelijk door te berekenen. De prijzen van de materieeldienst worden 
namelijk verwerkt in de voorcalculatie en bepalen dus mede het budget van de werfleider. Indien de 
materieeldienst een veel te hoge prijs zou doorberekenen maakt deze dienst ''winst" die vervolgens via 
de voorcalculatie doorwerkt in de offerteprijs bij aanbesteding van nieuwe projecten. Bij die 
aanbesteding is de hoogte van het inschrijvingsbedrag van cruciaal belang en hierin mag dus niet 
onbewust de ''winst'' van de materieeldienst doorberekend worden. 
Bestellingen van materieel en materiaal van eigen centrale (breker, betoncentrale en asfaltcentrale) 
komen binnen bij de dispatcher welke een productieplanning voor de materialen maakt en de eigen 
middelen verdeeld onder de werven en indien nodig huurt bij derden. Daarnaast administreert hij dit. 

Ten behoeve van het vaststellen van het financiele resultaat moet de werfleider de volgende 
administratieve taken uitvoeren: tijdsverdeling werfleider en de vorderingsstaat worden maandelijks 
ingevuld, vrijmeldingsformulieren materieel, aankopen materiaal (inclusief leveringsbonnen), en 
eventuele schadeformulieren en ziekte meldingen worden indien nodig ingevuld ofverzameld en 
ingeleverd bij de verantwoordelijke daarvoor als de werfleider op kantoor binnenkomt. Nacalculatie 
formulieren van de riolering worden dagelijks bijgehouden (indien er aan riolering wordt gewerkt). 
Daarnaast moet de werfleider (in overleg met de teamleider) aangeven wanneer hij .afwijkingen 
constateert tussen uitvoering en bestek of deze ziet aankomen. Deze informatie moet doorgegeven 
worden aan de werkvoorbereider zodat er verrekeningen opgesteld kunnen worden. 

• lnzet en evaluatie van middelen op de werf 
Zoals eerder gezegd moeten werfleiders dagelijks de inzet van materieel en ploegen op hun werf 
bepalen en evalueren. Zij bepalen dit aan de hand van de werkplanning, weekplanning, de 
voorcalculatie en door aanwezigheid op de werf. De inzet van materieel en ploegen moet naar de 
materieeldienst doorgegeven worden om de beschikbaarheid van materieel te waarborgen en de nodige 
administratie te kunnen doen. 
Bij de bepaling van de inzet wordt door de werfleider gekeken naar de tijd die beschikbaar is voor 
uitvoering en het materieel en de ploegen die beschikbaar zijn. Voordat een bepaalde bezetting begint 
te werken dient gekeken te worden hoe hoog de productiviteit van de inzet moet zijn (per dag) om 
kostendekkend bezig te zijn. Na afloop van de gewerkte periode (een dag) dient de productiviteit ook 
geevalueerd te worden. Voor de inzet en evaluatie worden geen standaard methoden aangereikt aan de 
werfleider. 
Het bepalen en evalueren van de inzet op de werf gebeurt dus niet door alle werfleiders op dezelfde 
manier. Zoals eerder vermeld is er een standaardformulier ontwikkeld om te evalueren (bijlage 6). Dit 
formulier is door een van beide teamleiders opgesteld en wordt door al zijn werfleiders gebruikt. De 
werfleiders van de andere teamleider gebruiken dit formulier niet maar maken wel soortgelijke 
calculaties. 
De frequentie van invullen varieert per werfleider. Een aantal werfleiders vult zo 'n formulier dagelijks 
in (in principe, het kan voorkomen dat door extreme drukte een dag overgeslagen wordt) , anderen 
voeren zo'n berekening incidenteel uit als ze bijvoorbeeld met een volgende fase in het werk gaan 
beginnen. Daarnaast bepaalt iedere werfleider zelfwelke kosten binnen een bepaalde post wel of niet 
(ofwelk percentage ervan) in de evaluatie worden meegenomen, getuige het volgende fragment uit 
een observatie van een werfleider. Of de kosten van een bepaalde vrachtwagen bijvoorbeeld worden 
meegenomen en of het loon van een bepaalde arbeider wel of niet meegenomen wordt. Bepaalde 
categorieen van kosten worden in het geheel niet meegenomen. Geen van de geobserveerde 
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werfleiders heeft de kosten van de keet, de projectleiding of de veiligheid meegenomen. Deze 
laatstgenoemde kosten zitten in een aparte post wertkosten welke in de checklist werfkosten (bijlage2) 
kan warden teruggevonden. De manier van werken en de bezetting is niet direct van invloed op deze 
kosten maar indien de werfleider over de gestelde termijn van werken heen gaat zullen ook deze 
kosten over het in de voorcalculatie vastgestelde budget heen gaan. 
De werfleider beperkt zich in het algemeen tot de lonen van arbeiders, de kosten van materieel en in 
sommige gevallen de kosten van materialen. 
De berekeningen worden alleen gebruikt door de werfleider zelf. De teamleiders vragen geregeld naar 
de resultaten van de berekeningen maar niet systematisch en niet op papier . 

... bij het dee! "uitgevoerde werken" van het standaardformulier (bijlage 6) loopt hij de posten na uit 
de voorcalculatie. De werjleider haalt uit alle posten de kosten die hij meeneemt in zijn evaluatie. Bij 
sommige posten neemt hij de aankoop- en stortkosten niet mee, bi} andere het zandcement. Deze 
posten komen dus anders in zijn berekening dan dat ze in de voorcalculatie staan. 
Ook deelt hij bepaalde posten door 2 als hij maar de he/ft van de post uitvoert. Als hi} bijv. al we! 
magere beton inrijdt maar nog niet waist verdeelt hij die post in 2 stukken waarvan hi} er nu 1 
meeneemt. Hi} zegt datje ook 0. 75 en 0.25 maal de post kunt nemen maar dat is zo 'n muggenzifterij. 
Het gaat er hem om een reele kostenindicatie te nemen .. . 
fragment observatie we,jleider 

De werfleiders maken kostenl opbrengsten calculaties om vast te stellen of ze met de bezetting op de 
werfvoldoende productiviteit hebben om kostendekkend bezig te zijn. Welke kosten gedekt worden of 
zouden moeten warden wordt niet expliciet duidelijk gemaakt aan de werfleider. Bij de calculaties 
moet de werfleider rekening houden met het feit dat er gedurende de dag aan verschillende posten, of 
zelfs delen van posten, uit de voorcalculatie wordt gewerkt. 
De informatie over de kosten van de bezetting op de werf en over de opbrengsten van uitgevoerde 
activiteiten haalt de werfleider uit de voorcalculatie. Daarin kan de werfleider zien dat in een bepaalde 
post bijvoorbeeld twee kranen geteld zijn en zoveel mensen. Er zijn bij VAG vaste ploegen dus dan 
ziet de werfleider ook dat de calculator bijvoorbeeld een bandenlader of een man extra voorzien heeft. 
De werfleider kan aan de hand van hetgeen in de voorcalculatie meegenomen is, bier bijvoorbeeld de 
bandenlader, bepalen ofhij dat ook echt nodig heeft of uit kan sparen. 
Daarnaast kan de werfleider ook in het bestek en de voorcalculatie zien hoeveel materiaal, 
bijvoorbeeld zandcement, hij moet gaan gebruiken. Met deze informatie kan de werfleider bekijken of 
hij bepaalde zaken handiger aan kan pakken dan voorzien in de voorcalculatie waardoor in de 
uitvoering kosten bespaard warden. De lijst met aandachtspunten uit het bestek kan hierbij van nut 
zijn. Deze handigheid wordt gei1lustreerd door het volgende fragment uit een observatie van een 
werfleider . 

. . . bi} het opbreken van asfalt is een kraan gecalculeerd. Ze hebben daar een frees voor gebruikt 
waardoor het restproduct veelfijner is en beter verwerkt kan warden. De frees kost bijna hetzelfde als 
de kraan maar de restwaarde van het opgebroken asfalt is hoger ... 
... de werfleider heeft voorgesteld aan het bestuur om de gecalculeerde en voorziene prefab borduren 
te vervangen door glijbekisting. Dat geeft een mooiere afwerking, is goedkoper dan prefab borduren 
en kan uitgevoerd warden door VAG in plaats van ze in te kopen bij leveranciers. De werfleider geeft 
de nieuwe prijs door aan het bestuur welke kan beslissen om de nieuwe aanpak te volgen ofniet ... 
fragment observatie we,jleider 

Technische en administratieve aspecten van de uitvoering zijn niet van elkaar te scheiden. De 
werfleider moet dagelijks zijn tijd verdelen tussen administratieve en technische taken. De werfleider 
kan dit plannen maar tussentijds doen zich verstoringen voor onder invloed van onvoorziene 
omstandigheden. Deze onvoorziene verstoringen moeten door middel van goed plannen en 
organiseren voorkomen warden. Alleen zaken die niet te voorzien zijn mogen optreden ofbewust 
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genomen risico's (mechanisch falen van materieel en natuurlijke omstandigheden die niet bekend 
waren na voldoende onderzoek). 
De werfleider stelt zelf zijn prioriteiten betreffende administratie of technische uitvoering en weegt de 
belangen af welke wisselen per uitvoeringsfase en tijdstip. Dit wordt geillustreerd door het volgende 
fragment. 
Mochten als gevolg van een uitstekende planning, voorbereidende werken en onderzoeken alle 
onnodige verstoringen in de uitvoering voorkomen worden, dan nog moet de werfleider steeds de 
keuze maken tussen administreren en technische uitvoering. De administratieve taken in de uitvoering 
gaan altijd ten koste van het toezicht op ploegbazen en arbeiders. Deze hebben niet het overzicht, de 
capaciteiten en/of de interesse om de werken geheel zelfstandig uit te voeren . 

... sommige dagen moet je zorgen dat je 's morgens op de werf bent om alles vlot te laten opstarten. 
Anderzijds zijn er werven waar je beter 's avonds !amt zijn omdat de ploeg dan juist ter hoogte van dat 
probleem is ... 
... als ten gevolge van afwezigheid van de werfleider op de we,f minder gepresteerd wordt, wat is dan 
het belangrijkste? Op de we,f zijn of de administratie in orde brengen? Dat belang moetje sowieso 
kunnen inschatten ... 
citaat we,fleider (bewerkt) 

Wijzigingen 
Wijzigingen kunnen om diverse redenen nodig zijn bijvoorbeeld vergeten posten in het bestek, 
technische onmogelijkheden, niet eenduidig bepaalde voorwaarden en afspraken of tussentijds 
opdoemende mogelijkheden voor aannemer en/of opdrachtgever om zaken voordeliger uit te voeren. 
De wijzigingen kunnen beperkt blijven tot een hoeveelheidswijziging of een bijkomend werk, wat via 
een verrekening verwerkt wordt, maar er kan ook een verandering van uitvoeringswijze nodig zijn. 
Indien dit nodig is wordt een technisch voorstel ingediend door de teamleider ( of werfleider), welke 
beoordeeld wordt door het studiebureau en de opdrachtgever. Dit heeft naast organisatorische 
gevolgen voor de technische uitvoering ook gevolgen voor de administratieve uitvoering. Er moet een 
technisch voorstel gemaakt worden en planningen moeten eventueel veranderd worden met alle 
bijkomende administratieve problemen. Indien wijzigingen in de uitvoeringswijze optreden worden 
deze schriftelijk door de opdrachtgever gemeld aan het afdelingshoofd. Het afdelingshoofd geeft de 
overeengekomen wijzigingen door aan de teamleider, die op zijn beurt de werfleider inlicht. De 
werfleider zorgt ervoor dat eventueel gewijzigde plannen of andere documenten die in de organisatie 
in omloop zijn worden aangepast, vemietigd of duidelijk vervallen verklaard, indien nodig voor de 
correcte uitvoering van het werk. De volgende personen hebben een eigen uitvoeringsdossier: 
landmeter, werfleider, teamleider-afdelingshoofd-werkvoorbereider ( centraal projectdossier) en het 
hoofd van de aankoopdienst. Indien de wijzigingen invloed hebben op de uitvoeringswijze kan de 
werfleider de landmeter opdragen bijkomende uitzettingen te doen. 
Indien de wijziging effect heeft op de bestellingen of onderaannemingscontracten licht de werfleider 
het hoof d van de aankoopdienst in. Deze vraagt, indien nodig, nieuwe offertes aan om verrekeningen 
te kunnen maken naar de opdrachtgever. 
Naast de administratieve gevolgen van een wijziging moet een werfleider rekening houden met de 
technische gevolgen. Een werfleider moet bij de uitvoering ( en dus ook in het geval van een wijziging) 
altijd het bestek, de plannen en de gemaakte afspraken op de werfvergadering volgen. Hij moet dus 
precies weten wat wel en niet voorgeschreven is in het standaard- en bijzonder bestek. In het belang 
van het financiele resultaat van de werf moet hij alert zijn bij wijzigingen zodat de werkvoorbereider 
tijdig de goede informatie krijgt om verrekeningen op te maken en de wijziging zeker door de 
opdrachtgever betaald wordt. Er wordt bij wijzigingen onderhandeld met de opdrachtgever door 
werfleider, teamleider, werkvoorbereider en afdelingshoofd om een zo gunstig mogelijk financieel 
resultaat te halen uit de wijzigingen. Ze bepalen gezamenlijk, op basis van de specifieke situatie en de 
bestekken, wat een optimale strategie is om zo veel mogelijk geld aan de wijziging over te houden. 
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Het volgende citaat geeft aan dat kennis van bestekken en plannen (hier met name het standaardbestek 
250) noodzakelijk is maar toch problemen kan geven in verband met de grote boeveelbeid informatie 
die deze documenten bevatten. De werfleider boeft de informatie niet te kennen maar moet deze wel 
direct kunnen vinden. Hierbij speelt ervaring van de werfleider weer een belangrijke rol. 

... de 250 (standaardbestek 250) is een hele bundel. Er is dus niemand die hem van buiten kent. De een 
zal hem wat beter kennen dan de ander maar je moet ermee kunnen werken. Ats een probleem zich 
voordoet of ge moet een bepaald ding weten, dan moet ge dat onmiddellijk kunnen terugvinden. 
Daarom zeg ik ook als de toezichter u iets vraagt dat hi} maar wijst waar het geschreven staat ... 
... eigenlijk is de eerste vraag van de team/eider altijd: WAAR STAAT DAT? Waar staat dat dat 
inderdaad moet ... 
citaat we,jleider 

13-4 Procesbeschrijving nacalculatie 
Nacalculatie kan betrekking bebben op zowel financiele als techniscbe aspecten van bet afgeronde 
( deel van bet) project. Bij financiele nacalculatie wordt gekeken naar bet resultaat van ( delen van) bet 
project in geld uitgedrukt. Het uitgegeven bedrag voor bepaalde posten wordt vergeleken met bet 
vooraf gestelde budget voor bepaalde taken en ( deel-) processen. Bij tecbniscbe nacalculatie wordt het 
resultaat van ( delen van) bet project in andere eenbeden uitgedrukt dan geld zoals kg, tonnage of m2

• 

In bet ISO bandboek is beschreven dat "de resultaten van projecten in uitvoering maandelijks worden 
geevalueerd zodat er eventueel kan worden bijgestuurd". Het ISO bandboek is alleen gericbt op 
financiele nacalculatie. Het bijsturen van de werf op basis van de maandelijkse financiele nacalculatie 
is voor de uitvoering slecbts zeer beperkt mogelijk. Uit diverse interviews met werfleiders, teamleiders 
en het afdelingshoofd blijkt dat in de uitvoering zo vlug mogelijk moet worden bijgestuurd als een 
budgetoverschrijding dreigt of plaatsgevonden heeft, niet maandelijks. Dit om een verdere 
overschrijding te minimaliseren. Daarbij is het voor de uitvoering niet van belang hoe groot die 
overschrijding is maar alleen hoe die overschrijding voorkomen/ gestopt kan worden getuige het 
onderstaande citaat. Voor het financiele projectresultaat is de grootte van de overschrijding wel van 
belang. Er wordt niet op elke kleine overschrijding gereageerd door de uitvoering (werfleider, 
teamleider) omdat allerlei factoren (weersinvloeden, fouten arbeiders, ... ) deze kleine overschrijdingen 
kunnen veroorzaken. Er wordt in principe alleen gereageerd op overschrijdingen van een beboorlijke 
omvang. Welke omvang dat is, procentueel gezien, is niet vastgelegd binnen de organisatie . 

. . . het is nacalculatie dus is het toch al gedaan ... 

. .. als je het per dag weet dan weet je we! dater problemen zijn met het zetten van boordstenen bijv. 
maar je kunt de mannen toch niet zeggen dat ze er twee keer zoveel moeten zetten morgen. Je zou 
eventueel we! kunnen kijken of er een man extra of een kraan extra gebruikt kan worden ... 
citaat team/eider 

Op het eind van elke maand en na het beeindigen van het project toont de financiele nacalculatie het 
uiteindelijk behaalde globale resultaat. Dit globale resultaat bestaat uit de opbrengsten van de werf (uit 
vorderingsstaat) minus de kosten van de werf (direct toewijsbare kosten aan de werf (lonen, materiaal, 
materieel, ... ) met een toeslag van 7% voor overhead). Het meest gedetailleerde niveau waarop dat 
gebeurt is op werfniveau, niet op uitvoeringspost-niveau. Het is dus ook niet mogelijk om op 
uitvoeringspost te kijken hoe het resultaat is geweest. Dat is met name nuttig voor calculators bij het 
bepalen/ evalueren van hun rendementen. 
Het evalueren van de inzet van middelen op de werf door de werfleiders is ook een vorm van 
nacalculatie. Dit is zowel tecbnisch als financieel maar wordt niet als nacalculatie aangemerkt in het 
ISO handboek. Daarin wordt in de procedure Uitvoering gesproken over het dagelijks evalueren van 
het werk (technisch en financieel) waarbij niet beschreven is hoe dat zou moeten. Deze informatie 
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over de inzet van middelen ( die niet gestandaardiseerd is vastgelegd) wordt niet gebruikt door andere 
mensen binnen de afdeling dan de werfleider terwijl anderen er wel baat bij kunnen hebben. Een 
teamleider zou bijvoorbeeld een beeld hebben van de financiele staat van de werfbuiten de 
maandelijkse financiele nacalculatie. 
Technische nacalculatie gebeurt momenteel niet. Voor het leggen van riolering is jarenlang de 
productie bijgehouden en verwerkt in een rendementslijst maar momenteel wordt dat niet meer 
gedaan. De rendementslijst riool wordt dus ook niet meer bijgewerkt. De werfleiders vullen echter nog 
steeds de rendementen van het leggen van riolering in volgens bijlage 1 ten behoeve van het dagboek 
van de toezichter. Ze doen dat ook voor beton- en asfaltplaatsing. Een calculator heeft baat bij 
rendementslijsten en de individuele gegevens zoals de nacalculatieformulieren ten behoeve van het 
maken van de voorcalculatie . 

... het nadeel is dat wij (de calculators) nooit de nacalculatie gezien hebben. Wij moeten altijd bouwen 
op hetgeen het hoofd van de afdeling en het hoofd van de ploeg zegt. We hebben nooit zelf de cijfers in 
handen gekregen zodat we daar rekening mee kunnen houden ... 
citaat calculator 

Bovenstaand citaat geeft aan dat calculators behoefte hebben aan terugkoppeling. Ze krijgen 
momenteel in concrete gevallen terugkoppeling van teamleider of afdelingshoofd indien er speci:fieke 
afwijkingen ten opzichte van de voorcalculatie zijn. 
Een rendementslijst voor posten anders dan riolering zou voor het opstellen van de voorcalculatie een 
hulp zijn bij het inschatten van bepaalde rendementen. Nu past het afdelingshoofd de gecalculeerde 
rendementen aan op basis van zijn eigen ervaring en inzicht. Dit oordeel is niet onderbouwd met 
gegevens uit nacalculatie. 
Naast de calculator kan ook de werfleider baat hebben bij nacalculatie. De in paragraaf 4.3.2-
werfadministratie- genoemde "prullenwerken" zijn voor zowel de werfleiders als de calculators 
moeilijk financieel en organisatorisch in te schatten en kunnen met behulp van een nacalculatie 
systeem beter ingeschat warden. Het belang van het organiseren en inschatten van kleinere posten is 
aangegeven in het volgende citaat. 

... een we,f is een opeenstapeling van details. De details bepalen "of het loopt of 
niet ". De voortgang is dus ajhankelijk van de beheersing van details. 
Je kunt berekenen wat je wil maar hier (op de we,f) is er nog iets aan te doen ... 
citaat team/eider 
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