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Bouwhulp Groep 

Samenvatting 

De omzet en de winst van het bouwkundig adviesbureau Bouwhulp zijn de laatste jaren 

tegengevallen. Om hierin verbetering aan te brengen heeft Bouwhulp een aantal 

speerpunten in haar beleid gedefinieerd. Deze zijn: 

• Bouwhulp wil sterker warden waardoor ze minder gevoelig is voor het uitvallen van 

medewerkers; 

• Bouwhulp wil productiever warden zodat meer uren door een klant betaald warden; 

• Bouwhulp wil commercieler warden om meer aansluiting te krijgen met de markt. 

Een van de manieren waarop Bouwhulp dit wil bereiken is middels een Management 

lnformatie Systeem (MIS). Het doel van een MIS is managers te voorzien van de informatie 

die nodig is om beslissingen te nemen. Essentieel hierbij zijn de termen 'benodigde 

informatie' en 'beslissingen nemen'. Op die twee items heeft dit afstudeeronderzoek zich 

toegespitst. 

Bij Bouwhulp wordt bij voorkeur alles in projecten georganiseerd. Dit geldt zowel voor de 

externe projecten met de klant als oak de interne projecten ten behoeve van overhead, 

acquisitie of verbeteringen. Soortgelijke projecten warden gebundeld in productgroepen. 

Deze productgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor hun acquisitie, resultaat, 

capaciteitsbezetting etc. Aangezien Bouwhulp klein is, zijn de productgroepen dat oak. De 

meeste bestaan uit 2 of 3 personen. Vandaar dat de organisatie gevoelig is voor het 

uitvallen van medewerkers. 

Op basis van de huidige problemen en de structuur van Bouwhulp zijn de volgende 

onderzoeksvragen gedefinieerd: 

.. Hoe kunnen de budgetafwijkingen op projecten beheerst warden? 

• Hoe kunnen de productgroepen aangestuurd warden zodat de omzet-, resultaat-, 

productiviteit- en capaciteitsdoelstellingen gehaald warden? 

• Hoe kan de organisatie ingericht warden zodat iedere betrokkene kan sturen op het 

verantwoordelijkheidsniveau horend bij zijn of haar functie? 

Uit de verdere probleemanalyse blijkt dat: 

• De huidige methode van project- en productgroepbewaking dubbelzinnige begrippen en 

ondoorzichtige rekenmethoden gebruikt; 

• De gepresenteerde informatie niet in alle gevallen aansluit bij de informatiebehoeften van 

de project- en productgroepleiders; 

• De verschillende project- en productgroepleiders compleet andere ideeen en 

informatiebehoeften hebben. 

• De prestatie-indicatoren die gebruikt warden onvolledig en veelal financieel gericht zijn. 

Samenvatting 



Bouwhulp Groep 

• De onderlinge prioriteit tussen de vele indicatoren niet duidelijk is. 

De bevindingen hebben geleid tot een ontwerp dat weergegeven is in Figuur 1 

Figuur 1 Schematische voorstelling van het ontwerp 

De basis van waaruit alle cijfers warden afgeleid zijn de individuele projecten. Hiervan wordt 
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bijgehouden hoeveel budget gerealiseerd is en hoeveel men verwacht nog nodig te hebben. 

De verwachtingen kunnen op twee manieren ingeschat warden : 

• per medewerker, uitgedrukt in uren 

• totaal , uitgedrukt in geld 

Met deze gedetailleerde administratie kan inzicht verkregen warden in een project en kan 

geanalyseerd warden waarom een project op die wijze verloopt. Vanuit de 

projectadministratie kan twee kanten uitgewerkt warden. 

De ene kant op gaat naar het allerlaagste niveau, dat van de individuele medewerkers. Op 

dit niveau kan men geaggregeerd zien hoeveel uren een bepaalde medewerker ingezet zal 

warden voor externe projecten en interne projecten. Voorwaarde hiervoor is dat de 

inschattingen per medewerker gemaakt zijn. Hierdoor heeft een productgroepleider 

informatie om op de capaciteitsbezetting van een medewerker te kunnen sturen. 

Wanneer vanuit de projectadministratie de andere kant uitgewerkt wordt, gebeuren er twee 

dingen: het aggregatieniveau neemt toe en het verantwoordelijkheidsniveau stijgt. Was het 
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op projectniveau de bedoeling inzicht te krijgen voor de dagelijkse sturing van projecten, zo 

is het op het hoogste niveau de bedoeling de realiteit te kunnen toetsen aan het beleid en 

vooruit te kijken. 

De nadruk heeft nu gelegen op de informatieverzameling. Hoe gestuurd moet worden op die 

informatie heeft nog weinig aandacht gekregen. 

Een eis voor goede sturing in een adviesorganisatie is dat er sprake moet zijn van 'self

control '. Dit houdt in dat iedereen verantwoordelijk is voor de sturing op die zaken die binnen 

zijn of haar verantwoordelijkheidsgebied vallen en dat leidinggevenden zich niet met die 

zaken bezig houden. Dit kan het gevoel geven dat er geen controle op de situatie meer is. 

En dat klopt wanneer er een sterk controlerende cultuur bestaat. In dat geval zullen 

medewerkers altijd proberen de cijfers zo te presenteren dat ze geen 'gezeur' krijgen . 

Wanneer echter een cultuur ontstaat waarin projectleiders, productgroepleiders elkaar of 

leidinggevenden consulteren wanneer zich problemen voordoen, ontstaat weer grip op de 

situatie. Op deze manier is wel bekend wat er speelt in de organisatie maar wordt het inzicht 

gekregen vanuit een probleemoplossende invalshoek. Hierdoor is het onnodig de 

werkelijkheid proberen anders weer te geven. Er wordt immers een oplossing gezocht en 

geleerd. Oat is een veel constructievere benadering dan op financiele cijfers controleren. 

Voor Bouwhulp zal elkaar raadplegen een kleine overstap zijn . Het sluit namelijk nauw aan 

bij de huidige cultuur waar op technisch vlak al gezamenlijk naar oplossingen gezocht wordt. 

Oat is echter geen garantie dat er geen of weinig weerstand zal zijn. Wees daar van bewust. 

Terugkijkend op het onderzoek zijn vooral de verschillen in behoeften opvallend. Het lijkt 

erop dat iedereen andere doelen nastreeft. Wellicht is de meest effectieve bijdrage aan de 

speerpunten wel ervoor te zorgen dat iedereen het eens is over de speerpunten en de 

aanpak daarvan. 
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lnleiding 

Dit rapport is geschreven in het kader van het afronden van de studie technische 

bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven van Nienke Gelders. Het onderzoek 

dat aan het rapport ten grondslag ligt is uitgevoerd bij Bouwhulp Groep BV. Bouwhulp is een 

bouwkundig adviesbureau dat adviseert ten aanzien van het gehele bouwproces, van 

initiatief tot en met beheer. Ze richt zich daarbij op de woningbouwcooperaties en 

gemeentelijke woningbedrijven. De organisatie van de adviesprocessen is in projectvorm 

gegoten waarbij soortgelijke projecten geclusterd warden tot een productgroep. 

De aanleiding van de afstudeeropdracht was dat de winst/ omzetverhouding van Bouwhulp 

niet aan de doelstelling voldoet. Om hierin verbetering aan te brengen heeft Bouwhulp in de 

strategie een aantal speerpunten gedefinieerd, te weten: 

• productiever 

• sterker 

• commercieler 

Een van de activiteiten die daartoe bij moet dragen is dit afstudeerproject. 

Het doel van dit project is te komen tot een management informatie systeem waarbij oak 

aandacht is voor de sturing op basis van de gegevens uit het management informatie 

systeem. 

Hoofdstuk 1 geeft een inleiding in het bedrijf. Hoofdstuk 2 beschrijft de onderzoeksaanpak. 

Hoofdstuk 3 geeft de probleemanalyse weer. Hieruit volgen knelpunten . Aan de hand van de 

knelpunten wordt in hoofdstuk 4 een ontwerp voor het management informatie systeem 

gepresenteerd. Hoofdstuk 5 gaat dieper in op het sturingsaspect, waarna hoofdstuk 6 een 

aanzet geeft op de implementatie. 
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Hoofdstuk 1 Bedrijfsbeschrijv i ng 

1.1. Bouwhulp Groep BV 

In 1977 is Bouwhulp begonnen als volkshuisvesting adviesbureau. In eerste instantie gaf het 

bureau technische adviezen, later kwamen daar organisatorische en procesmatige adviezen 

bij . Bouwhulp heeft hiermee de expertise opgebouwd om een klant te adviseren tijdens alle 

fasen van het bouwproces: initiatief, ontwerp, uitvoer en beheer. 

De Bouwhulp Groep heeft drie werkmaatschappijen: Bouwhulp Beheeradvies BV, Bouwhulp 

Architecten BV en Bouwhulp Management & Techniek BV. Een organogram staat in 

bijlage 1. Elke werkmaatschappij kende, bij aanvang van dit project, twee productgroepen. 

ledere productgroep heeft een productgroepleider die tegelijkertijd projectleider van de -

meeste - adviesprojecten is. Een van de productgroepleiders is tevens directeur. De 

ondersteunende diensten als het secretariaat en de boekhouding vallen rechtstreeks onder 

de Bouwhulp Groep en worden ingehuurd door de project- en productgroepleiders. 

De Bouwhulp Groep met haar werkmaatschappijen heeft 15 personeelsleden en een 

jaarlijkse omzet van bijna 1,9 miljoen (1997). 

Het initiatief voor de oprichting van Bouwhulp komt van een aantal vrienden die elkaar van 

de universiteit kennen. De vriendschappelijke sfeer van de oprichting willen ze nog steeds 

vasthouden. 

De oorspronkelijke opzet van Bouwhulp was dat iedereen alle projecten uit kan voeren . Dit is 

vergelijkbaar met een voetbalteam waarvan alle spelers op alle posities kunnen spelen. En, 

om deze vergelijking door te trekken, Bouwhulp heeft veel verschillende posities. Door deze 

opzet was het noodzakelijk elkaar te raadplegen over technische onderwerpen; een ander 

heeft wellicht andere ervaring en kennis opgedaan. Hierdoor ontstonden medewerkers die 

allen alle kennis moesten bezitten. Deze situatie bleek uiteindelijk niet houdbaar. 

Tegenwoordig zijn de medewerkers dan ook gespecialiseerd. Het elkaar raadplegen over 

technische vraagstukken is echter gebleven. Met de specialismen zijn ook 'eigen winkeltjes' 

ontstaan. Deze winkeltjes, oak wel productgroepen genoemd, hebben een 

productgroepleider en een of meerdere medewerkers. De productgroepen moeten 

zelfstandig draaien. Dat wil zeggen, ze moeten zelf de acquisitie regelen, de omzet en het 

resultaat halen die overeengekomen is met de directie en de medewerkers aan het werk 

houden. Bouwhulp is klein in relatie tot het aantal diensten dat ze aanbiedt en het aantal 

productgroepen dat ze heeft. Dit maakt het onvermijdelijk dat sommige functies door 

dezelfde persoon uitgevoerd worden. Zo is de directie tevens productgroepleider en 

projectleider. Binnen de productgroepen hebben de, hoog opgeleide, projectleiders een grate 
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mate van onafhankelijkheid. Dit moet ook wel want de opdrachtgever verwacht te kunnen 

samenwerken en te onderhandelen met de adviseur zonder dat die steeds contact met zijn 

baas hoeft op te nemen. 

Opvallend voor Bouwhulp is het groot aantal mannelijke medewerkers, er is een vrouwelijke 

adviseur en twee secretaresses, en het grote verschil in leeftijdsopbouw en jaren 

dienstverband. Of een medewerker is ender de dertig en werkt er maximaal twee jaar of een 

medewerker is boven de 45 en werkt er meestal minimaal tien jaar. Een oorzaak van de 

leefstijdskloof is dat er een groot verloop ender jongeren is. Dit verloop kan een probleem 

vormen voor de continuneit van de organisatie doordat het doorgeven van kennis binnen de 

organisatie hierdoor mogelijk stagneert. 

1.2. De werkmaatschappijen 

Bouwhulp Architecten BV 

Bouwhulp Architecten BV ontwerpt en begeleidt veranderingen aan de woning- en 

gebouwenvoorraad. Er zijn twee productgroepen: 'Architecten Onderhoud' en 'Architecten 

Nieuwbouw'. 

De productgroep 'Architecten Onderhoud' houdt zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren 

van haalbaarheidsstudies, het ontwerpen en begeleiden van kleine renovatie- en groot

onderhoudplannen, het opzetten en begeleiden van stedenbouwkundige 

herinrichtingsplannen en productontwikkeling. 

De productgroep 'Architecten Nieuwbouw" ontwerpt nieuwbouw- en grote renovatieplannen. 

Bouwhulp Architecten heeft in 1997 een omzet van 750.000 gulden gerealiseerd. De 

werkmaatschappij heeft 4 personen in dienst. 

Bouwhulp Beheeradvies BV 

Bouwhulp Beheeradvies BV adviseert en begeleidt woningbouwcorporaties, gemeentelijke 

woningbedrijven en instellingen met betrekking tot volkhuisvestingsvraagstukken, technisch 

beheer en project management. Er zijn twee productgroepen: 'Toekomstvisie' en Technisch 

Beheer'. 

De productgroep 'Toekomstvisie' geeft antwoord op volkshuisvestingsvraagstukken. 

Voorbeelden hiervan zijn het voorbereiden en begeleiden van beleidsadviezen gericht op het 

strategisch voorraadbeheer en het voorbereiden en uitvoeren van satisfactie- en imago

onderzoek. 

De productgroep 'Technisch Beheer' assisteert bij het technisch beheer en ondersteunt het 

project management. Met technisch beheer wordt bedoeld het voorbereiden en begeleiden 

van onderhouds- en verbeterbeleid op lange termijn, het geven van energie- en milieu 
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adviezen en het delen van haar technische expertise. De ondersteuning bij 

projectmanagement houdt in: het geven van advies over het voeren van projectmanagement 

en het verzorgen van haalbaarheidsstudies. 

De omzet in 1997 was 700.000 gulden. De werkmaatschappij heeft 3 personen in dienst 

waarvan er een werkt voor 'Architecten Onderhoud'. 

Bouwhulp Management en Techniek BV 

Bouwhulp Management en Techniek BV begeleidt bouwbedrijven bij organisatorische 

vraagstukken. 

De productgroep 'Onderzoek' geeft advies over het verbeteren van de productiewijze en 

introduceert nieuwe productietechnieken. De productgroep 'Management en Techniek' houdt 

zich bezig met de volgende onderwerpen: het geven van cursussen over kwaliteitszorg, 

advisering en begeleiding bij het opzetten van kwaliteitsbeleid en -systemen en certificering, 

het verrichten van audits, het leveren van project kwaliteitsplannen en het opzetten van 

sturings- en terugkoppelingsmethoden. 

De omzet in 1997 was 440.000 gulden. De werkmaatschappij heeft 3 personen in dienst. 

1.3. Toekomst 

De Bouwhulp Groep heeft recent haar strategie tot 2005 [2] uitgezet. De missie van 

Bouwhulp is: 

'Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van het bouwen en wonen in Nederland. De 

dienstverlening richt zich speciaal op het onderhoud en herontwikkeling van bestaande 

wijken en gebouwen.' 

De bedoeling is dat Bouwhulp haar klanten een volledig pakket aan diensten aan kan 

bieden. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat het voor de financiele situatie noodzakelijk is 

te concentreren op de kernactiviteiten. De groep heeft besloten zich te richten op de 

kernactiviteiten, te weten onderzoek en ontwikkeling, advisering en begeleiding van de uit de 

adviezen volgende implementatieprocessen. De overige diensten worden aangeboden met 

medewerking van vaste externe relaties. Deze relaties moeten nog aangegaan worden. 

Er waren zes productgroepen. Besloten is deze terug te brengen tot vier. 'Architecten 

Nieuwbouw' wordt afgestoten omdat gebleken is dat het niet rendabel is. 'Architecten 

Onderhoud' gaat verder als 'Architecten'. De productgroepen 'Onderzoek', 'Technisch 

beheer' en 'Management en Techniek' zijn gehergroepeerd tot 'Technisch Advies' en 

'Organisatie Advies'. 'Toekomstvisie' gaat 'Strategisch Advies' heten. Een organogram van 

de situatie waarnaar gestreefd wordt, staat in bijlage 1. Uitgangspunt bij het vaststellen van 
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de strategie is dat productgroepen zelf verantwoordelijk zijn voor hun omzet, resultaat, 

capaciteitsbenutting en ontwikkeling . 

De laatste jaren is de beoogde omzet en resultaat niet gehaald. De verhouding tussen de 

omzet en het resultaat lag zelfs zo'n 10 tot 15% ender de norm. Hierdoor lag het gehele 

bedrijfsresultaat te laag. Om hierin verbetering te brengen is in de strategie een aantal 

speerpunten genoemd die ondersteund zullen worden door verbeterprojecten . 

De in de strategie genoemde speerpunten zijn dat de organisatie sterker, productiever en 

commercieler moet worden. 

• Met sterker wordt bedoeld dat Bouwhulp minder gevoelig wordt voor het uit- of wegvallen 

van medewerkers. Momenteel bestaat elke productgroep uit een productgroepleider en 

een of meerdere assistenten. De productgroepleider is in de meeste gevallen tevens 

projectleider. Hierdoor is de organisatie erg gevoelig voor het uitvallen van medewerkers. 

• Onder productieverwordt het aantal betaalde uren in verhouding tot het totaal aantal 

geschreven uren verstaan. Zeals eerder gezegd, ligt de verhouding tussen de omzet en 

het resultaat ender de norm. Een oorzaak daarvan is dater teveel uren geschreven 

worden waarvoor een klant geen opdracht gegeven heeft. Dit zijn ender meer 

budgetafwijkingen maar ook overheaduren. 

• Bouwhulp wil commercie/er worden om meer aansluiting te krijgen bij de 

marktontwikkelingen. 

Bouwhulp heeft een negental verbeterprojecten, zie Tabel 1.1, opgestart om die speerpunten 

te bereiken . Een van de verbeterprojecten is het verbeteren van het management informatie 

systeem (MIS). In dat kader is besloten dit afstudeeronderzoek uit te laten voeren. 

Tabel 1.1 De verbeterprojecten die de speerpunten ondersteunen 

Commercieler Productiever Sterker 

1 ICT X X X 

2 Kantoor X X 

3 ISO X X X 

4 Marketing X X 

5 Personeel X X 

7 Uitbesteding X X 

8 Secretariaat X 

9 Synergie X X X 
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1.4. Bijdrage van het onderzoek 

Het doel [7] van een management informatie systeem is managers te voorzien van de 

informatie die nodig is om beslissingen te nemen. Hoe denkt Bouwhulp dat dit 

afstudeeronderzoek daaraan kan bijdragen? 

Bouwhulp wil productiever worden door: 

• De totale productie te verhogen, zodat een stijging van de omzet gerealiseerd wordt. 

Het idee bestaat dat de productgroepleiders onvoldoende vooruit kijken waardoor in 

drukke periodes nauwelijks aan acquisitie wordt gewerkt. Dit resulteert dan in 

improductieve periodes in de daaropvolgende periode. Het MIS zal de fluctuaties in 

werk zichtbaar moeten maken zodat de productgroepleiders beter ge"informeerd zijn. 

Daardoor kunnen ze anticiperen door bijvoorbeeld de acquisitie-activiteiten aan te 

passen. 

• De productiviteit te verhogen. De productiviteit wordt nadelig be"invloed door de niet

betaalde uren. Deze zijn: uren besteed aan interne projecten, extra uren geschreven 

op externe projecten waar de opdrachtgever niet voor betaalt (budgetafwijkingen) en 

overheaduren waaronder de leegloopuren die ontstaan doordat er onvoldoende 

externe opdrachten zijn (overbezetting van de productgroep) . Het MIS zal zichtbaar 

moeten maken welke activiteiten niet aan de omzet bijdragen. 

Bouwhulp wil sterker worden door: 

• De informatie zodanig weer te geven dat bij uitval van personen een ander 

gemakkelijk ingewerkt kan worden . Doordat de gehanteerde termen gemakkelijk 

hanteerbaar zijn en doordat de samenhang tussen de termen duidelijk is, zullen 

anderen minder moeite hebben met inwerken. 

• Lager geplaatste personen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te geven en hoger 

geplaatste personen niet met de sturing op lagere niveaus bezig te laten zijn. Op 

deze wijze zullen tevens de gevolgen van het eventueel wegvallen van hoger 

geplaatste mensen minder ingrijpend zijn doordat de lager geplaatste mensen op 

operationeel niveau door kunnen gaan. Wanneer echter een lager geplaatst persoon 

wegvalt, hebben anderen, de kennis en vaardigheden om de verantwoordelijkheden 

over te nemen zodat de gevolgen minder ingrijpend zijn. Het MIS zal voor elk niveau 

de benodigde informatie zodanig weer moeten geven dat hogere niveaus zoveel 

vertrouwen in de gekregen informatie hebben dat ze de verantwoordelijkheid af 

durven te staan. 
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Bouwhulp wil commercieler warden door: 

• Een directere relatie te laten zien aan de productgroepleiders tussen de activiteiten 

van hun productgroep en het resultaat van de onderneming. 

Uit deze inleiding is een aantal onderzoeksvragen af te leiden die besproken warden in 

hoofdstuk 2 
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Hoofdstuk 2 Onderzoeksopze t 

In hoofdstuk 1 is duidelijk geworden dat Bouwhulp met behulp van het Management 

lnformatie Systeem productiever, sterker en commercieler wil worden . Dit onderzoek moet 

bewerkstelligen dat het MIS daaraan bij kan dragen. De kern van de onderzoeksopzet is dat 

eerst de bestaande situatie ge"fnventariseerd wordt en vervolgens warden de knelpunten 

vastgesteld. Deze knelpunten worden dan in een pakket van eisen verwerkt waarna het MIS 

ontworpen kan worden. 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen gesteld met daarbij de aanpak. Omdat de 

gebruikte theorieen niet bij iedereen bekend verondersteld kunnen worden, zijn die kort 

beschreven in de laatste paragrafen. 

2.1. De onderzoeksvragen 

Voor de opzet van het Management lnformatie Systeem is een aantal kernvragen gesteld 

over het sturen van activiteiten. Uit de antwoorden kunnen de informatiebehoeften afgeleid 

worden. 

De hoofd- onderzoeksvragen zijn: 

A. Hoe kunnen de budgetafwijkingen op interne en externe projecten beheerst warden? 

B. Hoe kunnen de productgroepen aangestuurd warden zodat de omzet-, resultaat-, 

productiviteit- en capaciteitdoelstellingen gerealiseerd worden? 

C. Hoe kan de organisatie ingericht warden zodat iedere betrokkene kan sturen op het 

verantwoordelijkheidsniveau horend bij de functie? 

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen, wordt er een aantal sub-vragen gesteld. 

Deze zijn: 

A 1. In hoeverre worden de budgetten beheerst? 

Ervan uitgaande dat de budgetten onvoldoende beheerst worden: 

A2. Waarom wordt over de budgetten heengegaan? 

A3. Hoe wordt er nu op de budgetafwijkingen gereageerd? 

Met betrekking tot onderzoeksvraag B zijn er de volgende sub-vragen gesteld: 

81 . Welke aspecten zijn van invloed op de omzet? Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

naar project- aspecten en productgroep- aspecten. 

82 . Hoe is de samenhang tussen omzet, productiviteit en resultaat? 
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83. Hoe wordt er nu op omzet, resultaat, productiviteit en capaciteit gestuurd? 

Het antwoord op vraag C wordt gezocht middels de volgende sub-vragen: 

C1 . Welke verantwoordelijkheden horen er bij de binnen Bouwhulp te onderscheiden 

besturingslagen? 

C2. Wat zijn karakteristieken van een advies-organisatie? 

C3. Welk sturingsconcept maakt de situatie inzichtelijk? 

Het antwoord op deze vragen zal in de volgende hoofdstukken gezocht warden. Hier wordt 

eerst nog uitgelegd hoe aan de antwoorden gekomen is. Voor alle duidelijkheid zijn de 

hoofd- en subvragen nog even herhaald. 

Hoe kunnen de budgetafwijkingen op interne en externe projecten beheerst warden? 

A 1. In hoeverre warden de budgetten beheerst? 

A2. Waarom wordt over de budgetten heengegaan? 

A3. Hoe wordt er nu op de budgetafwijkingen gereageerd? 

Het beantwoorden van de sub-vragen is op de volgende wijze aangepakt: 

A 1. In een grafiek zijn alle afgeronde projecten van de afgelopen vier jaar uitgezet tegen 

de budgetafwijkingen. 

A2. Er is aan de projectleiders de algemene vraag gesteld 'Wat zijn de oorzaken van de 

budgetafwijkingen?'. 

A3. Met behulp van de regelkring, zeals besproken wordt in paragraaf 2.1, is de huidige 

situatie beschreven. Er is gekozen voor de regelkring om er zeker van te zijn dat er 

geen stap overgeslagen wordt. 

De gegevens zijn verkregen door interviews met projectleiders, meekijken met de 

projectleiders en documenten na te rekenen. Bij de interviews zijn de volgende 

vragen gesteld: 

- Kun je een projectcyclus van begin tot eind beschrijven? 

- Wanneer besluit je tot bijsturen? 

- Hoe stuur je bij? 

- Wat zou je graag veranderd zien? 

- Welke informatie heb je als projectleider nodig om de productgroep aan te sturen? 

Na het uitwerken van de interviews is het resultaat ter controle voorgelegd aan de 

projectleiders. 

Uit de gesprekken met de projectleiders, vergelijkingen met de theorie van de regelkring en 

eigen ervaringen volgt een aantal knelpunten. Deze zijn herleid naar een 
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gemeenschappelijke oorzaak. Doordat de projectleiders een verschillende kijk op het proces 

hebben, is twijfel ontstaan over de algemene toepasbaarheid van de regelkring. Aan de hand 

van een artikel van Hofstede [3] is gecontroleerd of dit vermoeden juist is en wat het dan 

meet zijn. Een nadere uitleg hierover staat in paragraaf 2.3. 

Hoe kunnen de productgroepen aangestuurd worden zodat de omzet-, resultaat-, 

productiviteit- en capaciteitdoelstellingen gerealiseerd worden? 

81 . Welke aspecten zijn van invloed op de omzet? Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

naar project- aspecten en productgroep- aspecten. 

82. Hoe is de samenhang tussen omzet, productiviteit en resultaat? 

83. Hoe wordt er nu op omzet, resultaat, productiviteit en capaciteit gestuurd? 

Het beantwoorden van deze sub-vragen is op de volgende wijze aangepakt: 

81 . De doelen zeals die door 8ouwhulp geformuleerd zijn , zijn ingepast in een raamwerk 

uit de literatuur. Er is gekozen voor de prestatie piramide van Lynch [6] omdat deze 

zondergrote inspanningen, door de bouw van de piramide, de samenhang tussen de 

verschillende doelen duidelijk weergeeft. 

De invulling van de piramide is gedaan in samenspraak met de directie. 

82 . Door de formules na te gaan van de termen omzet, resultaat en productiviteit zeals 

die worden gehanteerd in de huidige financiele verslagen, is de samenhang 

duidelijk geworden. 

83. In de interviews, gehouden met de productgroepleiders zijn de volgende vragen 

gesteld: 

- Wanneer stuur je bij op het productgroepverslag? 

- Hoe stuur je bij op het productgroepverslag? 

- Wat zou je graag veranderd zien? 

- Welke informatie heb je als productgroepleider nodig om de productgroep aan te 

sturen? 

Uit de gesprekken met de productgroepleiders, vergelijkingen met de theorie van de 

regelkring en eigen ervaringen volgt ook weer een aantal knelpunten. 

Hoe kan de organisatie ingericht worden zodat iedere betrokkene kan sturen op het 

verantwoordelijkheidsniveau horend bij de functie? 

C1 . Welke verantwoordelijkheden horen er bij de binnen 8ouwhulp te onderscheiden 

besturingslagen? 

C2. Wat zijn karakteristieken van een advies-organisatie? 

C3. Welk sturingsconcept maakt de situatie inzichtelijk? 
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Het beantwoorden van deze sub-vragen is op de volgende wijze aangepakt: 

C1. Tijdens het invullen van de prestatie- piramide is duidelijk geworden waarvoor project

en waarvoor productgroepleiders verantwoordelijk zijn. 

C2. Uit de gehouden interviews met de medewerkers is impliciet duidelijk geworden wat 

karakteristieke aspecten van een advies-organisatie zijn. 

C3. Uit het artikel van Hofstede [3], (zie antwoord sub-vraag A3) volgt het te hanteren 

sturingsconcept op projectniveau. 

Uit de knelpunten zeals die volgen uit de analyses zijn in overleg met de directie punten 

aangewezen die als verbeterpunten dienen voor het ontwerp. 

In een iteratief proces is, op basis van de geselecteerde verbeterpunten, een voorstel 

uitgewerkt. Hierbij zijn onderdelen uit de voorlopige ontwerpen zijn steeds getoetst aan een 

of meerdere productgroepleiders, waarna de onderdelen aangepast zijn. Het voorstel is in 

een gezamenlijke bespreking voorgelegd aan de productgroepleiders teneinde hun reacties 

te peilen, aannames te controleren en verbetervoorstellen te krijgen waarna de opmerkingen 

in het ontwerp verwerkt zijn. Deze laatste versie is in dit verslag opgenomen. 

In de onderzoeksopzet zijn de regelkring, de prestatie-piramide en Hofstede- analyse 

genoemd. Deze theorieen zullen in de volgende paragrafen toegelicht warden. 
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2.2. De theorie van de regelkring 

Het Management lnformatie Systeem is een meetsysteem ten behoeve van de 

ondersteuning van het management om de activiteiten bij te kunnen sturen. Een veel 

toegepast raamwerk voor meten en sturen is een cybernetisch model van de regelkring. 

Deze technische benadering is te vergelijken met een thermostaat. Er wordt een grootheid, 

gemeten die vergeleken wordt met de norm. Wanneer een afwijking wordt geconstateerd, 

wordt actie ondernomen. Bijvoorbeeld, wanneer de temperatuur gemeten wordt, blijkt het 19 

graden Celsius te zijn . De thermostaat staat echter op 20 graden waardoor actie vereist is. 

De verwarming zal dan ook aanslaan. Zolang de thermostaat op tijd af- en aanslaat is sprake 

van een succesvolle regelkring. Maar wat maakt dat een regelkring succesvol is, aan welke 

eisen moet het dan voldoen?. In de rest van deze paragraaf zal de regelkring zoals die 

volgens de NEVEM Werkgroep [8] is, besproken worden. Begonnen wordt met het definieren 

van de verschillende stappen. Vervolgens worden de voorwaarden voor een succesvolle 

implementatie genoemd waarna afgesloten wordt met de volgorde waarin een regelkring 

ontworpen moet worden. 

De verschillende stappen zijn: 

• Beschrijven van het proces; 

het beschrijven en vaststellen van het proces waarvoor de regelkring geldt. 

• Verzamelen van gegevens; 

het verrichten van metingen en registreren van procesgegevens. 

• Verwerken tot prestatie-indicatoren; 

de meetresultaten worden omgezet in bruikbare informatie. 

• Beoordelen van prestaties; 

vergelijken van de werkelijke waarde van de prestatie-indicatoren met de norm met 

daarbij horende regelgrenzen. 

• Analyseren van prob/emen; 

het vaststellen van een diagnose. 

• Besluiten tot ingrijpen. 

het besluit tot ingrijpen wordt genomen aan de hand van de diagnose. 

In hoofdstuk 3 wordt geprobeerd de bestaande situatie bij Bouwhulp te beschrijven aan de 

hand van de verschillende stappen van de regelkring. 
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Een succesvolle implementatie van de regelkring vereist dat de regelkring aan de volgende 

voorwaarden voldoet: 

• Ooelstellingen/ structuur, 

het proces meet gedefinieerd en gestructureerd zijn. 

• Meetmidde/en; 

meetmiddelen dienen aanwezig te zijn teneinde met een regelmatige frequentie 

gegevens te kunnen verzamelen die nodig zijn voor bepaling van de prestatie

indicatoren. 

• Prestatie-indicatoren; 

prestatie-indicatoren moeten gedefinieerd zijn. Ze moeten de afwijking ten opzichte van 

de normen vastleggen en inzicht geven in het totale proces en de verschillende 

deelprocessen. 

• Normen regelgrenzen; 

er moeten kwantitatieve normen en de bijbehorende regelgrenzen bepaald zijn. 

• Ervaring; 

beslissingsbevoegden moeten genoeg ervaring hebben om de verschillende signalen 

gelijktijdig te kunnen beoordelen en een diagnose te stellen. 

• Stuurmiddelen; 

het moet duidelijk zijn welke stuurmiddelen ter beschikking staan om in te grijpen in het 

proces. Hierbij is van belang dat de verantwoordelijke persoon ook de bevoegdheid heeft 

om te sturen. 

Het ontwerpen van een regelkring bestaat uit het invullen van de voorwaarden in de 

volgende volgorde: 

1. Het definieren van doelstelling en structuur; 

2. Het definieren van stuurmiddelen; 

3. Het gebruiken van kennis en ervaring ten behoeven van de probleemanalyse; 

4. Het vaststellen van normen en regelgrenzen; 

5. Het definieren van de prestatie-indicatoren; 

6. Het bepalen van de meetmiddelen; 
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2.3. Een besturingstypologie 

De regelkring zeals in de vorige paragraaf besproken is, is een cybernetisch model. Oat wil 

zeggen dat de regelkring een automatisch regelmechanisme is. We moeten ons echter 

afvragen wat er gestuurd meet warden om te kunnen beoordelen of deze methode het best 

past bij de specifieke besturingssituatie van in dit geval een bouwadvies groep. 

Hofstede heeft daartoe een aantal typologieen voor besturing benoemd. Daarvoor is een 

aantal criteria opgesteld: 

1. Zijn de doelen van de activiteit dubbelzinnig of ondubbelzinnig? 

2. Is de uitkomst meetbaar of niet meetbaar? 

3. Zijn de effecten van management tussenkomst bekend of onbekend? 

4. Zijn de activiteiten terugkerend of niet- terugkerend? 

Door de betreffende situatie te toetsen aan die criteria, kan het stroomschema, figuur 2.2, 

doorlopen warden waardoor duidelijk wordt welk type sturing het beste aansluit bij de 

betreffende situatie. 

Figuur 2.2 De besturingstypologie van Hofstede 
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De verschillende sturingtypes zijn : 

• routine besturing; ondubbelzinnige doelen, meetbare output, de effecten van 

management tussenkomst zijn bekend en het is een terugkerende activiteit. Dit type 

sturing kan worden beschreven in heldere regels en voorschriften. Het kan soms zelfs 

geprogrammeerd worden in een computer. De werking van de thermostaat is een vorm 

van routine sturing. 

• expert besturing ; de enige afwijking ten opzichte van routine besturing is het ontbreken 

van herhaling. Door een expert aan te trekken wordt iemand aangetrokken voor wie het 

vraagstuk wel herhaling is. De kennis van deze deskundige zal ge'fntegreerd moeten 

worden in de organisatie. 

• trail and error besturing; deze vorm van sturing doet zich voor wanneer het effect van 

interventies onbekend is maar door de herhalingsfactor kan een organisatie leren van 

haar eigen fouten. Voorwaarde daarvoor is wel dat achteraf een grondige analyse van de 

successen en mislukkingen plaats moet vinden. 

• intu'itieve besturing; deze situatie lijkt op die van trail en error behalve dat de 

herhalingsfactor ontbreekt waardoor het leereffect niet op kan treden . De sturing wordt nu 

bijna een kunst. Het succes van de sturing is nu volledig afhankelijk van de intu'itie van 

degene die stuurt. 

• subjectieve sturing; Uudgmental control) ; de doelen zijn ondubbelzinng maar de output is 

niet meetbaar. De sturing is afhankelijk van macht- en invloed structuur van de 

organisatie. Is er een opper- beoordelaar of moet onderhandeld worden over de 

beoordeling voordat actie mogelijk is, of is een oordeel vellen onmogelijk waardoor 

sturing per ongeluk of helemaal niet gebeurt? 

• politieke besturing; wanneer de doelen dubbelzinnig zijn bepalen de machtsverhoudingen 

wat er gebeurt en hoe dat gebeurt. Doelen kunnen dubbelzinnig zijn doordat er 

belangentegenstellingen tussen betrokkenen bestaan of door zeer snelle veranderingen 

in de omgeving. 

Volgens Hofstede is het cybernetische model van de regelkring vooral van toepassing op de 

routine-, expert- en trail en errorbesturing . Het cybernetisch model gaat uit van rationaliteit. 

Dit ontbreekt bij de andere besturingstypes. Bij deze types speelt de waarde van de 

betrokkenen een grote rol. Met waarde wordt bedoeld de voorkeur voor situaties waarbij die 

voorkeur relatief stabiel is in de tijd. Wanneer we de sturing willen verbeteren zullen we de 

waarden van de betrokkenen erbij moeten betrekken , bijvoorbeeld door middel van de 

organisatiecultuur. Hierdoor wordt 'self-control' mogelijk. 
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Wanneer toch geprobeerd wordt bij te sturen op basis van cybernetische principes zal dit 

volgens hem leiden tot 'pseudo-control'. Dit wordt gedefinieerd als een staat waarin een 

systeem een evenwicht vertoont zonder dat het proces beheerst is. 

In de paragrafen 3.2.4 en 3.4.3. wordt besproken of het regelkringprincipe de beste vorm 

sturing is voor Bouwhulp of dat wellicht een ander type beter aansluit bij de situatie. 
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2.4. De theorie van de prestatie- piramide 

Het is belangrijk dat met de verschillende activiteiten en sturingsacties hetzelfde doel 

nagestreefd wordt. Daarom is het noodzakelijk de samenhang tussen de verschillende 

doelstellingen te kennen en te weten voor welk niveau de doelstelling geldt. Kortom, er meet 

structuur in de doelstellingen aangebracht worden. Een manier om dit te doen is door 

gebruik te maken van de prestatie- piramide van Lynch. 

De prestatie- piramide van Lynch, figuur 2.3, begint met het vaststellen van de visie van het 

bedrijf door het topmanagement. Daarna worden voor de business units de doelen in 

financiele en markt termen gedefinieerd. Drijfveren voor deze doelen zijn klanttevredenheid, 

flexibiliteit en productiviteit. Aan de basis van de piramide worden de doelen voor iedere 

afdeling omgezet in operationele criteria als kwaliteit, leveringen, doorlooptijd en middelen 

verbruik. De piramide illustreert de relatie tussen deze doelen en de markt- en financiele 

doelen van de business unit. Ter illustratie, de marktdoelen worden be"invloed door de 

drijfveren flexibiliteit en klanttevredenheid. Klanttevredenheid wordt be"i"nvloed door de 

operationele doelen kwaliteit en levering. De piramide kan worden bekeken vanuit drie 

standpunten: klant, medewerker of eigenaar. 

Customer 

Market 

satisfaction 

Financial 

Flexibility 

Business 
units 

Core business 
process 

---r---~---,r--~---,---------------------
Quality Delivery 

Cycle 
time 

Performance Management Systems 

Waste 

External effectiveness Internal efficiency 

Employees perspective 

Figuur 2.3 Prestatie- piramide 
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Het is nu duidelijk wat onderzocht gaat worden, wat het uiteindelijke doel is en de lezer heeft 

met de uitleg van deze drie theoretische concepten voldoende achtergrondinformatie om de 

analyses en het ontwerp te kunnen begrijpen. 
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Hoofdstuk 3 Probleemanalyse 

De eerste vragen in de onderzoeksopzet waren het analyseren van de huidige situatie, het 

afleiden van knelpunten daaruit en die knelpunten omzetten in eisen voor een nieuw 

Management lnformatie Systeem. Op die vragen wordt in dit hoofdstuk een antwoord 

gezocht. Daarbij wordt van de projectadministratie naar boven gewerkt. Hoe alle niveaus 

samenhangen wordt eerst uitgelegd in paragraaf 3.1 . 

3.1. Projecten en productgroepen 

De termen project en productgroep zijn al een aantal keer gevallen zonder dat duidelijk is 

gemaakt wat ze bij Bouwhulp betekenen. Er worden bij Bouwhulp drie niveaus gehanteerd: 

project-, productgroep- en groepsniveau. De samenhang tussen deze niveaus wordt 

weergegeven in figuur 3.1. 

De opdrachten die Bouwhulp uitvoert, worden projectmatig aangepakt. Dit houdt in dat er 

een budget met de klant afgesproken wordt, het te bereiken resultaat vastgesteld wordt en 

dat het begin- en eindpunt duidelijk is. Een project wordt daarmee gedefinieerd als: een stel 

werkeenheden met een werkplan dat door de opdrachtgever geaccepteerd is. In het 

werkplan staan de planning in deelstappen, het te bereiken resultaat en de, gespecificeerde, 

opdrachthoogte. 

Bouwhulp Groep 

Product
groep 
leider 

Project
leider 

Project
leider 

Product
groep 
leider 

Project
leider 

projecten projecten projecten 

Product
groep 
leider 

Project
leider 

projecten 

Product
groep 
leider 

Project
leider 

projecten 

Figuur 3.1 De samenhang tussen de verschillende niveaus 

Probleemanalyse 

Groeps
niveau 

Product
groep 
niveau 

Project 
niveau 

18 



Bouwhulp Groep 

Er is onderscheid te maken tussen interne en externe projecten. Bij interne projecten is 

Bouwhulp de opdrachtgever, bij externe projecten is er een opdrachtgever van buiten de 

organisatie. Soortgelijke projecten worden geclusterd in een productgroep. 

De Bouwhulp Groep bestaat uit meerdere productgroepen. Elke productgroep kent een of 

meerdere projectleiders die leiding geven aan een of meerdere projecten. Het is mogelijk dat 

sommige projecten van een projectleider ender een andere productgroep vallen dan waartoe 

hij behoort. 

3.2. Projectbeheersing 

Zeals gezegd, is het laagste niveau in de Bouwhulp organisatie dat van de projecten. 

Hieronder volgt de analyse van de huidige situatie rondom projecten en wordt een aantal 

knelpunten aangegeven. Maar eerst een korte inleiding in de gang van zaken rend de 

projecten: 

Maandelijks vult iedere projectleider in hoeveel budget hij verbruikt heeft op een project en 

hoeveel hij nog denkt te gebruiken. Hieruit volgt vaak een afwijking in positieve of negatieve 

zin van het budget. Dit wordt altijd, terecht of onterecht, verklaard door aan te geven in welke 

categorie de oorzaak ligt. De mogelijke categorieen zijn: acquisitie, productontwikkeling, 

procesontwikkeling, leerproces, kostprijs en externe ontwikkelingen. De directie heeft 

bepaald dat maximaal 10% van de opdrachthoogte over het budget heen gegaan mag 

worden ten behoeve van die zes punten. Door het beschikbaar stellen van 10% extra budget 

is het de bedoeling dat men tijd kan wijden aan eerder genoemde aspecten op basis van 

projecten. Het is de bedoeling dater dan bijvoorbeeld een product ontwikkeld is, iemand 

ingewerkt is in zulk soort materie of dat er een vervolgopdracht uitgehaald is, maar of deze 

methode het beoogde resultaat heeft? 

Om te kunnen begrijpen waarom sommige dingen gebeuren is het nodig te begrijpen in wat 

voor soort omgeving adviseurs opereren. Het te bereiken resultaat wordt vooraf in de offerte 

weergegeven maar over de precieze invulling is kunnen opdrachtgever en adviseur 

interpretatieverschillen hebben. Daarnaast kan er verschil van inzicht bestaan over de wijze 

waarop het resultaat bereikt meet worden. Door deze verschillen ontstaat er een 

spanningsveld tussen de opdrachtgever en de adviseur: hoe ver gaat een adviseur mee met 

de opdrachtgever, wat gebeurt er als hij niet meegaat en wat gebeurt er als hij wel meegaat? 

Hoe kan dit spanningsveld beheerst worden? Duidelijk is in ieder geval dat adviseurs 

zelfstandig moeten kunnen werken. Een opdrachtgever zal immers weinig vertrouwen in de 

professionaliteit van een adviseur hebben wanneer die bij iedere onverwachte situatie meet 

overleggen met de productgroepleider. Deze zelfstandigheid maakt de organisatie echter 
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kwetsbaar. Wanneer een adviseur onverhoopt uitvalt is het voor een andere adviseur zeer 

moeilijk de precieze situatie rend een project in te schatten en zich het project eigen te 

maken. 

3.2.1. Beheerste budgetten? 

De aanleiding tot dit onderzoek was het vermoeden dat de budgetten niet voldoende 

beheerst worden . In deze paragraaf wordt bekeken of dit inderdaad het geval is. Om 

antwoord op die vraag te krijgen zijn van zoveel mogelijk afgeronde projecten de 

opdrachthoogte en de budgetafwijking tegen elkaar in een grafiek gezet. 

Deze opdrachthoogte en budgetafwijkingen zouden in principe op twee wijzen verkregen 

kunnen worden: 

• via het urenregistratieprogramma. Hierin worden echter over het algemeen de 

beschikbare budgetten niet ingevuld en dus de budgetafwijking niet uitgerekend. Het 

wordt alleen gebruikt als registratieprogramma van de gemaakte uren en onkosten van 

de medewerkers. 

• via de budgetbewaking. Dit systeem neemt budgetafwijkingen uit vorige jaren niet mee 

door de teller aan het begin van het jaar weer op nul te zetten. De totale afwijking wordt 

verkregen door de afwijkingen van verschillende jaren op te tellen. Dit werd bemoeilijkt 

doordat dezelfde termen in verschillende versies andere benamingen hebben. In 

sommige gevallen betekende de benamingen het tegenovergestelde van de betekenis in 

het dagelijks taalgebruik. Zo betekent bijvoorbeeld een positieve budgetafwijking dat het 

project binnen het budget gebleven is. 

In de grafieken is de regelgrens van 10% van de opdrachthoogte weergegeven. De grafieken 

staan in bijlage 2. Er bestaan geen grote verschillen tussen de verschillende 

productgroepen. Bij allemaal valt zo'n 20 a 25% buiten de regelgrens van 10%. Een eerste 

reactie is daarop: 'Oat kan beter!' . Maar is dat zo? Waardoor worden de budgetafwijkingen 

veroorzaakt? Hierover verschillen de meningen: 

• De een zegt dat de budgetten nauwelijks te sturen zijn vanwege de moeizaam te sturen 

interactie met de opdrachtgever. 

• Een ander beweert dat de oorzaak veelal bij de directie meet worden gezocht: als de 

directie budgetafwijkingen moeilijk zou accepteren, in tegenstelling tot wat er nu gebeurt, 

zou het beeld er anders uitzien. 

• Een volgende geeft een aantal oorzaken van budgetafwijkingen zeals: doordat er een 

sterk innovatieve component in de projecten zit, is de kostprijs moeilijk te berekenen, 

treedt er tegelijkertijd een leereffect op en kan de opdracht lopende het project 

veranderen. In het laatste geval kan teruggegaan worden naar de opdrachtgever maar 

Probleemanalyse 20 



Bouwhulp Groep 

om acquisitie redenen gebeurt dat niet altijd. Daarnaast wordt de inzet van de middelen 

niet goed gepland en daarmee onvoldoende beheerst. Het plannen is immers 

improductief waardoor de projectleider er minder aandacht voor heeft. 

• Een ander zegt dat de oorzaken liggen in het tussentijds wijzigen van de opdracht. Hierbij 

kan verschil van inzicht met de opdrachtgever ontstaan of het daadwerkelijk meerwerk is 

of niet. Intern verloopt de communicatie moeizaam en er worden inschattingsfouten 

gemaakt. De inschattingen hebben betrekking op de inschatting van de tijd die een 

medewerker nodig heeft voor een bepaald onderdeel. 

• De laatste zegt dat meer geleverd wordt dan afgesproken is; .de projectleiders houden 

het beoogde resultaat niet in de gaten. 

Kortom, de meningen over de oorzaak van de niet beheerste budgetten lopen sterk uiteen. 

Verschilt ook de wijze van budgetbeheersing van de projectleiders? 

3.2.2. Hoe wordt nu gestuurd? 

Het volgende is een samenvatting van een uitgebreide analyse. Deze staat in bijlage 3. 

Het proces waarvoor de regelkring geldt is: het beheersen van de projectbudgetten. De 

projectbudgetten kunnen intern dan wel extern toegewezen zijn. Van de externe 

projectbudgetten zijn er drie soorten: 

• Declaratiebasis; vooraf wordt ingeschat hoeveel uren en onkosten voor een bepaalde 

deelopdracht c.q. totaal opdracht nodig zijn. De werkelijk bestede uren voor de 

betreffende periode worden gedeclareerd waarbij de stand van het budget aangegeven 

wordt. Vaak zit er een maximum aan het te declareren bedrag. Het risico van 

budgetafwijkingen ligt hiermee tot op een zekere hoogte bij de opdrachtgever. 

• Vast bedrag; de geschatte uren en onkosten worden voor een vast bedrag afgekocht. Er 

is meestal gedetailleerd aangegeven wat er voor het begrote bedrag gedaan wordt. 

• Berekend volgens Standaard voorwaarden Rechtsverhouding opdrachtgever- architect, 

SR. Hierin ligt vast hoe het honorarium, dat een vast percentage van de geraamde 

bouwkosten is, over de verschillende fasen van een opdracht verdeeld worden. De 

verschillende fasen zijn: voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bouwvoorbereiding, prijs

en contractvorming en uitvoering en oplevering. Het definitieve budget wordt achteraf 

bijgesteld aan de hand van de werkelijke bouwkosten. Dit is alleen van toepassing op 

Architecten BV. 

Bij de laatste twee punten ligt het risico van budgetafwijking bij Bouwhulp. 

In elke offerte wordt zo exact mogelijk aangegeven wat gedaan gaat worden, wat het 

resultaat zal zijn , welke planning aangehouden wordt en hoe de kosten opgebouwd zijn. Er 
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wordt geen onderscheid gemaakt tussen het werkbudget en de opdrachthoogte. Met 

werkbudget wordt bedoeld hoeveel geld een projectleider vooraf inschat dat nodig is om het 

project af te ronden. Met opdrachthoogte wordt bedoeld de prijs die met de opdrachtgever 

afgesproken is. Wanneer hier de opdrachthoogte lager is dan het benodigde werkbudget 

kunnen projecten een afwijking vertonen terwijl het proces eigenlijk heel beheerst verlopen 

is. 

De te verzamelen gegevens staan in Exact, het boekhoudkundig programma. Voorwaarden 

hiervoor zijn dat het project aangemeld is bij Exact en dat de medewerkers hun uren en 

onkosten op de juiste wijze, dus op de projecten, geboekt hebben. De geschreven uren 

worden in Exact vermenigvuldigd met het externe tarief. Het externe tarief is het interne 

kostentarief vermenigvuldigd met een factor. Deze factor verschilt per persoon. De factor 

bestaat uit een groepsoverhead-, productgroepoverhead, overige kosten- en winsttoeslag. 

De verdeling van deze toeslagen is onbekend. 

Deze gegevens worden maandelijks door de boekhouder uitgedraaid en door de 

projectleiders in een Lotus- overzicht, bijlage 4, gezet. Per project worden de onkosten 

cumulatief genoteerd terwijl de geschreven uren tegen het externe tarief per maand worden 

bijgehouden. De projectleiders hebben gevraagd of een verandering in het systeem kan 

worden aangebracht zodat zij geen computergegevens hoeven over te typen. 

Voordat bruikbare informatie in de overzichten staat, moeten de projectleiders eerst 

inschatten hoeveel budget ze nog nodig denken te hebben voor de afronding van het project. 

Ook hierbij geldt dat de uren over de maanden worden uitgezet en de onkosten cumulatief. 

De projectleiders hanteren verschillende methodes voor de inschattingen. De een verdeelt 

grofweg het restbudget over de maanden en bedenkt of hij hiermee uitkomt. Een ander heeft 

een eigen spreadsheet opgezet om de benodigde uren per medewerker in te kunnen 

schatten. Hierbij worden de gerealiseerde uren per medewerker uitgezet tegen de begrote 

uren en daarna een inschatting gemaakt. Een derde productgroepleider maakt soms een 

uitdraai van het bestede budget en vergelijkt dat met de offerte waarbij hij inschat hoe ver hij 

is. Er is dus sprake van verschillende aanpakken. Is het nadelig voor de organisatie dater 

verschillende aanpakken zijn? Hoe moet daar mee omgegaan worden? 

Lotus berekent automatisch per project: de overschrijding, het verschil tussen netto- en brute 

toegevoegde waarde, de gecorrigeerde toegevoegde waarde, de gecorrigeerde omzet en de 

factuurstand. Een verklaring van de termen en de berekeningswijze staat in bijlage 5. 

De gehanteerde termen zijn niet bij iedereen duidelijk. Zo begrijpt een projectleider er niets 

van . Terwijl een ander, na een jaar ermee te gewerkt te hebben, zegt het wel te begrijpen 
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hoewel hij wel steeds even na moet denken. De berekeningswijze is afhankelijk van de 

status, wel of geen opdracht, van een project. De offertes, interne en externe projecten, 

lopend en afgerond, staan door elkaar. De interne projecten staan genoteerd als offertes 

omdat er geen externe opdracht tegenover staat. Hierdoor wordt het moeilijk het budget te 

bewaken. De projectleiders vinden het onhandig dat de verschillende soorten projecten door 

elkaar staan. 

Zoals eerder gezegd, wordt een afwijking van 10% van het budget toelaatbaar geacht. In 

Lotus wordt dit weergegeven als het verschil tussen netto- en bruto toegevoegde waarde. 

Deze 10% was bij weinig personen bekend. Bovendien vindt een lid van de directie dat 

regelgrenzen overbodig zijn aangezien er niet met gedelegeerde verantwoordelijkheden 

gewerkt wordt. Voor de offertes, die tussen de lopende projecten staan, wordt ook een 

budgetafwijking berekend terwijl er geen budget tegenover staat. Die 'afwijking ' komt meestal 

niet boven de 2000 gulden uit. Om alleen werkelijke budgetafwijkingen op externe projecten 

te beschouwen, houden sommige projectleiders een afwijking van 2000 gulden aan voordat 

ze bijsturen zodat ze niet offertes voor lopende projecten aanzien . 

Er zijn ook projectleiders die niet zozeer naar projecten kijken als wel naar het totaal over de 

projecten. 

Er is geen vaste methode voor de analyse van de afwijkingen. Door de meeste projectleiders 

wordt wel gekeken of de opdrachtgever door veranderende wensen de oorzaak is van een 

afwijking of dat de oorzaak intern ligt. Sommige zeggen dat de afwijkingen inherent zijn aan 

het project. 'Hun' adviesprojecten zijn namelijk van procesmatige aard. Oat wil zeggen dat 

lopende het project duidelijk wordt water moet gebeuren. Sommige projectleiders waren 

verbaasd toen ze geconfronteerd werden met het feit dat de afwijking niet de werkelijke 

afwijking hoeft te zijn zodra een project over de jaargrens heen gaat. Zoals uitgelegd is, 

wordt elk jaar met een schone lei begonnen terwijl voor het eindresultaat de afwijking wel 

meetelt. 

Afhankelijk van de situatie wordt over het algemeen bijgestuurd door extra budget aan de 

opdrachtgever te vragen, de activiteiten bij te stellen door zaken weg te strepen of door te 

proberen er een vervolgopdracht uit te slepen. Niet iedere projectleider gaat terug naar de 

opdrachtgever als die de oorzaak is van de overschrijding. Sommige projectleiders gaan 

over tot het niet schrijven van overuren daar die toch niet betaald worden. 

Tot nu toe heeft het onderzoek zich met name gericht op de mechanistische benadering van 

budgetafwijkingen van projecten. Er spelen echter meer zaken een rol bij het sturen van een 
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organisatie. Welke zaken dit zijn komt straks aan bod maar eerst worden de knelpunten met 

betrekking tot de budgetbeheersing op een rij gezet. 

3.2.3. Knelpunten 

Uit het voorgaande is een aantal knelpunten in het informatiesysteem af te leiden met 

betrekking tot de eerder genoemde speerpunten te weten productiviteit, sterkte en 

commercie van Bouwhulp. 

Knelpunten van invloed op de productiviteit: 

• Er is geen inzicht in de totale overschrijding als een project over de jaargrens heen gaat. 

Dit gevolg was onvoorzien bij de ontwikkeling van de projectbewaking; 

• Niet iedere projectleider is op de hoogte dat het inzicht in de budgetafwijking verdwijnt 

wanneer een project over de jaargrens heen gaat. 

• 20 a 25% van de projecten overschrijden de regelgrens van 10% van de opdrachthoogte. 

Over de oorzaak hiervan verschillen de meningen. 

• Niet iedereen is op de hoogte van de regelgrens van 10%. Een directielid vindt 

regelgrenzen overbodig aangezien er niet met gedelegeerde verantwoordelijkheden 

wordt gewerkt. 

• Het invullen van de Lotus overzichten kost de projectleiders veel tijd doordat er geen link 

met Exact is. 

Knelpunten van invloed op de sterkte, dat wil zeggen de gevoeligheid voor uitval van 

medewerkers: 

• Er worden geen eenduidige begrippen gehanteerd met betrekking tot de 

projectadministratie. Dit komt doordat er versieverschillen zijn ontstaan omdat het 

systeem nog in ontwikkeling is. 

• De bij de budgetbewaking gehanteerde termen worden door sommige projectleiders niet 

begrepen doordat de termen niet door henzelf gebruikt worden. 

• De samenhang tussen de termen die gebruikt worden bij de budgetbewaking is 

onduidelijk waardoor steeds nagedacht meet worden hoe het in elkaar zit. Dit komt door 

de onbegrepen termen en de berekeningswijze die afhangt van de status van het project. 

• Sommige berekeningen van prestatie-indicatoren verschillen met de status van een 

project doordat met de huidige manier van berekenen bij projecten waar nog geen 

opdracht voor gegeven is, onkosten wel als uitgaven beschouwd worden en uurloon niet. 
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Door berekeningen en termen begrijpelijk en inzichtelijk te maken zal de budgetbewaking en 

daarmee Bouwhulp minder gevoelig zijn voor het uitvallen van personen. 

Knelpunten van invloed op de commercie: 

• De factor waarmee het interne tarief vermenigvuldigd wordt om het externe tarief te 

krijgen is niet voor iedere medewerker gelijk. Bovendien hebben de projectleiders geen 

inzicht in de opbouw ervan zodat ze het niet als gereedschap bij de prijsbepaling van een 

opdracht kunnen gebruiken; 

• De huidige manier van meten is zodanig dat bij een opdracht waarvan de winst verlaagd 

is, het lijkt alsof de medewerkers hetzelfde werk in minder tijd moeten doen om binnen 

het budget te blijven. Dit komt omdat het budget bewaakt wordt met het externe tarief 

waarin de winsttoeslag vast zit en dit tarief niet kan varieren per medewerker. 

Naast deze knelpunten is een aantal algemene conclusies te trekken: 

Er bestaan verschillende meningen over de oorzaken van budgetafwijkingen en hoe daarop 

gestuurd moet warden. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de projectleiders verschillende 

soorten projecten beheren. Architectenwerk verschilt in zekere mate van onderzoekswerk of 

algemeen advieswerk. Maar er zijn oak overeenkomsten te vinden. Allemaal hebben ze te 

maken met een opdrachtgever die eisen kan veranderen. Allemaal moeten ze de 

tijdsbesteding in de hand zien te houden. Daarnaast hebben de projectleiders verschillende 

voorkeuren voor de wijze van inschatten van het nag benodigde budget; de een wil 

budgetten verdelen, de ander wil uren verdelen. Deze verschillen in inzicht en voorkeur kan 

het moeilijk maken een eenduidig MIS op te zetten; iedereen verwacht immers iets anders. 

Naar aanleiding van deze knelpunten is besloten een systeem op te zetten dat simpel is qua 

begrippenkader en dat doorzichtig is qua rekenmethode. Een goede uitleg van het systeem 

zal echter altijd noodzakelijk blijven. Daarnaast zal de gepresenteerde informatie aansluiten 

bij de behoeften van de projectleiders. In de toekomst zal het veel vaker voorkomen dat 

project- en productgroepleiders niet meer dezelfde persoon zijn . Hier moet rekening mee 

gehouden warden. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de in Exact geregistreerde 

informatie automatisch in de projectbewaking te voegen. Hoewel men bewust is van de 

verschillende wensen tussen de projectleiders zal nader gekeken warden hoe de 

budgetafwijkingen geanalyseerd en daarmee gecontroleerd kunnen warden. 
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3.2.4. Is de regelkring toepasbaar? 

Alie projectleiders sturen op hun eigen wijze. Blijkbaar zijn er meerdere interpretaties van de 

beste sturingsactie of van het te bereiken doel. Het besturingssysteem zeals op een 

thermostaat van toepassing is, wordt dus in allerlei varianten gebruikt. Is dat logisch en 

verstandig gezien de situatie bij Bouwhulp of niet? Die vraag wordt in deze paragraaf 

onderzocht aan de hand van het artikel van Hofstede. In dit artikel wordt gesteld dat de 

meest geschikte besturingsvorm afhankelijk is van de situatie. De situatie met betrekking tot 

de sturing op een enkel project wordt beschreven aan de hand van een aantal vragen. 

De eerste vraag die Hofstede stelt is: "Zijn de doelen ondubbelzinnig?". 

Voor een project gelden meerdere doelen. Deze zijn afgeleid van hoger gelegen doelen. 

Hoger gelegen doelen zijn: een product leveren met toegevoegde waarde voor de klant en 

het streven naar financiele continu'fteit. Afgeleide doelen voor een project zijn (zie paragraaf 

3.3) 

• Het geleverde product meet kwalitatief hoogstaand zijn. Kwaliteit [9] is de mate waarin 

het resultaat van de opdracht voldoet aan de eisen die de gebruiker er aan mag stellen 

op grand van gemaakte afspraken. Deze afspraken zeals in de offerte vastgelegd zijn, 

blijken in de praktijk verschillend opgevat te kunnen warden. Blijkbaar is het doel van een 

project onduidelijk waardoor het moeilijk is doelen ten aanzien van de kwaliteit te stellen. 

• Het proces met de klant meet geed verlopen. Wat is geed? Zijn alle aspecten van het 

proces met de klant even belangrijk? Zijn de in paragraaf 3.3 genoemde aspecten wel 

volledig? 

• Het product meet op tijd geleverd warden. Gezegd wordt dat dit doel heilig is maar is dat 

het wel? Mag het bijvoorbeeld ten kosten gaan van de kwaliteit? 

• Het project meet in principe binnen het budget blijven. Mag dit ten kosten gaan van de 

kwaliteit of van het proces met de klant? En als een extra vervolgopdracht gekregen kan 

warden door extra werk te verzetten? Wei doen als de orderportefeuille mager is en niet 

doen als de portefeuille geed gevuld is? Altijd doen? 

Hoewel hier maar een paar mogelijkheden genoemd zijn, zal duidelijk zijn dat sommige 

doelen dubbelzinnig zijn en dat doelen met elkaar in conflict kunnen raken. 

De tweede vraag die Hofstede stelt is: "Is de output meetbaar?" 

Hoe kan kwaliteit gemeten warden tijdens een project? Hoe kan gemeten warden hoe het 

proces met de klant verloopt? Hoe kan de budgetafwijking gemeten warden? De 

budgetafwijking is deels meetbaar, het gerealiseerde gedeelte. Het andere gedeelte, het deel 
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waar nog mee gestuurd kan worden is niet meetbaar. Het is en blijft een inschatting die nooit 

objectief meetbaar kan zijn. Achteraf, als een project beeindigd is, kan de budgetafwijking 

wel bepaald worden. Alleen is dan de activiteit afgelopen zodat sturing onmogelijk wordt. Het 

enige dat objectief gemeten kan worden is of projecten op tijd opgeleverd worden. De andere 

doelen zijn dus niet meetbaar. 

Uit deze eerste twee vragen blijkt al dat de cybernetische regelkring voor de individuele 

projecten niet de beste keus is voor Bouwhulp. Politieke of subjectieve sturing is hier beter. 

Volgens Hofstede is bij politieke en subjectieve besturing self-control mogelijk. Gezien de 

zelfstandigheid van de adviseurs bij Bouwhulp zou dit een goede optie kunnen zijn. Hierop 

wordt in hoofdstuk 5 teruggekomen. 
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3.3. Aspecten van invloed op de omzet 

Zoals in de vorige paragraaf al aangegeven is, zijn er meerdere aspecten van invloed op de 

prestaties van een organisatie dan alleen budgetafwijkingen. In deze paragraaf zal gekeken 

warden welke aspecten dat zijn. Daarbij wordt al enigszins vooruitgelopen op de volgende 

paragrafen want er wordt tegelijkertijd aangegeven op welke van deze aspecten gestuurd 

wordt. In de volgende paragraaf staat een analyse hoe momenteel op die aspecten gestuurd 

wordt. 

Welke aspecten van invloed zijn op de prestaties van een organisatie zal geanalyseerd 

warden met behulp van een in de literatuur gevonden raamwerk, de prestatie-piramide van 

Lynch. 

In deze paragraaf warden de doelstellingen van Bouwhulp ingedeeld volgens de prestatie

piramide. Er is hiervoor gekozen omdat zonder grate inspanningen de samenhang tussen de 

verschillende doelen duidelijk wordt. De Balanced Score Card van Kaplan [4] is oak 

bestudeerd maar hiervoor is niet gekozen. Er waren twee redenen voor, namelijk: het is te 

veel werk voor het doel dat nagestreefd wordt en het vereist een grate inspanning van de 

gehele organisatie. Bouwhulp is al met een extern bureau bezig de strategie te bepalen en 

deze zaken zouden dan door elkaar heen gaan lopen. Er is echter wel met een schuin oog 

naar gekeken. Hierop wordt straks teruggekomen. 

De gehanteerde termen van de prestatie-piramide zijn door Bouwhulp als volgt gedefinieerd: 

Kwaliteit: de mate waarin het resultaat van de opdracht voldoet aan de eisen die de 

gebruiker er aan mag stellen op grand van gemaakte afspraken. 

Levering: het leveren van de juiste hoeveelheid op de juiste tijd en plaats. Deze definitie is te 

eng voor Bouwhulp. Het bedrijf hecht grate waarde aan het proces tussen de klant en de 

adviseur waarmee het resultaat tot stand wordt gebracht. Dit proces met de klant wordt 

voortaan beschouwd als levering. 

Doorlooptijd ; de planning van een project. 

Het verbruik van middelen; het budget waarmee de adviseur moet werken . 

Klanttevredenheid; de mate waarin aan de verwachtingen van de klant voldaan wordt. 

Flexibiliteit; het vermogen om effectief op veranderende condities en eisen te reageren. 

Productiviteit; de ratio van de totale output in geld en alle geldelijke middelen benodigd om 

die output te creeren, gedurende een bepaalde periode. 

Figuur 3.1 geeft de piramide weer zoals het voor Bouwhulp van toepassing is. 
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De piramide bestaat uit bouwstenen die bijdragen aan de steen daarboven. Zo dragen de 

aspecten zoals genoemd worden binnen de steen middelenverbruik en de steen doorlooptijd 

bij aan de steen productiviteit. De aspecten zoals genoemd zijn binnen de stenen 

productiviteit, flexibiliteit en marktdoelen zijn van invloed op de realisatie van de financiele 

doelstellingen. Waarbij de steen marktdoelen zorgt voor het dwarsverband. 

De andere methode, de Balanced Score Card van Kaplan vereist, zoals gezegd, een grotere 

inspanning. Toch is besloten die ook in te vullen om te toetsen of de piramide volledig is en 

of door deze wijze van kijken nog andere samenhangen duidelijk worden . Het voordeel van 

deze theorie is dat er een grotere aandacht is voor de verschillende perspectieven van 

waaruit naar de visie gekeken kan worden . De perspectieven zijn: financieel, klant, interne 

bedrijfsprocessen en leer en groei. De doelen van Bouwhulp zijn in deze perspectieven 

geplaatst waaruit blijkt dat de expliciet gemaakte doelen voornamelijk in het financiele en 

klantenperspectief lijken te vallen. Dit wil niet zeggen dat geen aandacht is voor de twee 

andere perspectieven maar er zijn geen expliciete doelen voor gesteld. 

Met name de marktdoelen uit de piramide zijn van invloed op de commercie van Bouwhulp. 

De productgroepleiders hebben van alle in de piramide genoemde mogelijkheden alleen de 

productmix in hun beleidsplan staan en, in sommige gevallen, nieuw te ontwikkelen 

producten en het marktaandeel. Overige mogelijkheden zoals de winst per product worden 

nog niet benut. Dit kan gezien de huidige manier van prijs berekenen ook niet benut worden 
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omdat de productgroepleiders niet aan het externe tarief kunnen komen. Dit zou wel kunnen 

als de productgroepleiders zelf de winsttoeslag kunnen varieren. 

Hieronder zal besproken worden hoe de verschillende bouwstenen van de piramide 

bijdragen aan de markt- en financiele doelen van Bouwhulp. 

De klanttevredenheid wordt achteraf gemeten door de opdrachtgevers een vragenlijst op te 

sturen waarbij ze cijfers kunnen geven voor een aantal aspecten van de dienstverlening. 

Naar mijn idee ontbreekt hierin nog een aantal aspecten van het proces tussen de 

opdrachtgever en de adviseur en zijn sommige vragen te abstract waardoor 

interpretatieverschillen kunnen ontstaan. Er is nog weinig materiaal verzameld waardoor 

moeilijk een uitspraak over sturing gedaan kan worden. 

Ten behoeve van de flexibiliteit zijn verbeterprojecten geformuleerd maar nog niet iedere 

productgroepleider heeft die geconcretiseerd. 

Van de productiviteit wordt alleen de capaciteit nog niet gemeten. Hoe op de overige 

aspecten gestuurd wordt, wordt straks besproken. 

Op projectniveau zijn geen expliciete doelen gesteld met betrekking tot de procesmatige 

componenten zeals kwaliteit en levering. Binnen Bouwhulp is dan ook nog geen methode 

ontwikkeld om daar tijdens het proces mee om te gaan. Dit vraagstuk is erg complex doordat 

de werkzaamheden en eisen binnen de productgroepen zo sterk verschillen. In het kader 

van dit onderzoek ie er zijdelings aandacht aan besteed waardoor dit vraagstuk wordt 

onderbelicht. Het is echter wel aan te raden daar dieper op in te gaan maar dat valt buiten 

het kader van dit onderzoek. 
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3.4. Productgroepbeheersing 

Tot nu toe is al een aantal dingen onderzocht: de sturing op projecten , welke doelen 

Bouwhulp stelt, welke doelen nog ontbreken en op welke doelen nog niet gestuurd wordt. 

Wat nog niet besproken is, is de sturing op de productgroep. Cijfers op productgroepniveau 

zijn in grote lijnen de som van de activiteiten op externe projecten, op interne projecten en op 

overhead. lnterne projecten zijn bijvoorbeeld productontwikkelingsprojecten of 

acquisitieprojecten. Overhead is alles waar geen apart projectnummer voor aangemaakt 

wordt. Door deze optelling is het moeilijk op productgroepniveau direct die cijfers te 

be'i'nvloeden, men zal immers al snel terug moeten gaan naar de onderliggende projecten. 

Hoe hiermee omgegaan wordt, komt in paragraaf 3.2.1 op terug. Eerst zal echter duidelijk 

gemaakt worden op welke aspecten gestuurd wordt en hoe die met elkaar samenhangen. 

De directie heeft aangegeven dat wat hen betreft de productiviteit, omzet, resultaat en 

capaciteit de belangrijkste prestatie-indicatoren van een productgroep zijn. Er zit een 

verband tussen deze vier grootheden. Door te weten hoe dat verband zit, wordt inzichtelijk 

gemaakt wat afwijkingen veroorzaakt en kan er bijgestuurd worden. 

De wijze waarop Bouwhulp het resultaat van een productgroep berekent, is een benadering 

van het werkelijke resultaat. De totale kosten van het bedrijf worden toegerekend aan de 

productgroepen door de formule: uren geschreven op de productgroep gedeeld door de 

uren geschreven op alle productgroepen. Met uren wordt bedoeld uren tegen extern tarief. 

Voor de uitleg van de sarnenhang ga ik uit van een iets andere methode waardoor de 

samenhang helderder wordt. Bouwhulp gaat er zelf namelijk van uit dat de wijze waarop het 

resultaat berekend wordt, een goede benadering is van de hier behandelde methode. 

Omzet Productgroep kosten: 

alle productgroep onkosten 

kostenv1n alleopde 
productgroep geachreven uren: 

dec:lareerbarepro)ecturen 
niel• declareerbai. projeduren 
overheadunm 

ProductivlteH: 

declareerbare 
projecturen-

gedeeld door: 

alle op de productgroep 
geschreven uren 

tegen extern tarief 

Aandeel In gr041p1ko1ten: 

groepsonkolten 

koltenvandeopde 
groep geschrevenuren 

Figuur 3.2 Relatie tussen omzet, resultaat en kosten 
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Het resultaat van de productgroep is de omzet minus de productgroep gebonden kosten 

minus een aandeel in de groepskosten. De productgroepgebonden kosten zijn de onkosten 

en de kosten van de op de productgroep geschreven uren. De onkosten kunnen zowel op de 

overhead als op projecten geschreven zijn. De uren kunnen warden onderverdeeld in de 

volgende soorten: 

declareerbaar op projecten 

geschreven op externe projecten maar niet declareerbaar 

overheaduren: interne projecten, overheadactiviteiten, leegloopuren, dit zijn uren die 

geschreven zijn omdat er onvoldoende werk voor een medewerker is. 

De groepskosten zijn kosten voor de huur, de kantine, de ondersteunende diensten en 

dergelijke. Deze warden naar rato verdeeld over de productgroepen. 

De productiviteit geeft weer welk deel van alle op de productgroep geschreven uren 

bijdragen aan de omzet. Hoe hoger de productiviteit, hoe hoger het resultaat bij 

gelijkblijvende overige factoren. De relatie tussen de productiviteit en capaciteitsbenutting is 

triviaal : hoe meer uren er op overhead geschreven warden, hoe lager de productiviteit. 

Bij navraag welke prestatie-indicatoren de productgroepleiders belangrijk vinden, geeft 

iedereen verschillende antwoorden waarvan er weinig gemeenschappelijk genoemd zijn. 

Tabel 3.1 illustreert dat. 

Zoals de directie productiviteit erg belangrijk vindt, vindt een productgroepleider dat absoluut 

niet belangrijk. Hij zal daar dan oak niet snel op sturen. Dit kan verklaard warden maar dan 

moet eerst de huidige situatie duidelijk gemaakt warden. 
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Tabel 3.1 Door de productgroepleiders aangedragen indicatoren 

Productgroep Productgroep Productgroep Prod uctg roep 

indicatoren !eider A !eider B Leider C !eider D 

1 geschreven uren X 

2 betaalde uren X 

3 het verschil daartussen X X 

4 de verklaring van dat verschil X 

5 winst X X X X 

6 factuurstand X X 

7 totaal geschreven op overhead X 

8 verdeling betaald uren over X X 

PMC's 

9 verdeling overheaduren van X X X 

medewerkers 

10 verdeling op projecturen van X X X X 

medewerkers 

11 portefeuille X X 

12 prognose van het aantal X 

betaalde uren 

13 productiviteit X X 

14 uitsplitsing onkosten intern/ X X 

extern 

15 stand van de projecten X X X 

16 welke offertes er lopen X X 

17 capaciteitsinschatting X X 

18 capaciteitsbenutting X 

19 opbouw factuurstand X 

20 omzet X 

21 verdeling offertes over de X 

PMCs 

22 percentage betaalde uren, uren X 

geschreven op projecten 

23 totaal geschreven uren per X 

medewerker 
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3.4.1. Wat is de huidige sturing op productgroepen? 

De huidige sturing van de productgroepen vindt op financiele cijfers plaats. Hieronder volgt 

een samenvatting van de sturing op die financiele cijfers. De uitgebreidere beschrijving staat 

in bijlage 3. Uit de analyse volgen knelpunten. Deze worden in de volgende paragraaf 

besproken. 

De financiele cijfers waarop gestuurd wordt staan in het zogenaamde 'productgroepverslag'. 

Dit is deels een optelling van gegevens uit de projectadministratie, deels handmatige invoer 

van de productgroepleider. De handmatige invoer heeft betrekking op de uren die 

medewerkers geschreven hebben op projecten en op de overhead behorende bij de 

productgroep, de kosten van het gehele bedrijf en het totaal van alle uren tegen extern tarief 

zeals geschreven is op alle productgroepen. Aan de hand van deze gegevens worden de 

prestatie-indicatoren berekend. Dit zijn er 15 in totaal, zie bijlage 4, plus een aantal die er 

meerdere keren in staan. De capaciteitbezetting komt er echter niet in voor. Naast het 

overzicht met de prestatie-indicatoren zitten er twee bijlagen bij het productgroepverslag: een 

overzicht van alle projecten en de opbouw van de facturering. Het projectoverzicht is 

hetzelfde overzicht zeals de projectleider gebruikt bij de sturing op projectbudgetten. Het 

bevat de maandelijkse input en alle indicatoren. Zolang productgroepleider en projectleider in 

de meeste gevallen dezelfde persoon zijn maakt dat niet uit maar is deze opzet werkzaam 

als er straks meerdere projectleiders binnen een productgroep zijn? 

Uit de interviews is gebleken dat niet iedere productgroepleider de bestaande begrippen kan 

hanteren. Hoewel voor iedere indicator doelen gesteld zijn is het soms onduidelijk hoe de 

indicatoren berekend worden. Daarnaast zijn er geen regelgrenzen gespecificeerd waardoor 

onduidelijk is wanneer bijgestuurd meet worden . 

Het is de bedoeling dat de productgroepleiders bij het productgroepverslag een schriftelijke 

toelichting geven op de prestatie-indicatoren en de meest opvallende budgetafwijkingen van 

projecten. Sommige productgroepleiders schrijven de toelichting echter achteraf. Zij 

gebruiken de toelichting meer als verslag van de bespreking met de directie. In de 

toelichtingen wordt veelal geanalyseerd waarom de afwijking is opgetreden zonder dat 

aangegeven wordt welke acties ondernomen worden. Er is een productgroepleider probeert 

vooruit te kijken om problemen aan te zien komen. 

Hoewel er verschillen bestaan tussen de productgroepleiders sturen de meeste 

productgroepleiders alleen bij op facturering, acquisitie en projectplanning. Een achterstand 

Probleemanalyse 34 



Bouwhulp Groep 

in de facturering betekent dat de productgroepleider facturen moet gaan versturen. Wanneer 

er te weinig projecten zijn zal hij de acquisitieactiviteiten moeten ophogen. Bij moeilijkheden 

met de projectplanning wordt geprobeerd met projecten te schuiven, werknemers van 

anderen productgroepen te lenen of werknemers uit te lenen. 

3.4.2. Knelpunten 

Uit het voorgaande is een aantal knelpunten af te leiden. De knelpunten zijn geordend naar 

productiviteit, sterkte, dit is de gevoeligheid van de organisatie voor het uitvallen van 

medewerkers, en commercie: 

Knelpunten van invloed op de productiviteit: 

er mist een belangrijke prestatie-indicator voor de productgroep: capaciteitbezetting; 

de productgroepleiders verklaren vooral de afwijkingen achteraf in plaats van vooruitkijken 

om problemen aan te zien komen; 

Het is niet precies duidelijk hoe sommige indicatoren zeals het resultaat en de productiviteit 

opgebouwd zijn; 

Knelpunten van invloed op de sterkte: 

er zijn veel - te veel? - prestatie-indicatoren; 

er zijn geen regelgrenzen gesteld; 

Een verklaring voor het verschil in prioriteit tussen directie en productgroepleider kan zijn dat 

door het grote aantal prestatie-indicatoren de productgroepleider niet weet welke indicatoren 

belangrijk zijn en welke minder. 

Naar aanleiding van deze analyse is besloten de informatielast te verminderen en de 

indicatoren zodanig te registreren dat de samenhang ertussen duidelijk wordt. Daarnaast 

wordt een opzet gemaakt voor de toelichting zodat de productgroepleiders vooruit kunnen 

kijken. 

3.4.3. Is de regelkring toepasbaar? 

Oak bij de productgroep is door de verschillende inzichten twijfel ontstaan over de algemene 

toepasbaarheid van de regelkring. De doelen op productgroepniveau zijn afgeleid van de 

strategie van Bouwhulp. Sommige doelen zijn direct te be'invloeden, andere zijn een optelling 

van projecten. Deze zijn alleen te be'i'nvloeden door op projectniveau sturingsacties te 

ondernemen. Daarom ligt in deze paragraaf de nadruk op doelen die direct te be'invloeden 

zijn . Dit zijn: (zie paragraaf 3.3) 
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groei; 

nieuwe producten; 

resultaat; (in beperkte mate want dit wordt deels direct be·invloed door de projecten) 

factuurstand; 

portefeuille; 

productiviteit; (in beperkte mate want dit wordt deels direct be"invloed door de projecten) 

capaciteitsbezetting; (in beperkte mate want dit wordt deels direct be·invloed door de 

projecten) 

overhead; 

flexibiliteit. 

Welk type sturing voor deze doelen het beste is, wordt onderzocht met behulp van de criteria 

van Hofstede. 

Hofstede's eerste vraag is: "Zijn de doelen ondubbelzinnig?". 

Voor de meeste doelen, met uitzondering van de flexibiliteit, zijn cijfermatige normen gesteld. 

Zoals al aangetoond is, bestaat er een samenhang tussen de omzet en het resultaat. 

Wanneer de omzet fors gestegen is en het resultaat precies aan de norm voldoet, is dit geen 

goede prestatie. Sommige doelen veranderen blijkbaar afhankelijk van het resultaat op 

andere doelen. 

Wanneer de overhead sterk stijgt doordat veel tijd besteed is aan extra productontwikkeling 

of extra procesverbeteringen, zal de productiviteit, de omzet en het resultaat lager zijn. Maar 

is dat dan erg? Moet er bijgestuurd worden? 

In de doelen staat productontwikkeling genoemd. Er staan echter geen eisen voor het te 

ontwikkelen product waardoor het moeilijk is te bepalen of het doel gehaald is of is elke 

productontwikkeling goed? 

De groei wordt uitgedrukt in de toename van het aantal medewerkers. Wanneer de 

portefeuille slecht gevuld is, zal het achterblijven van de groei anders beoordeeld warden 

dan wanneer de portefeuille goed gevuld is. De groei moet bijdragen aan de productiviteit en 

de sterkte van Bouwhulp. (zie tabel 1.1) Dit vereist dat de nieuwe medewerker(s) bepaalde 

eigenschappen bezitten. Deze eigenschappen zijn echter onmogelijk ondubbelzinnig te 

formuleren . Wat is bijvoorbeeld 'ondernemend'? 

Er bestaat oak een relatie tussen capaciteitsbezetting, omzet en productiviteit. Hoe worden 

afwijkingen op die drie aspecten beoordeeld? Zijn ze alle drie even belangrijk of is een de 

hoofdoorzaak van de andere twee? 
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De factuurstand geeft weer hoever de productgroepleider achter loopt met het versturen van 

facturen. Dit proces staat los van alle andere processen en is dus geen onderdeel van 

conflicten of afhankelijkheidsrelaties. 

Hoewel op productgroepniveau bijna alle de doelen cijfermatig gesteld zijn , zijn ze niet zo 

ondubbelzinnig als cijfers doen vermoeden. De meeste doelen zijn afhankelijk van anderen 

of kunnen met elkaar in conflict raken. Wanneer afhankelijkheidsrelaties en conflicten niet 

spelen komt de tweede vraag van Hofstede aan de orde. 

Hofstede's tweede vraag is: "Is de uitvoer meetbaar?". 

Ook het antwoord op deze vraag luidt niet eenduidig ja of nee. Bij de omzet bijvoorbeeld 

hangt het af van de definitie die gebruikt wordt. Bouwhulp hanteert: alles wat te factureren is. 

Dit wordt berekend door de opdrachthoogte te verminderen met de inschattingen van het 

benodigd restbudget. De inschattingen zijn dus onderdeel van de berekening en 

inschattingen zijn niet objectief meetbaar. Een gangbaardere definitie van omzet is: alles dat 

gefactureerd is. En dit is objectief vast te stellen. 

Er zijn meerdere indicatoren waar inschattingen voor nodig zijn: de capaciteitsbezetting en 

de portefeuille. De overige indicatoren kunnen objectief vastgesteld worden waarbij er van 

uitgegaan wordt dat alle uren correct geboekt zijn. 

De derde vraag van Hofstede luidt: "Is het effect van interventies bekend?". 

De omzet en daarmee deels het resultaat, de capaciteitsbezetting en de portefeuille zijn te 

be·invloeden door de acquisitie. Het is echter vooraf nooit zeker of een offerte een opdracht 

wordt. Het uitbrengen van een offerte is weliswaar een steeds wederkerende activiteit maar 

het zal zelden onder dezelfde omstandigheden plaats vinden waardoor het niet mogelijk is 

om van herhaling te spreken. 

De groei kan bereikt worden door nieuwe mensen aan te trekken. Het is echter niet vooraf 

zeker of die persoon de gevraagde competenties heeft. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de 

productontwikkeling ; een nieuw product kan ontwikkeld worden maar het blijft onzeker of de 

markt daadwerkelijk ge'interesseerd is want dat is het uiteindelijke doel van de 

productontwikkeling . 

Het resultaat ligt deels buiten de verantwoordelijkheid van de productgroepleider. Een deel 

van het resultaat wordt namelijk bepaald door de overhead van de Bouwhulp Groep. Een 

andere deel wordt be'invloed door de externe projecten waardoor een projectleider er niet 

direct invloed op kan uitoefenen. Hiervoor moet met de projectleiders gesproken worden en 

zoals aangetoond is, spelen op projectniveau weer andere zaken mee. De 

productgroepleider heeft alleen direct invloed op de kosten van de productgroepoverhead. 
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Het effect van interventies bij de factuurstand is bekend: zodra een factuur verstuurd is 

neemt de stand af. Dit is overigens een steeds herhalende activiteit waardoor dit 

routinematig kan gebeuren. 

Op de factuurstand na, is voor alle doelen de cybernetische regelkring niet de beste manier 

van sturen maar, dat verschilt per indicator, politieke, subjectieve of intu"ftieve sturing. Voor al 

deze vormen van besturing vindt Hofstede dat de betrokkenen het best be"fnvloedt kunnen 

worden via de organisatiecultuur. Hierop wordt in hoofdstuk 5 op teruggekomen. 

3.5. Eisen 

De knelpunten zijn nu duidelijk geworden. Door deze om te zetten in eisen ontstaat een 

kader waarbinnen het ontwerp meet vallen. De eisen zijn: 

De termen moeten begrepen worden door de projectleiders; 

De berekeningen van de prestatie-indicatoren moeten duidelijk en eenduidig zijn; 

De projectleider meet de benodigde informatie kunnen vinden in het management informatie 

systeem; 

Het systeem meet erop berekend zijn dat in de toekomst project- en productgroepleider niet 

meer een en dezelfde persoon zijn; 

Reeds in Exact geregistreerde informatie meet automatisch overgezet worden naar de 

project- en productgroepbewaking; 

Er meet ruimte zijn voor de verschillende stijlen van inschatten van de projectleiders; 

De samenhang tussen de prestatie-indicatoren op project- en productgroepniveau meet 

duidelijk zijn; 

Er meet een systematiek ontwikkeld worden komen waarmee de capaciteitsbezetting 

gecontroleerd kan worden; 

De informatielast meet verminderd worden; 

Er meet een format komen voor de toelichting bij de productgroepverslagen zodat 

productgroepleiders vooruit leren kijken. 

Met deze eisen is het kader geschetst waarbinnen het ontwerp zeals in hoofdstuk 4 

besproken wordt, meet vallen. 
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Hoofdstuk 4 Ontwerp van een MIS 

Het vorige hoofdstuk werd beeindigd met het opsommen van de eisen waaraan het ontwerp 

moet voldoen. Deze eisen waren afgeleid uit de knelpunten zoals die uit de analyses 

volgden. In dit hoofdstuk zal een ontwerp gepresenteerd worden dat aan die eisen voldoet 

zodat Bouwhulp sterker, productiever en commercieler kan worden. 

4.1. Concept 

De theoretische concepten die toegepast zijn op het ontwerp van de besturing van een 

bouwadviesgroep zijn: 

• het besturingsmodel; er wordt uitgegaan van gelaagde doelen en verantwoordelijkheden 

zoals in de prestatie-piramide aangegeven is. 

• de besturingsfilosofie; voor de sturing is het model van Hofstede gebruikt. Dit model zegt 

welke soort sturing, afhankelijk van het soort activiteit, het effectiefst werkt. 

Het ontwerp dat met behulp van deze theoretische concepten opgesteld is, ziet er als volgt 

uit: (zie Figuur 4.1) 

Niveaus: 

Productgroep 
overzicht 

Productgroep 
overzicht 

Project 
overzicht 

lndividueel 
project 

medewerkers 

Toelichting bij productgroepoverzicht 

kerncijfers standaard 
analyses 

~ 

I I 

overzicht overzicht 
externe interne 

projecten projecten 

i i 
externe projecten interne projecten 

en offertes en overhead 

••••• ••••• 
I I 

+ 

capaciteitsbewaking 

Figuur 4.1 Voorstel schematisch weergegeven 

Ontwerp van een Management lnformatie Systeem 

Betrokkenen: 

Directie en 
productgroepleider 

Productgroepleider 

Productgroepleider 
en projectleiders 

Projectleiders 

Productgroep 
!eiders samen 
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De basis van waaruit alle cijfers worden afgeleid zijn de individuele projecten. Hiervan wordt 

bijgehouden hoeveel budget gerealiseerd is en hoeveel men verwacht nog nodig te hebben. 

De verwachtingen kunnen op twee manieren ingeschat worden: 

• per medewerker, uitgedrukt in uren 

• totaal, uitgedrukt in geld 

Met deze gedetailleerde administratie kan inzicht verkregen worden in een project en kan 

geanalyseerd worden waarom een project op die wijze verloopt. Vanuit de 

projectadministratie kan twee kanten uitgewerkt worden. 

De ene kant op gaat naar het allerlaagste niveau, dat van de individuele medewerkers. Op 

dit niveau kan men geaggregeerd zien hoeveel uren een bepaalde medewerker ingezet zal 

worden voor externe projecten en interne projecten. Voorwaarde hiervoor is dat de 

inschattingen per medewerker gemaakt zijn. Hierdoor heeft een productgroepleider 

informatie om op de capaciteitsbezetting van een medewerker te kunnen sturen. 

Wanneer vanuit de projectadministratie de andere kant uitgewerkt wordt, gebeuren er twee 

dingen: het aggregatieniveau neemt toe en het verantwoordelijkheidsniveau stijgt. Was het 

op projectniveau de bedoeling inzicht te krijgen voor de dagelijkse sturing van projecten, zo 

is het op het hoogste niveau de bedoeling de realiteit te kunnen toetsen aan het beleid en 

vooruit te kijken. 

Zeals gezegd, is de projectadministratie de basis van het ontwerp. Hiermee zal dus 

begonnen worden. 

Projectadm inistratie 

De projectleiders hebben in interviews aangegeven dat ze willen weten hoeveel budget 

verbruikt is en wat de verwachte budgetafwijking is. Sommige, maar niet alle, projectleiders 

willen ook weten hoeveel uren iedere medewerker verbruikt en hoeveel dit afwijkt van het 

beoogde urenbudget. 

Projecten en activiteiten kunnen gesorteerd worden langs twee assen: wel of geen relatie 

met een externe opdrachtgever en wel of niet bijdragend aan de omzet. In Tabel 4.1 staan 

de verschillende projecten en activiteiten in een matrix afgezet tegen die assen. 

Tabel 4.1 lndeling projecten en activiteiten 

omzet bijdragend niet omzet bijdragend 

Externe relatie externe projecten offertes 

geen externe relatie interne projecten en overige 

overhead activiteiten 
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De projectleiders hebben de voorkeur uitgesproken om alleen het onderscheid wel of geen 

externe relatie aan te houden. De offertes apart bleek verwarring te zaaien. Voor de wijze 

van sturen en administreren bestaat er geen wezenlijk verschil tussen de twee behalve het 

volgende: 

Externe projecten en offertes kunnen worden ingedeeld in product-markt-combinaties, 

PMC's. Aan de hand hiervan kan het acquisitie beleid getoetst worden. Binnen Bouwhulp 

worden PMC's ook wel deelproducten genoemd. Dit is een clustering van projecten. Zo zijn 

de deelproducten van de productgroep 'Architecten' onderhoud, renovatie en nieuwbouw. 

lnterne projecten en overhead kunnen niet worden ingedeeld in product-markt-combinaties 

maar wel in soorten. In het beleid staat wat bijvoorbeeld aan productontwikkeling gedaan 

wordt. Productontwikkeling is een soort project. Zo zijn er meerdere soorten. Dit zijn de zes 

soorten waarmee budgetafwijkingen verklaard worden en een restsoort 'overig'. Grote 

projecten zijn moeilijk te overzien. Daarom is het raadzaam ze op te splitsen in deelprojecten 

zeals sommige projectleiders bepleit hebben. 

Aangezien in de toekomst project- en productgroepleider niet perse dezelfde persoon zijn, 

zal ieder project een eigen 'projectkaart' krijgen. Hierop staan de stamgegevens en de 

budgetafwijkingen, zie bijlage 7. Door ieder project een eigen kaart te geven blijft de sturing 

op projecten beperkt tot degene die de kaart beheert. 

Deze projectkaart is de basis waarop gestuurd wordt. De input voor deze kaart gebeurt deels 

handmatig, deels automatisch. Het automatische gedeelte betreft de gerealiseerde uren per 

medewerker en het totaal van de gerealiseerde onkosten. Deze zijn immers al eerder door 

de betrokken medewerkers in Exact ingevoerd. Bovendien is handmatig overnemen gevoelig 

voor fouten. De inschattingen moeten echter door de projectleider gemaakt worden. Een van 

de eisen voor de projectadministratie is dat er ruimte meet zijn voor de verschillende 

manieren van inschatten van de projectleiders. Er zijn twee stijlen: 

• inschatten van de neg benodigde uren per medewerker voor een project. 

• inschatten van het neg benodigde restbudget voor een project. 

De inschattingen worden uitgezet over de maanden van het jaar zodat inzicht kan ontstaan 

in de capaciteitsbenutting. Hierover volgt straks meer. 

Op de projectkaart is de verwachte budgetafwijking af te lezen. Zodra de afwijking groter dan 

nul is, zal actie ondernomen moeten worden. Hiertoe zijn drie mogelijkheden: 

a) intern sturen zodat de budgetafwijking kleiner wordt 

b) extern sturen door de opdrachthoogte bij te stellen 

c) toestemming verkrijgen van de productgroepleider voor de afwijking 
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Ad a. Intern sturen betekent sturen binnen het met de opdrachtgever overeengekomen 

kader. De projectleider zal na moeten gaan waarom er een overschrijding dreigt. Hij kan 

daartoe vragen stellen als: 'schrijft iedereen te veel uren of een enkele medewerker?' of 

doen 'dure' medewerkers taken die oak door goedkopere werknemers uitgevoerd kunnen 

warden?' Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft hij inzicht nodig in het budgetverbruik 

op medewerkersniveau en welke taken nag uitgevoerd moeten warden om de opdracht te 

volbrengen. 

Ad b. Extern sturen betekent met de opdrachtgever onderhandelen over verruiming van het 

projectkader in de vorm van extra budget. Dit kan alleen als de opdrachtgever door 

veranderende eisen zelf al het kader oprekt. Zeals in de analyse al duidelijk gemaakt is, kan 

er een spanningsveld tussen de opdrachtgever en de projectleider ontstaan waarin het voor 

een adviseur moeilijk is te opereren. Hoe kan hij daarbij geholpen warden? 

Ad c. In het huidige systeem wordt iedere budgetafwijking verklaard met behulp van de zes 

categorieen. Hiermee wordt de schijn gewekt dat budgetafwijkingen toegestaan warden, mits 

ze verklaard warden. Dit is onjuist, daarom komt het niet terug in dit voorstel zodat de 

budgetafwijkingen daadwerkelijk afwijkingen zijn en geen investeringen. Er zijn volgens 

Bouwhulp gegronde redenen om extra budget nodig te hebben en die redenen vallen binnen 

de zes categorieen . Maar dat betekent niet dat automatisch alle budgetafwijkingen en de 

volledige budgetafwijking daarmee verklaard kunnen warden. Daarom is er een mogelijkheid 

extra budget aan te vragen. Als de projectleider de productgroepleider kan overtuigen van 

het nut en de hoogte van het extra budget, wordt dit toegekend. De projectleider gaat 

hiermee een resultaatverplichting aan die nagekomen meet warden. Het is overigens niet zo 

dat door het aanvragen van extra budget het budget verhoogd wordt. De budgetafwijking op 

zich blijft zichtbaar maar een deel hiervan wordt toegestaan. In deze situatie wordt ervan 

uitgegaan dat de projectleider en de productgroepleider verschillende personen zijn. 

Momenteel is dat vaak nag niet het geval. Hoe daar mee omgegaan meet warden, wordt 

straks besproken. 

Projectleider - productgroepleider 

In het voorgaande is al een relatie tussen project- en productgroepleider duidelijk geworden: 

projectleiders moeten bij productgroepleiders extra budget aanvragen. Welke relaties 

bestaan er nag meer? 

Productgroepleiders kunnen projectleiders ondersteunen bij moeilijkheden met het project. 

Deze moeilijkheden zijn in te delen in vier gebieden: 

• de relatie met de opdrachtgever 

• technische aspecten 
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• sturing van de medewerkers 

• budgetbeheersing 

Naast ondersteuning moeten ze ook controleren op bovengenoemde gebieden. Op dit 

moment wordt vooral geconcentreerd op de budgetbeheersing. Hiertoe kan per projectleider 

een overzicht (bijlage 7) worden verkregen van alle projecten ender zijn beheer met daarbij 

de opdrachthoogte, besteed budget, inschatting van het nog benodigd budget, 

budgetafwijking en een kolom 'waarvan toegestaan'. Het besteed en nog benodigd budget is 

toegevoegd om interpretatieverschillen over het teken van de budgetafwijking te vermijden. 

Aan de hand van dit overzicht kunnen de projecten met moeilijkheden doorgesproken 

worden. 

Productgroepadministratie 

De productgroepadministratie is de sommatie van alle projecten en overheadactiviteiten. Een 

van de gestelde eisen is dat de informatielast verminderd moet worden. Om te weten welke 

informatie noodzakelijk is en welke optioneel zijn interviews met de productgroepleiders en 

de directie gehouden. Hierin hebben zij aangegeven wat zij als belangrijke informatie 

beschouwen. Er zijn weinig gemeenschappelijke indicatoren genoemd. De meeste 

indicatoren zijn wel door meerdere personen genoemd maar er zijn slechts twee indicatoren 

door iedereen genoemd. Tabel 3.1 illustreert dat. De reductie van prestatie-indicatoren is zo 

moeilijk te verwezenlijken. De productgroepleiders moeten zich natuurlijk niet volkomen 

onthand voelen wanneer zij 'hun' cijfers missen. Dan zullen zij het nieuwe management 

informatie systeem niet accepteren. Daarom is besloten onderscheid te maken tussen 

kerncijfers en analysecijfers zodat iedereen de cijfers nog wel heeft maar dat duidelijk wordt 

waar prioriteit aan gegeven meet worden. Bij de keuze voor kerncijfers en andere cijfers is 

als onderscheid genomen in welke mate de cijfers een analyse van andere cijfers zijn . De 

directie heeft aangegeven wat zij als kerncijfers beschouwt. Dit zijn: 

• omzet 

• resultaat 

• productiviteit 

• capaciteit 

De productgroepleiders hebben daar de stand van de facturering, portefeuille en 

urenbesteding aan toegevoegd. De stand van de facturering wordt in de literatuur ook wel 

met aangeduid met 'onderhanden werk'. 

In bijlage 7 staat een voorbeeld van een productgroepverslag. 

In de eisen is gesteld dat de samenhang tussen de prestatie-indicatoren duidelijk moet 

worden . Daarom is de resultaatanalyse toegevoegd. Hieruit blijkt in welke mate de 
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verandering in het resultaat toe te schrijven is aan een verandering in de omzet of kosten, 

waarbij de kosten verdeeld zijn over de projectkosten, productgroepkosten en groepskosten. 

De cijfers geschikt voor analyse zijn: verdeling niet- omzetbijdragende activiteiten, verdeling 

van de omzet over de PMC's, factuuropbouw en projectoverzichten. De analyse van de niet

omzet bijdragende activiteiten kan gebruikt worden als de indicator 'productiviteit' tegenvalt. 

Productiviteit is namelijk: het percentage te declareren uren van alle geschreven uren op een 

productgroep. De niet-omzet bijdragende activiteiten hebben daarmee een negatieve 

uitwerking op de productiviteit. De analyse, zie bijlage 7, geeft weer hoeveel extra budget 

toegekend is aan externe projecten (gesorteerd naar reden), overige budgetafwijkingen en 

hoeveel budget is opgegaan naar verbeterprojecten en overhead. Hieruit kan de oorzaak van 

de tegenvallende productiviteit blijken. Voor acties zal echter weer ingezoomd moeten 

worden op projecten. 

Wanneer de score op de indicator 'onderhanden werk' tegen valt, kan de opbouw nagegaan 

worden in het overzicht 'factuur opbouw'. 

Met de verdeling van de omzet over de PMC's kan het door de productgroepleider uitgezette 

beleid getoetst worden. In dat beleid staat namelijk hoeveel omzet gerealiseerd moet worden 

op welke PMC. 

De kerncijfers en analyses worden automatisch berekend. Hiervoor is dus geen extra 

berekening en gegevensinvoer van de productgroepleider nodig. De capaciteitsbewaking 

kan hierop een uitzondering vormen. De capaciteitsbewaking komt ook niet direct terug in de 

productgroepverslagen maar hiervoor is per 1 januari 1999 een apart maandelijks overleg 

ingesteld. Het doel hiervan is de capaciteitsbehoeften van de verschillende productgroepen 

op elkaar af te stemmen en te anticiperen op veranderingen van die behoeften. In de 

interviews met de productgroepleiders is duidelijk geworden dat het grootste deel van hen 

het capaciteitsoverleg cijfermatig onderbouwd wilt zien. 

In dit voorstel wordt uitgegaan van een 'medewerkerskaart' (bijlage 7). Per medewerker is er 

een kaart. ledere productgroepleider kan met behulp van de medewerkerskaart het 

capaciteitsoverleg in. 

Het invullen van de medewerkerskaarten gebeurt automatisch mits bij de projectadministratie 

de inschattingen per medewerker gemaakt zijn. Wanneer een projectleider dat niet gedaan 

heeft, moet de productgroepleider bij de projectleider ten rade gaan voor een inschatting van 

de capaciteitsbenutting. Dit zal problematischer worden naarmate een productgroep 

meerdere projectleiders heeft. 
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Op de medewerkerskaart worden drie categorieen onderscheiden: 

• externe projecten en offertes 

• mogelijke externe projecten die volgen uit openstaande offertes 

• interne projecten en overhead 

Het onderscheid tussen externe projecten en mogelijk externe projecten is gemaakt om aan 

te geven welk deel van de capaciteitsbezetting zeker is. Sommige productgroepleiders willen 

hun eigen inschattingen kunnen controleren, vandaar dat de gerealiseerde uren per maand 

ook op de medewerkerskaart staan. 

Productgroepleider - directie 

Maandelijks vindt er een overleg tussen de productgroepleider en de directie plaats. Hierbij 

worden het productgroepverslag met de toelichting daarbij doorgenomen. Voordat hierop 

doorgegaan wordt, zal eerst een opzet van de toelichting besproken worden. 

De toelichting heeft een tweeledig doel: een uitleg bij de cijfers uit het productgroepverslag 

en vooruit kijken naar ontwikkelingen in die cijfers. Daartoe zal het volgende in het 

productgroepverslag terug moeten komen: 

• een terugblik of de kerncijfers de afgelopen periode aan de norm hebben voldaan met 

een eventuele analyse voor zover dat niet het geval was. 

• een indicatie of de kerncijfers de komende periodes aan de norm zullen voldoen. Dit 

kunnen bijvoorbeeld 2 periodes zijn maar dat is arbitrair. 

• welke acties ondernomen gaan worden als een norm niet gehaald gaat worden. 

• periodiek ( elk kwartaal bijvoorbeeld) een terugblik op het beleid van de productgroep. 

De directie wil inzicht in het inschattingsvermogen van de projectleiders. Is dit zinvol en 

verstandig? 

Het voorstel zeals hiervoor besproken is, is sterk gebaseerd op een mechanistische 

benadering. Dit betekent dat de besturingspraktijk gebaseerd is op meetbare grootheden. 

Eerder is al geconstateerd dat een adviesgroep niet op basis van alleen meetbare 

grootheden te sturen is. Hoe meet omgegaan worden met niet- meetbare sturingsinformatie? 

Daarnaast ligt de nadruk op het controleren van project- en productgroepleiders. Meet er 

gedacht worden in termen als controleren of is er ook een andere benadering mogelijk? 

In het voorstel is sterk uitgegaan van de scheiding tussen directie, productgroepleider en 

projectleider. In de huidige situatie is die scheiding niet zo sterk. Tech is het verstandig die 

scheiding aan te brengen. Het is immers zeer menselijk jezelf minder streng te beoordelen. 

Er zijn twee mogelijkheden om die scheiding nu aan te brengen: een hoger geplaatst 
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persoon of een collega vragen de cijfers te beoordelen. Wat is de beste optie? Dit zal in het 

volgende hoofdstuk besproken worden. 

Eerst zal echter nog ingegaan worden op een nog openstaande eis voor het ontwerp: de 

reeds geregistreerde informatie moet automatisch in de project- en productgroepbewaking 

terecht komen. 

4.2. Software keuze 

In de voorgaande paragrafen is steeds gesproken over de Exact programmatuur. Er bestaat 

echter onvrede ender de medewerkers over dit programma. Deze onvrede heeft de volgende 

oorzaken: 

• het is moeilijk de gewenste informatie combinaties te maken. Een voorbeeld hiervan is de 

vraag hoeveel uur een bepaalde medewerker in een periode op een deelstap 

geschreven heeft. Oat is nodig wanneer een project zo groot is dat het wordt opgedeeld 

in deelstappen. Dit maakt het programma niet gebruikersvriendelijk 

• er bestaat geen handleiding van de laatste versie 

• exporteren van hetzelfde bestand geeft andere resultaten dan printen 

• printen gaat moeizaam 

Aan de hand hiervan is besloten naar andere pakketten te kijken . Hiervoor is een aantal 

basiscriteria geformuleerd. Zo moet het mogelijk zijn ermee te telebankieren. Dit beperkt de 

keuze tot Nederlandse aanbieders van software pakketten. Daarnaast moet er een koppeling 

bestaan tussen de project- en financiele administratie zodat uren niet dubbel geboekt hoeven 

te worden. Dit werkt immers fouten in de hand. Door deze eis wordt de keuze verder beperkt 

tot twee aanbieders: 'Multivers' en 'Exact'. Multivers voldoet niet aan de laatste eis dat aan 

een medewerker een tarief gekoppeld moet kunnen worden. Exact blijft dus over. 

De huidige software is de standaard DOS- projectsoftware die aangepast is voor specifieke 

architecten eisen. Van deze architectenopties wordt geen gebruikt gemaakt waardoor het 

mogelijk is over te stappen op de standaard projectsoftware. Exact is recent uitgekomen met 

een Windows versie voor de projectmodule. Overstappen op de projectmodule heeft als 

verwacht voordeel dat er grotere aandacht voor bugs en klanteisen (bijvoorbeeld de 

handleiding) is. Daarnaast bestaat de hoop dat door de Windowsstructuur het programma 

gebruikersvriendelijker is. Er is een proefpakket aangeschaft zodat de verwachtingen 

getoetst kunnen worden. 

Even het doel van een Management lnformatie Systeem terughalen: 

Managers te voorzien van de informatie die benodigd is om beslissingen te nemen. 
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In dit hoofdstuk heeft de nadruk gelegen op het verzamelen van informatie. Hier en daar is 

op een mechanistische wijze aandacht besteed aan het beslissingen nemen. Eerder is 

getoetst of deze mechanistische benadering de beste keus is gezien de situatie bij een 

adviesbureau. In veel gevallen bleek dat niet zo te zijn maar is er verder niet ingegaan op de 

vraag hoe die andere benadering aangepakt moet worden. Hierover gaat het volgende 

hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 5 Een andere kijk op sturen 

In het vorige hoofdstuk is al gewezen op de sterke nadruk op controleren van harde cijfers. 

Er is daarbij minder nadrukkelijk stilgestaan bij het effect op de motivatie en betrokkenheid 

van de medewerkers op prestatiesturing. Verder is een aantal vragen gesteld zonder daar op 

in te gaan omdat de antwoorden niet in een meetkundig model te vinden zijn. Daar zal in dit 

hoofdstuk aandacht aan besteed warden door het ontwerp en de overige situatie bij 

Bouwhulp te bespreken aan de hand van een artikel van Van Tuijl e.a. [1 O]. 

De gestelde vragen zijn: 

1. Hoe kan het spanningsveld tussen adviseur en opdrachtgever beheerst warden? 

2. Hoe meet warden omgegaan met de verschillende aanpakken van sturing? 

3. Is het zinvol en verstandig het inschattingsvermogen van projectleiders te toetsen? 

4. Hoe meet omgegaan warden met niet- meetbare sturingsinformatie? 

5. Wanneer een productgroepleider tevens projectleider is, meet dan een andere 

productgroepleider of een directielid de projecten beoordelen? 

6. Meet uitgegaan warden van controleren of is een andere benadering mogelijk? 

In de vorige hoofdstukken is het beeld opgeroepen dat alle problemen op een technische 

manier opgelost kunnen warden. De bovengenoemde vragen hebben betrekking op niet 

meetbare aspecten waaronder menselijke interacties. Dit kunnen zijn interacties tussen 

adviseur en opdrachtgever of tussen adviseur en leidinggevenden. Deze aspecten zijn niet 

terug te brengen tot technische, meetbare vraagstukken. Het is voor ingenieurs vaak moeilijk 

met die interacties om te gaan. Het is immers niet altijd rationeel te bevatten. Juist dat 

menselijke aspect maakt dat een regelkring effectief werkt of niet. Van Tuijl e.a. 

onderscheiden een aantal regelkringen naar effectiviteit: 

• geaccepteerde regelkring; een hulp-/stuurmiddel ter ondersteuning van pogingen tot 

continue prestatieverbetering. Bij een geaccepteerde regelkring zullen medewerkers altijd 

proberen hun prestaties te verbeteren. Dit wordt ook gestimuleerd vanuit de regelkring. 

• gedoogde regelkring; wanneer de regelkring uitsluitend wordt gehanteerd als hulp

/stuurmiddel ter ondersteuning van activiteiten gericht op het realiseren van 

overeengekomen prestatieniveaus. Bij een gedoogde regelkring zal er door de 

medewerkers gestreefd warden naar het halen van de doelen maar meer dan dat zullen 

ze niet doen. 'Het doel is bereikt dus er kan uitgerust warden' . 
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• afgewezen regelkring; uit zich doordat onjuiste gegevens verschaft worden, 

bureaucratisch gedrag optreedt of weerstand is tegen de invoering van de gehanteerde 

regelkring. 

Van boven staande regelkringen is de geaccepteerde regelkring de meest gewenste. Er zijn 

echter tekenen binnen Bouwhulp dat er sprake is van een gedoogde of zelfs een afgewezen 

regelkring. Zo blijkt er bijvoorbeeld verzet te bestaan tegen plannen als strikte handhaving 

van het niet meer accepteren van budgetafwijkingen. Daarnaast worden er uitspraken 

gedaan als "Waarom zou ik extra mijn best doen als ze bij andere productgroepen het geld 

op straat gooien?" en "Als ze tech de verantwoordelijkheid niet volledig afgeven mogen ze 

het zelf doen.". Bovendien wordt getwijfeld aan de juistheid van de verwachte 

budgetafwijkingen. Tijdens de beleidspresentatie is gezegd dat "de jongere medewerkers 

aan de hekken rammelen om meer verantwoordelijkheden te krijgen" . Duidelijk werd dat 

Bouwhulp neg niet zo geed weet hoe daar mee om gegaan meet worden. Echter, door lang 

te wachten zullen de jongeren gedemotiveerd raken. Hierdoor zullen ze niet meer proberen 

meer te bereiken dan vereist, ze komen tech immers niet verder? Hoewel deze opsomming 

onvolledig is, geeft het wel aan dat op verschillende vlakken de besturingssituatie gedoogd 

of niet geaccepteerd wordt of zal worden. Hoe kan de regelkring geaccepteerd worden? 

Om tot een geaccepteerde regelkring te komen hebben van Tuijl e.a ontwerpeisen 

geformuleerd. Een aantal daarvan zal hier besproken worden. De andere zijn zeker wel 

belangrijk maar doen hier minder ter zake. 

Eisen ten aanzien van de prestatie-indicatoren: 

• De set indicatoren is vol/edig, dat wil zeggen dat a/le belangrijke aspecten van de 

verantwoorde/ijkheden van de betrokkenen in beschouwing genomen dienen te zijn. 

Bij Bouwhulp bleek uit de prestatie- piramide dat dat niet het geval is. Tijdens de duur 

van een project wordt namelijk niets gemeten met betrekking tot kwaliteit, levering en 

doorlooptijd. Op productgroepniveau wordt de klanttevredenheid soms gemeten, maar 

een aantal marktdoelen weer niet. 

• De indicatoren zijn valide, dat wil zeggen dat de gegevens juist zijn. Hierbij is een 

voorkeur voor objectieve meetgegevens. 

De budgetafwijkingen zeals die bij Bouwhulp bepaald worden, zijn niet objectief doordat 

die berekend worden aan de hand van subjectieve inschattingen. Van Tuijl e.a. zeggen 

dat subjectieve indicatoren kunnen worden gebruikt mits ze op een betrouwbare manier 
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verzameld zijn. Aangenomen mag warden dat de projectleiders hun best doen een goede 

inschatting te geven maar in hoeverre zijn mensen eigenlijk in staat juiste inschattingen 

te maken? Deze inschattingen betreffen immers onzekerheden in de toekomst. De 

klanttevredenheid zeals die bepaald wordt, is oak subjectief omdat aan opdrachtgevers 

middels een enquete een mening wordt gevraagd over een aantal zaken. Deze mening 

wordt uitgedrukt in cijfers. Bovendien zijn sommige vragen in de enquete meerduidig op 

te vatten waardoor conclusies trekken op basis van het verschil tussen een zeven of acht 

, geed of niet geed, nogal arbitrair lijkt. 

• Goede prestaties op de grootheden zijn nu, maar oak op de /ange termijn, van belang 

voor de organisatie. 

Alleen sturen op budgetafwijkingen kan nadelige gevolgen hebben op lange termijn als 

dit ten kosten gaat van kwaliteit, levering en tijd . 

Eisen ten aanzien van de doelen: 

• Doe/en dienen door betrokkenen te warden geaccepteerd; niet geaccepteerde doe/en 

leiden tot een afgewezen regelkring. Doe/acceptatie zal gemakkelijker tot stand komen 

wanneer de verantwoorde/ijkheidsgebieden corresponderen met de waarden die de 

betrokkenen nastrevenswaardig vinden. 

Sommige projectleiders hebben aangegeven dat zij een budgetafwijking van nul niet 

zullen accepteren omdat zij bang zijn dat dit in conflict is met lange termijn doelen. 

Hoewel dit wellicht deels opgelost is door de mogelijkheid extra budget toe te kennen, zal 

men hier alert op moeten zijn. De uitslag van de klanttevredenheid enquete wordt niet 

door iedereen geaccepteerd vanwege de meerduidigheid van de vragen. 

Eisen ten aanzien van de terugkoppeling: 

• De feedback dient door de betrokkenen te warden geaccepteerd. Dit betekent meesta/ 

dat de validiteit wordt erkend, het terecht gevonden wordt dat de informatie wordt 

verzameld en de betrokkene invloed heeft op de prestatie-indicatoren. 

De directie heeft aangegeven inzicht te willen in het vermogen van projectleiders om 

inschattingen te maken van het nag benodigd budget. Zodat de projectleider kan leren 

betere inschattingen te maken. Dit verzamelen van inschattingsprestaties door de directie 

is twijfelachtig in het kader van terugkoppeling . Aan de ene kant impliceert het dat de 

directie de waarde van de indicator 'budgetafwijking ' niet vertrouwt en dus als niet valide 

beschouwt. Aan de andere kant kan het verzamelen van die informatie onterecht 

gevonden warden wanneer de terugkoppeling de medewerkers niet helpt bij het 
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verbeteren van de schattingen. Bovendien kan het heel bedreigend zijn voor een 

projectleider, ook al is de intentie te leren. 

Het resultaat van de productgroep wordt deels be"invloed door de overhead van de 

groep. Hierop hebben de productgroepleiders geen invloed. Als de resultaatdoelstelling 

niet gehaald worden vanwege een stijging van de overhead van de groep, zal dat door 

de productgroepleiders niet geaccepteerd worden. 

• Feedback dient te warden gegeven in positieve termen: de mate waarin gestelde doe/en 

we/ gehaald zijn dienen te warden geaccentueerd in tegenstelling tot de mate waarin de 

doe/en niet gehaald zijn. 

Het voornemen om bij te houden wat het inschattingsvermogen van de projectleiders is, 

lijkt het negatieve aspect te benadrukken. Hieruit spreekt een wantrouwen tegen de 

budgetafwijkingen. Als bekend is dat een projectleider altijd te positief inschat, warden de 

cijfers anders bekeken dan wanneer iemand altijd voorzichtig inschat. Dit wantrouwen op 

zich geeft een negatief signaal af, zeker voor degene die altijd te positief is. 

Eisen ten aanzien van de regelaar, dat wil zeggen, de persoon in de regelkring : 

• De regelaar dient te beschikken over de vaardigheden en houdingen die nodig zijn voor 

het omgaan met feedback. Voor zover feedback direct door een leidinggevende wordt 

gegeven is het essentieel dat dit gebeurt vanuit een verbeterdoelstelling en niet vanuit 

een correctiedoelstelling. Omgekeerd is het noodzakelijk dat de ontvanger de informatie 

interpreteert a/s probleemoplossend en niet als een eva/uatie van zichzelf a/s persoon. 

Voor beiden geldt dat men beschikt over prob/eemoplossingsvaardigheden. 

In gesprekken heeft de directeur aangegeven geen afwijkingen meer te accepteren, 

hoewel streng zijn tot nu toe niet in de cultuur van het bedrijf past. Hij verwacht de 

oplossing in dit onderzoek te vinden. De directie gaat er van uit dat projectleiders alles 

zullen doen om de budgetafwijkingen geaccepteerd te krijgen . Oat is immers een heel 

menselijke reactie als budgetafwijkingen negatieve consequenties hebben. Een 

constructievere benadering is om een organisatiecultuur lerend te maken. Oat wil zeggen 

dat projectleiders bij de productgroepleiders komen met een probleem waarbij ze ervan 

uitgaan dat gezamenlijk naar een oplossing gezocht wordt om in de toekomst de 

afwijking te voorkomen in plaats van afgestraft te warden. Afstraffen leidt immers veelal 

tot risicomijdend gedrag dat zich kan uiten in manipulatie van cijfers. Aangezien er nu 

oak geen sprake is van afstraffing maar een afwachtende houding van de directie, lijkt 

het binnen de huidige cultuur ook beter te passen om gezamenlijk actief naar oplossing 

te streven. Bovendien is door deze houding de kans grater dat de werkelijke knelpunten 
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naar boven komen waardoor geleerd kan worden en het werkelijke probleem aangepakt 

kan worden. 

Eisen ten aanzien van de context: 

• Verantwoorde/ijkheden en bevoegdheden dienen met e/kaar te corresponderen. 

Dit houdt ook in dat wanneer verantwoordelijkheden gegeven zijn, de verantwoordelijken 

die moeten dragen. Als bijvoorbeeld productgroepleiders zelf hun acquisitiebeleid moeten 

voeren, moeten ze dit zelfstandig kunnen doen zonder goedkeurende handtekening van 

de directie. 

• De heersende cultuur binnen het bedrijf en de heersende cultuur voor prestatiesturing 

en/of -verbetering moet gebaseerd zijn op 'self-control'. 

Door durven los te laten zal de organisatie steeds ongevoeliger worden voor het 

wegvallen van sleutelfiguren. 

Self-control [5] wordt gekarakteriseerd door: 

• De gecontroleerde stelt zijn eigen doelen en procedures; 

• De gecontroleerde is intrinsiek gemotiveerd; 

• De gecontroleerde houdt zich bezig met zelfcontrole en -evaluatie; 

• Beloningen zijn deels gebaseerd op het vermogen van de gecontroleerde zichzelf te 

managen. 

Hofstede is, gezien de aard van de activiteiten, een groot voorstander van self-control. Dit 

sluit aan bij eis ten aanzien van de context zoals van Tuijl e.a. die gefromuleerd hebben. 

Self-control betekent natuurlijk geen ongecontroleerde acties die nadelig uit kunnen pakken 

voor de organisatie. Het betekent wel dat de onderlinge verhoudingen gebaseerd zijn op 

wederzijds vertrouwen. 

In hoofdstuk 3 zijn de ontwerpeisen genoemd op basis van een mechanistische benadering. 

In dit hoofdstuk zijn ontwerpeisen genoemd die als basis dienen voor een geaccepteerde 

regelkring. Het is duidelijk geworden dat nog niet aan alle eisen voor een geaccepteerde 

regelkring wordt voldaan. Hierdoor heeft de directie het gevoel onvoldoende grip op de 

situatie te hebben. Het lijkt tegenstrijdig dat meer grip ontstaat door verantwoordelijkheden 

over te dragen maar dat hoeft niet zo te zijn mits er maar een klimaat ontstaat waarin 

problemen bespreekbaar zijn. 
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5.1. Een mogelijke oplossing? 

Voor de niet-meetbare aspecten zal hier geen uitgewerkte oplossing gegeven warden. Over 

deze aspecten bestaan namelijk nag teveel onduidelijkheden om tot een geaccepteerde 

regelkring te komen. Daartoe zal eerst bewust nagedacht moeten warden wat men met die 

aspecten wil. Daarna pas kan in gezamenlijk overleg invulling gegeven warden aan de eisen 

voor een geaccepteerde regelkring. Hier wordt wel een aantal suggesties gegeven voor de 

andere vragen. Het basisidee is: 

Zeals voor technische vragen al een open, elkaar consulterende cultuur bestaat, zou dit oak 

moeten ontstaan voor project- en productgroepsturing. 

Zo zou men elkaar kunnen helpen met die ene lastige opdrachtgever of samen erachter zien 

te komen waarom het project verkeerd gelopen is, wat er nag aan te doen is en hoe het een 

volgende keer voorkomen kan warden. Hiertoe zou een checklist (een opzet hiervoor staat in 

bijlage 8) als basis kunnen dienen. Hoewel zo'n checklist natuurlijk oak zelfstandig na te 

lopen is, is het raadzaam dit samen met een collega te doen. Oat heeft twee voordelen: de 

adviseur heeft een klankbord die zich in kan leven in zijn verhaal waardoor hij echt zijn 

verhaal kwijt kan en door de antwoorden uit te spreken en eventueel toe te lichten wordt 

beter stil gestaan bij de vragen. Het is mens-eigen om vervelende gedachten snel weg te 

drukken. Hierdoor krijgt kritische zelfreflectie geen kans. Kortom, door met een collega de 

productgroep of projecten door te spreken vanuit een open, niets verbergende sfeer, wordt 

het verbeteren benadrukt. Daarom bepleit ik dat bij functieverstrengeling collega's inspringen 

om dit probleem op te lessen. Van een leidinggevende gaat namelijk gauw iets controlerends 

uit. De verschillende aanpakken van sturing hoeven op deze wijze geen probleem te zijn . 

Doordat medewerkers met elkaar overleggen kunnen ze van elkaars aanpak leren. Maar een 

aanpak is alleen effectief als iemand die ten volle kan benutten. Wanneer een aanpak niet 

aansluit bij de persoonlijke stijl van een medewerker zal die aanpak niet goed uit de verf 

komen en daarmee mislukken. Het is dus zelfs aan te raden dat iedereen zijn eigen stijl 

heeft. 

Concluderend kan gesteld warden dat binnen Bouwhulp op technisch vlak al een onderling 

consulterende cultuur bestaat. Door dit oak op de budgetbewaking en productgroepsturing 

toe te passen zal de benodigde cultuuromslag kleiner en daarmee gemakkelijker zijn dan 

wanneer de directie streng controlerend optreedt. Dit is immers niet een natuurlijke 
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ontwikkeling voor een advies organisatie. Bovendien zal door de open, elkaar consulterende 

cultuur de motivatie en betrokkenheid van de medewerkers maximaal gehouden worden. 
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Hoofdstuk 6 lmplementatie 

In hoofdstuk 4 is het ontwerp gepresenteerd vanuit een mechanische benadering. Hoofdstuk 

5 geeft daar een nuancering op door het proces van sturen vanuit het menselijke perspectief 

te bekijken . In dit hoofdstuk zal antwoord gegeven warden op de vraag hoe Bouwhulp het 

ontwerp in kan voeren. Bij de implementatie moet onderscheid gemaakt warden tussen drie 

zaken: het ontwerp op zich, de uiterlijke presentatie ervan en de sturing met behulp van het 

systeem. 

Het ontwerp 

Zoals al afgesproken is, zal het ontwerp eerst getoetst warden door de productgroep 

'Architecten'. Momenteel kent 'Architecten' een project- en productgroepleider. Enerzijds is 

dit jammer aangezien de scheiding tussen die twee functie nu niet getoetst kan warden, 

anderzijds heeft dit als voordeel dat alle evaluatie kennis bij dezelfde persoon zit. 

Het nieuwe projectadministratie programma zal eerst uitvoerig door de boekhouder getest en 

ingevuld warden en per 1 januari 2000 in gebruik genomen warden. Met het huidige 

programma is automatisch inboeken van gerealiseerde uren nag niet mogelijk dus dit zal 

handmatig moeten gebeuren. Dit moet niet door de projectleider zelf gebeuren aangezien 

dan niet duidelijk wordt hoe eventuele foute boekingen eruit gehaald warden. In het huidige 

systeem vult de projectleider de gerealiseerde uren en onkosten handmatig in. Hoewel dit als 

vervelend wordt ervaren, is het wel een extra controle op de juistheid van de gegevens. Of 

foute boekingen gesignaleerd warden bij automatisch doorboeken moet getest warden. 

Overigens is deze test al in strijd met de procedures die zeggen dat de projectleiders alle 

boekingen op de projecten moet controleren voordat ze verwerkt warden. 

ledere maand zal de boekhouder met de project-/ productgroepleider evalueren wat de voor

en nadelen zijn en mogelijke aanpassingen verrichten. Na 3 maanden zou een evaluatie 

plaats moeten vinden waarin zowel de technische als de gebruikerskant aan bod komt. Bij 

een negatieve uitkomst van de evaluatie kan gekeken warden of het idee achter het ontwerp 

niet blijkt te werken of dat er andere oorzaken zijn. 

De presentatie 

In de tussentijd zal een extern bedrijf de interface bouwen. Het Excel gedeelte is namelijk erg 

gevoelig voor onbedoelde veranderingen en vrij bewerkelijk voor de boekhouder om 

projecten in aan te maken. De interface zal steeds getoetst moeten warden met de project-/ 

productgroepleider en de boekhouder of het voldoet aan de, eventueel veranderde, 

verwachtingen. 
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De sturing 

Men meet beducht zijn dat sommige medewerkers zich zullen keren tegen de normstelling 

dat budgetafwijkingen niet meer toegestaan warden. Hoewel de projectleiders elkaar 

onderling raadplegen bij technische aangelegenheden is dat op stuurvlak nag niet het geval. 

Dit vereist een mentaliteitsverandering die bij sommigen wellicht gemakkelijker zal gaan dan 

bij anderen. Door de verschillende voorkeuren van de project- en productgroepleiders zullen 

sommigen graag een andere manier van sturen willen, anderen houden de situatie wellicht 

liever zeals het nu is. 

Volgens Van Aken [1] meet zo'n soort verandering aangepakt warden via de 

ontwikkelbenadering. In een ontwikkelbenadering staan namelijk sociale en politieke 

aspecten centraal. Waarbij het mobiliseren van zelf organiserende processen belangrijk is. 

Bij deze benadering wordt elke volgende stap geed voorbereid ender meer door een analyse 

van de resultaten van de vorige stap en door een bezinning op de inhoud van de volgende 

stap. De verandering wordt gestuurd door een realisatieplan. Hierin warden over het 

algemeen de volgende punten behandeld: 

• ldentificatie van de belanghebbenden en analyse van de te verwachten veranderenergie. 

Met veranderenergie wordt bedoeld hoeveel energie de verandering kost. Dit is 

afhankelijk van de onvrede over de huidige situatie, de weerstand tegen verandering en 

de mate van consensus over de oplossingsrichting. 

Hoewel weerstand een sterk woord is, kan Bouwhulp wel verwachten dat sommige 

mensen enthousiaster zullen meewerken aan veranderingen dan anderen. In de rest van 

de paragraaf wordt het woord weerstand gebruikt om dit aan te duiden. 

• lnventarisatie van de acties die ondernomen zullen warden om de verandering te 

realiseren. Belangrijke onderdelen hierbij zijn het communicatieplan en het 

participatieplan. 

• Tijdplan 

• Beschrijving van de wijze waarop de verandering georganiseerd wordt en de beschikbare 

middelen. Met de organisatie van de verandering wordt bedoeld de taakverdeling en 

samenwerkingspatroon. 

Het realisatieplan is een algemene aanpak voor organisatieveranderingen. Bouwhulp zal 

voor de eigen situatie moeten inschatten hoeveel weerstand verwacht wordt en hoe die 

weerstand overkomen kan warden. Hierbij zijn participatie en communicatie krachtige 

gereedschappen. Deze gereedschappen moeten overigens niet weggegooid warden zodra 

het proces begint te !open. Bij een ontwikkelbenadering wordt immers de volgende stap niet 

gezet zonder evaluatie van de vorige en bezinning over de volgende. 
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Hoewel participatie en communicatie krachtige gereedschappen zijn , zijn het niet de enige. 

Andere gereedschappen zijn bijvoorbeeld scholing, beloning en erkenning. Welk 

gereedschap het effectiefst werkt hangt af van de bran van de verwachte weerstand. Dit kan 

zijn: 

• Onbegrip; de aard van de problemen is niet duidelijk waardoor er ongeloof ontstaat over 

de noodzaak tot verandering . Het kan ook zijn dat de aard van de verandering of de 

nieuwe situatie slecht begrepen wordt. 

• Gebrek aan vertrouwen; belanghebbenden kunnen weinig of geen vertrouwen hebben in 

degene die het veranderproces in gang hebben gezet. 

• Verschil van inzicht; belanghebbenden kunnen van mening zijn dat de bestaande situatie 

goed genoeg is en niet hoeft te veranderen. 

• Lage veranderingsgezindheid; belanghebbenden zijn niet bereid om hun vertrouwde 

gewoonten te veranderen of relaties te verstoren. 

• Doelconflicten; belanghebbenden hebben andere doelen dan degene die het 

veranderproces ingang hebben gezet. 

Gezien de vele verschillende voorkeuren en ideeen van de medewerkers kan worden 

verwacht dat binnen Bouwhulp verschillende soorten weerstand ontstaan zodat een aanpak 

onvoldoende is. 

Kortom, over de verandering van de sturing zal eerst goed nagedacht moeten warden over 

wat Bouwhulp precies wil bereiken, welke problemen ze verwacht bij het bereiken van die 

situatie en hoe ze die aan gaat pakken. Aan de hand daarvan kan een duidelijk veranderplan 

opgesteld warden waarna begonnen kan warden met het veranderproces zelf. 
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Hoofdstuk 7 Conclusies en A anbevelingen 

De zinsnede 'zoveel mensen, zoveel meningen'. is zeer toepasbaar gebleken voor 

Bouwhulp. Zo toepasbaar zelfs dat het vaak moeilijk was te achterhalen wat de 

gemeenschappelijke factor was. Hierbij meet gedacht warden aan oorzaken van bijvoorbeeld 

budgetafwijkingen, hoe gestuurd meet warden op projecten en productgroepen en welke 

informatie daarvoor belangrijk is. De directie heeft al een aantal verbeterprojecten gestart 

maar ik denk dat een hele belangrijke, eerdere stap onvoldoende aandacht gekregen heeft: 

Zorgen dat de gehele organisatie dezelfde doelen nastreeft en dat er consensus bestaat 

over de wijze waarop die doelen bereikt moeten warden. 

Hoewel er binnen Bouwhulp met de productgroepleiders gesproken is over de strategie, is 

blijkbaar nog niet iedereen het eens over de prioriteiten van de organisatie. Wellicht komt dit 

doordat zulke activiteiten die niet direct aan de omzet bijdragen ender druk van de productie 

onvoldoende aandacht krijgen. Zander expliciete aandacht zal dat ook gebeuren met de 

overleggen over de projecten en productgroepen. In mijn voorstel raad ik immers aan dat 

project- en productgroepleiders met elkaar overleggen wanneer problemen optreden of 

gewoon om een klankbord te hebben. Dit kost meer tijd dan op de huidige manier. Logisch, 

want iets alleen doornemen gaat sneller dan wanneer iemand anders vragen stelt. Tech zou 

het jam mer zijn wanneer er geen overleg zou zijn want het is een investering in de toekomst. 

Bouwhulp wil dat het Management lnformatie Systeem bijdraagt aan de sterkte, productiviteit 

en commercie van de organisatie. Ze heeft aangegeven op welke wijze ze dacht dat dat kan. 

Laten we eens controleren in hoeverre dat met mijn voorstel gerealiseerd wordt. 

Het ontwerp draagt bij aan de sterkte van de organisatie doordat: 

• De gehanteerde termen zodanig gekozen zijn dat met een minimum aan uitleg duidelijk is 

wat de indicatoren betekenen. 

• De informatie zodanig weergegeven is dat duidelijk is wat waarop van invloed is. 

• ledereen de informatie krijgt die hoort bij zijn verantwoordelijkheid , niet minder maar ook 

niet meer. 

• Alie benodigde informatie weergegeven wordt waardoor minder ervaring nodig is om het 

werk over te nemen. 
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Het ontwerp draagt bij aan de productiviteit van de organisatie doordat: 

• Vooruit gekeken kan worden waardoor op problemen geanticipeerd kan worden. 

• Duidelijk wordt wat bijdraagt aan de improductiviteit zodat daar op gestuurd kan worden. 

• Een openheid gecreeerd wordt waarin geleerd kan worden van fouten zodat een 

volgende keer beter gereageerd kan worden. 

Het ontwerp draagt bij aan de commercie van de organisatie door: 

Zichtbaar te maken hoe het resultaat van de productgroep bijdraagt aan het resultaat van 

Bouwhulp. 

Maar, financiele cijfers zeggen niet alles. Er zijn meerdere aspecten waarvoor expliciete 

aandacht moet zijn, wil een organisatie goed presteren. Denk hierbij aan de kwaliteits-, 

levering- en tijdsaspecten van projecten. Maar ook aan de tevredenheid en de professionele 

ontwikkeling van de medewerkers zodat met name voor jongere medewerkers Bouwhulp een 

aantrekkelijk loopbaan perspectief biedt. 
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Bijlage 1 Organogrammen 

• Organogram beginsituatie Bouwhulp Groep BV 

• Organogram streefsituatie Bouwhulp Groep BV 
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Organogram beginsituatie Bouwhulp Groep BV 

Directie 
Bouwhulp Groep BV 
2 personen (A en B) 

boekhouding Secretariaat --1 persoon 2 personen 

I I 
Management & Arch itecten BV Beheeradvies 
Techniek BV BV 

I I 
I I I I 

PGL PGL PGL PGL PGL PGL 
Management Onderzoek Nieuwbouw& Renovatie & Toekomstvisie Technisch Beheer 
&Techniek 1 persoon Renovatie Onderhoud 1 persoon directielid A 
d irectielid A 1 persoon 1 persoon 

I I I I 
Medewerkers Medewerkers Medewerkers Medewerkers Medewerkers Medewerkers 
1 persoon (C) 1 persoon 2 personen 1 persoon 1 persoon 1 persoon (C) 



Organogram streefsituatie Bouwhulp Groep BV 

Raad van Bestuur 

Groepsdirectie 

secretariaat softwareleverancier 

opleidingsinstituut 

PGL PGL 

secretariaat 

Architecten Strategisch 
Advies 

uitgever 

PGL 

Technisch 
Advies 

PGL 

secretariaat 

Management 
Advies 

lngenieursbureau Detachering lngenieursbureau Beheerder Detachering 
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Bijlage 2 Analyse budgetoverschrijdingen 

• Toekomstvisie 

• Management en techniek 

• Technisch Beheer 

• Architecten 
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Regelgrenzen Toekomstvisie 
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Bijlage 3 Uitgebreide analyses 

• Projecten 

• Productgroepen 

• Bouwhulp Groep 

Bijlagen 
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Projecten 

In deze paragraaf wordt de huidige regelkring op projectniveau beschreven. 

De procedures zijn in grote lijnen voor alle productgroepen hetzelfde. Daar waar afgeweken 

wordt, is dat aangegeven. De volgende afkortingen worden dan gehanteerd: 

Toekomstvisie, TV; Architecten Onderhoud, AO; Architecten Nieuwbouw, AN; Onderzoek, O; 

Technisch Beheer, TB; Management en Techniek, M&T. De laatste twee productgroepen 

worden door dezelfde persoon geleid, deze worden samen besproken. De PGL van 

Architecten Nieuwbouw maakt nog niet zelf de overzichten, dit doet het verantwoordelijke 

directielid. In paragraaf 3.1.2 wordt geprobeerd een uitspraak over de effectiviteit van deze 

regelkring te doen en in 3.1.3. worden de knelpunten genoemd. 

Beschrijving 

Beschrijven proces 

De gang van een project door de projectadministratie begint bij de aanvraag van een offerte. 

Figuur 3.2 beschrijft deze gang. 
n 

offerte 
aanvraag 

Aanmaken 
stamkaart 

Boekhouder 

, projectnummer 
• projectgroep 
• omschrijving 
• startdatum 
• projectleider 
• declaratietennijn 
• budget 
• selectiecode 
• projectstatus: 

(in Behandeling) 
• notities 

Legenda: 

0 Activiteit met uitleg 
van handeling 

~ gegevensrichting 

Figuur 3.2. 
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projectoverzicht 

Productgroepleider 
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Ja 

Veranderen 
slatus 
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• Lotus: 2, afgerond 
• Exact: S, Stop gezet 

of A, Afgerond 

Schrijven van 
uren en onkosten 

in Exact 

Medewerkers 
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• medewerker 
•datum 
• projectnummer 
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• omschrijving 
• uren 
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Zodra een aanvraag voor een offerte binnenkomt, wordt bij het secretariaat een 

projectnummer aangemaakt. Vervolgens wordt in Exact, een boekhoudkundig programma 

met projectadministratie opties, het project ingevoerd door een stamkaart aan te maken. 

Hoewel er een optie is een project de status 'in Voorbereiding' te geven, wordt hier geen 

gebruik van gemaakt omdat dan technisch gezien in Exact geen uren op het project 

geschreven kunnen worden. Die optie is bedoeld om aan te geven dat het project er aan zit 

te komen. Daarna voegt de productgroepleider het project toe aan het projectoverzicht in 

Lotus, een overzicht van de Lotus administratie staat in bijlage 4. 

Er zijn drie soorten budgetten: 

• Declaratiebasis; vooraf wordt ingeschat hoeveel uren en onkosten voor een bepaalde 

deelopdracht c.q. totaal opdracht nodig zijn. Per factuur worden de werkelijk bestede 

uren voor de betreffende periode gedeclareerd waarbij de stand van het budget 

aangegeven wordt. Vaak zit er een maximum aan het te declareren bedrag. 

• Vast bedrag; de geschatte uren en onkosten worden voor een vast bedrag afgekocht. Bij 

elke deelopdracht is meestal gedetailleerd aangegeven wat er voor het begrote bedrag 

gedaan wordt. 

• Berekend volgens Standaard voorwaarden Rechtsverhouding opdrachtgever- architect, 

SR. Hierin ligt vast hoe het honorarium, dat een vast percentage van de geraamde 

bouwkosten is, over de verschillende fasen van een opdracht verdeeld worden. De 

verschillende fasen zijn: voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bouwvoorbereiding, prijs

en contractvorming en uitvoering en oplevering. Het definitieve budget wordt achteraf 

bijgesteld aan de hand van de werkelijke bouwkosten. Dit is alleen van toepassing op 

Architecten BV. 

Bij elke offerte wordt zo exact mogelijk aangegeven wat gedaan gaat worden, wat het 

resultaat zal zijn , welke planning aangehouden wordt en hoe de kosten opgebouwd zijn. Bij 

de evaluatie, besproken in paragraaf 3.2.2.2 wordt aan de klant een menig gevraagd over 

een aantal zaken als de schriftelijke presentatie, de geleverde nazorg. Er wordt in het 

offerteproces niet van alle punten waarover een oordeel gevraagd wordt een beeld geschetst 

van wat de klant kan verwachten . Bovendien worden sommige stappen zeals het archiveren 

gemakkelijk vergeten wat later problemen met het budget oplevert. 

ledere medewerker maakt wekelijks een planning voor de daaropvolgende vier weken. Dit is 

neg niet ge'fntegreerd met de projectbewaking. 
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Verzamelen van gegevens 

Zadra een project in Exact aangemeld is, kunnen er uren en onkosten geschreven warden. 

Het is mogelijk uren op een bepaalde fase te schrijven maar dan moet de productgroepleider 

aan die persoon voor die fase in Exact een budget toegewezen hebben. De geschreven 

uren warden in Exact vermenigvuldigd met het externe tarief van een medewerker. Nadeel 

hiervan is dat wanneer een project bewust voor een lager bedrag aangenomen wordt dan 

beg root, het voor de medewerkers lijkt alsof ze hetzelfde werk in minder tijd moeten leveren. 

De directie is van mening dat in dat geval het budget waarmee gewerkt wordt wel het 

berekende budget is in plaats van de opdrachthoogte maar uit een steekproef is gebleken 

dat dat niet het geval is. 

Bovendien ontstaan er problemen als bij de jaarovergang de externe tarieven gewijzigd 

warden terwijl het project voor het oude tarief aangenomen is. Het externe tarief is het 

interne kostentarief vermenigvuldigd met een factor. Deze factor verschilt per persoon. In 

sommige gevallen is het zelfs kleiner dan een. De factor bestaat uit een groepsoverhead-, 

productgroepoverhead, overige kosten- en winsttoeslag. De verdeling van deze toeslagen 

ligt niet vast. 

Eens per maand draait de boekhouder twee lijsten uit, een voor de betreffende periode en 

een tot en met de betreffende periode, met daarop per productgroep een overzicht van de 

uren, onkosten en gefactureerde bedragen per project. Hetzelfde gebeurt voor de 

overheadkosten. Sommige productgroepleiders draaien de mutaties per project uit zodat ze 

kunnen controleren water geschreven is en de kosten per fase of deelopdracht berekenen. 

Om eventuele budgetafwijkingen minimaal te houden warden de overuren door sommige 

mensen niet geschreven 

Verder wordt per project het restbudget en/ of de verwachte nog te besteden uren en 

onkosten berekend of geschat. 

TV; de gemaakte kosten warden vergeleken met de begrote kosten en de prognose wordt 

gemaakt. 

AO; de PGL heeft een optie nodig om de mutaties per project per medewerker per fase te 

krijgen . Dit is met het Exact niet mogelijk dus hij moet zelf de uren zelf optellen. Hij 

zet dit in een Excel werkblad 'model Bert' waaruit het bestede en geplande budget in 

geld per persoon en per onderdeel, restbudget in geld per persoon en per onderdeel, 

budget per onderdeel volgens offerte en het percentage totaal besteed ten opzichte 

van de offerte volgen. Het overzicht wordt onregelmatig bijgehouden. 

AN; het restbudget wordt berekend 
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Verwerken tot prestatie-indicatoren 

De gegevens uit de lijsten en de prognoses warden maandelijks door de projectleider 

handmatig in Lotus overgezet. Het invullen van de productgroepoverzichten wordt door de 

productgroepleiders als bewerkelijk ervaren. 

In Lotus wordt automatisch per project berekend: 

• Overschrijding; een positieve overschrijding betekent dat het project binnen het budget 

blijft. Dit wordt niet in alle overzichten berekend. De manier waarop de overschrijding , 

soms resultaat genoemd, berekend wordt, verschilt met status van het project. Een 

overzicht van alle berekeningen staat in bijlage 5. 

• Verschil tussen de netto- en brute toegevoegde waarde; dit wordt oak wel resultaat 

genoemd. De berekening hangt af van de status van een project. De PGL geeft in 

procenten aan waar het verschil tussen netto en brute toegevoegde waarde door 

veroorzaakt wordt. De opties zijn : acquisitie, productontwikkeling , processturing, 

individueel leerproces, kostprijs of externe oorzaken. 

• Gecorrigeerde toegevoegde waarde; de berekening is afhankelijk van de status van het 

project. 

• Gecorrigeerde omzet; dit is de omzet die tot op moment van meten gehaald is in een 

jaar. 

• Prognose van de portefeuille; 

• Factuurstand; 

Een project kan over de jaargrens heen gaan. In dat geval wordt de balanssituatie berekend 

waarbij de berekening afhangt van de status van het project. 

Beoorde/en van prestaties 

In principe mogen de kosten tegen het externe tarief de waarde van de opdracht niet 

overschrijden. In de praktijk wordt een regelgrens van 10% gehanteerd. Dit houdt in dat een 

overschrijding van 10% van de opdrachthoogte nog toelaatbaar wordt geacht. Deze norm is 

niet door de gehele organisatie bekend. Sommige productgroepleiders houden een 

overschrijding van 2000 gulden aan waarmee de projecten zonder opdracht eruit gefilterd 

warden. Anderen vinden dat bij elk project zoveel mogelijk van het budget overgehouden 

moet warden zodat niet wordt gedacht in termen van normen en regelgrenzen. 

Tussentijds wordt er niet vastgesteld of het proces met de klant verloopt volgens de normen 

van Bouwhulp. 
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Analyseren van problemen 

Bij het berekenen van de balanssituatie wordt de budgetafwijking weer op nul gezet, hierdoor 

blijft de werkelijke afwijking verborgen tot de interne evaluatie. Bovendien worden overuren 

niet uitbetaald waardoor er kosten aan een project worden toegewezen die geen uitgaven 

zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen externe projecten en interne projecten ten 

behoeve van acquisitie en productontwikkeling. Hierdoor is het onduidelijk welk project aan 

de omzet bijdraagt. 

TV; nagaan of de opdrachtgever de oorzaak van de overschrijding is door zijn wensen te 

veranderen of Toekomstvisie en in welke fase het project uitgelopen is. 

AO; nagaan of de opdrachtgever zijn eisen veranderd heeft en welke andere oorzaken 

van de overschrijding er kunnen zijn. 

AN ; net als Architecten Onderhoud waarbij gecontroleerd wordt of de conceptuele fase 

goed afgesloten is. Is dat niet gebeurd dan ligt de oorzaak van de overschrijding bij 

Bouwhulp zelf. Verder wordt gekeken of de opdracht ruimer wordt uitgevoerd dan 

vereist. 

O; bij grote opdrachten wordt vaak op het eind de mogelijkheden duidelijk. De PGL gaat 

gemakkelijk mee met de daaruit volgende extra wensen van de opdrachtgever zonder 

daar een extra budget voor te vragen. 

TB en 

MT; bij projecten met een procesmatige component wordt gekeken of het project langer 

duurt dan verwacht. 

Besluiten tot ingrijpen 

TV; onderhandelen met de opdrachtgever over het aanpassen van het budget. Bij een 

budget op declaratiebasis kan dit ook als de opdrachtgever er niet de oorzaak van is, 

bij een vast budget niet. 

AO; onderhandelen met de opdrachtgever over uitbreiding van het budget als de 

opdrachtgever de overschrijding veroorzaakt heeft. 

AN ; net als Architecten Onderhoud plus mogelijk wegstrepen van activiteiten als de 

opdracht ruimer is opgevat. 

O; activiteiten bijstellen, overuren niet schrijven of proberen een vervolgopdracht te 

krijgen waarmee de huidige opdracht afgerond kan worden . 

TB en 

M&T; onderhandelen met de klant over budgetuitbreiding als het proces langer duurt dan 

verwacht. Is onderhandelen niet mogelijk dan wordt het project minder mooi af 

gemaakt dan gepland of overuren worden niet geschreven. 
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Er wordt nauwelijks op tijd gemeten. Beweerd wordt dat de deadlines gehaald worden. Hier 

is geen controle op. Soms is overwerk of inroepen van extra mankrachten nodig om ze te 

halen. Bij Onderzoek worden de tijdsgrenzen voornamelijk door de opdrachtgever bepaald. 

Dit levert soms problemen op. 

Knelpunten 

In dit hoofdstuk worden de knelpunten samengevat waarbij gelijk wordt aangegeven wat de 

oorzaken zijn. 

Bij 'beschrijven proces' 

A De factor waarmee het interne tarief vermenigvuldigd wordt om het externe tarief te 

krijgen is niet voor iedere medewerker gelijk. Dit is historisch zo gegroeid en er wordt aan 

gewerkt om het recht te trekken; 

B. In de offerte worden geen verwachtingen geschept over zaken waar tijdens de evaluatie 

wel een mening over gevraagd wordt. Deze evaluaties bestaan nog niet zo lang 

waardoor het nog niet in de standaardofferte opgenomen is; 

C. De persoonlijke planning van de medewerkers staat op zich en is niet ge'integreerd in de 

projectbewaking. Dit komt omdat het nog in ontwikkeling is. Het is de bedoeling dat 

ge'i'ntegreerd gaat worden met de budgetbewaking; 

Bij 'verzamelen van gegevens' 

D. Er is geen eenduidigheid bij het invullen van exact doordat voor de randgevallen niet 

duidelijk aangegeven is wat meet gebeuren omdat de directie zich niet van de 

randgevallen bewust was; 

E. De huidige manier van meten is zodanig dat bij een opdracht waarvan de winst is 

aangepast de medewerkers hetzelfde werk in minder tijd moeten doen om binnen het 

budget te blijven. Dit komt omdat het budget bewaakt wordt met het externe tarief waarin 

de winsttoeslag vast zit en dit tarief niet kan varieren per medewerker; De directie vindt 

dit niet nodig omdat het weinig voor komt; 

Bij 'verwerken tot prestatie-indicatoren' 

F. Het invullen van de Lotus overzichten kost de productgroepleiders veel tijd doordat er 

geen link met Exact is; 
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G. Het uitrekenen van de nog te besteden uren en onkosten kost veel tijd doordat de 

gerealiseerde uren handmatig in Excel overgezet moeten worden. Dit heeft twee 

oorzaken: de projectleider begrijpt de Lotus spreadsheet niet die bovendien geen stand 

weergeeft per deelstap en er wordt niet optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden 

in Exact. Dit laatste gaat ook op voor degene die niet gebruik maken van het Excel 

overzicht. Dit komt omdat de mogelijkheden van Exact niet bekend zijn, de budgetten niet 

in Exact ingevuld worden en er niet per deelstap uren geboekt worden; 

H. Er worden geen eenduidige begrippen gehanteerd. Dit komt doordat er versieverschillen 

zijn ontstaan omdat het systeem nog in ontwikkeling is; 

I. Sommige berekeningen van prestatie-indicatoren verschillen met de status van een 

project doordat met de huidige manier van berekenen bij projecten waar nog geen 

opdracht voor gegeven is, onkosten wel als uitgaven beschouwd worden en uurloon niet; 

J. De opzet van de productgroepverslagen is niet eenduidig . Dit komt doordat er 

versieverschillen zijn ontstaan omdat het systeem nog in ontwikkeling is; 

Bij 'beoordelen van prestaties' 

K. De regelgrenzen zijn niet door de gehele organisatie bekend doordat het systeem nog in 

ontwikkeling is; 

L. Niet alle gestelde doelen, bijvoorbeeld tijd en de procesmatige componenten, worden 

tussentijds beoordeeld. De projectleider weer dat hij op tijd is en daarmee hoeft dat niet 

gecontroleerd te worden. De andere doelen zijn tegelijkertijd met de evaluaties 

vastgesteld en de sturing daarop is nog in ontwikkeling; 

M. Er is geen inzicht in de totale overschrijding als een project over de jaargrens heen gaat. 

Dit gevolg is niet beseft bij de ontwikkeling van de projectbewaking; 

N. De budgetafwijking wordt vertekend doordat overuren niet uitbetaald worden. Dit 

probleem is ontstaan doordat moeilijk is vast te stellen wat de veroorzaker van de 

overuren is; 

0 . Er wordt in de projectoverzichten geen onderscheid gemaakt tussen projecten waar een 

externe opdracht voor is en interne projecten gericht op acquisitie en 

productontwikkeling. De directie is van mening dat de projectleider tech wel weet welk 

project aan de omzet bijdraagt. De projectleiders denken meer overzicht te hebben als ze 

gescheiden zouden zijn ; 

P. De bij de budgetbewaking gehanteerde termen worden niet begrepen door de 

projectleiders doordat de termen niet door henzelf gebruikt worden; 
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Q. De samenhang tussen de termen die gebruikt worden bij de budgetbewaking is 

onduidelijk waardoor steeds nagedacht meet worden hoe het in elkaar zit. Dit komt door 

de onbegrepen termen en de berekeningswijze die afhangt van de status van het project; 

R. Het is onduidelijk wanneer een project verlies gaat lijden. Dit komt doordat het budget 

bewaakt wordt met het externe tarief. Dit is geprobeerd op te lessen maar zeals ender 

knelpunt L genoemd wordt, werkt het nog niet optimaal. 

Bij 'analyseren van problemen' 

S. Analyse effectiviteit is tijdrovend doordat het resultaat van een afgesloten project 

moeizaam te achterhalen is. Een oorzaak daarvan is het verdwijnen van inzicht in de 

overschrijding bij de jaargrens, een andere oorzaak is dat de interne evaluaties niet of 

onvolledig ingevuld worden doordat de discipline ervoor ontbreekt en het nut niet 

duidelijk is. 

Bij 'besluiten tot ingrijpen' 

T. Er wordt niet effectief bijgestuurd. Dit heeft verschillende oorzaken: 

• het budget wordt bewust overschreden ten behoeve van de acquisitie. 

• verkeerd inschatten van de werkzaamheden bij de kostprijsberekening. 

• verschil van mening met de opdrachtgever over meerwerk. De opdrachtgever ziet iets 

niet als meerwerk, Bouwhulp wel. Dit komt omdat het resultaat moeilijk vooraf vast te 

leggen is. 

• de planning wordt niet geed beheerst doordat de budgetbewaking als niet-productief 

en daarmee lastig wordt ervaren. 

Een aantal knelpunten hebben als belangrijkste oorzaak de gekozen manier van 

budgetbewaking. Dit zijn de knelpunten E, I, M, 0, P, Q, R, S(deels) en T(4e oorzaak). 

Er is een aantal knelpunten die gemakkelijk weggenomen kan worden zodra men zich er van 

bewust is . Dit zijn de knelpunten D, H, Jen K. 

Er zijn een aantal knelpunten die ontstaan doordat de benodigde handelingen tijd vragen die 

de projectleider er liever niet in stopt. Dit zijn de knelpunten F, G, S(deels) en T(4e oorzaak) 

Er is een tweetal knelpunten, B en L, die zijn ontstaan doordat er nog niet lang aandacht 

voor kwalitatieve zaken op projectniveau is. 
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Productgroep 

Beschrijving productgroepverslag 

Beschrijven van het proces 

Het productgroepverslag is het totaal van alle projecten van een productgroep plus de 

overheadactiviteiten. De doelen die op dit niveau gesteld zijn, komen deels uit het 

groepsbeleid, deels uit het productgroepbeleid en deels uit de productgroepverslagen. De 

doelen uit het groepsbeleid zijn niet door iedere productgroepleider vertaald in 

productgroepdoelen. 

Verzame/en van gegevens 

De gegevens worden uit de werkbladen in Lotus gehaald. Zeals bij de projecten uitgelegd is, 

is er nog geen eenduidigheid in het schrijven van uren. 

Verwerken tot prestatie-indicatoren 

In het standaard overzicht voor de productgroepverslagen vult de PGL het volgende in: 

• De verdeling van de onkosten over interne- en externe projectgebonden onkosten; 

• De brute toegevoegde waarde per medewerker; 

• De overhead per medewerker; 

• De totale overige kosten voor de groep; 

• De totale werkelijke loonkosten voor de groep; 

• De potentiele toegevoegde waarde van alle projecten van de groep; 

• De potentiele toegevoegde waarde van de overhead van de productgroepen; 

• De potentiele toegevoegde waarde van de overhead van de groep; 

De computer berekent: 

• De omzet; 

• De gecorrigeerde netto toegevoegde waarde; 

• De brute toegevoegde waarde; 

• Het verschil ; 

• De prognose van de netto toegevoegde waarde; 

• Winst/ verlies; 

• Het nog te factureren bedrag ; 
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• De verdeling van de netto toegevoegde waarde over de verschillende Product- Markt 

Combinaties; 

• De verdeling van de oorzaken van de verschillen tussen de netto- en brute toegevoegde 

waarde; 

• Het totaal van de overhead kosten; 

• De potentiele toegevoegde waarde; 

• De bijdrage van de netto toegevoegde waarde, overhead en verschil aan de potentiele 

toegevoegde waarde; 

• De portefeuille; 

• De prognose van de omzet; 

In het factuuroverzicht, bijlage 4, wordt het nog te factureren bedrag berekend 

De wijze van berekenen is niet zo duidelijk. 

Beoordelen van prestaties 

Het verslag bestaat uit het overzichtsblad, projectoverzicht en facturering. Bij de bespreking 

worden de posten doorgenomen en vergeleken met het doel. De directie heeft doelen 

gesteld ten aanzien van: 

• De omzet; 

• De kosten; 

• De netto- en brute toegevoegde waarde; 

• Het resultaat; 

• De prognose netto toegevoegde waarde; 

• Winst/ verlies; 

• De verdeling van de deelproducten over de netto toegevoegde waarde; 

• De bijdrage per medewerker aan de netto toegevoegde waarde en aan de overhead; 

• De verdeling van de oorzaken over het verschil tussen netto- en brute toegevoegde 

waarde; 

• De portefeuille 

• De verdeling van de netto toegevoegde waarde, verschil en overhead over de potentiele 

toegevoegde waarde. 

• De stand van de facturering 

Er zijn geen regelgrenzen gespecificeerd voor de afwijkingen van de doelen. 

Dit zijn niet alle doelen die in het beleid genoemd worden, de capaciteitsbezetting 

bijvoorbeeld wordt niet gemeten. Het is de bedoeling dat problemen tijdig gesignaleerd 
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worden zodat er nog ingegrepen kan worden. Er worden echter geen prognoses of trends 

bijgehouden om problemen aan te zien komen. 

Ana/yseren van de problemen 

De productgroepleider maakt bij het verslag een schriftelijke toelichting met een verklaring 

van de meest opvallende afwijkingen van de norm en de afspraken met betrekking tot de te 

nemen acties. De productgroepleider van M&T en TB maakt gebruik van een standaard lay

out bij de toelichting . Eerst wordt de omzet en de omzetprognose besproken. Daarna de 

facturering , deelproducten, productiecapaciteit, portefeuille, concurrentie analyse, projecten , 

acquisitieactiviteiten en het verloop van de winst- en verlies prognose. De toelichting is in de 

eerste plaats nog verklarend hoewel de productgroepleider zich er van bewust is dat naar de 

toekomst gekeken moet worden. Dit probeert hij in de toelichting tot uitdrukking te brengen. 

Bes/uiten tot ingrijpen 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk beschreven is, is het mogelijk dat een project een 

projectleider heeft, die niet tot de productgroep behoort. Het is nu niet duidelijk wat er met die 

scheiding van verantwoordelijkheden en bevoegdheden moet gebeuren. 

TV; de enige posten waarop productgroepniveau op bijgestuurd wordt, zijn acquisitie en 

facturering . Als de acquisitie op korte termijn problemen geeft, worden andere 

projecten naar voren geschoven of projecten in de pijplijn geactiveerd. Bij een 

factureringachterstand zal de productgroepleider de nog niet verzonden facturen 

verzenden . 

AO; de PGL maakt nog niet zelf de overzichten, dat doet het verantwoordelijke directielid. 

Bijgestuurd wordt op acquisitie en facturering. Bij acquisitie worden de acquisitie

activiteiten opgevoerd, soms gericht op een bepaald PMC. 

AN ; de PGL maakt nog niet zelf de overzichten, dat doet het verantwoordelijke directielid . 

Dit is beschreven bij Architecten Onderhoud. 

O; de productgroepleider stuurt bij op acquisitie en facturering. Dit gebeurt op dezelfde 

wijze als bij Architecten. 

TB en 

M&T; bijsturen gaat op dezelfde wijze als bij de andere productgroepen. 

Wanneer de directieleden een productgroepverslag maken, spreken ze dat niet door met het 

andere directielid. 
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Beschrijving evaluaties 

Na afloop van een project worden een interne en externe projectevaluatie gehouden. Zodra 

een offerte afgewezen is wordt een offerte- evaluatie gehouden. Deze evaluaties dienen 

vooral ter informatie en lering daarom wordt de regelkring niet volledig doorlopen. 

lnterne projectevaluatie 

Beschrijven proces 

De interne evaluatie is een standaardformulier, bijlage 6, waarin na afloop van een project de 

projectleider zijn oordeel geeft over de kwaliteit van het producU dienst. Het doel van de 

evaluatie is te leren voor andere projecten. Dit formulier wordt niet altijd ingevuld of wordt 

onvolledig ingevuld. 

Verzamelen van gegevens 

Nagegaan wordt of geleverd is wat in de offerte beloofd is en hoe de presentatie van het 

rapport is. Onder het kopje 'proces met de klant' wordt ingevuld of op tijd geleverd is, hoe de 

besluitvorming tot stand gekomen is en hoe de communicatie met de klant was. De totale 

budgetafwijking wordt uitgerekend waarbij de oorzaak toegelicht wordt. Daarnaast wordt 

gekeken of het project afgerond kan worden en of de facturering afgerond en goed verlopen 

is. Als er methoden vernieuwd of ontwikkeld zijn worden die in de evaluatie genoemd. Als 

laatste kan de projectleider aanbevelingen voor de toekomst doen. 

Externe projectevaluatie 

Beschrijven proces 

De externe projectevaluaties worden naar de opdrachtgevers gezonden, bijlage 6. Gevraagd 

wordt of ze een cijfermatig oordeel willen geven over ene aantal zaken. Het doel van het 

formulier is tweeledig: de positie van het bedrijf in de ogen van de markt bewaken en 

bewustzijn kweken bij de productgroepleider over eventuele negatieve punten. 

Verzamelen van gegevens 

In de enquete wordt eerst een oordeel over de uitvoering van de verschillende fasen van een 

project gevraagd: voldoen de fasen offerte, orientatie, uitwerking, afronding en nazorg aan 

de vraag van de opdrachtgever? Daarna komt het oordeel over de schriftelijke presentatie en 

de mondelinge toelichting. Waarna de accuraatheid en de alertheid van de dienstverlening 

volgen. Daarnaast hoort Bouwhulp graag hoe de kennis en vaardigheden van de 

medewerkers in de relatie tot de geleverde dienst beoordeeld wordt. Als laatste wordt een 
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oordeel gevraagd over de kosten/ kwaliteitsverhouding en de totale kwaliteit van de 

dienstverlening. 

Verwerken tot prestatie-indicatoren 

De beoordeling wordt gegeven in cijfers. Deze dienen tegelijk als prestatie-indicatoren. 

Beoordelen van prestaties 

Uit onderzoek is gebleken dat als mensen tevreden zijn een zeven gegeven wordt. Over het 

algemeen wil Bouwhulp een zeven scoren, met uitzondering van die punten waarin men wil 

uitblinken, daar wordt een acht verwacht. 

Ana/yseren van problemen 

Het systeem is nog niet lang ingevoerd. Er warden op dit moment nag geen conclusies aan 

de data verbonden. 

Externe offerte- evaluatie 

Beschrijven proces 

De offerte- evaluaties warden naar de aanvrager gezonden, bijlage 6. Gevraagd wordt of ze 

een cijfermatig oordeel willen geven over een aantal zaken. Het doel hiervan is te 

onderzoeken waarom een project afgewezen is. 

Verzamelen van gegevens 

De opdrachtgever wordt een oordeel over de uitvoering van de verschillende fasen van een 

offerte gevraagd: voldoen de fasen situatie beschrijving, vraagstelling en beoogd resultaat, 

werkwijze/ werkzaamheden en planning aan de vraag van de opdrachtgever? Vervolgens 

wordt het oordeel gevraagd over de presentatie van de offerte en de geboden kosten/ 

kwaliteitsverhouding. Als laatste wordt gevraag aan te geven welke collega-bedrijven offertes 

uitgebracht hebben en op welke punten, voorgestelde werkwijze, prijs of ervaring en 

deskundigheid, zij een beter aanbod gedaan hebben. 
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Analyse acquisitie en overhead 

Analyse acquisitie 

De acquisitieactiviteiten zijn onder te verdelen in: 

• Artikelen in tijdschriften; 

• Lezingen; 

• Mailingen; 

• Reflectie; (nieuwsbrief) 

• Klantencontacten ; (offertes): succesvol (opdracht) 

onsuccesvol (geen opdracht) 

Alleen van de klantcontacten is de relatie met de omzet te leggen, van de overige activiteiten 

is die relatie niet bekend. De klantcontacten hebben een projectnummer waarbij voor een 

succesvolle contact niet te achterhalen is hoeveel uren en onkosten besteed zijn aan het 

binnenhalen van de opdracht. De overige activiteiten hebben of een eigen projectnummer 

gekregen of vallen onder de overhead. Sommige budgetoverschrijdingen worden bewust 

gemaakt uit acquisitieoverwegingen. Dit wordt aangegeven met de verklaring van het 

verschil in netto- en bruto toegevoegde waarde. 

Met de huidige procedures en manier van meten is het niet mogelijk om een uitspraak te 

doen over de efficientie van de acquisitie. 

Analyse overhead 

Met de huidige manier van registreren is het niet mogelijk relaties te leggen tussen de uren 

op projecten geschreven en de uren op overhead geschreven. Er is nog geen eenduidigheid 

in het schrijven van uren op overhead. Zo hebben medewerkers overleg alleen. Exact biedt 

de mogelijkheid overhead onder te delen in een aantal subgroepen. Hier wordt niet door 

iedereen gebruik van gemaakt. 
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Knelpunten 

Bij 'beschrijven proces' 

A. De interne evaluaties worden niet altijd of onvolledig ingevuld doordat de discipline 

ervoor ontbreekt en het nut ervan is niet duidelijk is; 

Bij 'verzamelen van gegevens' 

B. Er is geen eenduidigheid bij het invullen van Exact doordat voor de randgevallen is niet 

duidelijk aangegeven wat er meet gebeuren omdat de directie zich er niet van bewust 

was; 

Bij 'verwerken tot prestatie-indicatoren' 

Bij 'beoordelen van prestaties' 

C. Er worden geen trends gemaakt of voorspellingen gedaan omdat er tot recent niet 

expliciet naar gevraagd is; 

D. Niet alle gestelde doelen worden gemeten, bijvoorbeeld acquisitie maar ook de 

capaciteitsbezetting doordat het systeem nog in ontwikkeling is en het nu opvalt als 

ontbrekend; 

E. Er zijn geen regelgrenzen voor de meeste doelen gesteld doordat het systeem nog in 

ontwikkeling is; 

F. Niet alle doelen uit het groepsbeleid komen terug in het productgroepbeleid omdat het 

opzetten van het beleid door de productgroepleiders nog een leerproces is bovendien 

weet de directie zelf nog niet precies wat ze hoe ze het beleid opgezet willen zien; 

G. Niet alle gestelde doelen staan in het beleid, hiervan was de directie zich nog niet bewust 

maar het beleid opstellen is nog in ontwikkeling; 

Bij 'analyseren van problemen' 

H. Analyse op productgroepniveau is bijna onmogelijk of tijdrovend dit komt door de wijze 

van urenboeking en rapporteren; 

I. Er is geen verband te leggen tussen de acquisitieactiviteiten en het effect ervan omdat er 

niet wordt bijgehouden hoe een opdrachtgever aan Bouwhulp komt; 

J. Bij de toelichting wordt veelal het gebeuren verklaard in plaats van te anticiperen op 

mogelijke problemen en acties te ondernemen om problemen te voorkomen of op te 

lessen. Dit komt omdat de mentaliteit nog met het systeem mee meet veranderen; 



Bouwhulp Groep 

Bij 'besluiten tot ingrijpen' 

K. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen niet altijd bij dezelfde persoon. De 

productgroepleider krijgt niet de zeggenschap over een ingehuurde projectleider uit een 

andere productgroep. Dit is niet echt een probleem en komt steeds minder voor; 

Een aantal knelpunten, F en G, heeft als gemeenschappelijke oorzaak dat het opstellen van 

beleid nog in ontwikkeling is. Een aantal knelpunten, C, Den J, komt boven doordat het 

systeem in ontwikkeling is en het nu opvalt dat die zaken ontbreken. 
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Bouwhulp Groep 
Op groepsniveau bestaan twee regelkringen: de financiele regelkring en de personele 

regelkring. 

Financieel verslag 

Beschrijven van het proces 

In deze regelkring worden de financiele geldstromen van de groep weergegeven. Het gaat 

hierbij om de resultatenrekening en de balans van de groep. 

Verzamelen van gegevens 

Alie binnengekomen rekeningen, uitgaande facturen , kostendeclaraties van de medewerkers 

en bankafschriften worden door de boekhouder geboekt. Hierop volgend houdt hij de 

debiteuren- en crediteurenadministratie bij . Voor de omzetberekening haalt de boekhouder 

uit de projectgroepoverzichten de mutatie onderhanden werk. Onderhanden werk is 

gedefinieerd als reeds geschreven uren en gemaakte onkosten die niet gefactureerd maar 

wel factureerbaar zijn. 

Verwerken tot prestatie-indicatoren 

De kosten- en opbrengsten zijn geordend in grootboekrekeningen. In de resultatenrekening 

zijn verschillende grootboekrekeningen ender algemene koppen samengevat. Op de balans 

is bij de verschillende posten onderscheid gemaakt naar de verschillende 

werkmaatschappijen en de groep. 

Beoordelen van prestaties 

Het financiele kwartaalverslag heeft een informatieve functie. 

Personeel 

Beschrijven van het proces 

Deze regelkring heeft betrekking op dezelfde processen als bij de projectvoortgang 

regelkring maar focust op de uurbesteding per medewerker. 

Verzamelen van gegevens 
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Alie gegevens die de basis van deze regelkring zijn, zijn door de medewerkers in Exact 

ingevuld. Dit is beschreven in hoofdstuk 3. 

Verwerken tot prestatie-indicatoren 

Van elke medewerker wordt jaarlijks een overzicht per kwartaal gemaakt. In dit rapport staat 

de tijdsbesteding in uren en percentages waarbij onderscheid gemaakt wordt naar: uren 

gerealiseerd, uren bruto toegevoegde waarde, overhead productgroep, studie groep/ 

algemeen, overhead groep, ziekteuren en uren afwezig. 

Beoordelen van prestaties 

Voor de bovengenoemde posten wordt aan het begin van het jaar een norm gesteld. In 

hetzelfde rapport staat een overzicht in uren en percentages van de afwijkingen van de 

norm. Bij de jaarlijkse functioneringsgesprekken warden deze rapporten besproken. Er zijn 

geen regelgrenzen voor de afwijkingen van de norm gesteld. 

Ana/yseren van prob/emen 

Het rapport wort gebruikt bij de functioneringsgesprekken. In die gesprekken warden 

eventuele problemen besproken. 

Besluiten tot ingrijpen 

Tijdens de functioneringsgesprekken warden mogelijke nieuwe afspraken gemaakt. 

Directie overleg 

Wekelijks komt de directie bijeen om de lopende zaken te bespreken. De punten zijn 

geordend naar de beleidsvelden zoals ze over de directieleden verdeeld is. 

Naast de lopende zaken als de projecten op groepsniveau wordt optelsom van de 

productgroepresultaten besproken. Ze is zich er van bewust dat de individuele 

productgroepverslagen besproken zou moeten worden. Dit gebeurt echter neg niet. 

Verder produceren ze de beleidsplannen op groepsniveau en zorgen ze ervoor dat de 

groepsdoelen vertaald warden in de productgroepbeleidsplannen. 
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Bij I age 4 Overzicht Lotus 

• Toelichting 

• Overzichtsblad 

• Basis werkblad 

• Projectoverzicht 

• Portefeuille en Acquisitie 

• Facturering 

Bijlagen 



»INTERN« 

PRODUCTGROEPVERSLAG JANUARI 1999 D.D.11-03-1999 

1. Omzet en prognose 

Omzet is _dit is _%van het doel. 
Winst is 
Oorzaken: 

dit is _%van het doel. 

Overhead __________ %. 

2. Factureren 

3. Deelproducten 

4. Overcapaciteit 

5. Verhouding netto TW/potentieel 

6. Projecten 

7. Acquisitie-activiteiten 

Nieuwe offertes: 

Lopende offertes: 

: / 

: / 
: f 

: f 



2 

8. Nieuwsbrief 

9. Mailing 



ALLEEN GELE VAKJES INVULLEN 

0: OVERZICHTSBLAD 

per maand 

1. OMZET EN TW 
Beheer Technisch 82 

Omzet 

rognose TW netto 
i nst/verl ies 
og te faktureren 

% TWnetto 

2. DEELPRODUKTEN 
B 

Tehuizen 
Kleine corporaties 

rote corporaties 
verigen 

erschil 

per kwartaal 

. TW bruto/medewerker 

Arie 
Peter en Berend 

Bert 
Gabor 

Jan+Sandra+Audre 

Totaal periode 

per kwartaal 

. OVERHEAD 
Beheer Technisch B2 

Carina 
Pieter 

Berend 
Peter 
Martin 
Arie 
Loes 

Gabor 
0 
0 

otaal,indien niet gespecificeerd 

Totaal periode 

Beheer Technisch (82) Datum: 10-May-99 



permaand 

netto/bruto 

n 

Totaal 

per maand 

B heerTech 

potentieel 

netto 



1: BASIS WERKBLAD Technisch Beheer 

(PMC:1abeheer; 2•a:.sislenti.;3-lldvin;4"'milieu) 



2. PROJEKTOVERZICHT Technisch Beheer 
Datum: 10-May 



3. PORTEFEUILLE EN AQUISISTIE Beheer Technisch (B2) Datum: 10-May-99 

~"~' 
Kans : rn:;;: Status Nummer Projektnaam Offerte Opdracht Rest prognose Offerte • kens TOTAAL 

1997 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 ? • .. 

14 H.fa,, ? ? .. 

15 
16 
17 
18 ?? +) * ,,, .. ? ? 

19 'i ...... h , ??Pi 

20 .. , + 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 .. 
29 Sill r+if? 
30 II 

31 

3~ 32 
33 '?• >, ). 34 ·<>< \ < )(?• '9/ ?i '<r•n··· 
35 ... 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 ,w 1\ 

45 
46 
47 

~ 
48 
49 ,,,} (' 

' 
{2 /:: :, ·:::: ,:,:::::::,:,:, '"'c'\tc/ 

50 .•• ... 
51 
52 
53 
54 ? 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

.. 

6;! 



4. FAKTURERING BOUWHULP Technisch beheer Datum 10-May-99 
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Bijlage 5 Gehanteerde begrippen en berekeningen 

• Begrippen 

• Schema kostenopbouw 

• Berekening projectadministratie 

• Berekening productgroepverslagen 

Bijlagen 



Gehanteerde begrippen 

Benodigd budget; 

Beschikbare budget; 

het bedrag dat nog nodig is om het project af te ronden. 

het bedrag dat, gezien de stand van een project, reeds 

uitgegeven had mogen worden. 

Brute toegevoegde waarde; alle uren die aan de projecten besteed worden. 

Budget; 

Te declareren uren; 

het bedrag waarvoor de opdracht aangenomen is. Dit is gelijk 

aan de som van het beschikbare budget en het benodigde 

budget. 

uren besteed aan een project waarvoor een opdracht gegeven 

is. 

Externe project geb. kosten; kosten aan derden die zijn ingehuurd ten behoeve van een 

project. 

Extern uurtarief; uurtarief van een medewerker dat aan een klant wordt 

doorberekend. 

Netto toegevoegde waarde; alle te declareren uren tegen extern tarief. 

(netto TW) 

Netto toegevoegde waarde; alle te declareren uren tegen extern tarief minus de onkosten 

(gecorrigeerd) van projecten die nog geen opdracht zijn. 

Omzet; 

Overschrijding; 

alles wat te factureren is. 

het verschil tussen de waarde van de opdracht en de som van 

de omzet van voorgaande jaren, de reeds geschreven uren en 

onkosten van dit jaar en de verwachte te schrijven uren en 

onkosten voor de rest van het project. 



Potentiele TW; 

Prognose netto TW; 

alle uren tegen extern tarief die op een productgroep 

geschreven worden. 

gecorrigeerde netto toegevoegde waarde plus de geplande 

uren die nog besteed gaan worden. 

Project gebonden kosten; onkosten ten behoeve van een project anders dan de 

uurkosten. 

Resultaat; 

Uurkosten; 

het verschil tussen de bruto toegevoegde waarde en de 

gecorrigeerde netto toegevoegde waarde. 

de kosten van een medewerker tegen extern uurtarief. 
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I 

80% 

80% 

83% Potentiele Toegevoegde Waarde 

Bruto Toegevoegde vVaarde 

Netto toegevoegde Waarde 

90% Kosten 

Loonkosten 

20% 

Overige 
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10% Winst 

10% 
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Berekeningen projectadministratie 

Totale verwachte kosten voor project= omzet vorig jaar en ervoor + 

Overschrijding 

(opdracht) 

Overschrijding 

(geen opdracht) 

Bruto Toegevoegde Waarde 

jaar aan een 

reeds geschreven uren in huidige jaar + 

reeds gemaakte onkosten in huidige jaar + 

verwachte te schrijven uren rest van project + 

verwachte te maken onkosten rest van project; 

= opdracht -

omzet vorig jaar en ervoor -

reeds geschreven uren in huidige jaar -

reeds gemaakte onkosten in huidige jaar -

verwachte te schrijven uren rest van project -

verwachte te maken onkosten rest van project; 

= - reeds gemaakte onkosten in huidige jaar; 

= alle uren tegen extern tarief die in het huidige 

project besteed zijn; 

Cumulatieve toegevoegde Waarde = bruto toegevoegde waarde; 

Netto Toegevoegde Waarde 

Toegevoegde Waarde 

(gecorrigeerd) 

(opdracht) 

Toegevoegde Waarde 

(gecorrigeerd) 

(geen opdracht) 

= omzet huidige jaar -

onkosten huidige jaar -

benodigd budget; 

= overschrijding + bruto toegevoegde waarde; 

= overschrijding; 



Gecorrigeerde Omzet 

waarde; 

(alleen bij opdracht) 

Portefeuille 

Nag te factureren 

Benodigd Budget TW 

project; 

Projectresultaat 

= onkosten volgens Exact + gecorrigeerde toegevoegde 

= rest prognose huidig jaar + 

offerte * kans + 

prognose volgend jaar; 

= balans vorig jaar + 

gecorrigeerde omzet -

stand factuur; 

= som van de te verwacht te schrijven uren voor rest van 

= gecorrigeerde netto toegevoegde waarde -

alle kosten zoals toegerekend is aan de productgroep * 

bruto TW project/ bruto TW productgroep 



Be re ken i ngen prod uctg roepverslagen 

Omzet 

Project Gebonden Kosten 

Gecorrigeerde Netto TW 

Brute Toegevoegde Waarde 

Verschil 

Prognose netto TW 

Neg te Factureren 

Verdeling over PMC 

Prognose 

onkosten; 

Potentiele TW 

Netto TW (%) 

waarde; 

Winst/ Verl ies 

= som van de gecorrigeerde project omzetten; 

= som van onkosten volgens Exact per periode; 

= som van gecorrigeerde netto TW per project; 

= omzet- project gebonden kosten; 

= som van brute toegevoegde waarde; 

= brute TW - netto TW 

= som van gecorrigeerde netto TW per project + 

som van benodigd budget TW per project; 

= som van neg te factureren per project; 

= som van gecorrigeerde TW voor PMC / 

totale gecorrigeerde TW voor productgroep; 

= gecorrigeerde omzet + neg benodigd budget uren en 

= netto toegevoegde waarde + 

verschil + 

overhead; 

= netto toegevoegde waarde I potentiele toegevoegde 

= gecorrigeerde netto TW -

totale werkelijke kosten* TWpot. , PG/ TWpot., Bouwhulp 



Bouwhulp Groep 

Bijlage 6 Evaluatieformulieren 

• Intern evaluatieformulier 

• Extern projectevaluatieformulier 

• Extern offerte-evaluatieformulier 

Bijlagen 



EV ALUATIEFORMULIER (ZIE VOOR TOELICHTING 'WERKWIJZE PROJEKTEV ALUTIE') 

Bedrijf 

Produktgroep 

Projektnaam 

Projektnummer 

Projektmedewerkers 

Datum evaluatie 

1. Oordeel over kwaliteit produkt/dienst 

2. Oordeel over proces met de klant 

3. Budget* 

Overzicht Offerte 

Honorarium 

Kosten (10%) 

Extemen (excl. 15%) 

Totaal (sub) 

Extra budget 

Totaal 

Realisatie Afwijking % 



Toelichting op afwijking %-
verdeling 

I. Proces met klant (onder toelichten) 

2. Interne oorzaken, 
- Produktontwikkeling, welke?(onder toelichten) 
- Produktieproces (werkmethode, data, samenwerking e.d.), wat? 

(onder toelichten) 
- Individueel leerproces, wie en wat? (onder toelichten) 

3. Wijze van budgetbewaking ofbudgetberekening (onder toelichten) 

Totaal 
100 

Toelichting: 

4. Administratief 

5. Aanvulling Naslag (opslaan op Netwerk zie bijgaand formulier) 

1. Zijn er werkmethoden vemieuwd of nieuw ontwikkeld? Zo ja welke? 

2. Zijn er data verzameld die voor de toekomst van belang kunnen zijn? Zo ja, welke? 



6. Aanbevelingen 

Welke aanbevelingen zijn er? 



EVALUATIE WERKZAAMHEDEN BOUWHULP GROEP B.V. 

Opdrachtgever 

Advies/dienst 

Projectomschrijving : 

Projectnummer 

Kwaliteitsaspecten van de geboden dienstverlening 

Bij de beoordeling van afzonderlijke aspecten kunt u gebruik maken van rapportcijfers op basis van een 10-
puntenschaal (1 t/m 10). 

1. De dienstverlening kent een aantal fasen/stappen. 
Wilt u per fase aangeven, in hoeverre de dienstverlening voldoet aan uw vraag. 

- Offerte 

- Orientatie op de haalbaarheid 

- Uitwerking 'plan van aanpak' 

- Afronding (eindrapport) 

- Nazorg 

2. Wat is uw oordeel over de schriftelijke presentatie (rapport/tekeningen) 

3. Wat is uw oordeel over de mondelinge toelichting op het advies/de adviezen? 

4. Wat is uw beoordeling over de accuraatheid van de dienstverlening? 

5. Wat is uw beoordeling over de alertheid van de dienstverlening (mate van bereidheid 
te helpen en de snelheid van de service)? 

6. Wat is uw beoordeling over de kennis en vaardigheid van de medewerkers in relatie 

tot de geleverde dienst? 

7. Hoe beoordeelt u de kosten/kwaliteitsverhouding van de dienstverlening? 

8. Wat is uw beoordeling over de totale kwaliteit van de dienstverlening? 

9. Opmerkingen: 

10. Graag een afspraak voor een gesprek 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 

Ja/Neen 



EVALUATIE OFFERTE BOUWHULP GROEP B.V. 

Opdrachtgever 

Advies/dienst 

Projectomschrijving 

Projectnummer 

Kwaliteitsaspecten van de aangeboden offerte 

Bij de beoordeling van afzonderlijke aspecten kunt u gebruik maken van rapportcijfers op basis van een 10-
puntenschaal (1 Um 10). 

1. De offerte kent een aantal fasen/stappen . 
Wilt u per fase aangeven, in hoeverre de offerte voldoet aan uw vraag of situatie. 

- Situatie - beschrijving 

- Vraagstelling en beoogd resultaat 

- Werkwijze/werkzaamheden 

- Planning 

2. Wat is uw oordeel over de presentatie van de offerte? 

3. Hoe beoordeelt u de geboden kosten/kwaliteitsverhouding? 

Scoring t.o.v. collega's/selectiecriteria 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Bij welke collega-bedrijven heeft u ook offertes aangevraagd? Op welke punten heeft het geselecteerde bureau een 
passender aanbod gedaan of beter voldaan aan uw criteria. 

Aankruisen wat van toepassing is 

4. De voorgestelde werkwijze 

5. De prijs 

6. Ervaring en deskundigheid 

Algemeen 

7. Opmerkingen 

8. Graag een afspraak voor een gesprek 

: 1e keuze 
: 2e keuze 
: 3e keuze 

□ 
□ 
□ 

Ja/Neen 



Bouwhulp Groep 

Bijlage 7 Uitwerking van voorstel 

• Projectkaart 

• Projectoverzicht 

• Productgroepverslag 

• .Analyses 

• Medewerkerskaart 

• Definities 

Bijlagen 



Projectbewaking extern project periode 

PRODUCTGROEP Bouwhulp Architecten 

NUMMER 
NAAM 
STATUS 
PMC 
HOOGTE BUDGET 
PROJECTLEIDER 

kans: 

offertehoogte 

controle budget 

2 1999 

LP7fopend project, AP=afgerond project, LO=lopende offerte, AO=an ezen offerte) 
( I =onderhoud, 2=renovatie, 3=nieuwbouw, 4=overig) 



Overzicht lopende externe projecten 2 

Projectleider Bert 

(I =onderhoud, 2=renovatie, 3=nieuwbouw, 4=overig) gerealiseerd inschatting afwijking 
hoogte v66r gerealiseerd benodigd t.o.v. waarvan 

PMC projectnr. naam budget 1999 1999 restbudget budget toegestaan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Totaal: 



Bou'Mtulp Arehltectan 

0: OVERZICHTSBLAD Bouwhulp Architecten 

per maand 

1. KERNCIJFERS 

Omzet 

Kosten 

Resultaat 

Totaal geschreven uren c"1em1an,n 

Te declareren uren c,,.,mtan,n 

Verhouding 

Onderhanden werk 

2. Resultaatanalyse 

Resultaat 

Omzet 

Projectgebonden kosten 

PG overhead kosten 

Groep overhead kosten 

Controle 

4. Prognoses 

portefeuille 

Tijdsbesteding 

Arie 

Audre 
Berend 
Bert 
Carina 
Jelle 
Kees 

Marcel 
Martin 
Peter 
Pieter 
Sandra 
Toon 



1: STANDAARD ANALYSES 

niet omzet bijdragend 
(tegen extern tarief) 

Acquisitie 

Productontwikkeling 

Procesontwikkeling 

Leerproces 

Kostprijs 

Externe oorzaken 

Overig 

Totaal 

Verdeling omzet over PMC's 

Onderhoud 

Renovatie 

Nieuwbouw 

Overig 

Totaal 

2 
Bouwhulp Architecten 

Bouwhulp Architecten 



Medewerker: Bert 



Bouwhulp Groep 

Defi n itities 

Omzet; 

Kosten; 

Resultaat; 

alles dat gefactureerd is in een bepaald jaar 

de onkosten en de uren zoals geschreven zijn op de projecten en de 

productgroep plus een aandeel in de kosten van de Bouwhulp Groep. 

De geschreven uren zijn vermenigvuldigd met het kostentarief. 

het verschil tussen omzet en kosten 

Onderhanden werk; alles dat al wel gefactureerd had kunnen worden maar dat nog niet 

gebeurd is. 



Bouwhulp Groep 

Bijlage 8 Voorbeeld checklist 

Bij lagen 



Bouwhulp Groep 

Vragenlijst ter tussentijdse evaluatie van een project 

Met betrekking tot de opdrachtgever: 
• Is het voor de opdrachtgever duidelijk wat hij wil? 
• Verandert hij zijn eisen? 
• Hoe ga je daar mee om? 
• Denk je dat de opdrachtgever straks tevreden is met het resultaat, de wijze waarop het 

resultaat tot stand is gekomen en het contact met jou als adviseur? 

Met betrekking tot technische aspecten: 
• Heb je problemen op technisch gebied? 
• Kan iemand je daarbij helpen? 
• Is het product vernieuwend? 
• Is het een nieuw product? 
• Wat moet daar nieuw voor ontwikkeld worden? 
• Hoe kan dat ook voor andere projecten gebruikt worden? 

Met betrekking tot medewerkers: 
• Hoe verloopt het contact met de medewerkers? 
• Zijn zij technisch zwaar (of te licht?) genoeg om dit project aan te kunnen? 
• Moet je met andere projectleiders vechten om de tijd van de medewerkers? 
• Zijn er mensen betrokken bij het project die dit soort werk nog nooit gedaan hebben? 
• Wat kunnen zij hiervan leren dat ook bij andere projecten gebruikt kan worden? 

Acquisitie : 
• Hoe past dit project in het acquisitiebeleid? 
• Is er een vervolgproject uit te halen? 
• Wat is daar voor nodig? 

Proces: 
• Hoe kan het proces waarmee het product tot stand komt, verbeterd worden? 
• Hoe kan daar bij andere projecten ook gebruik van gemaakt worden? 
• Wat moet er nieuw voor ontwikkeld worden? 
• Welke gebeurtenissen in vorige fases zijn positief of negatief van invloed op de huidige 

activiteiten? 
• Hoe loopt het project qua tijdsplanning? 

Budgetbewaking? 
• Is er een verschil tussen de bij de offerte berekende kostprijs en de vraagprijs? 
• Is de kostprijsberekening nog up-to-date? 
• Wat is er dan veranderd en waarom? 
• Zijn bepaalde personen meer bij het project betrokken dat zou moeten? 
• In welk stadium is dat? En waarom? 

Onderaannemers: 
• Zijn er onderaannemers betrokken bij het project? 
• Hoe verloopt het proces daarmee? 
• Voldoen zij aan de verwachtingen die ze in de offerte geschapen hebben? 



Algemene vragen: 
• Voorzie je nog moeilijkheden tot het eind van het project? 
• Wat zou je anders doen als je het project over mocht doen? 




