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Voorwoord 

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeeronderzoek, dat heeft plaatsgevonden ter afsluiting van mijn 

opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het onderzoek is uitgevoerd bij Hytop Hydrauliek BV in Sliedrecht en heeft geleid tot een structuur ter 

verbetering van de beheersing van nieuwbouwprojecten, met als een van de doelstellingen om de structurele 

levertijdoverschrijdingen aan te pakken. 

Het is een vaker gehoord probleem dat de uitvoering van projecten langer duurt dan men van tevoren had 

voorzien, en oak ik moet tot mijn spijt bekennen dat het me niet is gelukt het afstudeerproject binnen de 

'overeengekomen c.q. vastgestelde levertijd' af te ronden. 

In de eerste plaats bedank ik Wijnand Arkema voor het feit dat hij mij de gelegenheid heeft geboden mijn 

afstudeerproject bij Hytop uit te voeren. Tevens bedank ik alle medewerkers van Hytop voor de 

samenwerking in het afgelopen jaar en voor de gezellige afwisseling in de vorm van sportieve uitstapjes. 

Daarnaast wil ik de heren Verzellenberg en Kroep van de Technische Universiteit bedanken voor de kritieken 

die ze tijdens het onderzoek geleverd hebben. Hoewel de kritieken niet altijd even makkelijk waren, realiseer 

ik me dat ze gelukkig steeds opbouwend bedoeld waren, waardoor ik er veel van heb geleerd. 

Maikel Kokx 

maart 1999 
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Abstract 

It is concluded that Hytop is unable to sufficiently control projects in which hydraulic installations are being 

accomplished, resulting in structural exceeding of costs and delivery times. A control structure was developed 

to be able to control the aspects time and information from a general model, based on the fact that hydraulic 

installations are largely accomplished by producing and subsequently using documents. Instruments were 

developed to follow a general control cycle for both aspects and to create conditions to be able to do so. 
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Summary 

This report is the result of a graduation assignment that is carried out at Hytop, a company located in 

Sliedrecht. Hytop supplies the design, manufacture and servicing of hydraulic powerunits and entire driving 

systems for any conceivable application in for example shipbuilding, off shore and mobile industries. Part of 

the installations are manufactured for IHC Holland, Hytop's mother company that designs, builds and supplies 

capital goods and services for among others the dredging industry, shipbuilders and other civil engineering 

companies. Hytop originated after IHC purchased two separate hydraulics companies to reinforce it's 

hydraulics knowledge, Hytop and Hydrowega Holland. They amalgamated and moved to Sliedrecht. 

At Hytop the hydraulic installations are mainly accomplished by assembly of purchased parts. Some of these 

parts are standardised, lots of parts however must be manufactured by suppliers on Hytop specification. 

As well as designing and manufacturing complete installations (new as well as repeat orders), Hytop carries 

out service and repair activities to existing installations. Also spare parts are sold. All activities are carried out 

in a functional organisation, that consists of about 60 employees. Over the functional organisation a matrix 

organisation can be recognised, due to the fact that installations are accomplished in projects. The same 

(scarce) capacities can be active at several projects at the same time. 

In the graduation assignment a structure has been developed to improve the control of projects in which new 

hydraulic installations are accomplished . The objective is to decrease the amount of cost and delivery time 

exceeding. 

Problem situation 

Two years after the amalgamation, still a mix of procedures is present and even gaps in the chain can be 

recognised . Management has decided to initiate a project that should lead to a more structured and 

qualitative better organisation. Therefore, this graduation assignment is started on the basis of a rough 

problem definition in which is indicated to analyse the existing organisation (and) to detect problems and 

deficiencies. From interviews with employees, roughly the following problems appeared to be important. 

+ Departments seem to act as loose compartments. As a result, projects seem to go through the 

organisation as a black box. It is also stated that relevant project data are kept private. 

+ It lacks team spirit and discipline. People quickly tend to put their problems somewhere else and 

furthermore, one does regularly not keep appointments. 

+ A thread in communication and information is not present also. Transfers in projects leave a lot to be 

desired and furthermore projects are continuous performed arbitrarily. A clear project course does not exist. 

+ Standards are lacking . Often, one does not use standard components or drawings when developing and 

building installations. In every project again, that kind of things are left to the creativity of the people involved. 

+ The definition of tasks, responsibilities and competences is a problem field too. Often it is not clear 

what should be carried out by whom, and to what extent it should be done by that person. 
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♦ The last rough problem mentioned is the lack of good planning. Usually a planning is not present for a 

project, and if there is, the planning does not function as a real guide for the project. 

One has a feeling that pressure of time, inefficiency and cost and delivery time exceeding are clear results of 

the rough problems mentioned above. 

To get an objective confirmation, a more quantitative analysis has been made of the situation. For a large 

amount of projects an inventory has been made of the cost and delivery time exceeding . Especially the 

exceeding of personnel costs appeared to be considerable. These costs averagely exceed the calculated 

values with 40%. In this way over /500.000,- is spent more than calculated on the projects that have been 

carried out in a period of one and a half year. Besides the exceeding of costs, most projects have to contend 

with delivery time exceeding, varying from several days to many weeks. 

From the orientating phase the conclusion was drawn that Hytop is unable to sufficiently control projects. The 

assignment that is applicable to the remaining part of the study not surprisingly is formulated as follows: 

Develop a structure to project control that is suitable to Hytop. Furthermore a start must be 

made with the implementation of the developed structure. 

The objective of the structure to be developed is to decrease the amount of cost and delivery time exceeding. 

The structure will be applicable to projects in which new, non-routine hydraulic installations are accomplished. 

For the development of the structure, two important preconditions are taken into account. The functional 

organisation structure must be maintained and the structure must be in keeping with a running quality project 

to become ISO 9001 certified after a medium long period. 

Because project control encompasses a broad range of aspects, a more thorough demarcation to the 

assignment was made after a more detailed analysis of the existing situation. 

Approach 

The approach that is followed to accomplish the assignment's objective consists of the following steps : 

1. a more thorough description of the actual project control at Hytop; 

2. a detailed analysis of the problems occurring in the actual situation; 

3. the development of a suitable project control structure; 

4. the start of an implementation of the developed structure. 

Description of the actual project control at Hytop 

To describe the actual project control the proposal stage and the assignment stage are distinguished. In the 

proposal stage a hydraulic installation is developed and a calculation should be made to determine the cost 

price. It depends on the available amount of time to what extent details are made; usually customers want a 

proposal very quick. Therefore a proposal often contains not fully detailed information. 

As a part of the proposal a delivery time is determined . Often customers demand certain delivery time, and 

not rarely the delivery time is thus not based upon information from the several departments that are involved 

with the realisation of a hydraulic installation. Generally, only the production department is asked if production 
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is possible in a certain period. Other departments simply have to adapt. Besides, sometimes even delivery 

times of purchased parts are not taken into account. Not surprisingly, often the agreed delivery time does not 

appear to be achievable at all. 

When a customer places an order, after a period of time a project manager is appointed. He should be 

responsible for the project result, but not rarely however not even he gets detailed information or has to do 

much effort to get it. A project manager is not allowed to steer employees. 

When an order is placed, as soon as possible a work assignment is made, containing an overview of 

budgeted hours per department and activities to be carried out. However, usually no details are mentioned. 

On the work assignment only the final delivery time is reflected, so departments should first determine their 

own deadlines themselves, before subsequently meeting them. Not all departments actually determine 

deadlines and in general, departments do not solidly plan activities. Most departments do not keep an 

overview regarding the availability of capacities. 

To get somewhat insight in the multi-project situation, a weekly meeting is executed in which problems in 

running projects are being mentioned. 

Analysis of the problems regarding the actual situation 

To obtain insight in detailed problems regarding the actual situation, mutual consultation has taken place 

within a team consisting of 6 employees that reflect the goods flow of a hydraulic installation. An effect-cause

effect diagram was made to map the most important problems that are present in the actual situation . The 

problems were clustered into three problem areas: 

♦ Definition of tasks, responsibilities and competences. Since the amalgamation, tasks and functions 

have never been well defined at Hytop, what often leads to confusion. Also the function of a project manager 

is not well defined. In this way, too many people are engaged in aspects of project control. This leads to faulty 

steering of departments and to a lack of overview over the several running projects. 

♦ Information & communication. At Hytop it rather lacks information, so that persons involved are not well 

informed about a project's course. In the first place this is due to the fact that projects are insufficiently 

defined at the moment an order is placed, and furthermore badly transferred to the organisation. Also the 

current way of feedback leaves a lot to be desired, so that people do not always have up-to-date-information . 

As a consequence, the state of affairs of many projects is not clear and good overview lacks. 

• Planning. For most projects a good, reliable time planning is not made, in the first place due to the lack of 

a good and beforehand project definition. One does not well define what has to be done and when. Generally, 

only the final delivery date is taken into account. Therefore activities are usually carried out as soon as 

possible. Generally no time limits are made, so most activities are more or less without obligations. As a 

consequence, activities in a later stage have to be carried out 'ad hoc' to be able to accomplish projects in 

time as much as possible. Due to a quick but bad start, delivery times cannot be realised from the beginning . 

Due to the lack of insight and overview, too much is being reacted when something goes wrong, instead of 

anticipated in an earlier stage, when still something can be done about it. Not surprisingly, one is continuously 

overtaken by events. 
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• Finally a fourth area can be distinguished that is applicable to all of the other areas, standardisation. 

Projects are not carried out and controlled using standard procedures and instruments, and therefore people 

use their own ways and work according to their own ideas. 

As a result of problems that occur in certain projects, other projects might be infected and get problems too, 

due to the fact that different projects run parallel, using the same capacities. 

A more thorough demarcation of the assignment has been made. The developed control structure will be 

mainly focused on the problem areas information & communication and planning, that seem to be somewhat 

interdependent. Logically the focus is on the time and information aspect from a general control model. 

Developing a suitable structure for project control 

To develop a control structure for the situation at Hytop, two suitable general models from literature have 

been used. Moreover, use has been made of information from graduation reports in comparable situations 

and experiences from IHC Beaver Dredgers, an organisation comparable to Hytop. 

General model for the goods flow in engineer-to-order production 

Because hydraulic installations at Hytop are engineered-to-order, a general model for the goods flow in 

engineer-to-order production that is founded by Bertrand and others, is used. According to this model an ideal 

situation for hydraulic installations has been mapped; in fact this is the way in which installations should be 

accomplished. Chosen is to split up a hydraulic installation in it's subassemblies like power packs, piping and 

oil tanks. It is stated that each of these subassemblies can actually be accomplished independently, but not 

before the total hydraulic system has been designed. 

In the model, physical as well as non-physical goods flows are distinguished. In accordance with the model, 

physical accomplishment of a hydraulic installation is based on information too. At Hytop this information is 

mostly available as documents. Use has been made of this fact developing the control structure. 

General model for project control 

Because new hydraulic installations at Hytop are being 

accomplished within projects, a model for project control 

is used too. Within this model, five aspects are 

distinguished that influence the project result, time, 

money, quality, information and organisation. To entirely 

control a project, each of the aspects has to be 

controlled. For that, a control cycle must be gone 

through for each of these aspects. The cycle starts with 

the carrying out of activities on the basis of a plan or 

norms. Subsequently it is necessary to frequently record 

action 

record 
the state of 

aft'ain 

COf1'1)are 

Figure A: The control cycle [3] 

the state of affairs and to compare this to the plan, so possible deviations can be timely handled by steering 

(see figure A). 
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As mentioned before, the focus of a suitable control structure for Hytop is on the aspects time and 

information, that are shown to be mutual related. After all, time can only be planned properly when the applied 

subassemblies and the necessary documents of an installation are known. 

• The main objective of time control is to make sure projects are ready within agreed starting and ending 

times. For that purpose appointments must be made regarding capacity allocation. 

• The main objective of information control is to make sure the last valid 'truth' of a project is known and 

available continuously . Everything that is invented and realised should be recorded and all changes that 

occur during a project should be controlled and administered . 

To control the time aspect, a project is subdivided into phases and activities. To control the information 

aspect a hydraulic installation is subdivided into subassemblies and documents . These levels are 

represented in diagram form under here (see figures Band C). 

Project 

Phases 

A cti vities 

Figure B: Time aspect levels 

Hyd,aullc 
INtallatlon 

SubuNmbllH 

Figure C: Info rmation aspect levels 

As mentioned, use is made of the fact that physical accomplishment of hydraulic installations is based on 

documented information. Activities are either related to generating or using documents (see figure D). 

document generating In the study it is claimed that a plan should be made for each of both aspects' 
activities 

documents 

document using 
activities 

Figure D: Document related 
accomplishmen t 

levels. It is taken into account that a project in which a hydraulic installation is 

accomplished has a proposal and an assignment stage. Due to the risk that 

proposals will never be assigned to Hytop and due to the fact that things can 

easily change in the uncertain proposal stage, it is not recommended to spend 

too much time defining the underlying project's and installation's details in that 

stage. The necessary documents and activities should only be defined in detail 

when a proposal has really become an assignment. 

An important step to be able to control a project and that is too little structured in the current situation, is 

defining and planning a project. It is stated that, by taking enough time to bring about good project 

preparations by mutual consultation of people involved beforehand, misunderstandings in a (too) late stage 

can be prevented and an efficient realisation of hydraulic installations can be achieved . 
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That is why the developed structure is concentrated to the possibility of planning time and information as 

good as possible in the first place. In other words, the structure is concentrated to , as soon as possible: 

1. define and record what the hydraulic installation implies; 

2. define and record which documents are necessary to reach that; 

3. record when and by whom de defined documents will be made; 

4. record when, by whom and on the basis of which documents or information the physical realisation of 

an installation is carried out. 

Subsequently the progress of the activities mentioned at 3 and 4 has to be watched over as good as possible 

to be able to spot where problems might occur. Furthermore, people involved should be informed timely and 

sufficiently about the most up-to-date relevant information. 

In stru ments for project control 

To be able to actually follow the above mentioned steps, and thus following the control cycle for time as well 

as information control, several instruments have been developed: 

♦ Milestone planning. A milestone planning is used to graphically reflect time plans to all distinguished 

phases and important milestones in a project. The purpose is to get insight in the minimum needed 

throughput time. All data in this planning should be seen as hard target dates when making an activity 

planning later on . In the proposal stage Sales is responsible to make a reliable milestone planning. For that, 

all department managers must be consulted about the availability of capacities in certain periods. Also the 

Purchase department must be consulted in connection to the delivery times regarding purchased parts . 

After an order is placed, the project manager is responsible for the adaptation of the milestone planning to the 

possibly changed circumstances. Again , the department managers must be consulted. This definitive 

milestone planning is made in the project's kick off. 

• Activity planning. An activity planning is used to create clarity with regard to the carry out of activities as 

soon as possible . For every activity, the department manager involved fills out the executive, the estimated 

production time and the latest end date. Data from this planning can be used as input to the progress 

registrations and the capacity overviews . Furthermore, the planning can be used as a checklist to cross out 

activities that are already finished . The project leader could be consulted by a department manager when 

filling out the planning. Also data form the milestone planning and the calculation should be used. 

+ Progress registration. Progress registration is executed to get insight in a project's state of affairs, so 

possible deviations from planning can be spotted as soon as possible . In this way, timely steering measures 

can be taken. Every employee has his own registration form for the activities he has to carry out to all running 

projects . For each activity, the time already spent as well as an estimate of the percentage complete is 

recorded periodically. In this way can be determined how many hours will still be necessary to finish activities . 

Employees can register the progress themselves, although department managers are responsible to make 

feasible norms and furthermore to support if necessary. Deviations from the planning should be reported by 

the employee to the department manager who informs the project manager. 
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• Capacity overview. For each department a capacity overview should be kept up to create insight in the 

availability of capacities in the future time period. This insight is necessary to be able to make reliable 

appointments for the project, especially regarding throughput and delivery times. Imminent shortages or 

excesses can be anticipated early. The department managers are responsible for the overviews, that can be 

glanced through by Sales and project managers to get an impression of possibilities beforehand. Capacity 

overviews are periodically adjusted to the latest (planning) information. 

• Order form. An order form is used to define and make generally known the most important project 

information, as soon as possible after the moment a customer actually orders a new hydraulic installation. 

The salesperson involved fills out the form, on which the composition of the hydraulic installation as well as 

the budgeted hours are mentioned for every department. With the order form, people can already visualise 

the hydraulic installation. 

♦ Kick Off. In a kick off the transfer takes place from Sales to the remaining part of the organisation. In this 

meeting, relevant aspects of the hydraulic installation are explained by the salesperson. Furthermore, 

appointments must be made about the method by which the project is handled . In the kick off a definitive 

milestone planning and the document selection list are accomplished. That is why the department managers 

must be present. One is already being informed by the milestone planning from the proposal stage and by the 

order form . Mutual conferring is an important condition for the project success: motivation will increase and 

possible differences of opinion can be timely eliminated. Afterwards, all appointments are summarised in a 

report by the project manager. 

♦ Document selection list. A document selection list is used to define all documents that have to be 

produced in the project. All these documents are marked with a cross on a standard list that can be 

completed with specific documents. Documents to the several subassemblies are distinguished on the list 

where the project manager is responsible for. By making this list, a project is fully defined. Department 

managers that are present in the kick off are supporting to the accomplishment of the list. 

♦ Project evaluation. After a project has finished, a meeting is organised to obtain insight in the causes of 

either realisation of the project according to the plans or not. The meeting, in which all employees involved 

with the project are present, is led by the project manager and all important learning points are registered in 

an evaluation report. The most important objective of the evaluation is to gather learning points that can be 

used to improve carrying out following projects. In this way, continuous improvement is stimulated. 

♦ Alteration form. An alteration form is used to consequently record and feedback information when 

changes are made during a project. In this way the most up-to-date information is easily available at any time 

to everyone involved. In fact, everyone can propose and make a change, but only on the condition that the 

project manager and the department manager involved know about it, and furthermore give their approval. To 

keep an overview of all changes, the essential points are briefly listed on a separate form. 

All instruments are accompanied by a certain reporting . Most of this reporting should be put in the project file; 

the several departments however should keep up separate files, in which copies of these reporting are put. 

For project evaluation reports, a separate administration should be installed, so that reports to different 
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projects can be easily compared. Reporting with the progress registrations and capacity overviews are only 

being kept on the department concerned. 

Finally the project's course when successively using the instruments is represented in diagram in figure E. 

Also is indicated which reporting should be put in the central project file. 

Improvements 

mMC• mil•uon.e 
pl1nning pt"opoi.! ..... 

m,li!10lfito1~ 

mile1toM plannln1 
All out docu-nt 

H lec.tionht 

C==1 "••~<K"'"' 
-<::>- -·••= 

Figure E: A project's course, in accordance with the developed stnicture 

It is stated that a consequent and subsequent application of the described instruments to project control will 

lead to improvements compared with the current situation. By solving problems in the several problem areas, 

cost and delivery time exceeding can decrease indeed . As a matter of fact, application of the control structure 

will lead to: 

+ an increase of the surveyability of projects, due to the fact that all relevant matters are being recorded (as 

soon as possible) and because the state of affairs is available at all time; 

+ an increase of the insight in possibilities to make certain appointments; also because of the compulsory 

tuning by department managers the reliability of appointments will increase; 
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• an increase of the ability to spot problems as soon as possible and to a considered anticipation to it; 

♦ a decrease of the number of activities that have to be carried out ad hoc, because of the fact that 

everything that is known is planned, and because of an increase of the planning's reliability; 

• a decrease of the chance of misunderstandings to occur and, as a result, the chance of mistakes to occur; 

• an increase of the efficiency as a result of the above-mentioned improvements. 

Finally, the improvements mentioned above will lead to a situation in which the negative results of the 

problems will decrease too. As a result the exceeding of personnel costs and delivery times will decrease by 

the improvement of the project control. 

Implementation of the structure 

To really improve project control, the control structure has to be put in practice. Such implementation will 

have consequences to the existing situation and certain conditions will have to be taken into account. 

Consequences to the existing situation 

• After implementation of the control structure, it is sensible to change the existing work assignment to 

create additional value. By adding more specific information about documents that have to be used to 

physically realise a hydraulic installation, it can become an instrument for better steering of the departments. 

It might become an intermediary between the physical and non-physical goods flow of a hydraulic installation . 

Instead of issuing the work assignment as soon as possible, one should first take time to determine this more 

detailed information. 

• Also the weekly meetings in which all running projects are discussed should be changed when 

implementing the control structure. This meetings could be used as a possible occasion to carry out the kick 

off for little and non-complex projects. As a matter of fact, all project managers and department managers are 

already present in this meeting . 

• A part of the existing project file should be used for the control instruments' reporting. Furthermore a 

standard table of contents will make the file more orderly. Besides a more consequent and orderly use of the 

existing project file, a central evaluation administration should be made as well as separate department files 

to keep the control information . 

♦ By implementing the new structure, the responsibility of the total project result will be more focused on the 

project manager. This implies that he should become the central person during the entire project's course, 

and department managers should be accountable to him about possible deviations of the planning. 

Contents of the implementation 

♦ To implement the structure and to use the accompanying instruments, tools will have to be developed. 

For some of the instruments forms have already been made. The necessary information can be put down in 

writing or by word processing. Some of the instruments might even be automated in the future, especially 

instruments regarding time control. By appointing a new manager for the drawing department affinity with 

such automation is present, so a certain automation is made more accessible . 
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• A useful possibility to inform employees about the developed structure, is a handbook. A certain book is 

actually made, containing a written project control approach, detailed overviews of all instruments and the 

forms to be applied . Furthermore an example is given, based on data from a project that is really executed. 

• Besides reading a handbook, employees must get information and education on the structure. 

Subsequently a pilot project could be used to test the structure in practice. In this way, change can be 

surveyed well and possible practical problems can be handled without the whole organisation noticing. During 

the pilot project, periodical evaluations should take place to evaluate the results of the control structure. 

• To guarantee a good implementation, it should take place well co-ordinated. This co-ordination can be 

assumed by the work group that has actually been founded by the managing director to really improve the 

structural exceeding of delivery times. This work group is recommended to make use of the results of this 

graduation report. 

Expected costs and profits of the implementation 

The implementation of the developed structure will cost a certain amount of money. It is stated that the total 

costs will be about /70 .000,- at a rough estimate. To obtain these costs, the costs of all contents of the 

implementation that are mentioned above have roughly been estimated . Besides this non-recurring costs, 

structural costs will be made because extra time is needed to maintain the control structure. Because a 

practical test of the control structure has not yet taken place, it is difficult to make a reliable estimate of these 

costs. Most extra structural costs however will be due to structural kick off and evaluation meetings. 

Savings will be realised too. Although it is also difficult to reliably estimate the quantitative savings, they are 

expected to be considerable, certainly because of the present average personnel cost exceeding of 40%. 

Besides these cost savings, qualitative savings are expected. Customer satisfaction will increase when 

agreed delivery times are not structurally exceeded anymore. Furthermore, management has pronounced it's 

concern that customers might even decide to place their assignments elsewhere, when the structural delivery 

time exceeding does not decrease. 

From IHC Beaver Dredgers' experience can be concluded that implementation of a project planning system is 

worthwhile. IHC Beaver Dredgers declares to have saved lots of misery since their implementation, about a 

year ago. At a rough estimate this savings amount to four times the costs. 

From this experience, and from the fact that one will constant be overtaken by events when continuing the 

present method of project control, the conclusion may be drawn that implementation of the structure is 

worthwhile. Last but not least, ISO 9001 certification requirements do not even allow continuation of the 

actual method used . 

Conclusions and recommendations 

Conclusions 

Based on the results of the graduation assignment, the following is concluded. 

♦ It is necessary to decrease the structural exceeding of agreed delivery times. When nothing is done to 

improve the actual project control, one will be continuous be overtaken by events, with a real chance that 

customer's satisfaction will decrease as a consequence. Not surprising a work group has been founded that 

aims to really improve the delivery time reliability, also on the basis of this report. 
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• By implementing the developed structure for project control it is possible to solve problems in the existing 

situation. Among other things experience at IHC Beaver Dredgers has proved that the necessary rest en 

early insight, so lots of misery is saved. 

• With the developed structure all steps in a general control cycle are subsequently taken, so projects can 

be controlled as good as possible. This however does not automatically mean that those problems can be 

solved immediately too. Though it can be concluded that because of the insight also at Hytop extra time and 

rest can be created, so one can anticipate to certain problems. 

• The responsibility for the realisation of projects within budget must be centralised at one person, the 

project manager. This responsible is too much diffused in the present organisation . Nobody therefore is really 

talked about it if the project results are insufficient. There above, it leads to lack of co-ordination and chaos. 

• By taking enough time to define a project well before actually carry out activities, much time can be saved 

in a later stage. Now, one is inclined to carry out activities as soon as possible, Instead of making and 

working according to a sound project plan . This leads to ad hoc situations and insufficient clearness . Sayings 

like 'look before you leap' and 'the more haste, the less speed', seem to prove their meaning at Hytop. 

Recommendations 

• A change like the proposed implementation of the control structure does not come naturally and people 

should be convinced of the necessity. Subsequently, a decline of the structure's use after a certain amount of 

time must be prevented. Management commitment, and being open to ideas, questions and so on, is very 

important to keep employees motivated . 

♦ During and also after implementation of the new control structure, continuous improvement should be 

aimed for. Periodical evaluations should be executed to create collective learning and to check if the 

expected results are actually met in practice. Falling to old uses should be prevented by good communication 

and feedback between project managers and department managers, between department managers and 

employees or between any of them mutual. 

• Regardless of the position in the primary process, the department's importance should be of minor 

importance than Hytop's importance. Every department should contribute as many as possible to give the 

customer the things that are promised, at the moment it is promised. In a later stage, negative consequences 

are experienced when acting rather carelessly in an early stage. In fact, the various departments should 

consider the others as customers that must receive the necessary data at the desired moment. The 

importance of a good planning and a strict observance is emphasised once again. 

• To make sure a planning can be actually realised, one should be kept going on at observance of one's 

agreements. People's responsibility feeling can increase by it. 

• The selection of a project manager should take place, immediately after an order is placed . Dependent on 

the assignment, more or less time will have to be spent by this manager. 

• When customers desire additionals during a project, the consequences should be overlooked. When 

consequences for time and costs are present, the customer should pay a price for it. 

• After employing a new head of the drawing department and after buying software for project planning, one 

can determine to what extend the developed (time) control instruments could be computerised. 
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Although the developed structure is mainly concentrated on the mono-project situation , recommendations are 

made that have to do with the fact that Hytop actually can be characterised as a multi-project situation. 

• As much as possible should be done to make sure deviation of a plan does not infect other projects. It is 

recommended to give feedback to the department manager or the project manager involved as soon as 

possible . In this way, correct steering actions can be defined and carried out as soon as possible, too. 

• It will be impossible to realise the pursuit that projects do not influence each other in practice. The scarcity 

of capacities do simply not allow this . Therefore it is very important that agreements are made about the way 

priorities are given to the projects . 

• All project managers are responsible for their own projects' results . Obviously the chance of 

suboptimisation of the several projects is clear. However, it is very important to prevent that Hytop's 

importance will be at the expense of the project managers' importance. By having periodical project manager 

meetings, suboptimisation and conflicts might be prevented. 
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Leeswijzer 

Bij het lezen van het rapport zijn de volgende opmerkingen van belang . 

In de tekst wordt diverse malen verwezen naar geraadpleegde literatuur, waarvan een totaaloverzicht is 

weergegeven op bladzijde 54. Een verwijzing naar een vermelding uit dit overzicht wordt in de tekst 

weergegeven door het betreffende volgnummer in het overzicht tussen vierkante haken te plaatsen: [ ... ]. 

Tevens wordt in het rapport diverse malen verwezen naar bijlagen. Bij de nummering van de bijlagen is een 

relatie gelegd tussen de bijlage en het hoofdstuk waarin (voor de eerste keer) naar de bijlage wordt 

verwezen . De nummering bestaat uit het betreffende hoofdstuknummer, gevolgd door een volgnummer. Als 

gevolg van deze manier van nummeren ontbreekt dan ook bijvoorbeeld een bijlage 1. 

Als losse bijlage bij het rapport is een handboekje projectmatig werken gevoegd, waarin de ontwikkelde 

structuur wordt beschreven in de vorm van een praktische handleiding bij het uitvoeren van 

nieuwbouwprojecten . Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat in het boekje dan ook de situatie is 

weergegeven, zoals deze na invoering van de structuur zou bestaan, en niet zoals deze momenteel bij Hytop 

aanwezig is. Er wordt bijvoorbeeld vermeld dat "de aanpak wordt geschetst zoa/s deze wordt gehanteerd bij 

het uitvoeren van nieuwbouwprojecten voor hydraulische installaties" (zie bladzijde 3 in het boekje ); daarmee 

wordt dus de nieuwe situatie bedoeld. 
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Hoof dstuk 1 Hytop Hydrauliek BV 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van Hytop Hydrauliek BV, de organisatie waarbinnen het 

afstudeerproject heeft plaatsgevonden. Allereerst wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en de plaats 

binnen de moederorganisatie IHC Holland NV, een dochter van het aan de Amsterdamse beurs genoteerde 

IHC Caland NV. Vervolgens wordt de organisatie van Hytop Hydrauliek BV beschreven, waarbij aandacht 

wordt besteed aan de diverse producten en diensten en de organisatiestructuur. 

1.1 Ontstaansgeschiedenis 

Hytop Hydrauliek BV (in het vervolg Hytop genoemd) is ontstaan door een samenvoeging van Hydrowega 

Holland BV uit Oosterhout, Noord-Brabant en Hytop BV uit Numansdorp, Zuid-Holland . Deze samenvoeging 

kwam tot stand na een overname van beide bedrijven door IHC Holland NV. De reden van overname van 

beide bedrijven wordt hieronder uiteengezet. 

IHC Holland NV (IHC) is wereldwijd marktleider als leverancier van baggermaterieel. Als zodanig ontwerpt, 

bouwt en levert zij kapitaalgoederen en diensten voor de baggerindustrie. Daarnaast is zij actief op het 

gebied van andere industrieen, waaronder de alluviale mijnbouw, on- en offshore heibedrijven, rederijen, 

scheepswerven en aanverwante bedrijven. 

Een gedeelte van de toegepaste systemen in de producten van IHC bestaat uit hydrauliek. Al sinds geruime 

tijd voor de overname werd deze hydrauliek voornamelijk geleverd door Hydrowega. Om te voorkomen dat 

een groat gedeelte van de kennis van hydraulische systemen voor IHC-producten verloren kon gaan aan 

concurrenten, besloot IHC in 1992 dit bedrijf over te nemen. 

Om de aanwezige kennis van hydraulische systemen vervolgens te versterken werd in 1995 Hytop BV 

gekocht, dat zich richtte op een veelheid van industrieen. Korte tijd na deze overname, in het najaar van 

1996, zijn beide bedrijven letterlijk in elkaar opgegaan en verhuisd naar een modern pand in Sliedrecht. Ten 

tijde van de samenvoeging bestonden beide bedrijven uit ongeveer 25 werknemers . Na verloop van tijd 

hebben verscheidene werknemers Hytop verlaten, en zijn werknemers van buiten aangetrokken. Dit alles 

heeft geleid tot het huidige werknemersaantal van± 60. 

1.2 Hytop binnen IHC 

Zoals aangegeven , is Hytop ontstaan na een overname door IHC Holland NV. Dit is een volledige dochter 

van IHC Caland NV, de houdstermaatschappij van een internationale groep van industriele bedrijven die 

hoofdzakelijk werkzaam zijn als toeleverancier aan de offshore olie-industrie, de baggerindustrie en de 

scheepvaartsector. De positie van Hytop binnen het gehele concern is weergegeven in figuur 1.1 . Hoewel 

Hytop onderdeel uitmaakt van het concern, opereert zij - evenals een aantal andere business units - oak als 
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zelfstandige onderneming op de industriele markt. Hieraan ligt een deel van de filosofie van IHC ten 

grondslag . In het geval dat de baggerindustrie in sterkte afneemt, moet voldoende draagkracht overblijven 

om als IHC te kunnen overleven . 

Een van de doelstellingen van Hytop is dan ook om te streven naar een verhouding van ½ staat tot ½ 
tussen producten die voor IHC respectievelijk voor overige klanten bestemd zijn . Momenteel bestaat 

ongeveer 50% van de orderportefeuille echter nog uit opdrachten voor IHC. 
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Om een inzicht te krijgen in de omvang van IHC Caland NV, IHC Holland NV en Hytop is in tabel 1.1 

weergegeven wat de omzet en winst voor elk van deze organisaties in de afgelopen jaren is geweest. 

De winst van Hytop wordt negatief be"tnvloed doordat producten aan IHC Holland tegen kostprijs moeten 

worden verkocht. Op deze wijze is het voor IHC mogelijk (meer) concurrerende prijzen aan haar klanten af te 

geven. 

Tabel 1.1 Omzet en winst in 1996 en 1997 (gegevens in miljoenen guldens) 

1523,1 

450 

20,5 

93,2 

23 

0,007* 

1381,9 

550 

20,8 

* Opgemerkt moet warden dot de overnome in 1996 heeft bijgedrogen oan de geringe nettowinst von Hytop in dot joor. 

1.3 Producten en diensten 

117,3 

16,5 

0,6 

Als een van de grootste hydrauliek-leveranciers in Nederland houdt Hytop zich voornamelijk bezig met het 

ontwerpen, bouwen en in stand houden van hydraulische aggregaten en complete aandrijfsystemen . Deze 

kunnen bestemd zijn voor elk denkbare toepassing in de machine- en scheepsbouw, maar ook in de olie-, 

civiele-, automobielindustrie en andere industrieen. Een voorbeeld van een door Hytop geleverde toepassing 

is een hydraulische olifantenkantelaar ten behoeve van de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp (zie figuur 1.2). 

Deze olifantenkantelaar is een voorbeeld van een nieuwbouwinstal/atie. De belangrijkste andere producten 

en diensten die Hytop levert, zijn losse componenten en reservedelen en service- en 

reparatiewerkzaamheden. 

1.3.1 Nieuwbouwinstallaties 

De wijze waarop nieuwbouwinstallaties bij Hytop tot stand komen kan worden getypeerd als engineer-to

order. Naar aanleiding van een klantvraag wordt een hydraulisch systeem ontworpen, dat vervolgens wordt 

geproduceerd en, indien gewenst, tenslotte wordt 

ge"tnstalleerd. Het betreft voornamelijk klantspecifieke 

installaties die slechts eenmalig worden geproduceerd . 

De installaties die Hytop levert, worden samengesteld uit 

samengestelde onderdelen, die zijn opgebouwd uit losse 

componenten. Bij Hytop vindt voornamelijk de assemblage 

van de betreffende componenten plaats, die worden 

ingekocht bij derden. Hytop heeft dan ook geen eigen merk. 

Sommige componenten, zoals filters, motoren, stuurkleppen 

en pompen , kunnen rechtstreeks uit catalogi worden besteld. 

Hytop Hydrauliek BV 
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Andere onderdelen, zoals (staal}constructiewerk, oliereservoirs, cilinders en blokken, warden uitbesteed en 

geproduceerd aan de hand van specifiek tekenwerk . Voor constructiewerk en oliereservoirs wordt het 

tekenwerk meestal door tekenaars van Hytop gedaan . Voor cilinders en blokken gebeurt dit door de 

producent; wel warden deze tekeningen voor productie ter goedkeur aan Hytop gestuurd. Extern leidingwerk 

en elektrische bekabeling warden voornamelijk aangelegd door installateurs, onder regie van Hytop . 

Opgemerkt moet warden dat Hytop een kleine constructiewerkplaats heeft, zodat niet alle constructiewerk 

uitbesteed hoeft te warden. Bovendien kunnen eventuele aanpassingen daardoor zelf warden gedaan. 

1.3.2 Herhalingsopdrachten 

Aangegeven is dat de installaties over het algemeen eenmalig geproduceerd warden. Toch warden oak 

installaties ontwikkeld die vaker gebouwd moeten warden . Een duidelijk voorbeeld hiervan betreft 

raamcontracten, waarbij een klant een opdracht geeft voor een (groat) aantal dezelfde installaties. Deze 

warden later vervolgens stuk voor stuk - of met meerdere tegelijk - verspreid in de tijd op afroep besteld. 

Slechts bij de eerste van alle dezelfde installaties is dan in principe engineering- en tekeninspanning vereist. 

Op de verschillende afroepmomenten wordt geanticipeerd door alvast voor een aantal van dergelijke 

installaties de benodigde componenten te bestellen en op voorraad te houden . Men produceert dergelijke 

installaties oak vooraf, om eventuele capaciteitsoverschotten te kunnen benutten. Bovendien kan zo enige 

mate van seriematig werk warden bereikt, wat de efficientie ten goede komt. Hieraan zitten echter risico's 

verbonden . Het komt namelijk geregeld voor dat de klant bij een volgende afroep een kleine wijziging wenst 

ten opzichte van een voorgaande, ondanks het feit dat wordt uitgegaan van een 'standaard' product. 

Andere herhalingsprojecten komen zelden voor. Bij een nieuw, maar vergelijkbaar project, is altijd wel een 

wijziging aangebracht, bijvoorbeeld omdat klanten een aanpassing wensen, of omdat wijzigingen in 

technische mogelijkheden zijn opgetreden. De installatie blijft daarbij min of meer kenmerken van een 

prototype hebben, zodat alle fasen van het proces moeten warden doorlopen. 

1.3.3 Losse componenten en reservedelen 

Naast bovengenoemde complete nieuwbouwinstallaties levert Hytop losse componenten en reservedelen ten 

behoeve van installaties. Vele hiervan zijn handelsproducten die rechtstreeks bij een externe leverancier 

besteld kunnen warden. Het betreft vaak componenten ter vervanging van onderdelen van een 

oorspronkelijke hydraulische installatie. Hytop fungeert hierbij in feite als handelsonderneming. Het is oak 

mogelijk dat standaard componenten enige aanpassing behoeven, of als samenstelling geleverd dienen te 

warden . Dit gebeurt over het algemeen door de afdeling Productie & Assemblage. 

1.3.4 Service- en reparatiewerkzaamheden 

De laatste belangrijke dienst van Hytop die hier wordt genoemd, is het verzorgen van service- en 

reparatiewerkzaamheden . Hytop wordt voor dergelijke werkzaamheden ingeschakeld, wanneer voor 

hydraulische installaties onderhoudswerkzaamheden benodigd zijn of bij het optreden van storingen. Het 

werkgebied van de servicemonteurs van Hytop beslaat de gehele wereld . 
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Vooralsnog hebben de werkzaamheden slechts betrekking op installaties die oorspronkelijk ook door Hytop 

(of destijds door een van de beide fusiepartners) zijn geleverd. In de toekomst wil men zich met dergelijke 

werkzaamheden ook op niet-Hytop installaties gaan richten . 

1.4 De organisatiestructuur 

In voorgaande paragraaf zijn de belangrijkste producten en diensten van Hytop opgesomd. De organisatie 

waarbinnen Hytop haar activiteiten uitvoert, kan warden getypeerd als een lijnorganisatie. De functionele 

afdelingen die hierin warden onderscheiden, zijn weergegeven in figuur 1.3, het organogram van Hytop. 
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Sc~ Nj.M. ""1 D" p,ojoctan lr. 8. f'.ttt•n I. den Horand .. ~ Schleboo S.v.d.RH 

& Pr,,joc•- E.M. v.d. Eb J.O-• M. N01sent M. janssen 
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Figuur 1.3 Hytop Hydrauliek BV 

Lieren en Elektronische besturing, die weliswaar onder de afdeling Techniek warden weergegeven, zijn in 

feite zelfstandige onderdelen binnen Hytop. Zij zijn in principe verantwoordelijk voor het gehele verloop voor 

de totstandkoming van betreffende producten. Zowel lieren als elektronische besturing maken vaak deel uit 

van een complete hydraulische installatie. Lieren kunnen bovendien onafhankelijk van een installatie besteld 

warden . Aangezien Hytop zich wil profileren als organisatie die gespecialiseerd is in hydrauliek, geldt dit in 

principe niet voor de elektronische besturing . Bij de totstandkoming van de producten maken beide onder 

andere gebruik van faciliteiten en (productie)capaciteiten van Hytop. 

De totstandkoming van hydraulische installaties vindt projectmatig plaats . Wanneer een klant opdracht geeft, 

wordt dan ook een project(bege)leider aangesteld, die verantwoordelijk is voor het verloop van het project. 

Hytop Hydrauliek BY 5 



Afhankelijk van de grootte van het project is dit in principe een medewerker van de tekenkamer, ofwel een 

fulltime projectleider. Erg kleine opdrachten worden uitgevoerd zonder projectbegeleider. 

Gezien het feit dat meerdere projecten tegelijkertijd door de organisatie lopen, kan over de functionele 

afdelingen een matrixachtige opzet worden onderscheiden. Hierbij kunnen medewerkers van de diverse 

afdelingen op meerdere projecten tegelijkertijd worden ingezet. 
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Hoofdstuk 2 Uitwerking van de Afstudeeropdracht 

In dit hoofdstuk wordt allereerst weergegeven hoe de afstudeeropdracht vorm heeft gekregen, vanaf de 

eerste aanzet tot de opdrachtformulering. Aangegeven wordt wat de aanleiding voor Hytop is geweest voor 

een afstudeeronderzoek. Deze aanleiding vormt de basis van de oorspronkelijke opdrachtbeschrijving, die 

nader is uitgewerkt tot een concrete opdracht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de onderzoeksopzet die is 

gevolgd om de opdracht verder vorm te geven. 

2.1 Aanleiding tot het onderzoek 

Na de samenvoeging van Hydrowega Holland BV en het voormalige Hytop BV, is bij Hytop op 

organisatorisch gebied nag altijd een mix van procedures te herkennen. Bovendien zijn hier en daar de 

verschillende culturen van beide bedrijven nag herkenbaar. De bovenstaande mix leidt van tijd tot tijd tot een 

gebrek aan eenheid en soms blijkt zelfs dat in het gehele traject schakels ontbreken. Men heeft het idee dat 

deze effecten warden versterkt door de snelle groei die Hytop heeft doorgemaakt, zowel in omzet als in de 

organisatie. 

Dit alles is voor Hytop aanleiding geweest een project te initieren dat moet leiden tot een meer 

gestructureerde, en kwalitatief betere organisatie. Hytop heeft ervoor gekozen dit project te laten 

plaatsvinden in de vorm van een afstudeerproject door een student Technische Bedrijfskunde. 

Bovenstaande situatie heeft geleid tot de volgende opdrachtbeschrijving, die als uitgangspunt voor het 

afstudeerproject heeft gediend. 

Maak een analyse van de Hytop organisatie, de informatiestromen en de procedures. Signaleer 

eventuele problemen en tekortkomingen. Maak een voorstel tot verbeteringen. Maak een 

voorstel voor een plan van aanpak dat moet leiden tot een beter gestructureerde organisatie 

en op termijn de implementatie van een (gecertificeerd) kwaliteitssysteem. 
~ ,;_:,.' ·❖ >\:;::: -( ::: ::): 

2.2 Globale probleemanalyse 

Op basis van de genoemde opdrachtbeschrijving is het afstudeerproject van start gegaan. Hierbij is gebruik 

gemaakt van de werkwijze volgens het Tien-Stappen-Plan voor organisatie-adviesprocessen volgens 

Kempen en Keizer [7]. Allereerst zijn orienterende gesprekken gevoerd met achttien werknemers uit de 

organisatie om tot een beter inzicht van de betreffende situatie te komen . Mede op basis van de bevindingen 

uit deze gesprekken is vanuit de oorspronkelijke opdrachtbeschrijving een concrete opdrachtformulering 

opgesteld. 
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2.2.1 Orienterende gesprekken 

Aangezien de opdrachtbeschrijving betrekking heeft op de gehele organisatie, is ervoor gekozen met mensen 

van elke afdeling te spreken. Op deze manier is allereerst meer inzicht verkregen in de wijze waarop 

projecten bij Hytop in de huidige situatie tot stand komen. Daarnaast is een eerste indruk ontstaan van de 

aanwezige cultu(u)r(en) binnen de organisatie en van de ideeen en meningen van de betrokken werknemers 

over de opdracht. Tijdens de gesprekken is bovendien in grate lijnen naar voren gekomen welke punten 

binnen Hytop voor verbetering vatbaar zijn. Over het algemeen bleken de meningen van de verschillende 

mensen hierover overeen te stemmen. Met name de volgende punten spelen een duidelijke rol. 

♦ Er is binnen Hytop een 'hokjescultuur' aanwezig. Hiermee wordt bedoeld dat afdelingen min of meer 

functioneren als afgeschermde eilandjes. Activiteiten warden op een dusdanige wijze verricht dat projecten 

dikwijls als een soort black box door de organisatie gaan. De ene afdeling verricht haar activiteiten, sluit 'de 

doos' en schuift het project dan door. De volgende in de keten moet vervolgens 'de doos' weer openen 

enzovoorts. Ook gegevens met betrekking tot lopende projecten blijven vaak binnenskamers op de 

betreffende afdelingen en/of bij de betreffende personen. 

♦ Een hiermee samenhangend aspect is een tekort aan teamgeest en discipline bij Hytop. Aangegeven 

wordt dat mensen snel geneigd zijn problemen bij anderen neer te leggen, om er vervolgens niet meer naar 

om te kijken. Bovendien komt het geregeld voor dat afspraken niet warden nagekomen. Een goede 

teamgeest en discipline zijn echter enorm belangrijk om tot een verbetering van de huidige situatie te kunnen 

komen. 

• Het ontbreekt binnen Hytop aan een duidelijke rode draad op het gebied van de communicatie- en 

informatielijnen. Overdrachten binnen een project en koppelingen tussen de verschillende fasen in het traject 

laten te wensen over. Bovendien is het ordertraject onduidelijk; ondanks het bestaan van een 

conceptontwerp verlopen projecten in de organisatie voortdurend op verschillende wijzen. 

• Een vierde aspect is het ontbreken van standaarden op verschillende gebieden binnen de organisatie . Zo 

wordt bij Hytop vaak geen gebruik gemaakt van standaard componenten of tekeningen bij het ontwerpen en 

bouwen van installaties. Dergelijke zaken warden bij elk project overgelaten aan de 'creativiteit' van de 

betrokken personen. Ook het ontbreken van een eenduidig ordertraject is hiervan een voorbeeld. Maanden 

geleden is weliswaar een commissie opgericht om een standaard te ontwikkelen voor het toepassen van 

componenten, maar deze commissie is wegens tijdgebrek tot op heden niet tot duidelijke aanbevelingen 

gekomen. 

• Ook de afbakening van taken en verantwoordelijkheden is een probleemgebied. In grate lijnen is voor 

iedereen wel bekend wie wat zou moeten doen, ondanks dat dit nergens vastgelegd is. Vaak is echter de 

grens onduidelijk met betrekking tot wat nog bij iemands takenpakket hoort en wat bij een ander. Bovendien 

voeren mensen soms taken uit, die eigenlijk elders gedaan zouden moeten warden. Men voert dus taken uit 

die niet tot de kerntaken behoren, maar door tijdgebrek van anderen toch gedaan warden. Het komt voor dat 

Uitwerking van de Afstudeeropdracht 8 



dezelfde activiteiten op meerdere afdelingen verricht worden . Het komt echter ook voor dat onduidelijkheden 

in de afbakening ertoe leiden dat activiteiten juist niet verricht worden. 

• Om elk project goed te kunnen laten verlopen, is een goede planning onontbeerlijk. Vaak ontbreekt een 

dergelijke planning echter, of functioneert deze niet als interne leidraad voor een project. Het lijkt erop dat 

een planning dan slechts gemaakt wordt ter kennisgeving of ter eventuele informatie voor de klant. Bij het 

uitvoeren van projecten is vaak slechts de einddatum bij iedereen bekend. Deze wordt dan ook als richtlijn 

gehanteerd . Daarnaast wordt de voortgang van projecten door de organisatie niet goed beheerst en bij het 

afronden van een project wordt een evaluatie meestal achterwege gelaten, waardoor sprake is van een 

gering leerproces. 

De volgende aspecten kunnen min of meer als gevolg van bovenstaande punten worden beschouwd. 

• Op verscheidene afdelingen wordt onder grote tijdsdruk en onvoldoende efficient gewerkt. Dit uit zich 

onder andere in het verrichten van dubbel werk, dat nodig is om projecten goed af te kunnen ronden. Men 

holt achter de feiten aan, waardoor (overig) werk blijft liggen of ad hoc aanpassingen gedaan moeten warden. 

♦ Het komt veelvuldig voor dat projecten de afgesproken levertijd overschrijden, en dat de gemaakte kosten 

met betrekking tot projecten (te) hoog zijn. Dit laatste heeft tevens te maken met hoge kosten voor overhead, 

die aan een project toegerekend moeten worden. De overschrijding van doorlooptijden en levertijden heeft in 

veel gevallen ook een externe oorzaak. Leveranciers van componenten overschrijden vaak de door hen 

bevestigde levertijden . 

2.2.2 Overige gegevensbronnen 

Naast de orienterende gesprekken zijn ter informatie interne bijeenkomsten bijgewoond . Het betreft onder 

andere de stafvergadering en het wekelijkse werkoverleg, waarin de stand en de gang van zaken met 

betrekking tot de lopende projecten wordt besproken . Tevens is bedrijfsdocumentatie bestudeerd, zoals de 

middellange termijnvisie van Hytop, het financiele jaaroverzicht 1997 van Hytop en jaarverslagen van IHC 

Caland NV (1997) en IHC Holland NV (1996 en 1997). 

Bovendien is geprobeerd op een objectieve wijze de genoemde levertijd- en kostenoverschrijding te 

kwantificeren . 

Met betrekking tot de levertijd bleek het moeilijk betrouwbare kwantitatieve gegevens te achterhalen. In de 

geautomatiseerde orderadministratie, waarin gegevens met betrekking tot alle projecten warden 

geregistreerd, wordt meestal niet aangegeven op welke datum een project technisch gereed is . Bovendien is 

het mogelijk dat installaties in delen worden geleverd, waarbij de afzonderlijke delen een aparte levertijd 

hebben. Om toch een idee te krijgen van de mate waarin levertijdoverschrijdingen voorkomen, is voor de 

betrokken projecten de laatste factuurdatum van de totale installatie als leverdatum gekozen. De laatste 

factuur wordt na (technische} afronding van het project verstuurd. De gegevens zijn enigszins 

onbetrouwbaar, aangezien soms enige tijd voorbijgaat voordat de factuur verstuurd wordt. In het algemeen is 

dit echter hooguit twee weken . 
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De afgesproken leverdatum is afkomstig uit de opdrachtbevestigingen, waarin alle met de klant gemaakte 

afspraken over de installaties zijn vermeld. Opdrachtbevestigingen word en in de loop van een project aan de 

klant verstuurd. Het is niet bekend of tussentijds levertijdwijzigingen met de klant zijn overeengekomen; 

meestal wordt naar aanleiding van een dergelijke wijziging geen herziene opdrachtbevestiging geschreven. 

Het betreft dus in principe de oorspronkelijke leverdatum. De gegevens in tabel 2.1 hebben betrekking op een 

groat aantal in 1998 afgeronde nieuwbouwprojecten waarvan een opdrachtbevestiging kon warden 

teruggevonden. De projecten zijn geclusterd naar verkoopwaarde. Projecten op afroepbasis zijn hierbij buiten 

beschouwing gelaten. 

Tabel 2.1 Levertijdoverschrijding met betrekking tot afgeronde projecten 

68% 

37 

55% 

83% 

30 

33% 

75% 

35 

56% 

73% 

35 

52% 

De percentages zijn uitgedrukt ten opzichte van het totaal aantal afgeronde projecten. De gegevens tonen 

aan dat er inderdaad veelvuldig sprake is van levertijdoverschrijdingen. Oak naar aanleiding van het 

wekelijks werkoverleg kan dit beeld warden bevestigd. Veelvuldig moet daar warden onderkend dat de 

gewenste levertijd niet haalbaar blijkt te zijn. Dit geldt voor de levertijd die met de klant is afgesproken, maar 

daarnaast oak voor afspraken over interne levertijden. 

Oak zijn kwantitatieve gegevens met betrekking tot kostenoverschrijdingen bij projecten achterhaald . Van de 

betreffende projecten is een vergelijking gemaakt tussen de voorcalculatie en de werkelijk gemaakte kosten . 

Het betreft alle nieuwbouwprojecten (inclusief projecten op afroepbasis) waarvan afronding heeft 

plaatsgevonden vanaf periode 1 van 1997 t/m periode 6 van 1998 (anderhalf jaar), en waarvan bovendien 

een (betrouwbare) voorcalculatie beschikbaar is. Zo zijn 89 van de in totaal 184 afgeronde projecten in de 

beschouwing meegenomen. Een nadere beschouwing toont aan dat deze helft van het totaal aantal projecten 

oak ongeveer de helft van de totale verkoopwaarde vertegenwoordigt. 

In tabellen 2.2 en 2.3 zijn de kostenoverschrijdingen voor deze projecten weergegeven, waarbij alle projecten 

zijn geclusterd naar grootte in verkoopwaarde. Er is daarbij onderscheid gemaakt naar personeelskosten 

(urenkosten) en kosten voor gebruikte materialen en diensten (materialen). Bovendien is aangegeven wat het 

gevolg van beide is voor de overschrijding van de totale voorgecalculeerde kosten. 

Tabel 2.2: Aantal projecten waarbij overschrijdingen van kosten zijn opgetreden 

aantal percentage aantal percentage aantal percentage aantal percentage aantal percentage 

21 51% 13 76% 16 80% 8 73% 58 65% 

11 27% 10 59% 8 40% 5 45% 34 38% 

13 32% 11 65% 14 70% 7 64% 45 51% 

De gegevens zijn uitgedrukt in aantallen. De percentages zijn uitgedrukt ten opzichte van het totaal aantal 

afgeronde projecten binnen het betreffende verkoopwaardebereik. 
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Tabel 2.3: Overschrijding van kosten als percentage van de voorgecalculeerde kosten 

9.802 

6% 

-9% 

-6% 

98.200 

67% 

2% 

11% 

1.956 

-83% 

-85% 

-79% 

50.399 

--4 1% 

-2-4% 

-25% 

33.947 

28% 

-1% 

3% 

462.904 

33% 

-2% 

2% 

20.000 

-72% 

-55% 

-57% 

150.9-47 

-67% 

-5-4% 

--47% 

90.280 

40% 

-1% 

4% 

Een negatief percentage geeft aan dat in werkelijkheid minder kosten zijn gemaakt dan vooraf is 

gecalculeerd . Vanwege de grootte is tabel 2.3 in twee delen gesplitst; met een pijl is dit weergegeven . 

Bij een nadere beschouwing van de projecten, waarbij de werkel ijke (uren)kosten minder bedragen dan 

vooraf is gecalculeerd, blijkt het voornamelijk projecten te betreffen waarbij meerdere dezelfde installaties zijn 

geleverd . Dit duidt op routine- c.q. herhalingsopdrachten. Geconcludeerd kan dan oak warden dat de 

overschrijding van uren voornamelijk plaatsvindt bij niet-routinematige nieuwbouwprojecten . 

Uit de tabellen blijkt dat de overschrijding van de totale gecalculeerde kosten over het algemeen beperkt bl ijft, 

doordat de kosten voor materialen gunstig uitvallen. Toch zou de overschrijding van de totale gecalculeerde 

kosten sterk kunnen afnemen, wanneer oak de overschrijding van de gecalculeerde urenkosten zou dalen . 

Wanneer de overschrijdingen van de voorgecalculeerde kosten tenslotte in geld warden uitgedrukt, blijkt dat 

de beschouwde projecten totaal een bedrag van /340.356,- meer aan personeelskosten , /89.016,- minder 

aan materiaalkosten en dus in totaal /252.575,- meer gekost hebben dan vooraf is gecalculeerd . 

Wanneer verondersteld wordt dat de gemiddelde overschrijding bij de overige projecten hetzelfde beeld 

geeft, zouden deze bedragen nag eens verdubbeld kunnen warden, vanwege het feit dat de beschouwde 

projecten ongeveer de helft van de totale verkoopwaarde vertegenwoordigen (zie oak bladzijde 10). De totale 

overschrijding van de gecalculeerde kosten bedraagt dan ongeveer /500.000,- . 

Geconcludeerd wordt dan oak dat er aanzienlijke besparingen kunnen warden behaald, door een betere 

beheersing van de situatie. 

2.2.3 Opdrachtformulering 

Na bovenstaande globale analyse zijn de bevindingen aan alle betrokkenen gepresenteerd tijdens een 

terugkoppelingsbijeenkomst. In een discussie zijn onduidelijkheden en mogelijke tegenstrijdigheden aan de 

orde geweest. Vervolgens is een visie geformuleerd die door iedereen werd onderkend en aanvaard . De kern 

hiervan is dat het binnen Hytop ontbreekt aan een duidelijke, vastgelegde, algemeen gehanteerde structuur 
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op een aantal gebieden. Het betreft met name communicatie, taken en verantwoordelijkheden, het 

ordertraject en de planning van projecten. 

Het afstudeerproject moet zorgen voor verbeteringen in de huidige structuur met betrekking tot de 

totstandkoming van hydraulische installaties. Er is dan ook een opdrachtformulering opgesteld die hieraan 

beantwoordt. Ook hierover is tijdens de terugkoppelingsbijeenkomst algemene overeenstemming bereikt. 

Gedurende het project is de terminologie in de formulering echter nog aangepast, zodat de 

opdrachtformulering als volgt luidt. 

rojectbeheersing en zorg 

Het doel dat met de invoering van de structuur voor projectbeheersing dient te worden bereikt is een 

verlaging van de kosten- en levertijdoverschrijdingen. 

Afbakening van het probleemgebied 

Bij het ontwikkelen van de structuur wordt aandacht besteed aan de nieuwbouwprojecten waarbij 

hydraulische installaties tot stand komen (zie 1.3.1, bladzijde 3). In principe wordt slechts gekeken naar elk 

afzonderlijk project, dat wil zeggen de monoprojectsituatie. Hierbij wordt uitgegaan van de gedachte dat de 

multiprojectsituatie bij Hytop niet beheerst kan zijn, zonder dat eerst de onderliggende projecten beheerst 

zijn . Toch is de multiprojectsituatie bij Hytop van dien aard dat er niet zomaar aan voorbij gegaan kan 

worden. Aile verschillende projecten !open tegelijkertijd en worden door dezelfde schaarse capaciteiten c.q. 

personen uitgevoerd. Het is daarom onmogelijk de afzonderlijke projecten geheel losstaand te beschouwen. 

De opdrachtformulering, dat wil zeggen de beheersing van projecten, kent vele aspecten. Deze worden in 

een later stadium nader beschreven. Pas na een meer gedetailleerde analyse van de bestaande situatie zal 

dan een verdere afbakening plaatsvinden van de aspecten die in het kader van dit onderzoek zullen worden 

aangepakt (zie 3.2.2, bladzijde 22). 

Randvoorwaarden 

In het onderzoek moet rekening worden gehouden met twee belangrijke randvoorwaarden. 

♦ De bestaande, functionele organisatiestructuur dient zoveel mogelijk gehandhaafd te blijven. Binnen deze 

structuur zijn de functionele afdelingshoofden hoofdverantwoordelijk voor het product en voor de 

aansturing van de medewerkers op de betreffende afdeling; dat moet zo blijven . 

+ De ontwikkelde structuur moet stroken met een overkoepelend kwaliteitsproject dat Hytop onlangs heeft 

ge'fnitieerd om op middellange termijn een gestructureerd en gecertificeerd kwaliteitssysteem te kunnen 

implementeren. Er wordt in dat project een stappenplan gevolgd om uiteindelijk een ISO 9001 certificering 

te kunnen behalen . In bijlage 2.1 is beknopt aangegeven wat het kwaliteitsproject in grote lijnen inhoudt 

(zie bladzijde 56). 

Uitwerking van de Afstudeeropdracht 12 



--------------------~~1.!,!.2!:-
2.3 Onderzoeksopzet/plan van aanpak 

Na de terugkoppeling, waarbij in feite de opdracht voor het diepteonderzoek is geformuleerd, is het 

afstudeerproject verder vormgegeven. Onderstaand is het plan van aanpak beschreven, dat daarbij is 

gevolgd . Na een gedetailleerde analyse van de situatie is een oplossing ontwikkeld, waarmee bestaande 

knelpunten kunnen warden weggenomen. De volgende concrete stappen zijn daarbij gezet: 

I. nadere beschrij · g van de huidige situatie voor beheersing rojecten; 

2. detailanalyse va lpunten in de huidige situatie; 

3. ontwikkeling van een geschikte structuur voor projectbeheersing; 

4. aanzet tot implementatie van de ontwikkelde structuur. 

Adl) nadere beschrijving van de huidige situatie voor beheersing van projecten 

Het doel van de afstudeeropdracht is het ontwikkelen van een structuur, waarmee projecten beter beheerst 

kunnen verlopen. Om verbeteringen te kunnen bewerkstelligen, zal allereerst bekend moeten zijn hoe 

projecten in de huidige situatie tot stand komen en warden beheerst. Er is dan oak een beschrijving gegeven 

van de bestaande situatie, die in kaart is gebracht na gesprekken met betrokken werknemers, door inzage in 

documenten en door observatie. 

Ad 2) detailanalyse van knelpunten in de huidige situatie 

Het afstudeerproject is gestart met een algemene probleemstelling. De orienterende gesprekken hebben 

gediend om een eerste richting te geven aan het project. Een verdere detaillering van de problemen moet 

echter nag plaatsvinden om te bepalen op welk(e) projectbeheersaspect(en) de nadruk zal liggen. Dit is 

gebeurd als onderdeel van het diepteonderzoek, in een werkgroep bestaande uit zes medewerkers van 

Hytop en de student. De zes betrokken medewerkers vertegenwoordigen de goederenstroom voor de 

totstandkoming van een hydraulische installatie bij Hytop. Het zijn een medewerker van 

Calculatie/Werkvoorbereiding, het hoofd Engineering, het hoofd Tekenkamer* , het hoofd lnkoop, het hoofd 

Productie en het hoofd Service. 

Een van de redenen voor een dergelijke werkgroepopzet is het belang van draagvlak binnen de organisatie. 

Een uitgangspunt van het onderzoek is dan oak dat medewerkers moeten warden betrokken bij het project, 

in dit geval door participatie. Een andere reden is het gegeven dat op deze manier de mogelijkheid wordt 

gecreeerd gezamenlijk tot inzicht en overeenstemming te komen over de tekortkomingen binnen de huidige 

organisatie. De eerste bijeenkomst van de werkgroep heeft plaatsgevonden in mei 1998, waarna periodiek 

een aantal andere bijeenkomsten heeft plaatsgevonden. 

'' Na een aantal werkgraepbijeenkamsten hee~ het hoofd Tekenkamer he/aas antslag genamen bij Hytop. In overfeg is besloten een andere werknemer van de 

tekenkamer (tevens projectbegeleider) bij de werkgraep te betrekken. 
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Ad 3) ontwikkeling van een geschikte structuur voor projectbeheersing 

Wanneer bekend is hoe projecten op dit moment warden beheerst, en welke problemen daarbij in detail een 

rol spelen, wordt een geschikte beheersstructuur ontworpen. Deze zal erop gericht zijn, de betreffende 

problemen zoveel mogelijk op te lossen. 

De basis voor de structuur zal liggen in een duidelijk ordertraject, dat wil zeggen de wijze waarop en volgorde 

waarmee projecten door de organisatie lopen. Zander hier een goed beeld van te hebben, kunnen projecten 

niet goed beheerst warden. Tijdens de orienterende gesprekken is gebleken dat hierover in de organisatie 

nag de nodige onduidelijkheid bestaat, en dat een vastgelegd traject ontbreekt. 

Wanneer het ordertraject in kaart is gebracht en vervolgens een nadere afbakening van aspecten heeft 

plaatsgevonden, waaraan binnen het afstudeerproject aandacht zal warden besteed, warden instrumenten 

ontwikkeld om de beheersing van het traject vorm te geven. Bij deze stap wordt tevens aangegeven tot welke 

verbeteringen de toepassing van de instrumenten zal leiden ten opzichte van de huidige situatie. 

Bij het ontwikkelen van de instrumenten is naast een werkgroepopzet gebruik gemaakt van een aantal 

andere methoden. In de eerste plaats is literatuur geraadpleegd met betrekking tot projectmanagement. Er is 

algemene projectmanagementliteratuur bestudeerd, en tevens is gebruik gemaakt van afstudeerprojecten in 

soortgelijke situaties [5, 9]. Binnen de bestudeerde literatuur zijn twee algemene modellen geselecteerd. 

Mede op basis van specifieke eigenschappen van Hytop zijn deze modellen gebruikt om tot een geschikte 

oplossing te komen. 

Tevens is bij IHC Beaver Dredgers, een zusterbedrijf van Hytop dat in een vergelijkbare situatie verkeert, 

gernformeerd naar de manier waarop zij projecten behandelen en beheersen. Daartoe heeft een gesprek 

plaatsgevonden met het hoofd van de afdeling Projecten. Een beknopte weergave van de betreffende situatie 

is opgenomen in bijlage 2.2. Een belangrijke conclusie, waar oak voor Hytop het nodige van geleerd kan 

warden, is dat sinds de invoering van een planningssysteem bij Beaver Dredgers meer en tijdig inzicht, maar 

oak meer rust in de organisatie aanwezig is . Sinds de invoering is naar eigen zeggen dan ook de nodige 

ellende bespaard gebleven. 

Ad 4) aanzet tot implementatie van de ontwikkelde structuur 

Nadat een geschikte beheersstructuur is ontwikkeld, zal deze vervolgens in praktijk moeten warden 

toegepast om de bestaande knelpunten daadwerkelijk weg te nemen. Gezien de tijd is het niet mogelijk 

gebleken de structuur tijdens het afstudeeronderzoek te implementeren. Wei wordt een aanzet hiertoe 

gegeven, waarbij onder andere wordt aangegeven wat de consequenties zullen zijn voor bestaande zaken, 

wat belangrijke voorwaarden zijn voor de invoering, wie waarmee belast zal moeten zijn en dergelijke. Als 

praktisch hulpmiddel is bovendien een handboekje projectmatig werken samengesteld, waarin de 

ontwikkelde structuur overzichtelijk is beschreven. 

De eerste en de tweede stap zijn gedeeltelijk parallel verlopen en hebben gediend als basis voor stap 3. De 

resultaten van beide stappen warden in hoofdstuk drie weergegeven. De uitwerkingen van de derde en de 

vierde stap zijn ondergebracht in hoofdstuk 4 respectievelijk hoofdstuk 5. 
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Hoofdstuk 3 Huidige Situatie voor Projectbeheersing 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de huidige situatie met betrekking tot de beheersing van 

projecten bij Hytop. Twee zaken warden daarbij onderscheiden . Allereerst wordt een weergave gegeven van 

de wijze waarop projecten beheerst warden. Vervolgens wordt aangegeven welke knelpunten daarbij een 

belangrijke rol spelen. 

3.1 Projectbeheersing bij Hytop 

Hieronder wordt beschreven hoe nieuwbouwprojecten in de huidige situatie van Hytop de organisatie 

doorlopen en warden beheerst. Er wordt daarbij beschreven hoe (op de verschillende afdelingen) rekening 

wordt en/of kan warden gehouden met de beschikbare capaciteiten bij het realiseren van de projecten. 

3.1.1 Offertestadium 

Wanneer een klant een aanvraag doet voor een hydraulische installatie, warden op basis van wensen en 

eisen van de klant {het bestek) technische specificaties opgesteld door Engineering. De betreftende verkoper 

levert het bestek aan Engineering. De technische specificaties warden door de afdeling 

Calculatie/Werkvoorbereiding gebruikt om een (voor)calculatie te maken. Wanneer beperkte capaciteit en tijd 

beschikbaar is, gebeurt dit ook door de verkoper zelf. Seide zaken moeten ofticieel plaatsvinden alvorens 

een ofterte kan warden aangeboden aan de klant, omdat daarmee de verkoopprijs van de betreftende 

installatie kan warden vastgesteld. Voor een gedegen en volledig gedetailleerde offerte zijn echter minimaal 

enkele weken benodigd. De markt eist meestal echter een kortere termijn, van gemiddeld maximaal een of 

twee weken . Gevolg hiervan is dat oftertes vaak niet volledig gedetailleerde gegevens bevatten. Wanneer 

een offerte uiteindelijk opdracht wordt, moet hieraan dan nog de nodige aandacht warden besteed. 

Een belangrijk onderdeel van de offerte betreft (naast de verkoopprijs) de levertijd van de installatie. Vaak 

wordt deze door de klant opgelegd c.q. geeist. Dit geldt voornamelijk wanneer de klant niet ook de 

eindgebruiker is van het product, maar de installatie inbouwt in een grater geheel. Aan de planning die 

bijvoorbeeld een scheepswerf hanteert voor het bouwen van een schip is vaak niet te tornen . Deze moet als 

gegeven warden beschouwd, waarbij de uiterlijke leverdatum voor de hydraulische installatie reeds vastligt. 

Maar ook in verband met de concurrerende markt moet vaak aan erg korte levertijdeisen warden voldaan om 

opdrachten binnen te kunnen slepen. 

Door Verkoop wordt met de afdeling Productie & Assemblage overlegd, of het mogelijk is in een bepaalde 

periode te produceren. Wanneer dat het geval is, wordt de levertijd vastgesteld. Meestal wordt geen rekening 

gehouden met capaciteiten op afdelingen als Engineering, Tekenkamer en Werkvoorbereiding, terwijl dat 

afdelingen zijn waar niet snel extra capaciteit kan warden ingezet in de vorm van bijvoorbeeld een 
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uitzendkracht. Hydrauliek is wat dat betreft een erg specialistisch vakgebied . De afdeling Productie & 

Assemblage is daarentegen veel flexibeler. 

De genoemde afdelingen worden simpelweg geacht te zorgen dat de benodigde activiteiten verricht zijn , 

wanneer Productie van start zou moeten gaan. lnkoop dient ervoor te zorgen dat op dat moment de 

benodigde componenten beschikbaar zijn. 

3.1 .2 Offerte wordt opdracht 

De lnstallaties die door Hytop worden gebouwd komen projectmatig tot stand. Wanneer een klant opdracht 

geeft, dient voor het betreffende project na verloop van tijd een project(bege)leider te worden aangesteld. Het 

komt geregeld voor dat de opdracht op dat moment al geruime tijd in de organisatie aanwezig is . De keuze 

voor een project(bege)leider is afhankelijk van de soort en de grootte van het project. Voor 'echte' 

herhalingsprojecten wordt iemand van de afdeling Calculatie/Werkvoorbereiding aangesteld . Kleine 

nieuwbouwprojecten worden begeleid door een projectbegeleider van de tekenkamer en grote projecten 

worden geleid door de fulltime projectmanager. Allen hebben gemiddeld ongeveer zes projecten onder zich . 

Daarnaast kan het voorkomen dat een (willekeurig) ander persoon dan bovengenoemde personen 

incidenteel een project leidt. Meestal is deze dan (als Engineer) actief betrokken geweest bij de verkoop van 

de betreffende installatie. Het komt in praktijk ook voor dat projecten zonder projectleider worden uitgevoerd . 

De grens tussen grote en kleine projecten staat niet eenduidig vast; per project wordt deze keuze gemaakt. 

In grote lijnen kan de grens echter worden getrokken bij projecten van een half a driekwart miljoen gulden . 

Hoewel een duidelijke omschrijving van taken en verantwoordelijkheden ontbreekt, kan worden gesteld dat 

de betreffende project(bege)leider verantwoordelijk is voor een goed verloop van het project. Het is ook een 

van zijn taken te zorgen voor een planning van het project. Of dit werkelijk gebeurt, en de mate van 

detaillering, is afhankelijk van de persoon en de projectsoort. In praktijk ontbreekt een planning bij kleine 

projecten . Voor grote projecten wordt meestal wel een globale planning gemaakt, hoewel deze vaak niet 

algemeen bekend is. Slechts de uiteindelijke leverdatum is bij iedereen bekend en deze wordt dan ook als 

enige richtlijn gehanteerd. 

Zo snel mogelijk na het moment van opdracht wordt door de afdeling Calculatie/Werkvoorbereiding een 

werkopdracht verstrekt aan de betrokken afdelingen. Per afdeling is hierop, voor zover reeds bekend, 

aangegeven welke activiteiten dienen plaats te vinden en wat de gecalculeerde aantallen uren zijn. Het 

betreft een totaal aantal uren voor de betreffende afdeling; de verschillende activiteiten worden niet 

gespecificeerd . Op een werkopdracht worden geen deadlines met betrekking tot activiteiten aangegeven; 

slechts de startdatum van het totale project en de uiteindelijke leverdata van de verschillende onderdelen van 

de installatie worden vermeld . Aangezien een werkopdracht zo snel mogelijk wordt uitgegeven, is veel 

detailinformatie op dat moment nog niet bekend . De meeste werkopdrachten bevatten dan ook opmerkingen 

die aangeven dat informatie nog volgt. Dit wordt door diverse betrokkenen overigens als storend ervaren . 

Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat alle betrokkenen eenzelfde werkopdracht krijgen ; per afdeling 

wordt geen aparte werkopdracht gemaakt. 
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Tijdens de uitvoering van een project zijn de afdelingen zelf verantwoordelijk voor het halen van deadlines. 

Een project{bege)leider is niet bevoegd rechtstreeks medewerkers van afdelingen aan te sturen; hij kan 

hooguit hoofden van afdelingen wijzen op het feit dat bij projecten problemen verwacht worden. 

3.1.3 Afdelingsplanning en benodigde & beschikbare capaciteiten per afdeling 

Bovenstaande situatieschets geeft beknopt weer hoe de beheersing van projecten over de afdelingen heen 

plaatsvindt. Vervolgens moeten alle afdelingen ervoor zorgen dat de deadlines - die overigens op eigen 

gevoel worden gesteld - worden gehaald. Hoewel op projectniveau niet altijd details zijn gepland en strakke 

deadlines ontbreken, worden per afdeling verschillende wijzen gevolgd ter beheersing van (activiteiten voor) 

projecten. Elke afdeling hanteert daarbij haar eigen methode. Hieronder wordt kort uiteengezet hoe per 

afdeling te werk wordt gegaan. 

Aangezien door de multiprojectsituatie een goede afstemming van beschikbare en benodigde capaciteiten 

vereist is, worden de inzichten in de aanwezige capaciteiten, zowel op korte als langere termijn, beschreven. 

Tevens wordt aangegeven hoe met dit inzicht en met de algehele projectplanning - voor zover deze 

beschikbaar zijn - planning van de afdelingsactiviteiten plaatsvindt. 

Engineering 

Een groot gedeelte van de activiteiten op de afdeling Engineering vindt plaats in het offertestadium van een 

project. Op dat moment is geen informatie beschikbaar over aantallen uren en eventuele deadlines - hooguit 

is bekend wanneer een offerte moet worden aangeboden. Engineering stelt dan ook deadlines naar eigen 

inzicht, en probeert zich daaraan te houden . Men bepaalt daarbij vooraf geen maximum voor het aantal uren 

waarbinnen activiteiten afgerond moeten zijn. Wanneer een nieuwe aanvraag voor een installatie 

binnenkomt, wordt gekeken of er capaciteit bij Engineering beschikbaar is. Ook dit gebeurt op het gevoel van 

de Engineers. Er is geen overzicht aanwezig met beschikbare en reeds ingedeelde capaciteiten, en elke 

medewerker hanteert een eigen 'planning'. Over het algemeen worden aanvragen afgewerkt op volgorde van 

binnenkomst. 

Calculatie & Werkvoorbereiding 

Op de afdeling Calculatie & Werkvoorbereiding is geen overzicht aanwezig van beschikbare capaciteiten . 

Oak bepaalt men niet hoeveel capaciteit benodigd is voor een bepaald project, en wanneer bepaalde 

werkzaamheden verricht moeten zijn. Wanneer men een aanvraag krijgt, werkt men in principe door tot het af 

is . Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van een planning. 

Tekenkamer 

Op de tekenkamer is een globaal overzicht van beschikbare capaciteiten voor een periode van ongeveer tien 

weken aanwezig. Er is hierbij rekening gehouden met vakanties en dergelijke, maar ook wordt een gedeelte 

van de tijd gereserveerd voor overige zaken . Overige zaken zijn bijvoorbeeld projectbegeleiding of 

onvoorziene activiteiten. In het overzicht zijn vervolgens de lopende projecten opgenomen, waarbij per 

project een schatting is gemaakt van het aantal benodigde uren. Deze schatting wordt gebruikt om 
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beschikbare capaciteiten toe te bedelen aan activiteiten. Het overzicht wordt echter sporadisch bijgesteld en 

over het algemeen warden activiteiten voor kleine projecten niet gepland. Deze activiteiten moeten 

'tussendoor' gebeuren. Deadlines warden in principe door Tekenkamer zelf gesteld en zijn gebaseerd op de 

gewenste startdatum van Productie, aangezien werkelijke mijlpalen ontbreken . Sinds het hoofd van de 

Tekenkamer Hytop heeft verlaten, wordt de afdelingsplanning opgesteld door de projectmanager. 

Productie & Assemblage 

Ook bij Productie & Assemblage wordt globaal een capaciteitsoverzicht bijgehouden . Dit overzicht loopt in 

principe tot de leverdatum van het project met de langste levertijd . In het overzicht warden in grate lijnen 

capaciteiten gereserveerd voor grate projecten. Kleine projecten (<±60 uur) warden niet gepland en moeten 

tussen de andere projecten door warden uitgevoerd. Naast dit algemeen overzicht van capaciteiten wordt per 

project een planning gemaakt. Hierin warden de verschillende activiteiten in de tijd weergegeven . Met de 

werkopdracht, waarop de leverdatum van de installatie en de datum waarop alle componenten binnen 

(zouden) moeten zijn, zijn vermeld, bepaalt Productie & Assemblage voor zichzelf een startdatum. 

Wekelijks wordt door het hoofd van de afdeling en een meewerkend voorman doorgenomen, wat er in die 

week in principe geproduceerd moet warden . Dit wil overigens niet zeggen dat dat hiermee ook volledig 

vastligt; gedurende de week kunnen door omstandigheden wijzigingen plaatsvinden . De medewerkers krijgen 

vervolgens per werkopdracht te horen wat ze moeten doen . Pas wanneer de activiteiten voor het betreffende 

project zijn afgerond, krijgen ze in principe een nieuwe werkopdracht. Medewerkers op de werkvloer hebben 

dan ook geen inzicht in de planning. In de huidige situatie moet door medewerkers vaak ad hoc aan andere 

projecten warden gewerkt; om welke reden dan ook moeten ze een bepaald project even laten voor wat het 

is om met een andere werkopdracht aan de slag te gaan . Hoofd Productie & Assemblage besteedt dan ook 

veel tijd aan het voortdurend, ad hoc, aanpassen van de planning aan de voortdurend wijzigende 

omstandigheden . 

Service 

Op de afdeling Service wordt ook gewerkt met een overzicht van capaciteiten. Voor een onbepaald aantal 

weken vooruit wordt een grofplanning opgesteld, waarin de verschillende soorten servicewerkzaamheden 

warden onderscheiden . Voorzover bekend zijn aan deze werkzaamheden uren verbonden, gerelateerd aan 

reeds lopende projecten . Deze uren warden op een weekplanning uitgesplitst naar de verschillende 

projecten. De weekplanning wordt wekelijks bijgesteld en beslaat een periode van vier weken . Vervolgens 

dient deze als basis voor een planning van de medewerkers. De planningen voor de Service warden 

gemaakt door het hoofd van de afdel ing . 

Omdat Service vaak storingen moet verhelpen wordt een bepaald percentage niet vooraf gepland, maar wel 

gereserveerd. Storingen betreffen ad hoc activiteiten, waarvoor in principe altijd capaciteiten beschikbaar 

dienen te zijn . Wanneer een storing optreedt, is over het algemeen niet bekend hoeveel tijd en capaciteit het 

verhelpen ervan in beslag zal nemen. 
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3.1 .4 Werkoverleg 

Om enigszins overzicht te bewaren met betrekking tot de multiprojectsituatie, warden alle lopende projecten 

opgenomen in een werkbesprekingslijst. Deze lijst wordt ter kennisgeving verspreid onder ongeveer de helft 

van alle werknemers en wekelijks besproken in een werkoverleg, waarbij ongeveer tien van deze personen 

aanwezig zijn . Per project wordt op de lijst een aantal gegevens vermeld. Zo wordt een beknopte 

omschrijving gegeven van de installatie en wordt aangegeven wie het project begeleidt. Bovendien wordt 

aangegeven wat de afgesproken levertijd is en wanneer Productie met haar activiteiten zou moeten starten . 

Overige data warden in de lijst zelden weergegeven. In het werkoverleg heeft men de mogelijkheid om 

problemen met projecten aan de orde te stellen. 

3.2 Detailanalyse van knelpunten 

Parallel aan bovenstaande beschrijving van de beheersing van nieuwbouwprojecten in de huidige situatie 

heeft met behulp van een werkgroep een detailanalyse plaatsgevonden van knelpunten in de betreffende 

situatie. De relaties tussen deze knelpunten zijn vervolgens weergegeven in een oorzaak/gevolg-schema. 

3.2.1 Oorzaak/ gevolg-schema 

De essentie van een oorzaak/gevolg-schema is na te gaan wat de oorzaken kunnen zijn van een probleem 

en hoe deze oorzaken ontstaan [8]. Oak voor de situatie bij Hytop is een dergelijk schema opgesteld om, 

naar aanleiding van de opdrachtformulering, in meer detail een netwerk van relaties weer te geven tussen 

knelpunten en de oorzaken ervan. Alie afzonderlijke knelpunten zijn uiteindelijk terug te leiden tot een gering 

aantal hoofdgevolgen, die de kern van de aanwezige probleemsituatie vormen. Het oorzaak/gevolg-schema 

voor de situatie bij Hytop is als volgt tot stand gekomen. 

Elke vertegenwoordiger van Hytop binnen de werkgroep heeft afzonderlijk een lijst samengesteld met de 

knelpunten die volgens hem aan de orde zijn bij de totstandkoming van hydraulische installaties vanaf het 

moment van opdracht tot aflevering. Oak zijn mogelijke oorzaken van de knelpunten in de lijst opgenomen. 

De afzonderlijke lijsten zijn besproken en samengevoegd tot een algemeen overzicht. Deze inventarisatie 

van knelpunten heeft geleid tot het oorzaak/gevolg-schema dat is weergegeven in figuur 3.1 op bladzijde 21. 

Bij het opstellen van het oorzaak/gevolg-schema zijn de knelpunten zoveel mogelijk geclusterd naar drie 

probleemgebieden. De keuze voor deze deelgebieden is gedeeltelijk gebaseerd op de hoofdzaken die naar 

aanleiding van de orienterende gesprekken naar boven zijn gekomen. Hieronder zijn de gebieden opgesomd 

met een omschrijving van de belangrijkste aspecten binnen het betreffende probleemgebied. 

Afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Gedurende het bestaan van Hytop zijn taken en functies nooit echt omschreven en vastgelegd; verondersteld 

wordt dat men hier zelf een goed beeld van heeft. Dit schept geregeld verwarring, aangezien niet altijd 

duidelijk is wat al dan niet tot de taken van een bepaald persoon behoort. In het kader van projectbeheersing 

wordt opgemerkt dat oak de inhoud van de functie van project(bege}leider niet voldoende is vormgegeven. 
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Momenteel houden zich dan ook teveel verschillende mensen zich bezig met beheersmatige aspecten voor 

een project, en project(bege)leiders zijn zelf dikwijls niet op de hoogte van relevante projectinformatie. 

Informatie & communicatie 

De kern van dit probleemgebied is dat betrokkenen gedurende de totstandkoming van een hydraulische 

installatie onvoldoende op de hoogte zijn c.q. warden gebracht van de inhoud en het verloop van het project. 

In de eerste plaats wordt bij aanvang van een project onvoldoende gedefinieerd wat het inhoudt, en wordt de 

organisatie hierover onvoldoende ingelicht op het moment van opdracht. Dit belemmert een goede start. 

Betrokkenen moeten veelal zelf bepalen wat ze voor het project dienen uit te voeren . Mede door het 

ontbreken van goede overdrachten, moet men daarbij benodigde informatie vaak zelf achterhalen . 

Door het ontbreken van een goede voortgangscontrole is meestal pas bekend of activiteiten op tijd af zijn , op 

het moment dat deze ook daadwerkelijk af zouden moeten zijn . Ook de terugkoppeling van informatie laat te 

wensen over, zodat niet alle betrokkenen steeds op de hoogte zijn van de meest up-to-date informatie. 

Planning 

De meeste projecten hebben geen goede planning. Een van de oorzaken hiervan is de onduidelijke 

projectdefinitie c.q . het gebrek aan goede informatie; het is niet duidelijk wat Uberhaupt (op afdelingsniveau) 

gepland dient te warden. Aan opdrachten wordt begonnen zonder eerst rustig te bekijken wat ze precies 

inhouden, en zonder (harde) interne levertijden te bepalen. Het is dan ook onduidelijk wat, wanneer, waar 

moet zijn. Activiteiten warden uitgevoerd 'tot ze af zijn ', waardoor een zekere vorm van vrijblijvendheid wordt 

bewerkstelligd . Veel activiteiten blijken achteraf dan ook te laat klaar te zijn. Om projecten uiteindelijk nog 

enigszins op tijd af te kunnen ronden moeten (volgende) activiteiten dan vaak ad hoc plaatsvinden . 

Mede door de slechte planning is er onvoldoende afstemming tussen de benodigde en beschikbare 

capacite iten , wat het bepalen van een betrouwbare doorlooptijd en (dus) levertijd bemoeilijkt. 

Standaardisatie 

Bij bovenstaande indeling wordt voor alle volledigheid een vierde probleemgebied, standaardisatie , vermeld. 

Dit is echter niet in de figuur weergegeven, aangezien het van toepassing is op alle overige gebieden. 

Standaardisatie wordt in dit verband beschouwd als het hanteren van dezelfde werkwijzen, formulieren , wijze 

van archiveren en dergelijke voor projectspecifieke aspecten. Bij het uitvoeren van projecten wordt bij Hytop 

slechts in zeer geringe mate gebruik gemaakt van dergelijke standaarden. Ook eenduidige procedures, 

waarmee de beheersing van projecten vorm zou kunnen krijgen, zijn niet aanwezig. 

Met name voor de gebieden informatie & communicatie en planning ontbreken goed gestructureerde 

procedures en middelen , waardoor verschillende personen evenzoveel verschillende manieren hanteren . 

Zoals in het schema is aangegeven, leidt dit alles tot inefficientie en tot gebrek aan overzicht. Er is zichtbaar 

gemaakt dat de knelpunten in alle probleemgebieden uiteindelijk leiden tot een beperkte beheersing van de 

doorloop(tijd) van de projecten. Een consequentie hiervan is dat levertijden en voorgecalculeerde kosten 

structureel warden overschreden, zoals in hoofdstuk 2 reeds is aangegeven (zie bladzijde 10 en 11 ). 
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Kortom kan worden geconcludeerd dat het Hytop ontbreekt aan een goede, eenduidige en welomschreven 

standaard aanpak voor het beheersen en het overzichtelijk houden van projecten, en dat in de huidige 

situatie door alle betrokkenen projectmatig wordt gewerkt volgens hun eigen ideeen. 

Tenslotte wordt hier een opmerking geplaatst naar aanleiding van de multiprojectsituatie, ondanks het feit dat 

de aandacht in principe slechts uitgaat naar de afzonderlijke projecten . Het oorzaak/gevolg-schema moet niet 

per se worden gelezen als een netwerk van ketens met een duidelijk begin en eind. De multiprojectsituatie bij 

Hytop is van dien aard dat gevolgen van problemen die optreden bij een bepaald project de oorzaak zijn van 

- wellicht andere - problemen bij overige projecten. Mogelijkerwijs ontbreken in het schema relaties die wel 

aanwezig zijn; om het overzicht te bewaren is echter voor deze opzet gekozen . 
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3.2.2 Nadere afbakening van het onderzoeksgebied 

Zoals bij de definiering van de opdrachtformulering in 2.2.3 reeds is aangegeven , wordt een nadere 

afbakening gemaakt van het aan te pakken probleemgebied, nu een detaillering van de knelpunten heeft 

plaatsgevonden (zie bladzijde 12). Hoewel bij het clusteren naar deelgebieden nog niet expliciet is gekeken 

naar een algemeen toegepaste opdeling naar beheersaspecten (die wordt toegelicht in hoofdstuk 4, zie 

bladzijde 26), zijn toch duidelijk overeenkomsten te herkennen. Knelpunten op het gebied van afbakening van 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zouden dan voornamelijk onder het beheersaspect 

organisatie vallen . De knelpunten in de gebieden planning en informatie & communicatie kunnen worden 

beschouwd als onderdelen van de aspecten tijd en informatie . Ze warden hier samen genoemd, aangezien 

een duidelijke afhankelijkheid tussen het beheersen van tijd en informatie te onderkennen is. Standaardisatie 

is niet direct onder een van de beheersaspecten te plaatsen, maar zou uiteraard toegepast kunnen warden 

ter beheersin!J van elk van de aspecten. 

Bij het ontwikkelen van instrumenten in het kader van dit onderzoek zal de nadruk liggen op de 

probleemgebieden planning en informatie & communicatie . De ontwikkelde instrumenten dienen dan oak in 

eerste instantie voor het wegnemen van knelpunten in deze gebieden . Toch zal tevens aandacht worden 

besteed aan beide andere gebieden . Zo zullen de instrumenten een standaard werkwijze beogen 

(standaardisatie) voor de beheersing van de uitvoering van projecten . Bovendien moet voor het toepassen 

van de instrumenten duidelijk zijn wie welk instrument dient te gebruiken (afbakening van taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden) . 

De reden om niet expliciet aandacht te besteden aan het laatstgenoemde gebied is als volgt. In het kader van 

een algemeen, overkoepelend project naar een volledig gestructureerd kwaliteitssysteem wordt bij Hytop 

reeds veel aandacht besteed aan de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de 

bestaande organisatie (zie oak bijlage 2.1 , bladzijde 56). In dat project wordt aandacht besteed aan het 

omschrijven en vastleggen van de uitvoering van reeds bestaande werkzaamheden. Het betreft de 

structurele verdeling voor activiteiten in het primaire proces. 

In het afstudeerproject zal slechts aandacht worden besteed aan de (beheersmatige) taken en 

verantwoordelijkheden met betrekking tot de instrumenten die warden ontwikkeld in het kader van de 

projectbeheersing, dat als overkoepeling van het primaire proces kan warden beschouwd. Overigens kan dit 

dienen als onderdeel van een uiteindelijk kwaliteitshandboek, zoals dat in de bijlage is genoemd. 
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Hoof dstuk 4 Strdctuur vbor Proj'ectbeheersing 

Nu een analyse is gemaakt van de huidige situatie, wordt een structuur ontwikkeld waarmee de knelpunten 

binnen de genoemde probleemgebieden zoveel mogelijk kunnen worden weggenomen. Hiertoe is gebruik 

gemaakt van twee bestaande, algemene modellen. Met behulp van het eerste model wordt een ideaal traject 

voor de totstandkoming van hydraulische installaties in kaart gebracht. Het tweede model dient om 

vervolgens instrumenten te ontwikkelen ter beheersing van de projecten, waarbinnen deze totstandkoming 

plaatsvindt. 

4.1 Ideale situatie voor het ordertraject 

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, wordt een structuur ontwikkeld ter beheersing van de 

nieuwbouwprojecten waarin complete hydraulische installaties tot stand komen (zie bladzijde 12). Deze 

projecten kunnen worden getypeerd als engineer-to-order. 

4.1.1 Algemeen stroommodel 

Bij het in kaart brengen van het traject dat projecten bij Hytop idealiter doorlopen, is gebruik gemaakt van een 

algemeen model voor de globale goederenstroom bij engineer-to-order productie, zoals dat door Bertrand 

e.a. is beschreven [2] . Figuur 4.1 is een weergave van dit model. 

l 

··· ·····~ o=;~ I ·····~ ::.~- 1 

leverand.-

----a:;.- = fysiekegoederen 

• •·· •· • • ·······► = productinforrmtie 
v =o~l•g D 

Figuur 4.1 Algemeen model voor globale goederenstroom bij engineer-to-order productie [2] 

4.1.2 Toepassing van het algemeen stroommodel 

insullati• 

= operationeel 

proce1 

Overeenkomstig bovenstaand model is een ideaal ordertraject voor de totstandkoming van een hydraulische 

installatie OP!~esteld. Een complete hydraulische installatie wordt daarbij beschouwd als een geheel van 

samengestelde onderdelen, subassemblies, zoals aggregaten, cilinders, lieren, elektronische besturing en 
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leidingwerk. Alie subassemblies worden opgebouwd uit 'losse componenten '. Deze opbouw kan voor een 

groot deel onafhankelijk van elkaar gebeuren, nadat het complete systeemontwerp is ontwikkeld. Allereerst 

moeten dan ook de technische specificaties voor de totale installatie worden opgesteld . Dit gebeurt op basis 

van eisen en wensen van de klant (het bestek), wettelijke voorschriften, technische mogelijkheden en 

dergelijke. De werking van het totale systeem wordt weergegeven in een hydraulisch schema. Tevens wordt 

een elektrische beschrijving gemaakt, voor zover dit op de installatie van toepassing is. In een dergelijk 

schema wordt aangegeven hoe de verschillende hydraulische componenten (elektrisch) worden 

aangestuurd . Tijdens bovengenoemde productontwikkeling moet ook bekend worden welke subassemblies 

onderdeel zullen uitmaken van de installatie. Zodra het ontwerp voor de complete hydraulische installatie is 

gemaakt, kunnen deze dan ook nader worden uitgewerkt. 

De uitwerking , en later de productie en/of assemblage van de subassemblies kan warden uitgevoerd door 

Hytop of worden uitbesteed aan derden . Ook een combinatie van beide is mogelijk. Voor de diverse soorten 

subassemblies ligt voor een groot deel vast of het al dan niet wordt uitbesteed (zie 1.3.1, bladzijde 3). Bij 

beschouwing van de complete installatie als 'het product' kan dit in feite worden gezien als 

onderdelenfal)ricage uit het model. 

Ongeacht de wijze waarop en door wie een en ander plaatsvindt, worden (de meeste) subassemblies aan de 

hand van technische (lay-out- en constructie)tekeningen en documentatie geproduceerd en geassembleerd . 

Wanneer productie en/of assemblage door Hytop zelf plaatsvindt, moet een stuklijst met toe te passen 

componenten beschikbaar zijn voordat dergelijke tekeningen geproduceerd worden. De stuklijsten dienen 

tevens als input voor lnkoop om bestellingen te plaatsen. 

Aangezien sommige componenten een lange levertijd hebben, is het belangrijk dat het bestellen van 

dergelijke long lead items zo snel mogelijk plaatsvindt. Het kan dan ook nodig zijn reeds tijdens de 

productontwikkeling bestellingen te plaatsen, om een project uiteindelijk binnen de gewenste levertijd te 

kunnen realiseren . 

Wanneer de benodigde tekeningen gereed en goedgekeurd zijn en zodra de benodigde componenten 

aanwezig zijn, kan worden gestart met de productie of assemblage. Ook wanneer productie van (tekenwerk 

met betrekking tot) een subassembly wordt uitbesteed, moet het tekenwerk door Hytop worden goedgekeurd, 

alvorens productie kan plaatsvinden. 

Na assemblage worden onderdelen geconserveerd (van een verfsysteem voorzien), getest en vervolgens 

afgenomen . De afname is een functionele test in aanwezigheid van de klant. Het testen en de afname 

kunnen betrekking hebben op afzonderlijke subassemblies, maar ook op een hydraulische installatie als 

geheel. Dit is mede afhankelijk van het gegeven of de installatie als geheel bij Hytop wordt geassembleerd, of 

dat de subassemblies op locatie (bij de klant) worden samengebouwd. Deze keuze is afhankelijk van de 

grootte en de soort van de installatie. Het is tevens mogelijk dat Hytop slechts een of meerdere 

subassemblies levert, waarna de klant zelf voor assemblage zorgt. In het laatste geval eindigt het ordertraject 

nadat de betreffende subassemblies aan de klant zijn uitgeleverd. 
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Wanneer Hytop naast levering tevens de instal/atie van de hydraulische installatie verzorgt, vereist dit nag de 

nodige service-werkzaamheden om alle afzonderlijke subassemblies te verbinden, alvorens het complete 

systeem getest en inbedrijf kan worden gesteld. Daarna vindt een overdracht naar de klant plaats en is ook in 

dit geval het ordertraject afgesloten . 

In figuur 4.2 wordt de beschreven ideale situatie weergegeven, waarbij naast de feitelijke goederenstroom 

tevens een projectfasering is vermeld . Door wijzigende inzichten en omstandigheden gedurende een 

specifiek project kan het echter noodzakelijk blijken een en ander aan te passen, waarbij afgeweken wordt 

van het ideale model. 

1fn.ame H------1-

nsulleren V.ar\ elec:1 

serv,ceweri<
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inbedrijf
stell tt1 

VI....._ __ _____.I .__I __ _ 
assemblage installatie 
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Al~mun model voor flo ba~ p~f'fnttroom bij t nt-tt-lo-ordtr productit (ZJ 

Figuu r 4.2 Goederenstroom voor een hydraulische installatie 
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4.2 Beheers:ing van de situatie 

Nu vastgelegd is hoe hydraulische installaties idealiter tot stand komen in de organisatie, is een basis 

gecreeerd voor een goede beheersstructuur. Mede aan de hand van een tweede algemeen model wordt 

vervolgens een geschikte structuur voor de beheersing van de situatie bij Hytop ontwikkeld. 

4.2.1 Algemeen beheersmodel 

In literatuur met betrekking tot projectmanagement warden vijf aspecten onderscheiden, waarmee sturing kan 

warden gegeven aan een project [3]. Het betreft de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. 

Het resultaat van het project wordt bernvloed door de mate waarin het project is beheerst voor elk van deze 

vijf aspecten. Door de aspecten gezamenlijk te hanteren is een integrale beheersing van het project mogelijk. 

Hieronder wordt elk van de genoemde aspecten kort toegelicht. 

♦ Tijdbeheersing dient om projecten binnen de afgesproken begin- en eindtijd gereed te hebben. Er moeten 

hiertoe afspn,1ken gemaakt en bewaakt warden met betrekking tot het inzetten van capaciteiten (welke, 

wanneer, hoeveelheid uren) en de benodigde hulpmiddelen en materialen (welke, wanneer). Onderdeel van 

tijdbeheersing is onder andere het opstellen, doen goedkeuren en verspreiden van tijdsplanningen. 

♦ Geldbehee,rsing dient om het vooraf afgesproken rendement van het projectresultaat te realiseren en om 

de diverse activiteiten financieel verantwoord en doelmatig uit te voeren. 

• Kwaliteitsbeheersing dient om te zorgen dat het resultaat van het project voldoet aan de eisen die eraan 

gesteld zijn; cleze moeten van tevoren vastgelegd warden. Kwaliteit verschilt hier van gangbare definities, 

waarin vaak 'het beste' of 'zo goed mogelijk' wordt nagestreefd. 

• lnformatiebeheersing dient om te zorgen dat voortdurend de laatstgeldende 'waarheid' van het project 

bekend en beschikbaar is. Alles wat inhoudelijk bedacht en gerealiseerd wordt, dient dan ook te warden 

vastgelegd. Bovendien vinden tijdens een project wijzigingen plaats, die op een beheerste wijze dienen te 

verlopen en te warden geadministreerd. 

• Organisatifibeheersing is gericht op de interne en externe samenwerking en communicatie in en random 

een project. Belangrijke aspecten hierbij zijn de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden , maar ook het regelen van de wijze van besluitvorming en vergaderfrequentie. 

Organisatiebeheersing zorgt tevens voor de relatie met de opdrachtgever, de gebruikers en (de) andere 

belanghebbenden. 
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Figuur 4.3 geeft een grafische weergave van de vijf beheersaspecten in relatie tot het projectresultaat. Een 

optimale beheersing van het uiteindelijke projectresultaat kan dus gerealiseerd worden door beheersing van 

de vijf afzonclerlijke aspecten. Per aspect dient hiertoe de beheerscyclus te worden doorlopen, die is 

weergegeven in figuur 4.4. 

organisat◄ 

informatie 

Figuur 4.3 De beheersaspecten in relatie tot het 
pro;ectresultaat [3 J 

actl• 

<ipnerm,n 
stand van 

zaken 

vergelljken 

Figuur 4.4 De beheerscyclus [3] 

De beheerscyclus start bij het opstellen van een plan, een norm waarbinnen de uitvoering van een project 

moet plaatsvinden. 'Actie' betreft deze uitvoering. Om het project te kunnen beheersen met betrekking tot 

(een van) de vijf genoemde aspecten, moet regelmatig de actuele situatie gemeten worden. Dit gebeurt bij 

'opnemen stand van zaken'. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre deze actuele situatie overeenkomt met 

wat volgens het plan (of de norm) bereikt had moeten zijn. Deze stap 'vergelijken' is vereist om, indien nodig, 

de laatste bet1eersmatige stap te kunnen zetten. Zonder dat de afwijkingen tussen de actuele en geplande 

stand van zaken bekend zijn, kan 'bijsturen' niet goed plaatsvinden. 

Afhankelijk van de mate waarin een afwijking optreedt, kan vervolgens een van de volgende sturende acties 

worden ondernomen: 

+ niets veranderen, bijvoorbeeld omdat de gesignaleerde afwijking te verwaarlozen is; 

+ bijsturen van activiteiten zodat het project na een volgende cyclus meer of weer binnen het plan zal 

liggen; 

+ herplannen door marges te verruimen ofwel door het bestaande plan te wijzigen; 

+ stoppen wanneer het zinloos blijkt het project als zodanig voort te zetten. 

De volgorde waarin bovenstaande acties zijn opgesomd is tevens de voorkeursvolgorde. Na 'niets 

veranderen' heeft 'bijsturen' de voorkeur. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het wegwerken van 

achterstanden of het anders verdelen van capaciteiten. 

Er moet in ieder geval zoveel mogelijk worden voorkomen dat naar aanleiding van elk voortgangssignaal 

wordt besloten het plan te wijzigen conform de actuele situatie. Op die manier zou voortdurend achter de 

feiten worden aangehold. Het is daarom van belang om bij het plannen marges in te bouwen, waarmee kleine 

wijzigingen kunnen worden opgevangen. Hiermee wordt voorkomen dat het eindresultaat in gevaar komt c.q. 

dat het project wordt vertraagd. 
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4.2.2 Toepassing van het algemeen beheersmodel 

Zoals in 3.2.2 is aangegeven, zal de nadruk bij het ontwikkelen van een beheersstructuur voor Hytop liggen 

op de aspecten tijd en informatie uit het algemeen model (zie bladzijde 22). Het aspect tijd is erg belangrijk 

gebleken voor de beheersing van projecten in de situatie bij Hytop, opdat duidelijk wordt wanneer activiteiten 

precies uitgevoerd warden . De basis voor de beheersing van tijd wordt echter gelegd door het vastleggen 

van de samenstelling van de hydraulische installatie, wat als onderdeel van het aspect informatie kan worden 

beschouwd. Onderstaand wordt dit toegelicht, en tevens worden instrumenten ontwikkeld om de situatie 

daadwerkelijk te kunnen beheersen. De algemene beheerscyclus wordt daarbij als richtlijn gehanteerd (zie 

figuur 4.4, bladzijde 27). In de hoofdtekst wordt kart aangegeven welk instrument waarvoor gebruikt dient te 

worden. Details die niet in de hoofdtekst zijn opgenomen, kunnen warden teruggevonden in de bijlagen bij de 

betreffende instrumenten, en in het bijgevoegde handboekje projectmatig werken bij Hytop. 

Het aspect tijd 

De beheersin!~ van tijd bestaat voornamelijk uit het vastleggen van begin- en einddata, en het vervolgens 

realiseren van het project binnen deze data. Om de projecten bij Hytop te kunnen beheersen, moet dit op 

diverse aggregatieniveaus plaatsvinden. Hierbij wordt elk project beschouwd als een keten van 

aaneengeschakelde fasen, bestaande uit verschillende activiteiten. Om een project binnen de afgesproken 

levertijd te kunnen realiseren, moeten ook alle fasen en activiteiten binnen vastgestelde tijden gereed zijn. 

Het is pas mogelijk een hoger gelegen niveau te beheersen, wanneer een onderliggend niveau voldoende is 

beheerst. In fi!~uur 4.5 is de opdeling van een project naar de genoemde niveaus schematisch weergegeven . 

[ ~ 
Project I 

/ 

Ill, I --Ill, 2 I""""""" 
luol 

F.uen 
fase ... ~- ~- ~ 
fasei / \ ~ 

Activlteiten [ . . 

Figuur 4.5 Schematische weergave van de aggregatieniveaus Figuur 4.5b Tijdsplannen per aggrega t1eniveau 

De eerste stap van de beheerscyclus is het opstellen van tijdsplannen voor elk van de niveaus. Hierin moet 

respectievelijk worden aangegeven wanneer het project, de fasen of de activiteiten klaar moeten zijn. In 

figuur 4.5b is weergegeven hoe dit er concreet uit kan zien. 

Het opstellen van dergelijke tijdsplannen kan top down of bottom up gebeuren. In het eerste geval worden de 

detailactiviteiten aangepast aan een eerder bepaalde doorlooptijd van het totale project of van de fasen . In 
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het tweede 11eval warden de doorlooptijden per activiteit bepaald en vervolgens geaggregeerd tot 

doorlooptijden voor elke fase en voor het gehele project. 

Voor de situatie bij Hytop heeft het de voorkeur om in eerste instantie de fasen te definieren, met een 

betrouwbare schatting van de totaal benodigde (doorloop)tijd per fase. Op die manier moet een levertijd 

warden bepaald of moet de haalbaarheid van een door de klant gewenste levertijd warden getoetst. Het is 

noodzakelijk dat dit gebeurt voordat een offerte wordt uitgebracht, opdat men de klant niet het onmogelijke 

belooft. 

Wanneer een klant uiteindelijk opdracht geeft, kan enige tijd zijn verstreken, waarin omstandigheden kunnen 

zijn gewijzigd . Bovendien is het risico aanwezig dat een offerte nooit opdracht zal warden. Het is daarom in 

het algemeen niet zinvol om in het beginstadium van een project veel aandacht te besteden aan de 

onderliggende details. Gedetailleerde tijdsplannen voor de activiteiten moeten pas warden opgesteld vanaf 

het moment dat een offerte werkelijk opdracht is. Uiteraard zullen de details daarbij moeten warden 

afgestemd op de reeds eerder gemaakte en meer globale planning van fasen, en de met de klant 

overeengekomen levertijd. 

Met andere woorden is de schatting van de tijd per fase bepalend voor de levertijd en voor de maximaal 

beschikbare doorlooptijd voor de detailactiviteiten binnen de fase. 

Voor de hierboven omschreven normbepaling voor de tijdbeheersing zijn twee instrumenten ontwikkeld. Een 

milestoneplanning, die zowel in het offertestadium als in het opdrachtstadium moet warden toegepast, dient 

voor het vastleggen van tijdsplannen voor de fasen (bijlage 4.1, bladzijde 59). Het vastleggen van 

tijdsplannen voor de detailactiviteiten per afdeling dient te gebeuren op een activiteitenplanning, waarin per 

activiteit de betreffende normen zijn vermeld (bijlage 4.2, bladzijde 61 ). 

Bij het opstellen van de tijdsplannen moet onder andere warden uitgegaan van de gegevens (in dit geval het 

totaal aantal benodigde uren) uit de voorcalculatie. Om met het aantal benodigde uren vervolgens een 

betrouwbare schatting voor de doorlooptijd te kunnen bepalen, zijn twee zaken van belang. Voor onzekere en 

risicovolle factoren moet een marge warden ingebouwd en bovendien moet rekening warden gehouden met 

de daadwerkelijke beschikbaarheid van de benodigde capaciteiten in een bepaalde periode. Dit betekent dat 

bij het opstellem van de tijdsplannen inzicht moet bestaan in reeds gemaakte afspraken . Deze afspraken, en 

reserveringen van capaciteiten voor bijvoorbeeld opleiding, vergaderingen en onvoorziene zaken moeten dan 

ook per afdeling warden bijgehouden en geregistreerd. Een instrument dat hierbij ondersteuning biedt en het 

nodige inzicht kan verschaffen, is het capaciteitsoverzicht (bijlage 4.3, bladzijde 63). 

Tijdens de uitvoering van het project moet geregeld de stand van zaken warden vergeleken met de 

vastgelegde tijdsplannen om te bepalen of het project volgens planning verloopt. Door een schatting te 

maken van de mate waarin een activiteit gereed is, en tevens te bepalen in hoeverre een activiteit volgens 

plan gereed zou moeten zijn, kunnen eventuele afwijkingen van het plan tijdig warden gesignaleerd. Een 
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geschikt instrument hiervoor is de voortgangsregistratie (bijlage 4.4, bladzijde 64 ). De informatie die hierbij 

ontstaat, wordt vervolgens gebruikt om zo snel mogelijk de juiste sturende maatregelen te nemen. 

Zoals in 4.2.1 is vermeld, moet het bijsturen bij voorkeur gebeuren door (te schuiven met) 

capaciteitstoewijzingen, zodanig dat een activiteit, een fase en een geheel project alsnog voor de geplande 

datum gerealiseerd kunnen worden, en dus binnen de gestelde marges van de doorlooptijd blijven (zie 

bladzijde 27). Op die manier wordt voorkomen dat andere lopende projecten of volgende activiteiten van 

hetzelfde project automatisch ook problemen ondervinden, waardoor men, zoals eerder werd aangegeven, 

voortdurend achter de feiten zal blijven aanhollen. Wanneer blijkt dat een gestelde norm niet gehaald kan 

worden, mag dat niet ten koste gaan van andere lopende projecten. Oat wil zeggen dat herplanning van 

dergelijke activiteiten dus ten koste moet gaan van bijvoorbeeld gereserveerde capaciteiten, overuren of de 

mogelijkheden om nieuwe projecten te accepteren. 

Het aspect informatie 

Een belangrijk deel van de beheersing van informatie bestaat uit het vastleggen van inhoudelijke gegevens, 

en het realiseren van het project conform deze gegevens. Voor de hydraulische installaties bij Hytop zal dit 

voor een goede beheersing, evenals bij tijd, moeten plaatsvinden op verschillende aggregatieniveaus. De 

opdeling van een hydraulische installatie naar aggregatieniveaus is in figuur 4.6 schematisch weergegeven . 

Een hydraulische installatie wordt daarbij beschouwd als geheel van subassemblies die onderling niet geheel 

onafhankelijk zijn, maar wel vaak afzonderlijk tot stand komen, alvorens ze tot een complete installatie 

worden geassembleerd (vergelijk figuur 4.2, bladzijde 25). De afzonderlijke totstandkoming kan worden 

gerelateerd aan het produceren en toepassen van documenten, en wel om de volgende reden . 

Overeenkomstig het algemeen model voor de goederenstroom in figuur 4.1 kan de onderdelenfabricage en 

assemblage van een hydraulische installatie worden aangestuurd door middel van informatie (zie bladzijde 

23). Bij Hytop wordt deze informatie voornamelijk verschaft in de vorm van documenten, zoals tekeningen, 

stuklijsten, protocollen. De fysieke totstandkoming van subassemblies vindt vervolgens plaats aan de hand 

van deze documenten . 

Subusombllu 

Documenten 

Figuur 4.6 Schcmatische weergave van de aggregatieniveaus 
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De eerste stap van de beheerscyclus is het opstellen van plannen voor elk van de niveaus. Hierin moet 

respectievelijk worden aangegeven wat voor soort hydraulische instal/atie het betreft, welke subassemblies 

daarbij van toepassing zijn en welke documenten benodigd zijn voor de totstandkoming van deze 

subassemblies. In figuur 4.6b is schematisch weergeven hoe de totstandkoming van de uiteindelijke 

installatie gerelateerd is aan het genereren en toepassen van documenten. 

Evenals bij het aspect tijd is het gezien de vele onzekerheden ook hier niet zinvol om in het beginstadium van 

een project veel aandacht te besteden aan details. Uiteraard moet bij het uitbrengen van de offerte, en zeker 

op het moment van opdracht, duidelijkheid worden geschapen in de subassemblies waaruit de hydraulische 

installatie zal bestaan. Dan moet immers ook bekend zijn wat de klant uiteindelijk geleverd krijgt. Pas op het 

moment dat een offerte opdracht wordt, moet in detail worden bepaald welke specifieke documenten 

daarvoor benodigd zijn c.q. welke informatie daarvoor benodigd is. Gezien het klantspecifieke karakter van 

de hydraulische installaties is de afbakening van de inhoudelijke aspecten nooit geheel hetzelfde. Er zou dus 

een mogelijkh,aid moeten bestaan om dit per project snel en eenduidig vast te leggen. 

De hierboven omschreven normbepaling voor de informatiebeheersing kan per project worden vastgelegd 

door toepassing van twee instrumenten . Op een orderformulier (bijlage 4.5, bladzijde 66) dient de 

samenstelling van de hydraulische installatie in subassemblies te worden vastgelegd . Eveneens moet ter 

informatie worden aangegeven waarvoor de betreffende installatie uiteindelijk gebruikt zal gaan worden . Met 

de ontwikkelde documentense/ectie/ijst (bijlage 4.6, bladzijde 68) moet per subassembly worden vastgelegd 

welke docum1:lnten benodigd zijn voor de totstandkoming. De documentenselectielijst is een standaard lijst 

waarop, indien nodig, specifieke documenten kunnen worden toegevoegd. 

Voor een goede beheersing van projecten is het van belang om naast het defin ieren en vastleggen van de 

benodigde relevante informatie te zorgen dat betrokkenen zo snel mogelijk op de hoogte zijn van deze 

informatie en van eventuele wijzigingen. ledereen moet immers steeds over de meest up-to-date informatie 

(kunnen) beschikken. Er zijn drie instrumenten ontwikkeld die hierbij kunnen helpen. Ze zijn bedoeld als 

ondersteunin~J voor het opstellen, het vastleggen en het naleven van normen, en voor het bevorderen van 

een snelle en consequente terugkoppeling van wijzigingen naar de betreffende betrokkenen. 

Om een goed verloop van het project te kunnen garanderen op het moment van opdracht, is het belangrijk 

dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van de installatie zo snel mogelijk op de hoogte 

worden gebracht van de inhoudelijke aspecten. In een kick off(bijlage 4.7, bladzijde 70) wordt de betreffende 

installatie dan ook toegelicht aan de hand van het orderformulier, en warden de benodigde documenten 

geselecteerd. Tevens moet tijdens deze kick off een akkoord worden bereikt over de tijdsintervallen 

waarbinnen de verschillende fasen moeten zijn afgerond. Met andere woorden wordt door en voor alle 

betrokkenen zo duidelijk mogelijk afgebakend wat het project inhoudt en hoe het wordt aangepakt. Het 

onderling overleg waarin het project tijdens de kick wordt vormgeven, is een belangrijke voorwaarde voor het 

welslagen van het project. 
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Om de uitvoering en resultaten van projecten voortdurend te verbeteren is het belangrijk dat hierbij gebruik 

wordt gemaak.t van inzichten en ervaringen die verkregen zijn bij de uitvoering van eerdere en soortgelijke 

projecten . Door voor elk project een projectevaluatie (bijlage 4.8, bladzijde 71) te houden, warden met alle 

betrokkenen collectieve leereffecten gecreeerd om de verbetering van de uitvoering van toekomstige 

projecten daadwerkelijk te waarborgen . 

Het is mogelijl< dat het tijdens de uitvoering van het project, door wijziging van inzichten en omstandigheden 

of wegvallen van onzekerheden, nodig blijkt te zijn vastgelegde informatie aan te passen of extra informatie 

toe te voegen . Gedurende het project moet dan ook gecontroleerd warden of de informatie nog altijd up to 

date is . De informatie op zich is niet tijdgerelateerd en het opnemen van de stand van zaken vindt 

voortdurend plaats. Elke wijziging kan daarbij warden beschouwd als een afwijking van het plan . Afhankelijk 

van de aard van de afwijking warden vervolgens sturende maatregelen genomen. 

4.2.3 Wanneer worden de instrumenten toegepast? 

Uit de voorgaande paragraaf blijkt al gedeeltelijk wanneer de verschillende ontwikkelde instrumenten dienen 

te warden toegepast. Er bestaat daarbij logischerwijs een bepaalde onderlinge (volgorde)afhankelijkheid voor 

de toepassing van de instrumenten voor de beheersing van elk van beide aspecten tijd en informatie. 

Daarnaast bestaat een zekere onderlinge afhankelijkheid tussen de toepassing van instrumenten ter 

beheersing van tijd en de toepassing van instrumenten ter beheersing van informatie. Dit wordt toegelicht met 

een voorbeelcl. Zoals vermeld vindt de (fysieke) totstandkoming van een hydraulische installatie voornamelijk 

plaats door het genereren en toepassen van gedocumenteerde informatie. De documenten die in de 

documentenselectielijst zijn geselecteerd, moeten dan ook dienen als basis voor de activiteitenplanning. Pas 

wanneer bek1,md is welke documenten benodigd zijn, kunnen vervolgens bewerkingstijden en start- en 

einddata warden verbonden aan de activiteiten die deze documenten genereren en toepassen . Deze 

koppeling c.q .. afhankelijkheid tussen het verzorgen van de benodigde informatie en het daaraan verbinden 

van bewerkingstijden kan warden beschouwd als onderdeel van een uiteindelijke integrale beheersing van 

het projectresultaat. 

In figuur 4 .7 is in een stroomschema weergegeven hoe de voorgestelde aanpak ter beheersing van 

nieuwbouwprojecten er schematisch uitziet (zie bladzijde 33). In het schema is aangegeven wanneer de 

ontwikkelde instrumenten dienen te warden toegepast. Wanneer het stroomschema wordt gevolgd vanaf de 

start tot het einde van een project, is het doorlopen van de beheerscyclus voor beide besproken 

beheersaspecten gewaarborgd en is de mogelijkheid aanwezig om een project te beheersen . 

Het wijzigingsformu/ier is los van de rest van de figuur weergegeven, om aan te geven dat het op elk moment 

nodig kan zijn een dergelijk formulier te gebruiken. 
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klantvraag bij verkoop 

j ·-·---·-·-·-·--- -i. _______________ ! 

i 

documenten-
1.!.cti.!ijst opstell; 

activiteitenplannlng 

opstell-, 

afgerond project 

I I 
<> 

beheersmitlj:e ;actlviteit c.q. 
toepusin&beheenirutrument 

inhoudelijke 1ictiviteit 

butismoment 

◄• •· • • • • • • ver,la1leurlt bij het beheen im u-ument 

--c:------- de planninc is alt.ank1lijk van het ontwerp 

beide vWlden plaats tijdens kick off 

het verloop van een project 

Figuur 4. 7 Stroomschema van de projectaanpak met behulp van beheersinstnimenten 

4.2.4 Verdeling van verantwoordelijkheden bij de instrumenten 

In 4.2.2 is aangegeven welke instrumenten zijn ontwikkeld om projecten beheerst te laten verlopen en 

waarvoor deze dienen te warden gebruikt (zie bladzijde 28 en verder). Tevens is aangegeven wanneer de 

verschillende instrumenten moeten warden toegepast. Er is echter nog niets vermeld over de personen die 
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verantwoordelijk voor en uitvoerend bij de toepassing ervan (kunnen) zijn . In deze paragraaf wordt hieraan 

aandacht besteed (zie tabel 4.1 ). 

Tabel 4.1 Taken en verantwoordelijkheden voor toepassing van de instrumenten voor projectbeheersing 

i !* . ♦ ! 0 ♦ !0 i 
1 • ■ 1 • 1 • 1• 1• 1 
i i • i i i * i 

.. •.•.• ..... • ; ••• .•....... ······· • ·••••l•••••• • ••• •••••••• ••••••••(•••••••• ••• •• ••••• •••••• • ❖••••••·••·•· •••••••• • •••• ; • ••••••••••••••• ••••••.••• ; ••••••••• ••• . 

i i i • i • i i • 

• i * . 
voortgongsregistratie 

............ r ...................... r ........... ·············t········ ·········· .. r .................. .. ... r ......... ·····•· .... :--....... . 

: : ............ t········ .......... '( ........... ····· ·· ······t········· ············t····· ····· ·············t········ ............. ; ........... .. 
. . . . . 
i i i * i • i . 
i • i • i i i : . . ' . ' 

............ .' ............. ··········..J·····~····· ............. · ......................... 1 ............ ··········.:· ... ...................... · .. .. ........ . 
1• ■ 1 •1• 1 • 1• 1• 
i i i * i • i i ·············r·····•···· ·········· .. r ...... ... ····· .. ·····r ··········· ············r·····•···· ·············r·····•··· ·· ·········· ···:·····• ····· 
i i * i 0 i i 0 . • i • • i • • i • • i • • i • • : ··i···· 

hoofdverantwoordelljk: * 
adviserend/ondersteunend: • 

uitvoerend: • 
wordt geinformeerd: • 

goedkeurend: 0 

Onderstaand wordt de tabel inhoudelijk verduidelijkt door een toelichting te geven bij de meest belangrijke 

punten. Het betreft met name het verschil tussen het offerte- en het opdrachtstadium en het feit dat de 

projecten warden gerealiseerd in een functioneel ingerichte organisatie. 

Uit de voorgaande paragrafen is duidelijk gebleken dat onderscheid gemaakt dient te warden tussen het 

onzekere offertestadium en het opdrachtstadium waarin de meeste onzekerheden zijn of warden 

weggenomen . In het offertestadium is voornamelijk de verkoper betrokken bij het project, en deze zal hierin 

onderhandelen met de klant. Hij is degene die uiteindelijk met de klant een levertijd overeenkomt, en 

vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid draagt voor het afgeven van een haalbare offerte. Hoewel de 

betrokken verkoper verantwoordelijk is, moeten de betrokken afdelingshoofden eerst goedkeuring verlenen 

aan de opgestelde milestoneplanning. Zij zijn namelijk degenen die vanaf het moment van opdracht 

daadwerkelijk de afgesproken levertijd moeten realiseren door het inzetten van de juiste medewerkers op de 

juiste momenten. De verkoper kan bij het vaststellen van de milestoneplanning advies en ondersteuning 

vragen van dH afdelingshoofden; ook de capaciteitsoverzichten die door elk van de afdelingshoofden dienen 

te warden bijgehouden kunnen hem het nodige inzicht verschaffen. 
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Wanneer een offerte opdracht wordt, is de projectleider, die op dat moment moet worden aangewezen, 

verantwoordelijk voor het resterende gedeelte van het project. Hij is er dan ook voor verantwoordelijk dat op 

dat moment de milestoneplanning aan eventueel gewijzigde omstandigheden wordt aangepast. Ook in dit 

geval dient met de afdelingshoofden tot overeenstemming te worden gekomen. 

Aangezien als randvoorwaarde voor het onderzoek de huidige functionele organisatiestructuur gehandhaafd 

dient te blijven (zie 2.2.3, bladzijde 12), zijn de afdelingshoofden verantwoordelijk voor het inzetten van 

medewerkers voor de verschillende activiteiten op het juiste moment. Dit is een onderdeel van de 

activiteitenplanning. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het sturen naar aanleiding van signalen uit de 

voorlgangsre9istraties. Ze moeten daarbij zorgen dat de einddata, die in onderling overleg zijn vastgesteld, 

en waaraan goedkeuring is verleend, worden gehaald. De medewerkers kunnen in principe zelf de stand van 

zaken in de voortgangsregistratie registreren, waarbij ze afwijkingen zo snel mogelijk aan het betreffende 

afdelingshoofd melden. Op deze manier worden verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie 

gedelegeerd, waarmee wordt beantwoord aan een van de doelstellingen binnen het beleid van Hytop. Het 

afdelingshoofd meldt ernstige afwijkingen vervolgens direct aan de projectleider. Zo kunnen de 

consequenties van afwijkingen van de planning voor de rest van het project tijdig worden overzien en kan er 

tijdig op worden geanticipeerd. 

Een wijzigin~1 dient vergezeld te gaan van een wijzigingsformulier. De projectleider is hiervoor 

verantwoordelijk, aangezien hij moet zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de laatste stand van 

zaken . Omdat de afdelingshoofden technisch verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van een 

installatie, moeten zij hun goedkeuring verlenen, opdat de functionaliteit te alien tijde gewaarborgd blijft . Ook 

de projectleicler moet echter zijn goedkeuring geven, omdat hij verantwoordelijk is voor het totale 

projectresultaat. Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat een wijziging zonder goedkeuring van 

beide personen niet verantwoord is. Een voorstel voor een wijziging en de uitvoering conform het 

wijzigingsforrnulier kunnen uiteraard plaatsvinden door elke afzonderlijke projectmedewerker. 

4.2.5 Verslaglegging en archivering bij de instrumenten 

Bij elk van de instrumenten hoort een bepaalde vorm van verslaglegging om de gemaakte afspraken over tijd 

en informatie vast te leggen . Voor een goed beheerst, snel en duidelijk verloop van de projecten zal deze op 

een eenduidi~le en algemeen gehanteerde plaats moeten worden gearchiveerd. Betrokkenen kunnen dan 

altijd zo snel rnogelijk de benodigde gegevens terugvinden. 

Een geschikte locatie om de beheersmatige gegevens met betrekking tot de (meeste) instrumenten op te 

slaan, is het projectdossier dat voor elke nieuwbouwopdracht wordt aangelegd . Het huidige dossier, dat voor 

elk project wordt aangemaakt, bevat voornamelijk inhoudelijke informatie, zoals technische tekeningen, 

calculaties, faxen naar de klant en dergelijke. In de huidige situatie is het vaak onduidelijk waar een bepaald 

dossier zich bevindt, en bovendien is de indeling in de meeste gevallen willekeurig en onoverzichtelijk. 

Gezien het feit dat de projectleider verantwoordelijk is voor het totale projectresultaat, en als zodanig ook de 

voortgang van het gehele project dient te bewaken, is het zinvol de projectdossiers bij de betreffende 
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projectleider op te bergen. De projectleider moet dan ook toezien op een goede indeling van het dossier en 

zorgen dat duidelijk is wat op welke plaats in het dossier zit. Een apart gedeelte van het dossier dient te 

worden gereserveerd voor alle beheersmatige informatie die door toepassing van de diverse instrumenten 

wordt vastgelegd. Zo blijft elk dossier overzichtelijk. In figuur 4.7 is aangegeven van welke instrumenten de 

bijbehorende verslaglegging in het centraal projectdossier dient te worden gearchiveerd (zie bladzijde 33) . 

Naast archivering in het projectdossier is het zinvol kopieen van relevante formulieren die in het kader van de 

projectbeheersing worden opgesteld, te archiveren op de diverse afdelingen . Deze worden dan ook aan de 

verschillende afdelingshoofden verstrekt om te worden gearchiveerd in een speciaal afdelingsdossier. Een 

dergelijk dossier zal moeten worden aangelegd om beheersmatige informatie voor alle projecten op te slaan. 

In de huidige situatie zijn dergelijke afdelingsdossiers niet aanwezig. 

Voor twee instrumenten wordt tenslotte een afwijkende plaats voorgesteld om de bijbehorende 

verslagleggin!~ te archiveren . Zo dient de voortgangsregistratie te worden bewaard bij de betreffende 

uitvoerende werknemer. De voortgangsregistratie kan per werknemer immers gegevens voor meerdere 

projecten bevatten, en bovendien is de werknemer degene die periodiek de betreffende informatie moet 

registreren . 

Ook voor het verslag dat wordt gemaakt van de projectevaluatie geldt een speciale wijze van archiveren. Een 

exemplaar dient weliswaar in het projectdossier te worden opgeborgen, toch is het zinvol daarnaast een 

aparte evaluatieadministratie aan te leggen. Door op een locatie de evaluatieverslagen van alle projecten te 

verzamelen, is het later mogelijk alle aandachtspunten snel te overzien, te vergelijken en te gebruiken bij 

volgende projecten. 

4.2.6 De toegevoegde waarde van de ontwikkelde beheersstructuur 

Nu beschreven is hoe, wanneer en door wie de ontwikkelde instrumenten moeten worden toegepast, is het 

belangrijk aan te geven welke toegevoegde waarde de toepassing ervan biedt ten opzichte van de bestaande 

situatie. 

Een algemene conclusie naar aanleiding van de analyse in hoofdstuk 3 is dat in de bestaande situatie de 

algemene belleerscyclus voor het beheersen van projecten (zie figuur 4.4, bladzijde 27) niet of nauwelijks 

wordt doorlopen. Bij het ontwikkelen van de structuur is er dan ook in ieder geval voor gezorgd dat bij een 

consequente toepassing van de instrumenten de gehele cyclus wordt gevolgd voor de aspecten tijd en 

informatie. Op die manier kan de beheersing van projecten voor beide aspecten worden gewaarborgd. 

Daarnaast is het echter van belang om na te gaan in welke mate de ontwikkelde wijze waarop de stappen 

van de cycli worden doorlopen, bijdraagt aan verbeteringen in de bestaande situatie . Daarom wordt hieronder 

in meer detail aangegeven welke (oorzaken van) knelpunten zullen worden weggenomen door toepassing 

van de beheersstructuur, en welke concrete verbeteringen zullen optreden. Er is daarbij teruggeblikt op de 

huidige situatie, de detailanalyse van knelpunten en het oorzaak/gevolg-schema (zie figuur 3.1, bladzijde 21 ). 

Voor zover een verbetering direct van toepassing is op een knelpunt uit het oorzaak/gevolg-schema, is dit in 

de tekst weergegeven door het overeenkomstige nummer uit het schema tussen accolades te plaatsen . 
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Afbakening van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Door afbakening van taken en verantwoordelijkheden voor de beheersmatige aspecten van projecten is 

duidelijkheid ~Ieschapen, waardoor misverstanden kunnen warden voorkomen (zie 4.2.4, bladzijde 34). Door 

een duidelijke omschrijving en afbakening van de functie van projectleider neemt de verantwoordelijkheid 

voor het totale projectresultaat concrete vormen aan {1, 8}. Elke projectleider blijft als zodanig op de hoogte 

van de gehele stand en gang van zaken voor zijn project(en), en is daarbij het centrale (aanspreek)punt. 

Hiermee wordt voorkomen dat andere personen als aanspreekpunt gaan fungeren, waardoor verschillende 

soorten inforrnatie een eigen leven gaan leiden. Op die manier is de overzichtelijkheid van projecten 

gewaarborgd, en wordt de onduidelijke en onoverzichtelijke huidige situatie vereenvoudigd {32}. Het 

bovenstaande wil overigens echter niet zeggen dat de projectleider daarmee allerlei extra technisch 

inhoudelijke, uitvoerende taken dient te verrichten. 

Informatie fr communicatie 

Met het orderformulier en de documentenselectielijst wordt een snelle en duidelijke definiering en afbakening 

van een project voor de totstandkoming van de hydraulische installatie mogelijk gemaakt. Doordat deze 

afbakening in een vroeg stadium plaatsvindt, wordt voorkomen dat in een te laat stadium (voor de hand 

liggende) zak1~n vergeten blijken te zijn; zo ontstaat ruimte die gebruikt kan warden wanneer zich onverhoopt 

"onverwachte zaken" en "tegenslagen" voordoen gedurende het project. Door vooraf te inventariseren welke 

documenten !~edurende het project voor de verschillende subassemblies benodigd zijn, wordt bovendien 

grotendeels uitgesloten dat zaken in een later stadium ad hoc - en oak gehaast - moeten plaatsvinden. Er is 

ruim op tijd bij alle betrokkenen bekend wat het project (voor hen) inhoudt. Dit is een duidelijke verbetering 

ten opzichte van de huidige situatie, waarin de onduidelijke projectdefinitie uiteindelijk leidt tot 

onoverzichtelijkheid, waarbij betrokkenen zelf moeten uitzoeken wat (wanneer) gedaan moet warden {11 }. 

Aangezien alle betrokkenen tijdens de kick off warden ge"fnformeerd over de verkochte installatie en in 

onderling overleg tot overeenstemming moeten komen over de inhoud van het project, kunnen 

misverstanden en eventuele verschillen van mening reeds in een vroeg stadium warden opgelost {11, 13}. 

Een dergelijke start is bevorderlijk voor de motivatie en zal het draagvlak voor het project doen toenemen; 

tevens zal het de efficientie ten goede komen {31}. 

Aangezien activiteiten moeten warden afgevinkt op het moment dat ze gereed zijn, neemt het inzicht in de 

stand van zaken van een project toe {32}. Er is zo in een oogopslag zichtbaar welke informatie reeds 

beschikbaar is en welke nag ontbreekt. Oak de procedure voor terugkoppeling bij gewijzigde 

omstandigheclen verhoogt het inzicht in de stand van zaken. Misverstanden kunnen daarmee warden 

voorkomen, en de kans op het maken van fouten zal hierdoor afnemen . Wanneer de betreffende informatie 

duidelijk (vindbaar) is vastgelegd en gearchiveerd, kan iedereen immers direct de meest up-to-date 

informatie act1terhalen {10, 12, 14}. Er is bovendien niet alleen zichtbaar dat er iets is gewijzigd, maar vooral 

oak wat er is !~ewijzigd. 

Op deze manier kan oak informatie ten behoeve van eventuele latere (herhalings)opdrachten snel(ler) en 

efficient(er) warden teruggevonden . In de bestaande situatie moet de nodige tijd warden besteed om 6f uit te 

zoeken hoe tiet oak al weer zat, 6f min of meer opnieuw te beginnen. Wanneer tenslotte alle belangrijke 
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leereffecten en aandachtspunten uit projectevaluaties consequent worden vastgelegd, teruggekoppeld en 

doorgevoerd, wordt voorkomen dat dezelfde fouten en misverstanden bij uitvoering van toekomstige 

projecten nogmaals optreden, zelfs wanneer deze door anderen worden uitgevoerd. Op die manier wordt een 

situatie gecreeerd waarin voortdurende verbetering mogelijk is {26}. Mede door dit laatste wordt de 

mogelijkheid ~Iecreeerd om niet alleen de monoprojectsituatie, maar uiteindelijk ook de multiprojectsituatie te 

beheersen. 

Planning 

Door toepassing van de ontwikkelde structuur worden op het gebied van planning knelpunten weggenomen, 

doordat de 'vrijblijvendheid' bij het uitvoeren van activiteiten wordt beperkt (zie 3.2.1, bladzijde 20). Door 

stringent bepHrkingen te stellen en vast te leggen met betrekking tot het aantal te besteden uren en de 

termijn waarbinnen dit moet plaatsvinden, kan worden voorkomen dat aan een activiteit wordt begonnen en 

simpelweg wordt doorgegaan 'tot het af is'. Zonder duidelijk inzicht in dergelijke beperkingen is men over het 

algemeen geneigd activiteiten meer 'op z'n gemak' uit te voeren. De onduidelijkheid die in de huidige situatie 

aanwezig is, doordat mijlpalen ontbreken en doordat niet bekend is wat op welk moment aanwezig moet zijn, 

zal hierdoor afnemen {19, 22, 23, 30}. Het aantal activiteiten dat te laat plaatsvindt en het aantal activiteiten 

dat (daardoor) ad hoc moet plaatsvinden, zullen hierdoor dalen {24}. 

Met de toepassing van de ontwikkelde beheersstructuur wordt tevens de mogelijkheid verbeterd om goede 

plannen te maken . Doordat projecten in een vroeg stadium duidelijk worden gedefinieerd, wordt immers de 

basis gelegd die vereist is om gedegen tijdsplannen te kunnen maken. Er is op die manier bekend welke 

documentgenererende en -toepassende activiteiten moeten worden uitgevoerd. Door het opstellen van de 

milestoneplanning is bovendien bekend wanneer ze zullen moeten worden uitgevoerd {19, 22}. 

Doordat reeds in het offertestadium een milestoneplanning wordt gemaakt, na een verplichte afstemming met 

afdelingshoofden, zal de betrouwbaarheid van de levertijd voor de hydraulische installatie toenemen. Het 

structureel bijhouden van capaciteitsoverzichten maakt het voor de afdelingshoofden mogelijk om 

weloverwogen te bepalen of het plan realiseerbaar is. Door een toename van het inzicht dat hiermee 

ontstaat, kan worden voorkomen dat onhaalbare zaken worden toegezegd. Zo zal de afstemming van 

benodigde en beschikbare capaciteiten verbeteren {17, 18, 20}. 

Gedurende het project wordt door het uitvoeren van voortgangsregistraties de mogelijkheid bevorderd om de 

geplande doelstellingen, dat wil zeggen afronding van een project binnen de afgesproken levertijd, 

daadwerkelijk te realiseren . Zo snel mogelijk is zichtbaar in welke mate de werkelijkheid afwijkt van het plan, 

en waar knelpunten zullen ontstaan. Er is op dat moment nog de meeste tijd beschikbaar voor goede sturing. 

In de huidige situatie moet meestal in een veel later stadium ad hoc actie worden ondernomen, omdat de 

voorafgaande activiteit bijvoorbeeld niet gereed blijkt te zijn op het moment dat de volgende had willen 

beginnen {12, 32}. Uiteraard moet erop worden toegezien dat het realiseren van de activiteiten binnen de 

gestelde termijn niet ten koste gaat van de kwaliteit van het product. Men moet zorgvuldig blijven werken. 

Met de invoering van de beheersstructuur krijgen medewerkers zelf de verantwoordelijkheid om te zorgen dat 

activiteiten binnen de gestelde termijn worden afgerond. In feite is men al verantwoordelijk voor een 

kwalitatief goede uitvoering van de activiteiten, maar door toename van inzicht in de normen wordt voor de 

Structuur voor Projectbeheersing 38 



medewerkers ook de mogelijkheid en de motivatie gecreeerd om naar een bepaalde prestatie toe te werken, 

en de verantwoordelijkheden na te komen . Dit zal leiden tot een stijging van de efficientie en naar alle 

waarschijnlijkheid tot een afname van de overschrijding van het aantal gebudgetteerde uren. Voorwaarde is 

uiteraard wel dat de normen voor de gestelde termijn en het aantal uren redelijkerwijs haalbaar zijn ; het is 

immers niet bevorderlijk voor de motivatie, indien men een onhaalbare taak krijgt opgelegd . Door toename 

van het inzicht door het bijhouden van capaciteitsoverzichten en door structurele doorvoering van de 

aandachtspunten uit projectevaluaties wordt de mogelijkheid (voor de afdelingshoofden) om haalbare 

doelstellingen te bepalen, feitelijk gecreeerd {17, 20}. 

Standaardisatie 

Bij het ontwikkelen van de structuur is geprobeerd zoveel mogelijk standaardisatie van de aanpak te 

verwezenlijken, opdat iedereen op dezelfde manier omgaat met de informatie, de planning en dergelijke voor 

projecten. Aangezien de structuur is bedoeld voor projecten die de gehele organisatie doorlopen, is het 

immers bevorderlijk voor een goed verloop van projecten, wanneer in de gehele organisatie steeds dezelfde 

aanpak en werkwijzen voor projectbeheersing worden gehanteerd. Een eenduidige en algemeen 

gehanteerde aanpak voor alle projecten bevordert de efficientie, aangezien daarmee wordt voorkomen dat 

steeds naar eigen inzicht wordt gehandeld {16, 31}. 

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat een groot aantal knelpunten uit de probleemgebieden 

informatie & communicatie en planning in het oorzaak/gevolg-schema direct wordt aangepakt met de 

toepassing van de ontwikkelde instrumenten bij de beheersstructuur. 

4.2.7 Samengevat 

In dit hoofdstuk is een structuur ontwikkeld voor de beheersing van nieuwbouwprojecten waarin hydraulische 

installaties tot stand komen. De belangrijkste aandachtspunten naar aanleiding van deze beheersstructuur 

worden voor alle duidelijkheid hieronder samengevat. 

Een belangrijke stap die vereist is om een project Oberhaupt te kunnen beheersen en die in de huidige 

situatie niet is gestructureerd, is het definieren c.q . afbakenen en het plannen van projecten . Door de tijd te 

nemen om vooraf, in onderling overleg tussen betrokkenen een goede voorbereiding van het project te 

bewerkstelligen, kunnen misverstanden in een (te) laat stadium worden voorkomen, en kan een efficiente 

totstandkoming van hydraulische installaties worden bereikt. 

De beheersstructuur is er dan ook in eerste instantie op gericht om het plannen van tijd en benodigde 

informatie zo goed mogelijk uit te voeren. Met andere woorden is de structuur gericht op het zo snel mogelijk: 

1. afbakene en vastleggen hoe de nieuwe hydraulische installatie wordt samengesteld; 

2. definieren en vastleggen welke documenten voor de totstandkoming van de installatie benodigd zijn ; 

3. vastleggen wanneer en door wie de gedefinieerde documenten geproduceerd worden; 

4. vastleggen wanneer, door wie en op basis van welke documenten c.q. informatie de fysieke 

totstandkoming van de installatie plaatsvindt. 

Structuur voor Projectbeheersing 39 



Vervolgens moet de voortgang van de onder 3 en 4 genoemde activiteiten zo goed mogelijk worden bewaakt 

om zo snel mogelijk te kunnen signaleren wanneer problemen dreigen te ontstaan. Gedurende het project 

moeten de betrokkenen bovendien op de hoogte zijn van de meest up-to-date inhoudelijke informatie. 

Tenslotte moeten naar aanleiding van ervaringen bij de uitvoering van een project leereffecten ontstaan om 

voortdurende verbetering mogelijk te maken. 

Om het bovenstaande mogelijk te maken, zijn instrumenten ontwikkeld. De beheersstructuur wordt in feite 

gevormd door het successievelijk toepassen van deze instrumenten, vanaf het begin tot het eind van een 

project waarin een hydraulische installatie tot stand komt (zie figuur 4.7, bladzijde 33). 

Door toepassing van de ontwikkelde beheersstructuur zullen verbeteringen optreden ten opzichte van de 

huidige wijze waarop de beheersing van projecten plaatsvindt, aangezien bestaande knelpunten worden 

weggenomen. In 4.2.6 is aangegeven welke van deze knelpunten direct worden aangepakt door toepassing 

van de structuur (zie bladzijde 36). Zo zal de toepassing van de structuur onder andere leiden tot: 

♦ een toenarne van de overzichtelijkheid van projecten, aangezien alle relevante zaken (zo snel mogelijk) 

worden vastgelegd en aangezien op elk gewenst moment de stand van zaken te achterhalen is; 

♦ een toenarne van het inzicht in de mogelijkheid om bepaalde afspraken aan te gaan; 

• een toenarne van de mogelijkheid om knelpunten zo snel mogelijk te signaleren en er weloverwogen op te 

anticipereri; 

• een daling van het aantal activiteiten dat ad hoc moet worden uitgevoerd; 

• een daling van de kans op misverstanden en als gevolg daarvan op het maken van fouten; 

• een toenarne van de efficientie als gevolg van bovengenoemde punten. 

Uiteindelijk zullen de verbeteringen ertoe leiden dat ook de nadelige gevolgen van de bestaande knelpunten 

verminderen. Daardoor zal ook de overschrijding van levertijden en personeelskosten, als gevolg van onder 

andere de overschrijding van het aantal gebudgetteerde uren, dalen. 
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Hoofdstuk 5 lmpJementatie van de Beheersstructuur 

In het voorgaande hoofdstuk is een structuur ontwikkeld om de projecten waarin hydraulische installaties bij 

Hytop tot stand komen beter te kunnen beheersen. Daarbij is aangegeven welke bestaande knelpunten 

zullen warden opgelost, indien de structuur wordt toegepast. Een belangrijke voorwaarde voor 

daadwerkelijke verbetering is logischerwijs dat de ontwikkelde structuur ook wordt toegepast, en dus in 

praktijk wordt germplementeerd. In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe een dergelijke implementatie vorm 

zou kunnen krijgen, wat de consequenties ervan zijn en wie op welke wijze betrokken is . Tevens wordt 

aangegeven welke kosten en baten voor de invoering en de handhaving van de structuur warden verwacht. 

5.1 Consequenties voor de bestaande situatie 

Het spreekt voor zich dat met de invoering van de ontwikkelde structuur nieuwe werkwijzen, middelen en 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de organisatie ontstaan . Daarnaast en als gevolg daarvan 

zal de implementatie van de ontwikkelde structuur tot gevolg hebben dat bestaande werkwijzen, middelen en 

de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aangepast dienen te warden om een goede 

werking van de structuur te kunnen bewerkstelligen. De belangrijkste aanpassingen en consequenties voor 

bestaande zaken warden hieronder ge"fnventariseerd en toegelicht. 

5.1.1 De werkopdracht 

Als gevolg van het nieuwe, uitgebreide orderformulier is het zinvol de werkopdracht die in de huidige situatie 

wordt gebruikt om de afdelingen van informatie te voorzien, te herzien. Op dit moment wordt de werkopdracht 

zo snel mogeilijk na opdracht uitgegeven om afdelingen op de hoogte te brengen van de uit te voeren 

werkzaamheden. Veel detailgegevens zijn op dat moment echter nog niet bekend en kunnen pas later 

warden verstrekt. Op dat moment zou een nieuwe werkopdracht moeten warden geschreven, wat onnodig 

dubbel werk rnet zich meebrengt (zie ook 3.1.3, bladzijde 16). Na invoering van de nieuwe beheersstructuur 

is belangrijke informatie, waaronder levertijden en gebudgetteerde uren, reeds bij betrokken 

afdeling(shoofd)en bekend via orderformulier en milestoneplanning . Het is niet nodig een werkopdracht zo 

snel mogelijk te verspreiden. 

Het is zinvoll-er een werkopdracht pas uit te geven op het moment dat detailgegevens bekend zijn. In de 

eerste plaats wordt daarmee dubbel werk voorkomen, maar bovendien is het op die manier mogelijk de 

werkopdracht toegevoegde waarde te geven . Zoals in hoofdstuk 4 is uiteengezet, komt een hydraulische 

installatie tot stand aan de hand van documenten (zie bladzijde 30). Door uitbreiding van de werkopdracht 

met gedetailleerde gegevens over de benodigde documenten (zoals documentnummers) bij het uitvoeren 

van een bepaalde activiteit, gaat deze functioneren als aansturing van de afdelingen . De werkopdracht kan 
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op die manier dienen als intermediair tussen de niet-fysieke en fysieke goederenstroom voor de 

totstandkoming van de hydraulische installatie (vergelijk figuur 4.2, bladzijde 25). 

5.1.2 Het werkoverleg 

In de toelichting bij de kick off is aangegeven dat de nadere toelichting en afstemming voor kleine, niet

complexe nieuwbouwprojecten kan warden gegeven respectievelijk verkregen tijdens het werkoverleg (zie 

bijlage 4.7. bladzijde 70). Door invoering van de nieuwe structuur zal deze wekelijkse bijeenkomst dan ook 

een ietwat gewijzigd karakter krijgen . Naast de mogelijkheid tot het aangeven van problemen bij de lopende 

projecten kan het werkoverleg gebruikt warden voor de kick off van projecten waarvoor een aparte 

bijeenkomst niet zinvol wordt geacht. In het werkoverleg zijn immers alle betrokken afdelingshoofden en 

project{bege)leiders aanwezig. Voor dergelijke projecten zal de projectleider de functie vervullen die in de 

aparte bijeenk:omsten door de verkoper wordt vervuld. Het is dan overigens vanzelfsprekend dat beiden van 

tevoren over cle opdracht gesproken hebben, zodat de projectleider op de hoogte is van alle details. 

5.1.3 De administratie en vastlegging van informatie bij projecten 

In 4.2.5 is aangegeven waar en hoe de informatie met betrekking tot de beheersinstrumenten dient te warden 

vastgelegd (zie bladzijde 35). Deze voorgestelde wijze heeft consequenties voor de manier waarop dit in de 

huidige situatie gebeurt. lnformatie ligt momenteel verspreid bij de diverse betrokkenen, en wordt niet altijd 

(centraal) in het projectdossier opgeslagen. Zoals aangegeven leidt dit tot onoverzichtelijkheid en een 

verhoogde kans op fouten bij het uitvoeren van projecten. 

Om een goeid en efficient gebruik van het dossier mogelijk te maken is het zinvol een standaard 

inhoudsopgave te hanteren, waarin naast de gebruikelijke inhoud, die voornamelijk bestaat uit inhoudelijke 

documenten zoals tekeningen en calculaties, een gedeelte wordt gereserveerd voor de verslaglegging bij de 

instrumenten. lnhoudelijke informatie, maar ook gegevens die naar aanleiding van de ontwikkelde 

beheersinstrumenten warden vastgelegd, zijn op die manier makkelijk terug te vinden. De huidige indeling 

van een dossier is vaak volkomen willekeurig en nieuwe informatie wordt over het algemeen simpelweg 

vooraan erbij gevoegd; dossiers zijn dan ook onoverzichtelijk. 

Naast een meer consequente en overzichtelijke opslag in het bestaande projectdossier, zullen twee nieuwe 

vormen van archiveren nodig zijn. Zo is het zinvol per afdeling een ordner voor alle projectadministratie aan 

te maken en bij te houden, waarin voor alle lopende projecten kopieen van de milestoneplanning, de 

activiteitenplanning en het orderformulier warden bewaard. 

Tenslotte dient, zoals aangegeven, een centrale administratie te warden aangelegd, waarin kopieen van de 

projectevaluaties van alle afgeronde projecten warden gearchiveerd. Een goede inhoudsopgave zal ook deze 

administratie snel en duidelijk toegankelijk maken. 

5.1.4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de projectleider 

Door invoering van de nieuwe structuur wordt het streven om de planning te halen c.q. het project voldoende 

te beheersen, benadrukt. Belangrijke verschuivingen van verantwoordelijkheden zullen dan ook optreden op 
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het gebied van het project(bege)leiderschap. De verantwoordelijkheid van de projectleider om het project 

binnen het gestelde budget te realiseren, zal sterk moeten worden benadrukt. Het is belangrijk dat een 

persoon verantwoordelijk is voor het uiteindelijke projectresultaat, om te voorkomen dat het project een eigen 

leven kan gaan leiden. Voor elk project moet daarom een projectleider worden aangewezen die de 

betreffende verantwoordelijkheden krijgt. Er bestaat daarbij inhoudelijk geen verschil tussen de termen 

projectleider en projectbegeleider, zoals deze in de bestaande situatie gehanteerd worden. Momenteel lijkt 

niet de gehele organisatie te zijn doordrongen van de verantwoordelijkheid en de functie van een 

project(bege)leider als centraal persoon en aanspreekpunt gedurende het project. 

Om de bovengenoemde verantwoordelijkheid daadwerkelijk te kunnen dragen, moet elke projectleider 

uiteraard de daarvoor benodigde bevoegdheden hebben . Een van de belangrijke bevoegdheden van elke 

projectleider moet daarom zijn om betrokken afdelingshoofden op hun verantwoordelijkheden aan te spreken. 

Afdelingshoofden zullen zich dan ook terdege bewust moeten worden van het feit dat ze afwijkingen van de 

overeengekornen plannen aan de projectleider moeten kunnen verantwoorden (zie 4.2.4, bladzijde 35), zeker 

wanneer dit overschrijding van de budgetten tot gevolg heeft. 

5.1.5 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van werknemers 

De verantwoordelijkheid van de werknemers op de werkvloer zal door de ontwikkelde structuur toenemen . Bij 

invoering van de structuur is meer informatie nodig om activiteiten zelf te kunnen sturen . Onderdelen van 

deze informatie zijn het aantal te besteden uren en de datum waarop de activiteiten gereed moeten zijn . De 

werknemer wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de activiteiten binnen de bepaalde 

randvoorwaarden. Dit strookt met de doelstelling binnen het beleid om verantwoordelijkheden zo laag 

mogelijk in de organisatie te delegeren. 

5.2 Inhoud van de implementatie 

De daadwerkelijke verandering bestaat in feite uit de overgang van de bestaande situatie naar de nieuwe 

structuur, dat wil zeggen invoering van het gebruik van de voorgestelde instrumenten. Voor een goede 

invoering moet een aantal belangrijke aspecten aandacht krijgen. Hieronder worden deze aangegeven in de 

vorm van een stappenplan, waarmee de overgang vorm kan krijgen. 

5.2.1 Hulpmiddelen 

Om een project volgens de ontwikkelde structuur uit te kunnen voeren, zijn in de eerste plaats hulpmiddelen 

benodigd om de voorgestelde instrumenten toepasbaar te maken. Voor een aantal instrumenten zijn hiertoe 

reeds formulieren gemaakt (zie bijlage 4.1 t/m 4.9, bladzijde 59 t/m 74) . De betreffende formulieren zijn in 

eerste instantie grotendeels ontworpen om handmatig - of in het betreffende tekstverwerkingsprogramma -

ingevuld te worden. Oat sluit echter niet uit dat een aantal hiervan na verloop van tijd geautomatiseerd kan 

worden, om op die manier de efficientie van de toepassing van de structuur te laten toenemen. Een van de 

mogelijkheden tot automatisering ligt in de aanschaf van geschikte projectplanningssoftware. Onderkend 

wordt dat met name de instrumenten die gericht zijn op tijdbeheersing zeer goed in dergelijke programmatuur 
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zouden kunnen worden ondergebracht. Het is echter verstandig om eerst affiniteit te creeren met de methode 

waarop beheeirsing plaatsvindt, zodat een goed beeld gevormd kan worden van de eisen die aan eventuele 

software moeten worden gesteld met betrekking tot de werking, het aantal gebruikers en dergelijke. 

Opgemerkt wordt dat door de aanstelling van een nieuw hoofd van de Tekenkamer de nodige affiniteit met 

planningssoftware in huis is gehaald. De betreffende persoon heeft in het verleden reeds ervaring opgedaan 

met dergelijke sofware, en enige tijd geleden heeft ook Hytop een modern planningsprogramma aangeschaft 

voor gebruik op de tekenkamer. De drempel voor automatisering is hiermee verlaagd . 

5.2.2 Handboekje projectmatig werken 

Om een geslaagde invoering van de structuur mogelijk te maken, is het vervolgens belangrijk de betrokken 

werknemers zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de wijze waarop een project aangepakt dient te 

worden . Een !~eschikt middel om iedereen bekend te maken met de gehanteerde aanpak bij uitvoering van 

nieuwbouwprojecten is een handboekje projectmatig werken. Als bijlage bij dit rapport is een dergelijk 

handboekje gevoegd, dat gebruikt kan worden als handleiding bij de beheersing van nieuwbouwprojecten 

(zie bijlage 5. ·1, bladzijde 75). Het kan worden beschouwd als een praktisch bruikbare weergave van wat in 

hoofdstuk 4 is beschreven. 

In het handboekje is de projectaanpak beschreven, waarbij voor alle instrumenten achtereenvolgens is 

aangegeven, wanneer en hoe ze toegepast dienen te warden. Voor alle instrumenten afzonderlijk is 

daarnaast een detailoverzicht met, indien van toepassing, een voorbeeld van het bijbehorende hulpmiddel 

c.q. formulier opgenomen. Met een voorbeeld is aangegeven hoe de toepassing van de instrumenten er in 

praktijk zal uitzien. Het betreffende voorbeeld is gebaseerd op gegevens van een bestaand project, en is tot 

stand gekom,~n met medewerking van de betreffende projectbegeleider. Tijdens de uitwerking van het 

voorbeeld bleek dat het invullen van de formulieren redelijk ging. Enkele punten van kritiek lagen in het feit 

dat de beschikbare ruimte op diverse formulieren te beperkt bleek te zijn om een en ander met pen in te 

vullen, en dat deze wijze van invullen als onhandig werd ervaren. Het zou makkelijker zijn, wanneer de 

formulieren met een computer ingevuld konden warden. Zo zou tevens verspreiding via het netwerk of per e

mail plaats kunnen vinden. Aangezien alle formulieren zijn opgemaakt in een teksktverwerkingsprogramma, 

is dit overigens reeds mogelijk. Ook werd de zorg uitgesproken dat het invullen van formulieren veel 

rompslomp tot gevolg heeft. Om een goede beheersing van projecten Uberhaupt mogelijk te maken, dienen 

(beheersmati~Je) gegevens echter structureel te warden vastgelegd en bijgehouden . 

Logischerwijs dient de aanpak die in het handboekje is beschreven ter beheersing van de beschouwde 

aspecten tijd en informatie. In de toekomst kan het mogelijkerwijs worden uitgebreid met de aanpak voor de 

beheersing vein de overige aspecten uit het algemeen beheersmodel (zie 4.2.1, bladzijde 26). 

5.2.3 Voorlichting en opleiding 

Om een goede invoering van de nieuwe werkwijzen mogelijk te maken is het onvoldoende wanneer de 

betrokken projectmedewerkers slechts het in 5.2.2 beschreven handboekje krijgen overhandigd. Men is op 

die manier waarschijnlijk snel geneigd de handleiding ter zijde te leggen om in het oude patroon van werken 

terug te vallen. Om deze terugval te voorkomen is het noodzakelijk goede voorlichting en opleiding voor 
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betrokkenen te verzorgen. In eerste instantie betreft dit de medewerkers die het proefproject gaan uitvoeren 

(zie 5.2.4). Wanneer de beheersstructuur vervolgens integraal wordt ingevoerd, moeten de overige 

werknemers worden voorgelicht en opgeleid . De uitvoerenden van het proefproject kunnen daarbij de nodige 

ondersteunin£1 en motivatie bieden. Zij hebben op dat moment immers al enigszins ervaring met de nieuwe 

structuur en kunnen praktische tips geven. Tevens kan worden overwogen alle projectleiders een cursus te 

laten volgen, die aansluit op de structuur en op de praktijk, om zich te specialiseren met betrekking tot 

planning en beheersing. 

5.2.4 Proefproject 

Om een nieuwe structuur te implementeren kan gekozen worden voor een grootschalige invoering voor de 

gehele organisatie, of voor een stapsgewijze invoering, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een of meerdere 

proefprojecten volgens de nieuwe structuur. 

Gezien de impact die de nieuwe structuur zal hebben op de gehele organisatie, en gezien het feit dat deze 

nog niet aan cle praktijk is getoetst, lijkt het zinvol de betreffende implementatie in dit geval stapsgewijs uit te 

voeren. Op die manier is de verandering goed te overzien en kan op eventuele praktische problemen, of 

dreigingen dat het mis gaat, snel worden geanticipeerd en gestuurd, zonder dat de hele organisatie de 

consequenties ervan merkt. 

Degenen die bij de proefprojecten zijn betrokken, kunnen, zoals eerder aangegeven, daarna bovendien 

praktische ondersteuning bieden bij de algehele invoering van de structuur. Wanneer blijkt dat de toepassing 

van de structuur goede resultaten oplevert, zal de drempel voor overige werknemers worden verlaagd. 

Bij de keuze van een proefproject dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ontwikkelde 

structuur met name geschikt is voor nieuwbouwprojecten. Om snel zichtbare resultaten te kunnen verkrijgen 

dient tevens gekozen te worden voor projecten met een niet al te lange doorlooptijd. 

5.2.5 Evaluatie van de beheersstructuur tijdens de implementatie 

Zoals aangegeven kan met een proefproject een eerste toetsing van de ontwikkelde beheersstructuur aan de 

praktijk plaatsvinden. Gedurende een dergelijk project dienen geregeld voortgangsbesprekingen te worden 

gehouden ter evaluatie van de beheersstructuur. Tijdens deze besprekingen moet worden geevalueerd hoe 

de structuur in praktijk functioneert, hoe de werkwijzen bevallen, en of de verwachte resultaten inderdaad 

zichtbaar zijn. Naar aanleiding van deze eerste praktijkervaringen kunnen de hulpmiddelen bij de structuur 

indien nodig worden aangepast en geoptimaliseerd . Op die manier wordt een goede basis gecreeerd om de 

beheersstructuur uiteindelijk voor alle nieuwbouwprojecten in te voeren. 

5.2.6 Betrokkenen bij de implementatie 

Om de implementatie volgens bovengenoemde stappen daadwerkelijk en gestructureerd te laten 

plaatsvinden, moet iemand worden geselecteerd die de coordinatie daarvan op zich neemt. In het kader van 

het kwaliteitsproject (zie bijlage 2.1, bladzijde 56), waarin wordt gestreefd naar een certificering volgens ISO 
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9001, is onlangs een werkgroep in het leven geroepen, die zich moet gaan richten op een daadwerkelijke 

verbetering van de levertijdbetrouwbaarheid van Hytop. 

De directeur heeft deze werkgroep aanbevolen om het rapport bij deze afstudeeropdracht hierbij te betrekken 

(zie bijlage 52, bladzijde 83). Aan een belangrijke voorwaarde voor een goede implementatie, dat de directie 

de noodzaak en het doel ervan onderschrijft, is daarmee voldaan. De werkgroep zal de adviezen van het 

onderzoek dan ook meenemen om daadwerkelijk een betere beheersing van de levertijden te kunnen 

realiseren. Hoewel de directeur de werkgroep niet verplicht de voorgestelde formulieren bij de ontwikkelde 

structuur 1 op 1 over te nemen, is echter duidelijk aangegeven dat de werkgroep zich zeker niet moet richten 

op wat reeds in het afstudeeronderzoek is geconcludeerd en weergegeven. 

(Een afgevaardigde uit) de werkgroep zal ook de coordinatie van en de verantwoordelijkheid voor het 

verandertraject op zich moeten nemen. Er moeten proefprojecten worden gekozen om een start te maken 

met de implementatie van de structuur. Vervolgens moeten projectmedewerkers worden geselecteerd die het 

zullen uitvoen,m. Bij deze selectie speelt naast inhoudelijke deskundigheid ook de te verwachten motivatie 

voor de desbetreffende verandering een rol. Betreffende medewerkers moeten in ieder geval gemotiveerd en 

bereid zijn de praktijktoets van de ontwikkelde structuur op zich te nemen, en in staat zijn om bij de integrale 

implementatie ondersteuning te bieden aan collega's. Op die manier wordt voldaan aan een tweede 

belangrijke voorwaarde voor een goede implementatie, het selecteren van het juiste personeel. 

Deze, en de eerder genoemde voorwaarde dat de directie de noodzaak en het doel dient te onderschrijven, 

vormen twee van de tien kritieke succesfactoren, waarvan Pinto en Slevin door middel van een onderzoek 

hebben aangetoond dat ze erg belangrijk zijn bij de projectimplementatie [12] . Bij de implementatie van de 

beheersstructuur zouden dan ook de overige acht succesfactoren in overweging genomen kunnen worden. 

Een overzicht van alle tien kritieke factoren is opgenomen in bijlage 5.3 op bladzijde 84 . 

Nadat de implementatie heeft plaatsgevonden, zijn de afdelingshoofden vervolgens verantwoordelijk voor de 

waarborging van de continuneit van de nieuwe structuur. Hiertoe moeten zij het gebruik van de middelen 

door de projectmedewerkers stimuleren en controleren, waarbij terugval in oude gewoontes dient te worden 

afgekeurd. De afdelingshoofden moeten ook onderling het gebruik van de structuur stimuleren, en 'sociale 

controle' uitoefenen op een consequente naleving door anderen . 

5.3 Verwachte kosten en baten 

Vanzelfsprekend brengt de implementatie van een nieuwe structuur kosten met zich mee. In hoofdstuk 4 is 

aangegeven dat de nieuwe structuur echter ook tot verbeteringen c.q. opbrengsten leidt. Om na te kunnen 

gaan of de kosten tegen deze baten opwegen, zullen ze allereerst moeten worden bepaald . 

De kosten en de baten zullen grotendeels gerelateerd zijn aan extra benodigde tijd respectievelijk besparing 

van benodigde tijd. Zonder enige praktijkervaring is een exacte kwantitatieve bepaling dan ook onmogelijk. 

Toch is geprobeerd een betrouwbare uiteenzetting te geven van de verwachting voor beide. Aan de hand 

daarvan wordt ingeschat of het de moeite waard is de ontwikkelde structuur daadwerkelijk in te voeren . 
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5.3.1 Kosten 

De verwachte kosten warden onderverdeeld in eenmalige implementatiekosten en structurele gebruikskosten 

om de beheersstructuur vervolgens in stand te houden. Hieronder wordt voor elk van beide een overzicht 

gegeven van cje verwachte kosten. 

Implementatiekosten 

De implementatiekosten kunnen warden gerelateerd aan de stappen uit 5.2, die warden voorgesteld om de 

implementatie uit te voeren. Het betreft kosten voor hulpmiddelen, voorlichting en opleiding, evaluatie en 

aanpassing naar aanleiding van de ervaringen uit proefprojecten, en kosten ter voorbereiding en coordinatie 

door de werkgroep. 

Zoals aangegeven wordt aangeraden om het gebruik van de instrumenten voor de beheersstructuur in eerste 

instantie handmatig uit te voeren. De kosten voor bedoelde hulpmiddelen zullen dan ook beperkt blijven tot 

aanschaf van opbergmaterialen en het produceren van handboekjes voor projectmatig werken. 

Pas wanneer na verloop van tijd besloten wordt instrumenten te automatiseren, zullen extra 

investeringskosten nodig zijn voor de aanschaf van software. Deze kosten zijn sterk afhankelijk van het 

aantal medewerkers dat gebruik gaat maken van de software. lnvesteringskosten voor hardware zullen 

daarbij overigens beperkt blijven, aangezien Hytop reeds beschikt over (voldoende) moderne 

computerapparatuur. Door een dergelijke automatisering mag warden aangenomen dat een toename van de 

efficientie optreedt, waardoor de gebruikskosten van de structuur vervolgens zullen dalen. 

Kosten voor voorlichting en opleiding warden in eerste instantie gemaakt voor de projectmedewerkers die bij 

het proefproject zijn betrokken. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst warden zij door de werkgroep ingelicht 

en ge"fnstrueerd over de projectaanpak, het proefproject en de gehanteerde werkwijzen. Voorafgaand hieraan 

kunnen betrokkenen het handboekje projectmatig werken bestuderen. Voor een dergelijke voorlichting zal in 

totaal maximaal een dag gereserveerd moeten warden . Dit geldt eveneens voor de voorlichting van de 

overige werknemers, na afloop van het proefproject. 

Uiteindelijk zal door alle van de ongeveer 50 betrokken werknemers een dag besteed moeten warden ter 

voorlichting met betrekking tot de nieuwe structuur. Uitgaande van het geldende gemiddelde uurtarief van 

f93,40 zouden de kosten hiervoor dan bijna f37.500,- bedragen (50 pers. x 8 uur x f93,40 p.u. = f37.360,-) . 

Gedurende de proefprojecten warden ervaringen van de betrokken projectmedewerkers periodiek 

teruggekoppeld aan de werkgroep. Dit kan plaatsvinden in een wekelijkse bijeenkomst van een a twee uur. 

Uitgaande van een wekelijkse bijeenkomst met gemiddeld acht personen zou dit ongeveer f 1.150,- per week 

kosten (8 pers. x 1 ½ uur x f93,40 p.u. = f1 .120,80). 

Door de werkgroep dient de nodige tijd te warden besteed aan de voorbereiding en begeleiding van de 

implementatie . Onder andere moeten de voorlichtingsbijeenkomsten warden voorbereid en dienen de 

hulpmiddelen en het handboekje projectmatig werken eventueel te warden aangepast naar aanleiding van 

praktijkervaringen. Om een goede voortgang van de implementatie te bewerkstelligen kan wekelijks een 
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bijeenkomst plaatsvinden, waarvoor ongeveer twee uur gereserveerd zal moeten warden. Uitgaande van vijf 

werkgroepleden zou dit neerkomen op ongeveer f950,- per week (5 pers. x 2 uur x f93,40 p.u. = f934,00). 

Wanneer voor de totale implementatie vier maanden (16 weken) wordt uitgetrokken, zouden de totale kosten 

voor implementatie van de nieuwe beheersstructuur in totaal ongeveer f70.000,- bedragen (137.500,- + 16 x 

(11.150,- + f950,-) = !71.100,-). 

Gebruikskoslen 

Wanneer de structuur eenmaal is ge'fmplementeerd, bestaan de extra kosten voor handhaving van de 

structuur uit kosten voor het gebruik van de hulpmiddelen bij de verschillende instrumenten. In tegenstelling 

tot wat in de huidige situatie gebeurt, dient consequent allerlei informatie bepaald en vastgelegd te warden 

met betrekkin1~ tot beheersmatige aspecten. Vooral in de eerste fase van een project zal de nodige extra tijd 

gespendeerd moeten warden om een goede start en een goed verloop van het project te kunnen 

waarborgen. Hierbij wordt met name gedoeld op de benodigde tijd voor het definieren van het project en het 

in detail plannen van de activiteiten. 

De belangrijkste gebruikskosten zullen bestaan uit kosten voor structurele bijeenkomsten met betrekking tot 

de kick off en de projectevaluatie. Wanneer wordt aangenomen dat voor een goede bijeenkomst gemiddeld 

twee uur benodigd is, en dat hierbij gemiddeld 8 a 10 personen aanwezig zullen zijn, zal dit per project in 

totaal gemiddeld ongeveer 40 uur kosten. Uitgaande van het geldende gemiddelde uurtarief van f93,40 komt 

dit neer op ongeveer f3.750,- per project (40 uur x f93,40 p.u. = f3.736,-) . 

Overigens zal pas door toetsing aan de praktijk blijken wat de gemiddeld benodigde tijd exact is. Deze zal 

bovendien varieren, afhankelijk van de grootte en de complexiteit van een specifiek project. 

Naast genoemde structurele bijeenkomsten zal de periodieke registratie van de voortgang en het vastleggen 

en terugkoppelen van informatie bij wijzigingen extra tijd vergen. Aangezien geen tijdregistraties hebben 

plaatsgevonden, is een betrouwbare schatting hiervoor moeilijk te maken. De verwachting is echter dat de 

extra benodigde tijd voor het invullen van formulieren na verloop van tijd beperkt zal zijn, door een toename 

van routine en efficientie. 

Het is niet goed mogelijk een meer betrouwbare schatting te maken van de kwantitatieve en financiele 

consequenties voor de benodigde tijd door het gebruiken van de instrumenten. Naar aanleiding van 

bevindingen tijdens proefprojecten zal dit beter mogelijk warden . 

5.3.2 Baten 

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, wordt bij de uitvoering van projecten in de huidige situatie veel meer 

uitgegeven aan personeelskosten dan vooraf is gecalculeerd (naar schatting ruim f500.000,- in een periode 

van anderhalf jaar, zie bladzijde 11 ). Door een goede beheersing van de situatie kunnen deze kosten dalen. 

In 4.2.6 is reeds aangegeven dat de nieuwe structuur zal leiden tot een daling van het aantal ad hoc uit te 

voeren activit,eiten, een toename van de efficientie en een betere beheersing van het aantal bestede uren, 
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door het uitvoeren van activiteiten te relateren aan een maximaal toegestaan tijdsbudget (zie bladzijde 38). 

Hoewel het rnoeilijk is betrouwbare kwantitatieve waarden aan de besparingen te verbinden, wordt 

aangenomen dat deze aanzienlijk kunnen zijn, zeker gezien de huidige gemiddelde overschrijding van 40% 

per project. Een praktijktoets is echter nodig om een meer betrouwbare schatting van de besparingen 

mogelijk te maken . 

Als gevolg van de toepassing van de nieuwe structuur zal naast een kostenbesparing een daling van het 

aantal levertijdoverschrijdingen en van de gemiddelde levertijdoverschrijding kunnen warden bereikt, 

waardoor de levertijdbetrouwbaarheid van Hytop zal toenemen . Hierdoor kan bovendien ruimte warden 

gecreeerd, wat het mogelijk maakt om in dezelfde tijd meer projecten uit te voeren . 

Naast bovengenoemde kwantificeerbare baten zullen als gevolg van een betere beheersing van de projecten 

kwalitatieve baten optreden. Een afname van de levertijdoverschrijding is immers bevorderlijk voor de 

tevredenheid van klanten. Door de directie wordt de zorg uitgesproken dat de structurele overschrijdingen 

van de levertijd het imago van Hytop nadelig zouden kunnen be'fnvloeden, met als zeer goed denkbare 

consequentie dat klanten volgende opdrachten bij concurrenten onderbengen. Een daling van het aantal 

activiteiten dat ad hoc tussendoor moet warden uitgevoerd, zal daarnaast leiden tot een stijging van de 

tevredenheid van werknemers. Dit stimuleert de motivatie, wat een gunstige invloed heeft op de 

arbeidsproductiviteit. 

Zeer belangrijk is bovendien het feit dat het in het kader van een eventuele certificering volgens ISO 9001 

zelfs verplicht is , informatie vast te leggen en standaard procedures te volgen bij de realisatie van activiteiten. 

5.3.3 Wegen de kosten op tegen de baten? 

Zoals in de voorgaande paragrafen is aangegeven, is het erg moeilijk betrouwbare financiele consequenties 

te verbinden aan met name de baten bij invoering van de ontwikkelde structuur. Toch mag warden verwacht 

dat de kosten uiteindelijk tegen de baten zullen opwegen. Wanneer de beheersing van projecten op de 

huidige wijze wordt voortgezet, zullen overschrijdingen van kosten en levertijden immers structureel blijven 

plaatsvinden, en zal men voortdurend achter de feiten aan blijven hollen . 

Door invoerin9 van de nieuwe structuur warden projecten beter beheerst en wordt de mogelijkheid gecreeerd 

meer winst op de projecten te behalen, zowel in tijd als (dus) in geld. Hoewel wordt aangenomen dat ook de 

financiele kosten op termijn tegen de financiele baten zullen opwegen, zullen met name de kwalitatieve baten 

van doorslaggevend belang zijn . Het is per slot van rekening enorm belangrijk om klanten tevreden te houden 

en bovendien laten de eisen met betrekking tot certificering niet toe de bestaande wijze van beheersing 

onveranderd voort te zetten. 

Navraag bij het hoofd van de afdeling Projecten van zusterbedrijf IHC Beaver Dredgers leert dat zij de 

invoering van een nieuw systeem als zeer positief hebben ervaren. Aangegeven wordt dat een schatting van 

kosten en baten moeilijk in geld is uit te drukken, maar men is ervan overtuigd, dat hen sinds de invoering 

veel ellende bespaard is gebleven. De indruk heerst dat deze besparing zeker een factor 4 maal de 

gemaakte kosten - die naar schatting ongeveer /100.000,- hebben bedragen - betreft. 
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Hoof dstuk 6 Conclusies en Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk warden de belangrijkste conclusies weergegeven, die naar aanleiding van het 

afstudeerproject kunnen warden getrokken. Tenslotte warden aanbevelingen gedaan. 

6.1 Conclusies 

Alvorens conclusies warden getrokken naar aanleiding van de bevindingen met betrekking tot het onderzoek 

en de ontwikk:elde beheersstructuur, wordt nagegaan in hoeverre de uitvoering van het project conform de 

gestelde opdrachtformulering heeft plaatsgevonden. 

6.1.1. Conclusies naar aanleiding van de opdrachtformulering 

Voor alle duidelijkheid wordt de geformuleerde opdracht hieronder eerst nogmaals weergegeven. 

Ontwikkel een voor Hytop geschikte structuur voor projectbeheersing en zorg vervolgens 

voor een aanzet tot implementatie van de ontwikkelde structuur. 

Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld, is over de opdracht overeenstemming bereikt na een analyse die heeft 

plaatsgevonden naar aanleiding van een eerste opdrachtbeschrijving. Er kan warden geconcludeerd dat aan 

de bovenstaande opdrachtformulering is beantwoord: 

♦ In hoofdstuk 4 is een structuur ontwikkeld ter beheersing van nieuwbouwprojecten bij Hytop. Hierbij zijn 

alle stappen uit een algemeen beheersmodel gevolgd, waardoor de uitvoering van projecten oak inderdaad 

kan warden beheerst. Met name het bepalen en vastleggen van een plan c.q. een norm voor de uitvoering 

van een project, en vervolgens de bewaking van de realisatie van het plan, is gestructureerd . De 

beheersstructuur is gebaseerd op de afbakening van een project door vast te leggen welke documenten 

gedurende hHt project benodigd zijn. Het is daarmee een geschikte structuur, aangezien de activiteiten 

binnen een project bij Hytop grotendeels gerelateerd zijn aan gedocumenteerde gegevens. 

+ Door het opstellen van een handboekje projectmatig werken bij Hytop, waarin is aangegeven hoe en met 

behulp van welke hulpmiddelen de verschillende ontwikkelde instrumenten moeten warden toegepast, is een 

eerste aanzet tot de implementatie van de structuur gegeven. De werkgroep die is gernstalleerd om 

daadwerkelijk verbeteringen in praktijk te realiseren heeft aangegeven dat de ontwikkelde structuur en het 

handboekje zeer zeker bruikbaar zijn. De detailoverzichten per instrument warden als waardevol beschouwd. 

In hoeverre oak daadwerkelijk gebruik gemaakt zal gaan warden van alle formulieren, die bij de ontwikkelde 

instrumenten zijn opgesteld, is echter nag niet bekend. 
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Bij de opdrcichtformulering is een tweetal belangrijke randvoorwaarden gegeven. Oak aan deze 

randvoorwaarden wordt met de ontwikkelde structuur voldaan. Hieronder wordt dit toegelicht. 

• Alie afdelingshoofden blijven verantwoordelijk voor de 'technische' aspecten voor de hydraulische 

installaties; zij moeten zorgen dat elke hydraulische installatie de gewenste productkwaliteit krijgt. Oak blijven 

zij verantwoordelijk voor de inzet en de planning van de medewerkers voor de verschillende activiteiten op de 

betreffende afdeling . 

• De ontwikkelde structuur strookt met het overkoepelend kwaliteitsproject. De instrumenten om de 

structuur in praktijk uit te kunnen voeren zijn niet in strijd met de eisen die gesteld warden aan de beoogde 

ISO 9001 certificering. Met de nieuwe structuur is een belangrijk aspect binnen het kwaliteitsproject, het 

vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, zelfs aan de orde gekomen voor de 

beheersmatigei aspecten. Een eerste aanzet voor een uiteindelijk kwaliteitshandboek voor dit 

aandachtsgebied is daarmee dan oak reeds gegeven. 

6.1.2. Conclusies naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek 

Hieronder warden belangrijke conclusies naar aanleiding van het afstudeeronderzoek opgesomd. 

• Het is noodzakelijk de structurele overschrijding van de afgesproken levertijden aan te pakken. Wanneer 

niets gedaan wordt ter verbetering van de huidige wijze van projectbeheersing, zal voortdurend achter de 

feiten warden aangehold, met een reele kans dat als gevolg daarvan de tevredenheid van klanten zal 

afnemen. Niet voor niets is een werkgroep in het leven geroepen die zich mede aan de hand van dit 

rapport richt op de daadwerkelijke verbetering van de levertijdbetrouwbaarheid . 

• Door invoering van de ontwikkelde structuur voor projectbeheersing is het mogelijk bestaande structurele 

knelpunten op te lossen. Onder andere heeft praktijkervaring bij IHC Beaver Dredgers aangetoond dat de 

nodige rust en vroegtijdig inzicht geschapen kan warden, waardoor veel ellende bespaard blijft. 

• Met de ontwikkelde structuur warden alle stappen van een algemene beheerscyclus achtereenvolgens 

doorlopen, waardoor projecten zo goed mogelijk beheerst kunnen warden. Het vroegtijdig inzicht dat 

daarbij wordt verkregen in mogelijke knelpunten betekent overigens niet dat deze daarmee oak direct 

kunnen warden opgelost. Wei kan warden geconcludeerd dat door het inzicht oak bij Hytop tijd en rust zal 

ontstaan, waardoor zo goed mogelijk op dergelijke problemen geanticipeerd kan warden. 

♦ De verantwoordelijkheid voor de realisatie van projecten binnen het budget dient te warden 

gecentraliseerd bij een persoon, de projectleider. Deze verantwoordelijkheid ligt momenteel te veel 

verspreid in de organisatie en niemand wordt dan oak echt aangesproken wanneer het projectresultaat 

onvoldoende is. Bovendien leidt deze tot gebrek aan coordinatie en tot chaos. 

• Door vooraf voldoende tijd te nemen om een project goed te definieren en af te bakenen, alvorens 

daadwerkelijk met de activiteiten te starten, kan in een later stadium veel tijd warden bespaard. In plaats 

van het maken van en te werken volgens een gedegen projectplanning is men momenteel geneigd 

activiteiten zo snel mogelijk uit te voeren, wat leidt tot ad hoc situaties en onduidelijkheden. Gezegdes als 

'bezint eer ge begint' en 'haastige spoed is zelden goed' lijken dan oak bij Hytop hun betekenis waar te 

kunnen maken. 

Conclusies en Aanbevelingen 51 



----------------------~~1!,!.S!!-
6.2 Aanbevelingen 

Naast de min of meer vanzelfsprekende aanbeveling om nieuwbouwprojecten in de toekomst volgens de 

voorgestelde aanpak uit te voeren, wordt een aantal andere aanbevelingen gedaan. Het betreft 

aanbevelingen naar aanleiding van de ervaringen binnen Hytop die alle zijdelings met de invoering van de 

beheersstructuur te maken hebben. 

+ Men moet zich ervan bewust zijn dat een verandering, zoals de voorgestelde implementatie van een 

nieuwe structuur, niet vanzelf gaat. Mensen moeten in ieder geval warden overtuigd van de noodzaak van 

een dergelijke verandering. Er moet vervolgens voor warden gewaakt dat na verloop van tijd het werken 

volgens nieuwe werkwijzen niet afzwakt. Betrokkenheid van het management, openstaan voor ideeen, 

vragen en dergelijke, is dan ook erg belangrijk om medewerkers gemotiveerd te houden. 

• Tijdens, maar ook na invoering van de nieuwe structuur dient voortdurende verbetering nagestreefd te 

warden . Periodieke evaluaties dienen om collectieve leereffecten te realiseren en om te toetsen of met de 

nieuwe aanpak de verwachte en gewenste resultaten in praktijk warden bereikt. Terugvallen in oude 

gewoontes dient te warden afgeremd door goede communicatie en terugkoppeling tussen projectleiders 

en afdelin[1shoofden, tussen afdelingshoofden en projectmedewerkers of tussen elk van deze onderling . 

+ Ongeacht de plaats in het primaire proces moet voor elke afdeling het belang van Hytop voorop staan. 

Dat wil zeggen dat elke afdeling er zoveel mogelijk aan moet bijdragen om de klant uiteindelijk te 

bezorgen wat hem is toegezegd, op het moment dat het hem is toegezegd. Wanneer hier in een vroeg 

stadium te nonchalant mee wordt omgesprongen, zal men in een later stadium de nadelige consequenties 

ervaren. In feite zouden de afdelingen elkaar dan oak als klant moeten beschouwen, voor wie de 

benodigde gegevens op de gewenste tijd aanwezig moeten zijn . Het belang van een goede planning, en 

een strikte naleving daarvan, wordt hiermee nogmaals onderstreept. 

+ Om te zor,gen dat een planning gerealiseerd kan warden, dient consequent gehamerd te warden op het 

nakomen van afspraken. Het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen kan toenemen door ze aan te 

spreken op verantwoordelijkheden en het nakomen van afspraken. 

+ Het selecteren van een projectleider dient voor elk project te gebeuren, direct nadat een klant opdracht 

geeft. Afhankelijk van het project zal vervolgens blijken of de betreffende projectleider al dan niet veel tijd 

aan het project dient te spenderen. 

+ Wanneer klanten gedurende een project extra wensen kenbaar maken, dient te warden nagegaan welke 

consequenties dit heeft voor budgetten, zowel qua tijd als geld. Deze consequenties moeten oak naar een 

klant word en 'doorberekend' door bijvoorbeeld verlenging van de levertijd of verhoging van de prijs. 

+ Zeker nu na het in dienst treden van een nieuw hoofd van de Tekenkamer projectplanningssoftware is 

aangeschaft en kennis van zaken aanwezig is, kan bij de invoering van de beheersstructuur bekeken 

warden in hoeverre de (tijd}beheersinstrumenten eventueel geautomatiseerd kunnen warden. 
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De ontwikkelde structuur is voornamelijk gericht op de monoprojectsituatie. Toch wordt tenslotte een aantal 

aanbevelingen gedaan die te maken hebben met het feit dat de situatie bij Hytop feitelijk getypeerd kan 

warden als een multiprojectsituatie. 

• Er dient zoveel mogelijk in het werk te warden gesteld om te zorgen dat een afwijking van een plan zo min 

mogelijk consequenties heeft voor andere projecten. Aanbevolen wordt dan oak om op het moment dat 

een afwijk ing wordt gesignaleerd, zo snel mogelijk terugkoppeling te geven naar het betreffende 

afdelingshoofd of aan de projectleider. Er kunnen dan zo snel mogelijk de juiste sturende maatregelen 

warden bepaald en toegepast. Wanneer alles volgens plan verloopt, is een dergelijke terugkoppeling 

overbodig, en op den duur zou het zelfs kunnen leiden tot situaties waarin meldingen van afwijkingen over 

het hoofd warden gezien. 

• Het streven dat projecten elkaar niet bernvloeden bij afwijkingen, zal in praktijk niet altijd haalbaar zijn. De 

schaarse capaciteiten laten dit simpelweg niet toe. Het is daarom belangrijk dat afspraken warden 

gemaakt over de manier waarop prioriteiten aan de verschillende projecten warden gegeven. 

• Alie projectleiders zijn verantwoordelijk voor het resultaat van hun eigen projecten en logischerwijs is de 

kans op suboptimalisatie daarmee duidelijk aanwezig. Het is echter belangrijk te voorkomen dat het 

belang van Hytop ten koste gaat van de belangen van de verschillende afzonderlijke projectleiders. Door 

periodiek projectleidersoverleg zouden suboptimalisatie en conflicten wellicht kunnen warden voorkomen. 
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Bijlagen 

Bij de numme:ring van de bijlagen is een relatie gelegd tussen de bijlage en het hoofdstuk waarin naar de 

bijlage wordt verwezen. 

In hoofdstuk 2 op pagina 14 wordt bijvoorbeeld verwezen naar bijlage 2.2. De eerste 2 geeft aan dat het een 

bijlage bij hoofdstuk 2 betreft, de tweede 2 is het volgnummer. Met andere woorden is het de tweede bijlage 

waarnaar in hoofdstuk 2 wordt verwezen. Aangezien in hoofdstuk 1 nergens naar een bijlage wordt 

verwezen, ontbreekt dan oak een bijlage 1. 
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Bijlage 2.1 Het kwaliteitsproject 

Enige tijd geleden is door de directie van Hytop de beslissing genomen een project op te starten met als doel 

aan het eind van het jaar 2000 een certificering volgens de norm ISO 9001 te behalen. 

Gekozen is om te werken volgens het zogenaamde MKB-groeicertificaat, waarbinnen een traject wordt 

gevolgd dat speciaal is afgestemd op de kenmerken van bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. In drie 

fasen, die ell< kunnen warden afgesloten met een toetsing en een {deel}certificaat, wordt de organisatie 

voorbereid op de uiteindelijke ISO-certificering. Voor de begeleiding van het traject is een extern adviseur in 

de arm genornen. 

De stappen van het traject die reeds door Hytop zijn gezet, zijn de volgende: 

• formulerin9 van de doelstellingen van de organisatie; 

♦ uitvoering van een SWOT-analyse. 

Aan de hand hiervan warden vervolgens verbeterplannen opgesteld. 

Alvorens Hytop uiteindelijk ISO 9001 gecertificeerd kan warden, moeten alle taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden per afdel ing en per functie warden omschreven en warden vastgelegd in een 

kwaliteitshandboek. Ook het opstellen en vastleggen van procedures en (werk)instructies maakt onderdeel 

uit van het gehele stappenplan . 

Het opstellen van verbeterplannen dient om, waar nodig, verbeteringen te kunnen realiseren door aanpassing 

of verbeterin!~ van de huidige wijze van uitvoeren . Deze kunnen vervolgens bij het opstellen van het 

kwaliteitshandboek warden meegenomen. Door middel van de SWOT-analyse is bepaald op welke 

aandachtsgebieden daarbij de nadruk moet liggen. 

Een van de belangrijkste aandachtsgebieden waarvoor (ook tijdens het kwaliteitsproject) gesignaleerd is dat 

duidelijk verbeteringen nodig zijn, is de levertijdbetrouwbaarheid van Hytop. Gezien het feit dat het 

afstudeeronderzoek zich ook deels hierop heeft gericht, met name door het bewerkstelligen van een goede 

start, het structureel vastleggen van een plan en de structurele bewaking van het plan, wordt daarmee een 

gedeelte van de verbeteracties in beslag genomen dat ook relevant is binnen het kwaliteitsproject. Aangezien 

ook het vastleggen van uitvoerenden en de verantwoordelijkheden en de ontwikkeling van een aantal 

hulpmiddelen binnen het afstudeerproject heeft plaatsgevonden, is een eerste aanzet voor een uiteindelijk 

kwaliteitshandboek voor dit aandachtsgebied reeds gegeven . 

Bijlagen 56 



Bijlage 2.2 Projectbeheersing bij IHC Beaver Dredgers 

Situatieschets 

Zoals in hoofdstuk 2 is aangeven, is bij een bedrijf in een vergelijkbare situatie ge'fnformeerd hoe door hen 

projecten warden behandeld en beheerst. Het betreft IHC Beaver Dredgers, evenals Hytop een business unit 

van IHC Hol land. IHC Beaver Dredgers is een scheepswerf in Sliedrecht die standaard, maar ook 

klantspecifieke baggerschepen ontwikkelt en produceert. De baggerschepen komen projectmatig tot stand 

binnen een lijnorganisatie. Daarbij warden grate projecten geleid door een projectleider, kleinere projecten 

door een projectcoordinator en sommige projecten warden uitgevoerd zonder projectleiding. 

Traject 

Het traject dat wordt doorlopen bij de totstandkoming van een klantspecifiek baggerschip wordt hieronder 

uiteengezet. 

Wanneer een aanvraag van een klant binnenkomt bij de Verkoop wordt op basis van de wensen van de klant 

een aanbieding geschreven. Deze aanbieding, inclusief verkoopprijs, algemeen plan, bestek en de levertijd, 

wordt aan de klant aangeboden; deze kan vervolgens al dan niet besluien een opdracht te plaatsten. De 

verkoopprijs wordt bepaald door de verkoper; deze maakt daarbij gebruik van de voorcalculatie, die door de 

afdeling Projecten is opgesteld . In deze voorcalculatie is de kostprijs van het schip bepaald . Naast de 

voorcalculatie worden ook het algemeen plan en het bestek gemaakt door de afdeling Projecten. 

Voor alle duiclelijkheid moet warden opgemerkt dat project bij IHC Beaver Dredgers synoniem is voor een 

mogelijke order. Het heeft dan ook een andere betekenis dan de projecten bij Hytop, die in de hoofdtekst 

warden bedoeld . De afdeling Projecten dient in feite slechts ter ondersteuning bij dergelijke mogelijke orders . 

Door de afdeling wordt de engineering van het schip uitgevoerd en warden ontwerptekeningen van het 

aangevraagde schip gemaakt. 

Wanneer de klant vervolgens een opdracht plaatst, wordt een overdrachtsvergadering gehouden, waarbij 

Verkoop, afdeling Projecten, het hoofd Techniek en afdeling Productie aanwezig zijn . Daarna moet de 

opdracht worden uitgevoerd, wat inhoudt dat productietekeningen gemaakt worden aan de hand waarvan het 

schip vervolgems geproduceerd wordt. Tenslotte vindt aflevering van het schip aan de klant plaats. 

Planning en beheersing 

De planning en beheersing van het beschreven traject verloop als volgt. 

Op het moment van opdracht wordt in overleg met productie een gerntegreerde planning gemaakt. Allereerst 

wordt hiertoe een tekeningenlijst samengesteld, wat eigenlijk tevens de inventarisatie van activiteiten is. Alles 

wat geproduceerd wordt, dient namelijk vooraf te warden gegaan door een tekening. 

Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van de aanlevering van onderdelen die door Beaver Dredgers bij 

derden (waaronder Hytop) word en ingekocht. 

Wanneer dat is gebeurd, wordt de planning voor Productie gemaakt, zodat bekend wordt wanneer de 

benodigde productietekeningen klaar moeten zijn. Vervolgens kan een startdatum aan het tekenwerk warden 

verbonden. De planning wordt dus achterwaarts en in overleg met de productieafdeling gemaakt. Daarbij 

wordt meteen vastgelegd wie wat gaat doen voor het project. 
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Nadat vervolgens is gestart met het project, wordt periodiek de voortgang geregistreerd door vast te leggen 

hoeveel uren aan het project gewerkt zijn, en hoe groat het percentage gereed naar schatting is. Dit wordt 

vergeleken m«~t het aantal uren en het percentage gereed dat volgens de planning bereikt zou moeten zijn . 

Wanneer het werkelijk aantal uren (gerelateerd aan het gereedheidspercentage) het gecalculeerde aantal 

uren overschrijdt, kan de betreffende werknemer hiervoor ter verantwoording warden geroepen. 

Sinds ruim een jaar vindt bij IHC Beaver Dredgers bovenstaande wijze van planning en voortgangsbewaking 

plaats. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd planningsprogramma. Aangegeven wordt 

dat het sinds die tijd mogelijk is eventuele 'verrassingen' te overzien. Concreet heeft de invoering van 

genoemde planning geleid tot belangrijk inzicht in twee aspecten: 

1. het feit dat eigenlijk al begonnen had moeten zijn met een bepaalde activiteit; 

2. het feit dat de ruimte en noodzaak aanwezig is om (tegen de neiging van de mens in) dingen naar voren 

te halen. 

Geconcludeerd wordt dat sinds de invoering van een planningssysteem meer inzicht, maar oak meer rust in 

de organisatie aanwezig is. Aangegeven wordt dat dit echter niet wil zeggen dat daarmee oak de problemen 

opgelost zijn, rnaar wel dat deze op tijd gesignaleerd warden. 

Opmerkingen 

Tenslotte warden nag enkele opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de beheersing bij IHC Beaver 

Dredgers. 

• Bij het plannen wordt niet expliciet rekening gehouden met de bezetting van capaciteiten over alle 

projecten. Dit gaat min of meer op het gevoel. Het is echter zo dat capaciteitstekorten bij IHC Beaver 

Dredgers, in tegenstelling tot de capaciteiten bij Hytop, over het algemeen redelijk makkelijk op te lossen 

zijn door het inlenen van personeel of het uitbesteden van werkzaamheden, bijvoorbeeld bij een andere 

werf. 

♦ Aanvragen voor standaard baggerschepen verlopen niet via de afdeling Projecten. Voor dergelijke 

schepen wordt op basis van bestaande gegevens direct een aanbieding geschreven met een verkoopprijs 

en de levertijd. Wanneer een dergelijke aanbieding opdracht wordt, kan direct warden begonnen met 

produceren. De afdeling Productie plant de doorloop van deze opdrachten. De productiecapaciteit voor 

standaard schepen is meestal redelijk flexibel, en indien nodig kan oak hier gebruik gemaakt warden van 

diensten van inleenkrachten. 

♦ In de praktijk bij IHC Beaver Dredgers warden in principe alle projecten geaccepteerd, ongeacht de reeds 

lopende opdrachten. Verkopers zijn er oak op gericht om zoveel mogelijk binnen te halen . Aangegeven 

wordt dat rnen het zich niet kan veroorloven opdrachten niet te accepteren. Elke opdracht die geweigerd 

wordt, zal immers terechtkomen bij de concurrentie. 
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Bijlage 4.1 De Milestoneplanning 

MILESTONEPLANNING 

Doelstelling/functie: Het vastleggen van tijdsplannen voor alle onderscheiden fasen, waarmee inzicht 
word! verkregen in de benodigde doorlooptijd van een project. Zo word! een 
realiseerbare leverlijd bepaald of wordt de haalbaarheid van een gewenste 
leverlijd getoetst. De data in de milestoneplanning dienen als (harde) streefdata 
bij het opstellen van activiteitenplanningen. 

Toepassing/werkwijze: Grafisch word! voor elke fase een schatting van de benodigde doorlooptijd 
weergegeven , waarbinnen het mogelijk is de verschillende activiteiten uit te 

: voeren. Tevens worden belangrijke (overdracht)momenten aangegeven , zoals 
i een eventuele afname. In de planning word! speling aangebracht om eventuele 
' tegenvallers en andere onvoorziene zaken op te kunnen vangen. 
Ter ondersteuning bij het opstellen van de milestoneplanning word! onder andere 
gebruik gemaakt van de diverse capaciteitsoverzichten. 
De mate van detaillering en nauwkeurigheid is mede afhankelijk van de 
geschatte scoringskans en het risico dat een project met zich meebrengt. 

Iaken I De verkoper, die verantwoordelijk is voor het afgeven van een realiseerbare 
verantwoordelijkheden: leverlijd, maakt in eerste instantie de milestoneplanning. Dit gebeurl in onderling 

overleg met en met goedkeuring van de afdeling(shoofd)en , omdat zij 
verantwoordelijk zijn voor het uileindelijk halen van de gestelde deadlines. 
Aanpassingen aan gewijzigde omstandigheden op het moment van opdracht 
worden aangebracht door de projectleider, die vanaf dat moment 
verantwoordelijk is voor de beheersing van het project. 

Moment van gebruik: De milestoneplanning word! in eerste instantie opgesteld in het offerlestadium. 
Allereerst word! zo snel mogelijk het traject 'tot offerte' in gang gezet. Wanneer 
vervolgens nadere informatie bekend is voor bewerkings- en doorlooptijden, 
word! deze aan de planning toegevoegd . De milestoneplanning moet gereed zijn 
voordat uiteindelijk een leverlijd wordt geschat en afgesproken. 
Wanneer een offerle opdracht word!, word! de milestoneplanning herzien en 
eventueel aangepast, afhankelijk van gewijzigde omstandigheden en de 
verstreken tijd tussen offerle en opdracht. Tijdens de kick off moet over deze 
milestoneplanning definitief overeenstemming worden bereikt. 

Archivering: De milestoneplanning word! verstrekt aan alle betrokken afdeling(shoofd)en en 
aan de directie. Tevens word! een exemplaar bij het desbetreffende 
projectdossier gevoegd, dat bij de projectleider word! bewaard. Zo is de planning 
te alien tijde voor iedereen snel beschikbaar. 

Vgl. huidige situatie: Voor de meeste projecten ontbreekt een dergelijke planning, waardoor een reele 
doorlooptijd moeilijk te schatten is. Wanneer mijlpalen wel worden gepland, wordt 
daarbij slechts minimaal rekening gehouden met de beschikbaarheid van 
benodigde capaciteiten in bepaalde periodes. Bovendien kennen de bestaande 
planningen geen eenduidige opmaak, wat een snel en duidelijk overzicht 
bemoeilijkt. 
Tenslotte leidt het ontbreken van een gedegen planning tot een situatie, waarin 
men zelf kan 'bedenken' wanneer iets benodigd is. 
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MILESTONEPLANNING PROJECT Datum: 

Offerte- of Ordernummer: Documentnummer: 

I l<lantnaam: 

Projectomschrijving: I I 
IVerkoper: 

• Projectleider: I 
Fase (aankruisen wat van toepassing is): offertestadium: □ opdracht: □ 

w eeknurrmer (kalender) : 
• • w eekvolgnurrmer : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 J 

engineering I 
! 

i Iii 
hydrauliek i I 
leidingw erk I 
electr. besturing I 
lieren I 

calculatie I i 
tekenw erk I 
in~.oop i 

' ! 

productie 
I 

I ! 

asserrtJlage I i 
conserveren ! 
teBten i 
tra nsport I 
in~•tallatie/service I 

I 
' ! 

offerte uitbrengen ! 
i 

gereed I i 
afnarre I I 
oplevering/overdracht I 
evaluatie I 

I I 
I I 

Handtekening voor akkoord: 

... .... ..... ... ....... ... ... .•.. ... ... . ....... ........ . ....... ... ... ....... .... .... ... ................ ... •·• ···· ·•····"• · • •· "· 

Verkoper Projectleider Hoofd Engineering Hoofd Tekenkamer 

.. • · • · .. .•. ... . . . .......... ·· ···· .. . .... ... .... .. ...... ... .. .. .... ... •.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .... ...... .. .. .... ... , ..... , .. 
Hoofd lnkoop Hoofd Productie Hoofd Service 
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Bijlage 4.2 De Activiteitenplanning 

ACTIVITEITENPLANNING 

!)oelstelling/functie: Zo snel mogelijk duidelijkheid creeren met betrekking tot de uitvoering van 
benodigde activiteiten, waardoor zoveel mogelijk onzekerheid word! 
weggenomen. 
Tevens is de planning een checklist met betrekking tot de reeds uitgevoerde 
activiteiten en dienen de gegevens als input voor de capaciteitsoverzichten en de 
voortgangsregistratie. 

:roepassing/werkwijze: Voor elke afdeling word! een overzicht gemaakt van de activiteiten die moeten 
worden uitgevoerd. Het kan documentgenererende ofwel documenttoepassende 
activiteiten betreffen. Voor elke activiteit word! de uitvoerende, het geschatte 
aantal benodigde uren en de uiterlijke gereedheidsdatum vastgelegd. Tevens 
worden volgordeafhankelijkheden tussen activiteiten weergegeven. 
De afzonderlijke gereedheidsdata worden gebaseerd op de start- en einddata 
van de fasen volgens de milestoneplanning. De schatting van het aantal 
benodigde uren voor een activiteit vindt plaats op basis van de voorcalculatie en 
van eigen inzicht. Zodra een activiteit gereed is, wordt deze tenslotte afgevinkt. 

Jaken / Het hoofd van de afdeling vult alle details in, aangezien hij verantwoordelijk is 
verantwoordelijkheden: voor de uitvoering van de activiteiten binnen het gegeven lijdkader uit de 

milestoneplanning. Bovendien heeft hij inzicht in benodigde uren en de 
mogelijkheden en beschikbaarheid van medewerkers op de betreffende afdeling. 
Eventueel gebeurt dit in overleg met de betreffende projectleider. 

!o'loment van gebruik: Zo snel mogelijk nadat de documentenselectielijst en de (aangepaste) 
milestoneplanning gereed zijn. Tijdens de kick off worden afspraken gemaakt 
over de precieze data, waarop de acliviteitenplanningen gereed moeten zijn. 

Mchivering: De overzichten voor de verschillende afdelingen worden in het desbetreffende 
projectdossier gevoegd, dat bij de projectleider word! bewaard. Zo is de planning 
te alien tijde voor iedereen snel beschikbaar. Op de betreffende afdeling is een 

; kopie van het overzicht aanwezig. 

Vgl. huidige situatle: In de huidige situatie ontbreekt overzicht met betrekking tot dergelijke 
detailgegevens. Veel activiteiten worden uitgevoerd 'tot ze af zijn', waardoor 
uren, en met name levertijden worden overschreden. Toewijzing van capaciteiten 
vindt geregeld pas plaats geringe tijd voordat activiteiten werkelijk uitgevoerd 
gaan worden. Zo wordt de toewijzing een ad hoc gebeuren. Het is echter van 
belang zo snel mogelijk een inschatting le hebben van reeds bezette 
capaciteiten. 
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Bijlagen 

ACTIVITEITENPLANNING PROJECT 

Orcternummer: 

IKlaota~m 
~mjectleider: 

Bij.:onderheden: 

Datum: 

Documentnummer: 

Afdeling: 
Startdatum: 
Einddatum: 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
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Bijlage 4.3 Het Capaciteitsoverzicht 

Bijlagen 

CAPACITEITSOVERZICHT 

Doelstelling/functie: 

Toepassing/werkzijze: 

Iaken/ 
verantwoordelijkheden: 

Moment van gebruik: 

Archivering: 

Vgl. huidige situatie: 

lnzicht in de beschikbare capaciteiten op korte en middellange termijn, als basis 
en ter ondersteuning voor het aangaan van afspraken met betrekking tot 
uitvoering van projecten, met name op het gebied van doorloop- en levertijden. 
Bovendien worden dreigende tekorten of overschotten tijdig gesignaleerd, zodat 
hierop tijdig geanticipeerd kan worden . 

In een overzicht wordt per afdeling per werknemer per tijdseenheid aangegeven 
hoeveel capaciteit er: 
a) totaal beschikbaar is (conform CAO); 
b) reeds gepland is met betrekking tot activiteiten, verlof en dergelijke 
c) gereserveerd is met betrekking tot offertes die mogelijkerwijs opdracht 

worden; 
d) gereserveerd is voor 'onvoorziene' zaken (persoons- en functieafhankelijk); 
e) nog vrij te plannen is. 

In het overzicht wordt onderscheid gemaakt in beschikbaarheid op korte termijn 
(per week) en langere termijn (per periode van bijv. 4 weken). 
Ter verduidelijking en voor een snel overzicht worden de overzichten grafisch 
weergegeven en in een standaard opmaak. 
Elke afdelingshoofd werkt de overzichten periodiek bij (of delegeert dit aan zijn 
werknemers). Verkoop kan op basis van de overzichten nagaan, in welke 
periodes veel of weinig verkopen moeten plaatsvinden. 

Wekelijks vindt op een vaste dag/tijd aanpassing van het overzicht plaats, zodat 
voortdurend details met betrekking tot de eerstvolgende vier weken beschikbaar 
zijn. Kortlopende en ad hoc activiteiten moeten voor opvulling van de 
gereserveerde capaciteit dienen. 

De overzichten zijn aanwezig op de desbetreffende afdeling, waar deze door de 
betrokkene kunnen worden ingezien. 

Bij het accepteren van opdrachten wordt momenteel weinig rekening gehouden 
met de beschikbaarheid van capaciteiten op de afzonderlijke afdelingen. 
Bovendien is er ook slechts beperkt inzicht in de beschikbaarheid van 
capaciteiten, waarmee rekening gehouden dient te worden . Op de Tekenkamer 
en Serviceafdeling worden wel reeds soortgelijke overzichten gemaakt, maar er 
is geen sprake van een algemeen gehanteerde, standaard opmaak. 
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Bijlage 4.4 De Voortgangsregistratie 

Bijlagen 

VOORTGANGSREGISTRATIE 

])oelstelling/functie: 

:roepassing/werkwijze: 

:Taken I 
·,erantwoordelljkheden: 

Moment van gebruik: 

Archivering: 

Vgl. huidige situatle: 

Het verkrijgen van inzicht in de stand van zaken van een project om tijdig 
eventuele afwijkingen van het tijdsplan te kunnen signaleren. Zo kunnen tijdig 
sturende maatregelen worden genomen om de uitvoering van activiteiten loch 
binnen de afgesproken (interne) levertijd te Iatan plaatsvinden, en om realisatie 
van het plan mogelijk te maken. 

Per werknemer word! de voortgang van alle uit te voeren activiteiten voor de 
verschillende projecten bijgehouden . De stand van zaken word! vergeleken met 
het vastgestelde plan. Hiertoe wordt allereerst geregistreerd hoeveel uren reeds 
aan de activiteit besteed zijn. Vervolgens wordt op basis van een inschatting van 
het gereedheidspercentage bepaald hoeveel uren nog benodigd zullen zijn. 
Eventuele afwijkingen zijn zo direct zichtbaar. 
Zodra afwijkingen worden gesignaleerd, word! zo snel mogelijk bepaald welke 
sturende actie word! ondernomen. 

In principe registreert elke werknemer zelf de voortgang van de uit te voeren 
activiteiten. lndien nodig kan het afdelingshoofd hierbij ondersteuning bieden. 
Afwijkingen worden aan het verantwoordelijke afdelingshoofd gemeld die, indien 
nodig, de projectleider op de hoogte stelt. Deze overziet eventuele gevolgen voor 
de rest van het project. 

Periodiek wordt de stand van zaken met betrekking tot lopende projecten 
geregistreerd. Activiteiten voor nieuwe projecten worden toegevoegd zodra de 
activiteitenplanning gereed is. Wekelijks wordt een nieuw exemplaar afgedrukt, 
maar in principe kan dagelijks een globale controle plaatsvinden om inzicht in de 
stand van zaken te behouden. 

De voortgangsregistratie word! door de betreffende werknemer bewaard. 

In de huidige situatie word! nauwelijks voortgangscontrole uitgeoefend. Het halen 
van een deadline word! nauwelijks gerelateerd aan een schatting van het aantal 
(nog) benodigde uren. Goede sturing om levertijd- en urenoverschrijdingen te 
voorkomen, is hierdoor nauwelijks mogelijk. 
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Bijlagen 

VOORTGANGSREGISTRATIE 

Werknemer: 

lnll}'t , ~~~[ •'7 ~ :,~,r,:: dat~r Aetlvlt,lt(en) 
';: 

Bijzonderheden: 

,.,..., aano,1,1 
urennodl(I r 

';/• 

Datum: 

Afdeling: 

uren , .. •y,wn l' :$Qnamng ,'UIYJhnog 
gereed bestHd resterend %genied ,,.nodlgd 

(P,.n) 
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Bijlage 4.5 Het Orderformulier 

OR0ERFORMULIER 

Doelstelling/functie: Overz1chteh1k, eendu1d1g en du1deh1k vastleggen en algemeen bekend maken 
van de meest relevante projectgegevens. Zo worden betrokkenen 
ge"fnformeerd over het feit dater werk "zit aan te komen". Bovendien word! 
een indruk verkregen van de verkochte installatie. Technische details worden 
niet vermeld. 

Toepassing/werkwljze: Op een s!andaard formuher worden allereerst enkele bas1sgegevens over de 
opdracht ingevuld, waaronder de afgesproken levertijd, de projectleider en de 
verkoopprijs. Tevens word! aangegeven voor welke toepassing de installatie 
bestemd is en uit welke subassemblies deze bestaat. Tenslotte word! (op basis 
van de voorcalculatie) een indicatie gegeven van het aantal benodigde uren 
per afdeling. 

I_aken / De verkoper, die exact op de hoogte 1s van hetgeen aan een klant verkocht 1s, 
verantwoordelijkheden: is verantwoordelijk voor het invullen van het orderformulier. Betrokkenen 

kunnen zich aan de hand van het formulier (alvast) een beeld vormen van het 
geheel. 

Moment van gebruik: i U1!erl11k 2 dagen nadat een klant opdracht gee!! tot he! leveren van een 
hydraulische installatie. 

Archive ring: He! orderlormuher word! verstrekt aan alle betrokken afdehng(shoofd)en en 
aan de directie. Tevens word! een exemplaar bij het projectdossier gevoegd, 
dat bij de projectleider bewaard wordt. Zo is het te alien tijde voor iedereen 
snel beschikbaar. 

Vgl. huidige sltuatie: Momen!eel 1s een dergehJk formuher reeds in gebru1k, waarb11 echter geen 
sprake is van een eenduidige wijze om de omvang van een installatie aan te 
duiden. Het invullen word! in de huidige situatie bovendien vaak achterwege 
gelaten. 



---------------------~~1~!.!.S!:-

Bijlagen 

OR0ERF0RMULIER PROJECT 

Ordernummer: 

Klantnaam: 
Contactpersoon klant: 
Ordertype: 
Marktsegment: 
Contractbedrag: f 
Netto gecalculeerde marge: % 
Condities: 
Transportwijze: 

Toelichting op werking van de installatie c.q. de toepassing: 

Samenstelling van de installatie: 

Datum: 

Documentnummer: 

Opdrachtdatum: 
Leverdatum: 
Verkoper: 
Projectleider: 

Offerle opgesteld door: 
Offerte(s) d.d.: 
Offertenummer(s): 

P.fl " ',.ver,ng-, " IJ . ~•nu,,;f,nriP!!J!f'f"t!lfl!n :· .w,;;,-, •• w, · :~ 
aggregaat: Ja □: nee □ 
······reservoir:······················ ········1atJ:·····;;ee[j········ ····················· ·•··························· ·· 
· · ····sfaarccir1sin:ici1e:············ ········"ia·o :·····nee· o········· ····················· ·• · ··············· ················· ·· 

···································· .. . ......... ... ...... ··················· ......... . .............. . 
veroru1Kers 

c111nders: 
······moloren:········· ·············· · 

DI0KKen: 
eleKtronische bestunng: 
extern 1e1d1ngwerK: 
11er: 
anders, nl. 

Bijzonderheden: 

Handtekening voor gezien: 

Ja □: 
Ja □: 
Ja □ : 
Ja □ : 

Verkoper, .... ... .•......... ..... .. .... ...... 

Datum: 

nee □ 
nee □ 
nee □ 
nee □ 
nee □ 
nee □ 

Projectleider, ........ ........ .. .. , ... ......... . 

Datum: 
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Bijlage 4.6 De Documentenselectielijst 

Bijlagen 

DOCUMENTENSELECTIELIJST 

Doelstelling/functie: 

Toepassing/werkwijze: 

Taken/ 
verantwoordelijkheden: 

Moment van gebruik: 

Archive ring: 

Vgl. huidige situatie: 

Gedetailleerd afbakenen en vastleggen welke informatie in de vorm van 
documenten benodigd is voor de totstandkoming van een installatie. Zo word! 
een gedegen basis gelegd voor de activiteitenplanning per afdeling, aangezien 
documenten in principe de sturende factor zijn bij de genoemde 
totstandkoming . 

Voor elk project word! op een standaard lijst aangekruist welke documenten 
benodigd zijn. De documenten worden zoveel mogelijk per subassembly 
vermeld , welke op basis van het orderformulier dan ook op de lijst worden 
weergegeven. 
De standaard lijst, waarbij de meest gebruikelijke documenten per afdeling zijn 
weergegeven , kan indien nodig worden aangevuld met specifieke documenten. 

De lijst wordt ingevuld door de betrokken verkoper, die wee! wat de klant 
besteld heeft, en de projectleider, die ervoor verantwoordelijk is dat het 
beoogde projectresultaat wordt gehaald. Oil gebeurt met ondersteuning van 
betrokken afdelingshoofden, die weten wat benodigd is om dat le kunnen 
realiseren. 

De documentenselectielijst wordt ingevuld tijdens de kick off met betrekking tot 
het project. 

De documentenselectielijst word! per project bij het desbetreffende 
projectdossier gevoegd, dat zich bij de projectleider bevindt. Zo is de lijst te 
alien tijde voor iedereen snel beschikbaar. 

In de huidige situatie wordt nauwelijks vooraf afgebakend welke activiteiten 
uitgevoerd , en welke specifieke documenten (daarbij) gegenereerd moeten 
worden. Er is dan ook geen middel om in een vroeg stadium uit te sluiten dat 
zaken tijdens het project vergeten worden en in een later stadium ad hoc 
alsnog gedaan moeten worden . 
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Bijlagen 

DOCUMENTENSELECTIELIJST PROJECT 
Ordernummer: 

I Klantnaam: I Projectleider: 
Verkoper: 

UIJL.VI IUCI I u::::;uc, I , 

Datum: 
Documentnun1111t11 ; 
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Bij lage 4. 7 De Kick Off 

Bijlagen 

KICKOFF 

Doelstelling/functie: 

Toepassing/werkwijze: 

Taken/ 
verantwoordelijkheden: 

Moment van gebruik: 

Archiverinq: 

Vgl. huidige situatie: 

Overdrachl van verkoop naar de rest van de orgamsal1e om alle belrokken 
personen op de hoogte brengen van de benodigde informatie. Tevens dient de 
kick off om afspraken te maken over de gehanteerde werkwijze voor het 
project. Zo word! de basis gelegd voor een duidelijk en goed projectverloop. 

1n een 61Jeenkomsl worden op basis van een slandaard agenda de inhoudehJke 
aspecten met betrekking tot het project toegelicht. Punten die hierbij aan bod 
komen, zijn: 

Toelichting bij het orderformulier: 
a) de soort, samenstelling en omvang van de installatie; 
b) de gebruikstoepassing van de installatie; 
c) belangrijke randvoorwaarden, eisen, opmerkingen; 

Afspraken met betrekking tot de gehanteerde werkwijze: 
d) overeenstemming verkrijgen over de herziene milestoneplanning; 
e) opstellen van en overeenstemming verkrijgen over de 

documentenselectielijst; 
f) vaststellen van data waarop activiteitenplanningen gereed moeten zijn 

Overige zaken: 
g) belangrijke rest- c.q. aandachtspunten; 
h) vragen/opmerkingen. 

Na afloop van de bijeenkomst word! een beknopt verslag gemaakt. 

Met name word! een aparte bijeenkomst gehouden voor de grotere, complexe 
en/of multidisciplinaire projecten. Voor kleine, routinematige en niet-complexe 
projecten kan de kick off plaatsvinden tijdens de werkbespreking. 

De verkoper 1s veranlwoordehJk voor een goede overdrachl en le1dl de 
bijeenkomst. De afdelingshoofden van de betrokken 'disciplines' zijn hierbij 
aanwezig en hebben inspraak in de besluitvorming. De projectleider maakt een 
verslag van de bespreking, waarmee de overdracht een feit is. 
Een kick off tijdens een werkbespreking word! geleid door de betreffende 
projectleider, nadat deze heeft overlegd met de verkoper. 

De kick off v1ndl plaals, u1!erhJk een week nadal een klanl opdrachl geefl. De 
informatie die word! besproken, is op dat moment in principe bekend bij de 
betreffende verkoper. Als voorinformatie worden het orderformulier en de 
milestoneplanning uitgereikt. 
De toelichting van projecten in de werkbespreking vindt plaats, de 
eerstvolgende keer nadat de klant opdracht geeft. 

Alie aanwez1gen van de kick off 61Jeenkomsl knJgen een kop1e van he! verslag. 
Bovendien word! he! verslag per project bij het desbetreffende projectdossier 
gevoegd, dat bij de projectleider bewaard word!. Zo is de informatie te alien 
tijde voor iedereen snel beschikbaar. 

Voor de meeste proJecten onlbreekl een goede overdrachl. H1erdoor 1s vaak 1n 
een (te) laat stadium bij betrokkenen bekend wat he! project (voor hen) inhoudt. 
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----------------------~~i!,!.S!:-

Bijlage 4.8 De Projectevaluatie 

Bijlagen 

PROJECTEVALUATIE 

Doelstelling/functie: 

Toepassing/werkwijze: 

I,,ken/ 
verantwoordelijkheden: 

Moment van gebruik: 

Archivering: 

Vgl. huidige situatie: 

: lnz1chf verknjgen 1n de oorzaken van he! al dan niel gerealiseerd Zljn van de 
: plannen met betrekking tot een afgerond project. Hierdoor zullen collectieve 
leereffecten optreden, die de uitvoering van toekomstige projecten ten goede 
moeten komen. 

In een b1jeenkomsl worden op basis van een slandaard agenda belangrijke 
aandachtspunten met betrekking tot het afgeronde project besproken. Mede 
aan de hand van het orderformulier en de milestoneplanning word! geevalueerd 
of het vooraf bepaalde projectresultaat daadwerkelijk gerealiseerd is. 

Punten die aan de orde komen, zijn: 
a) oorzaken van (interne of externe) levertijdover- of onderschrijding; 
b) oorzaken van (materiaal- en uren-)kostenover- of onderschrijding; 
c) problemen of meevallers met betrekking tot het ontwerp; 
d) problemen of meevallers met betrekking tot de uitvoering; 
e) overige moeilijkheden, meevallers of aandachtspunten ; 
f) conclusies/leereffecten. 

Na afloop word! een verslag gemaakt van de bespreking, waarin belangrijke 
leereffecten voor de toekomst worden opgenomen. 

Met name word! een bijeenkomst gehouden voor de grotere, complexe en/of 
multidisciplinaire projecten. Voor kleine, routinematige en niet-complexe 
projecten is een korte toelichting tijdens de werkbespreking voldoende. 

De projectle1der le1dt de b1jeenkomsl, waarb1j m pnnc1pe alle belrokken 
projectmedewerkers aanwezig zijn. Zij hebben het project uitgevoerd en 
kunnen de nodige toelichting geven. De projectleider maakt he! verslag. 

Nadal he! project gereed 1s en de overdracht naar de klanl heeft 
plaatsgevonden, vindt evaluatie plaats. Aangezien geruime tijd verstreken kan 
zijn tussen de uitvoering van bepaalde activiteiten en de overdracht, is het 
zinvol om aandachtspunten reeds gedurende he! project te verzamelen. 

De verzamelde aandachtspunlen worden gedurende he! project b1j he! 
projectdossier gevoegd. Na overdracht van het project is het dan slechts een 
kleine moeite alle aandachtspunten le verzamelen voor de evaluatie. 
Een exemplaar van het verslag word! bij he! projectdossier gevoegd. Een 
tweede exemplaar wordt in een aparte evaluatieadministratie bewaard , zodat 
leereffecten van de verschillende projecten bij elkaar verzameld zijn. 

Evaluabes van projecten vmden zelden plaats , waardoor collectieve 
leereffecten moeilijk tot stand kunnen komen. Bovendien lijkt van de huidige 
evaluaties die plaatsvinden weinig leereffect uit le gaan. 
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Bijlage 4.9 Het Wijzigingsformulier 

Bijlagen 

WIJZIGINGSFORMULIER 

Doelstelling/functie: 

Toepassing/werkwijze : 

Taken/ 
verantwoordelijkheden: 

Moment van gebruik: 

Archivering: 

Vgl . huidige situatie: 

: Bevordenng van he! consequent vaslleggen en lerugkoppelen van w11z191ngen 
! die gedurende een project plaatsvinden. Zo is voor iedereen te alien tijde snel 
I de moos! op-to-date prnjectiof=atie ,oomaodeo 

: Op een slandaard formuller worden relevanle gegevens over een w11z191ng 
! ingevuld , zoals een omschrijving van de wijziging die is aangebracht, wanneer, 
I waarom, door wie en wat de consequenties zijn voor het project of de 
! installatie. Het formulier word! ondertekend , zodat er geen misverstanden 
\ kunnen bestaan. 
! De hoofdpunten van een wijziging worden verzameld op een overzicht met alle 
i wijzigingen per project. 

Werknemers die een w11z191ng (w1llen) aanbrengen , vullen he! formuller in. 

Zowel het afdelingshoofd en de projectleider moeten hun goedkeuring hieraan 
verlenen, gezien hun verantwoordelijkheid voor de functionaliteit respectievelijk 
het projectresultaat. De projectleider is ervoor verantwoordelijk dat alle 
(overige) betrokkenen op de hoogte worden gebracht van de wijziging . 

Wanneer een w11z191ng plaalsvmdl van een reeds vn19egeven document of een 
vastgelegde afspraak, word! zo snel mogelijk een wijzigingsformulier ingevuld . 

· De projectleider verwittigt de betrokkenen vervolgens met een bericht per e
mail. 

De w11z191ngsformulleren worden op volgorde van datum bewaard 1n he! 
projectdossier, dat zich bij de betreffende projectleider bevindt. Per dossier 
wordt een overzicht van hoofdpunten van elke wijziging opgenomen. 

W1Jz191ngen worden 1n de hu1d1ge s1tualie met aitlJd consequent doorgevoerd 
· en/of aan alle betrokkenen doorgegeven, waardoor het bijvoorbeeld voorkomt 
dat tegelijkertijd met verschillende versies van dezelfde documenten wordt 
gewerkt. 
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Bijlagen 

WIJZIGINGSFORMULIER PROJECT 

Ordernummer: 

Projectgegevens 

Klantnaam: 

Opdrachtomschrijving: 

Projectleider: 

::;oort WIJZIQlng: 

OmschnJv1ng van de W1Jz1ging: 

elichling: 

Datum: 

Volgnummer: 

Wijzigende projectmedewerker 

Naam: 

Afdeling: 

Datum: 

Consequentie voor documenten (mogelijkerwijs moeten deze oak gewijzigd warden) : 

Consequentie voor de beheersaspecten : 

Ja o; nee □ 
Ja o; nee □ 
Ja o; nee □ • 
Ja o; nee □ • 
Ja o; nee □ 
Ja o; nee □ 

Personen die moeten warden ingelicht: 

Bijzonderheden: 

Handtekening voor akkoord: 

Afdel ingshoofd, ..... ...... ... ..... .... ..... ...... . Projectleider, .... .... .... .... ........ .... .. .. . . 

Datum: Datum: 
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----------------------~~1.!,!.S!:-

Bijlagen 

WIJZIGINGSOVERZICHT PROJECT 

Ordernummer: 

I Klantnaam: 

Projectleider: 

Datum: 

Volgnummer: 

I 11 Opdrachtomschrijving: 

l~~um ,<', 
uHiltvoerd 

"~ r " IYUtlilR~ :!\1;{ "°' " ,r i1<j£',;;7Wj'i · ,, 
u~omdt, wljz;formull !i!tfmoptt om1chrijyi~9)1an dt wljzlglng 

j¥fr\"? 
Opmtrklngtn 

Let op! Wanneer het volgende hokje is afgevinkt, is ook een volgend wijzigingsoverzicht aanwezig : D 

Datum: .......... .. .. .... . Projectleider: .... .. .. ... .......... .. ... .. .. .. . 

\ 
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Bijlage 5.1 Handboekje Projectmatig Werken 

Als losse bijlage bij dit afstudeerrapport is een handboekje projectmatig werken toegevoegd, zoals dat 

gebruikt zou kunnen warden als praktische handleiding bij de toepassing van de ontwikkelde 

beheersstructuur. Betrokkenen kunnen aan de hand hiervan warden voorgelicht over de voorgestelde 

projectaanpak. Vervolgens kan het als handleiding warden gebruikt bij de uitvoering van een 

nieuwbouwproject. 

Het handboekje beschrijft achtereenvolgens de instrumenten die toegepast dienen te warden binnen deze 

aanpak en laat dit vervolgens nogmaals grafisch zien . 

Naast de tekst die in deze bijlage is opgenomen, zijn de informatiebladen en de bijbehorende formulieren in 

het handboekje opgenomen. Aangezien deze reeds in de bijlagen 4.1 tot en met 4.9 bij dit rapport zijn 

weergegeven, warden ze hier echter niet nogmaals afgedrukt. Hiervoor wordt verwezen naar de volgende 

bladzijden: 

Bijlage 4.1 De Milestoneplanning ........................................................... ............ ...................... .. .. ............ 59 

Bijlage 4.2 De Activiteitenplanning ....................................................................... .............................. ..... 61 

Bijlage 4.3 Het Capaciteitsoverzicht ....................................................................................................... 63 

Bijlage 4.4 De Voortgangsregistratie .................................................................................................. .... 64 

Bijlage 4.5 Het Orderformulier ......................... .. ............ ....... .................................................................. 66 

Bijlage 4.6 De Documentenselectielijst ......................... ......................................................................... 67 

Bijlage 4.7 De Kick Off ................................................................................................. .. .. .......................... 69 

Bijlage 4.8 De Projectevaluatie ................................................ .................................................. ............... 71 

Bijlage 4.9 Het Wijzigingsformulier ..................................................................... ............................. ....... 72 
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lnleiding 

Dit Handboekje Projectmatig Werken bij Hytop is een weergave van de wijze waarop nieuwbouwprojecten bij Hytop 

worden aangepakt. Er wordt beschreven hoe een project, waarin een hydraulische installatie tot stand komt, vanaf de 

start tot en met de afronding beheerst kan verlopen. De kem van de projectaanpak is om een project zo snel mogelijk te 

definieren en de inhoudelijke activiteiten te plannen. Vervolgens is het belangrijk de voortgang van alle activiteiten te 

bewaken om de gemaakte planning te kunnen realiseren. 

Bij het opstellen van de geschetste projectaanpak is uitgegaan van de onderstaande beheerscyclus, afkomstig uit het 

boek P,Qjecten leiden. methoden en technieken voor prQjectmatig werken van G.P. Groote e.a. Wanneer de gehele 

cyclus wordt doorlopen, is het mogelijk projecten te beheersen. De beheerscyclus is van toepassing op vijf 

beheersaspecten, die allen van invloed zijn op het projectresultaat; aan twee daarvan wordt in dit handboekje aandacht 

besteed, aan tijd- en aan informatiebeheersing. 

actJe 

wljzigen 
norm 

opnemen 
sund van 

zaken 

••rg•liJken 

De indeling van het handboekje is als volgt. Allereerst wordt de totale aanpak weergegeven, zowel tekstueel als 

grafisch. Vervolgens is van alle in de aanpak genoemde instrumenten voor beheersing een detailoverzicht gegeven. 

Voor zover van toepassing is bovendien een formul ier opgenomen om betreffende instrumenten daadwerkelijk toe te 

kunnen passen. 

Tenslotte wordt met een voorbeeld aangegeven hoe de beschreven instrumenten in praktijk toegepast dienen te 

worden. 
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A. Aanpak voor nieuwbouwprojecten voor hydraulische installaties 

Hieronder wordt de aanpak geschetst zoals deze wordt gehanteerd bij het uitvoeren van nieuwbouwprojecten voor 

hydraulische installaties. Er wordt onderscheid gemaakt in het min of meer onzekere offertestadium voor de installatie, 

en het zeker(der)e opdrachtstadium. 

1. Het offertestadium 

Het offertestadium start op het moment dat een aanvraag voor een nieuwe hydraulische installatie door een klant bij 

Verkoop wordt geplaatst. Er moat worden overwogen of de aanvraag de moeite van het uitwerken waard is. In deze 

overweging dient onder andere te worden meegenomen wanneer de klant een offerte wenst te hebben, wanneer de 

klant de installatie (ongeveer) nodig heeft, en hoe groot het budget van de klant voor de installatie (naar schatting) is. 

Wanneer op basis hiervan wordt besloten de aanvraag uit te werken, en dus een ontwerp te maken voor een installatie 

om de vraag c.q. het probleem van de klant op te lossen, gaat het project van start. Tijdens het offertestadium dienen 

twee zaken (parallel) plaats te vinden: 

Ontwerp van de installatie en bepaling van 

de kostprijs 

Engineering gaat van start met het ontwerp van de 

installatie. Van tevoren dient hiervoor een schatting 

gemaakt te worden van het benodigd aantal uren voor 

de verschillende activiteiten die verricht moeten 

worden . Hetzelfde geldt voor Calculatie, die op basis 

van het ontwerp en een schatting van de benodigde 

bewerkingstijden een kostprijs berekent. Afhankelijk 

van geschatte risico's en scoringskans kan worden 

bepaald in hoeverre het ontwerp gedetailleerd 

uitgewerkt dient te worden. 

Seide maken een activiteitenplanning, en houden 

vervolgens in de gaten of alles volgens deze planning 

verloopt. Dit gebeurt met behulp van 

voortgangsregistraties (zie bladzijde 80). 

Globale planning van de Jasen, ter bepaling 

van de benodigde doorlooptijd 

Tijdens het ontwerp van de installatie en de bepaling 

van de kostprijs wordt geschat hoeveel (bewerkings)tijd 

van welke afdelingen later nodig is om de installatie tot 

stand te brengen. Op basis daarvan moet de 

benodigde doorlooptijd worden bepaald en/of moet 

worden bepaald of de installatie binnen de door de 

klant gewenste levertijd gemaakt kan worden. In een 

milestoneplanning worden daartoe per fase schattingen 

van de doorlooptijd aangegeven (zie bladzijde 78). De 

verkoper maakt deze op basis van de gecalculeerde 

budgetten en in overleg met afdelingshoofden die de 

beschikbaarheid van capaciteiten op de eigen afdeling 

moeten kennen. Er wordt in dit geval tevens 

aangekruist dat het een milestoneplanning in het 

offertestadium betreft. 

Op basis van de calculatie en de informatie over de benodigde (doorloop)tijd wordt door de verkoper een levertijd en 

een verkoopprijs bepaald; vervolgens wordt een offerte uitgebracht. Wanneer de klant besluit aan de hand van de 

offerte een opdracht te plaatsen, is een belangrijke mijlpaal in het gehele traject bereikt. 
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2. Het opdrachtstadium 

Wanneer de opdracht door Hytop als 2odanig wordt geaccepteerd, wordt namelijk een aantal 2ekerheden gecreeerd. Er 

liggen afspraken vast over wat de klant geleverd krijgt, wanneer de klant dat geleverd krijgt en wat het budget is voor de 

opdracht. Het is op dat moment belangrijk dat de opdracht 20 goed mogelijk wordt opgepakt, uitgewerkt en bewaakt. 

Daarom moet 20 snel mogelijk een projectleider voor het project worden geselecteerd, die verantwoordelijk is voor het 

projectresultaat. 

Het orderformulier 

Allereerst moet de organisatie nu op de hoogte worden gebracht van de opdracht en moet er een beeld worden 

gekregen van de verkochte installatle en van de tijd en capaciteit die dat globaal van de verschillende afdelingen 2al 

vergen. Dit gebeurt door middel van het orderformulier, dat ingevuld wordt door de betreffende verkoper. Er wordt een 

aantal basisgegevens vermeld, waaronder afspraken met de klant over de prijs en de levertijd. Tevens wordt 

aangegeven hoe de verkochte installatie is samengesteld; hiertoe wordt aangekruist welke en hoeveel subassemblies 

er onderdeel van uitmaken. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de gebudgetteerde uren die per afdeling in de 

voorcalculatie 2ijn opgenomen. De verkoper en de projectleider ondertekenen het formulier om misverstanden te 

voorkomen. De verkoper 2orgt dat alle (betrokken) afdeling(shoofd)en ter informatie een exemplaar van het formulier 

krijgen. Op elke afdeling wordt dan ook een exemplaar in de ordner met alle projectinformatie opgeborgen; ook het 

projectdossier krijgt een exemplaar. 

De kick off, inclusief milestoneplanning en documentenselectielijst 

Het orderformulier geeft slechts in grote lijnen aan wat verkocht is, en er dient dan ook een uitgebreidere overdracht van 

verkoop naar de organisatie plaats te vinden om een goed verloop van het project te kunnen waarborgen. In een kick off 

wordt het project daarom verder vormgegeven. Afhankelijk van de grootte van het project vindt dit plaats in een aparte 

bijeenkomst of tijdens het wekelijks werkoverleg. Bij de kick off 2ijn in ieder geval alle betrokken afdelingshoofden 

aanwe2ig. 

Door de verkoper wordt allereerst een toelichting gegeven op het orderformulier. Vervolgens worden in onderling 

overleg afspraken gemaakt over een definitieve milestoneplanning en over de documenten die vervaardigd moeten 

worden, op basis waarvan de installatie uiteindelijk tot stand komt. De milestoneplanning uit het offertestadium dient 

hiervoor als basis. 

Milestoneplanning 

Op de milestoneplanning wordt aangegeven wanneer de fasen van het project moeten plaatsvinden. Bovendien worden 

belangrijke mijlpalen ge2et voor bijvoorbeeld afname en oplevering van de installatie. De opdeling in en volgorde van de 

fasen wordt gebaseerd op de goederenstroom voor een hydraulische installatie. De definitieve planning komt tot stand, 

mede op basis van de milestoneplanning die in het offertestadium is gemaakt en de gewij2igde omstandigheden sinds 

die tijd (er kunnen bijvoorbeeld andere opdrachten aangenomen zijn). Met name de met de klant afgesproken levertijd is 

hierbij maatgevend. Uiteindelijk moet door alle afdelingshoofden overeenstemming worden bereikt over deze definitieve 

milestoneplanning. Zij moeten immers 2orgen dat alle activiteiten vervolgens binnen de planning plaatsvinden. Zodra 

men akkoord is, tekent elk afdelingshoofd de milestoneplanning. 
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Documentenselectielijst 

Wanneer overeenstemming is bereikt over de milestoneplanning , moet tijdens de kick off vervolgens worden 

gedefinieerd en vastgelegd wat nodig is om de installatie volgens het orderformulier en de milestoneplanning te 

realiseren . Aangezien de totstandkoming van een hydraulische installatie grotendeels kan worden gerelateerd aan het 

vervaardigen van documenten en het toepassen ervan, wordt op een documentenselectielijst aangegeven welke soort 

documenten vervaardigd dienen te worden. Het betreft een standaard lijst die aangevuld kan worden met 

projectspecifieke documenten. Omdat de verschillende subassemblies van de installatie grotendeels afzonderlijk 

totstandkomen, worden ze apart weergegeven en wordt per subassembly een selectie gemaakt. Enkele documenten 

zullen van toepassing zijn op de installatie als geheel. Ook de documenten die wellicht reeds volledig in het 

offertestadium zijn vervaardigd, moeten voor alle compleetheid worden geselecteerd. De documentenselectie vindt 

plaats in onderling overleg tussen de aanwezigen bij de kick off. 

De documentenselectie dient als input voor de diverse activiteitenplanningen. Tevens kan aan de hand ervan de 

werkopdracht worden opgesteld. Opgemerkt wordt dat deze afbakening van de installatie en het project onzekerheden 

wegneemt, waardoor de complexiteit afneemt, maar ook voorkomt dat voor de hand liggende zaken worden vergeten en 

later ad hoc uitgevoerd moeten worden. Zo blijft extra tijd beschikbaar voor 'echte' onzekerheden die pas later bekend 

worden. 

Tot slot worden tijdens de kick off belangrijke rest- en aandachtspunten aan de orde gesteld, waar gedurende het 

project rekening mee gehouden dient te worden. lnformele afspraken met of wensen van de klant zijn hier voorbeelden 

van. Na afloop van de kick off maakt de projectleider een verslag van de bijeenkomst, waarin de belangrijkste 

inhoudelijke aspecten en alle gemaakte afspraken worden weergegeven. Het verslag wordt aan alle aanwezigen 

verstrekt en een exemplaar wordt in het projectdossier gevoegd. 

De activiteitenplanning 

Nadat bekend is binnen welke tijdsintervallen de verschillende fasen moeten plaatsvinden, is het belangrijk dat dit ook 

daadwerkelijk gebeurt. Voor de activiteiten binnen elke fase c.q. op elke afdeling dient dan ook een planning te worden 

opgesteld. Allereerst worden daarop algemene gegevens over het project vermeld. Vervolgens worden de activiteiten 

voor de betreffende afdeling opgesomd, waarna per activiteit wordt aangegeven wie deze gaat uitvoeren, hoeveel uren 

eraan besteed mogen worden en wanneer de activiteit gereed moet zijn. Het totaal aantal gebudgetteerde uren voor 

elke activiteitensoort in de voorcalculatie dient als leidraad voor dat aantal uren, en de volgorde waarin activiteiten 

plaatsvinden is maatgevend voor die uiterlijke gereedheidsdata. 

Het hoofd van de afdeling is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten binnen het gegeven tijdsinterval, en 

bepaalt dan ook de gegevens op de planning. Er kan hierover overleg plaatsvinden met de projectleider. Ook kan met 

werknemers worden overlegd over de normen voor doorlooptijden en het aantal te besteden uren. Betrokkenheid bij het 

opstellen werkt motiverend om de activiteiten vervolgens ook daadwerkelijk binnen de norm te realiseren. Van de 

activiteitenplanningen die op elke afdeling worden opgesteld, wordt vervolgens een exemplaar in het projectdossier 

opgeborgen, en blijft een exemplaar op de afdeling aanwezig. 

De werkopdracht 

In de eerste plaats gaan de (niet fysieke) activiteiten van start waarbij documenten worden vervaardigd. De activiteiten 

waarbij de installatie (fysiek) tot stand komt op basis van de documenten, kunnen vanzelfsprekend pas starten als de 

benodigde documenten gereed zijn. De informatie voor deze activiteiten, dat wil zeggen welke documenten(nummers) 

het betreft, wanneer het document beschikbaar is en dergelijke, wordt verstrekt door middel van de werkopdracht. Op 

de werkopdracht wordt voor alle activiteiten, waarbij documenten worden toegepast, deze benodigde informatie 

Bijlagen 79 



vastgelegd. De werkopdracht dient dus ter aansturing van alle afdelingen waar documenten worden toegepast om de 

hydraulische installatie daadwerkelijk fysiek gestalte te geven. 

De voortgangsregistratie 

Om te zorgen dat de activiteitenplanningen gerealiseerd kunnen worden, worden alle activiteiten die door een bepaalde 

medewerker moeten warden uitgevoerd, door de afdelingshoofden op een overzichtslijst gezet. Daarbij wordt de 

activiteit ingevuld, het bijbehorende ordernummer, het aantal te besteden uren en de datum waarop de activiteit gereed 

moet zijn. De lijst dient gedurende het project als voortgangsregistratie voor de werknemer, om bij te kunnen houden of 

alles volgens planning verloopt. Dagelijks vult de werknemer dan ook in hoeveel uren zijn besteed en hoever de 

activiteiten naar schatting gereed zijn. Op basis daarvan kan een schatting warden gemaakt van het aantal uren dat nog 

nodig is om de activiteit af te ronden. Dit aantal wordt vergeleken met het aantal dat volgens de planning nog besteed 

mag worden. Op die manier is dagelijks te zien in hoeverre de werkelijkheid met de planning overeenkomt. Op 

eventuele afwijkingen kan zo direct geanticipeerd worden door de nodige sturende maatregelen te nemen *. De 

mogelijkheid voor de werknemers om op basis van duidelijk inzicht te streven naar afronding van de activiteit binnen de 

normen is bevorderlijk voor de motivatie. Seide moeten dan overigens uiteraard wel realistisch zijn. 

Wanneer een activiteit tenslotte gereed is, wordt deze van de voortgangsregistratie verwijderd, en door het 

afdelingshoofd op de activiteitenplanning afgevinkt. Ook wordt de activiteit bij de projectleider gereed gemeld, die 

hetzelfde doet bij de activiteitenplanning in het projectdossier. 

Zadra de benodigde input (voornamelijk documenten, zie werkopdracht) voor een bepaalde activiteit aanwezig is, kan 

deze activiteit aan de voortgangsregistratie warden toegevoegd. Op basis van het totale overzicht op de 

voortgangsregistratie kan de werknemer zelf zo efficient mogelijk de activiteiten uitvoeren, mits hij daarbij uiteraard 

binnen de gestelde randvoorwaarden blijft. 

De projectevaluatie 

Zodra alle activiteiten voor de totstandkoming van de hydraulische installatie zijn afgerond en de overdracht naar de 

klant heeft plaatsgevonden, wordt een projectevaluatie uitgevoerd. Het doel is het creeren van collectieve leereffecten 

om voortdurende verbetering bij toekomstige projecten te kunnen waarborgen. Met andere woorden dient de volgende 

vraag te warden beantwoord: "wat hebben we geleerd, waar we bij vo/gende projecten rekening mee kunnen en/of 

moeten houden 7' 

Er wordt daarom in een bijeenkomst teruggeblikt op het afgeronde project, waarbij het geplande projectresultaat wordt 

vergeleken met het werkelijk gerealiseerde projectresultaat. Het orderformulier en de milestoneplanning dienen daarbij 

als leidraad. Oorzaken van het al dan niet gerealiseerd zijn van de plannen moeten warden achterhaald. Met name zijn 

de oorzaken van belang die als structureel kunnen warden beschouwd, en dus waarschijnlijk ook van invloed zijn bij 

andere projecten. lncidentele oorzaken dienen weliswaar aangegeven te warden, maar als collectief leereffect voor de 

toekomst zijn ze waarschijnlijk minder relevant. 

•> De volgende sturende maatregelen kunnen worden genomen: niets veranderen, bijsturen van aetiviteiten, herplannen of stoppen; verstandig 

is om slechts bij afwijkingen van het plan melding te doen bij het afdelingshoofd (die overigens we/ geregeld controle kan uitoefenen) en door 

het afdelingshoofd bij de project/eider (die overigens we/ geregeld controle kan uitoefenen). 
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Aan de hand van het orderformulier wordt geevalueerd of, en hoe het komt dat (of niet): 

• de samenstelling van de installatie is geworden zoals afgesproken; 

• de hydraulische installatie binnen de afgesproken levertijd is geleverd; 

• de voorgecalculeerde winst is behaald; 

• de kosten binnen het budget zijn gebleven; 

• het werkelijk besteed aantal uren per afdeling binnen het budget is gebleven. 

Tevens kunnen overige problemen, meevallers of aandachtspunten aan de orde worden gesteld. 

De bijeenkomst wordt geleid door de projectleider en in principe zijn daarbij alle betrokken projectmedewerkers 

aanwezig om eventueel toelichting te geven, of aandachtspunten aan de orde te stellen. Na afloop van de bijeenkomst 

wordt een verslag gemaakt, waarin de belangrijkste conclusies en collectieve leereffecten worden opgesomd. Een 

exemplaar van het verslag wordt in het projectdossier opgeborgen en een tweede exemplaar komt in de 

evaluatieadministratie. Later zijn dan snel alle leereffecten van een project te achterhalen, maar tevens is het op die 

manier mogelijk leereffecten van meerdere (vergelijkbare) projecten met elkaar te vergelijken. 

B. lnstrumenten ten behoeve van een goede projectaanpak 

In het voorgaande is de aanpak beschreven die gehanteerd wordt om nieuwbouwprojecten waarin hydraulische 

installaties totstandkomen te kunnen beheersen. Twee extra instrumenten dienen ter ondersteuning en verschaffen het 

benodigde inzicht bij de beschreven projectaanpak. 

Het wijzigingsformulier 

Om een goede beheersing van projecten te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk dat alle betrokkenen op de hoogte 

zijn van de laatste stand van zaken c.q. de meest up-to-date informatie van een project kennen. Wanneer gedurende 

een project wijzigingen optreden, dienen deze dan ook te worden vastgelegd en zo snel en zo goed mogelijk naar alle 

betrokkenen te worden teruggekoppeld. 

Wanneer een projectmedewerker een wijziging wil aanbrengen, dient daarvoor goedkeuring te worden verkregen van 

het afdelingshoofd en van de projectleider, alvorens de wijziging kan worden aangebracht. Zij zijn namelijk 

verantwoordelijk voor de functionaliteit van de installatie c.q. de technische uitvoering van de afdelingsactiviteiten, 

respectievelijk voor de realisatie van de installatie met het gewenste projectresultaat. 

Wanneer goedkeuring is verkregen, kan de wijziging worden uitgevoerd. Er dient een wijzigingsformulier te worden 

ingevuld om vast te leggen wat de wijziging inhoudt en wat de consequenties ervan zijn. Op het formulier worden 

allereerst algemene gegevens ingevuld van het betreffende project en van degene die de wijziging aanbrengt. 

Bovendien krijgt elk wijzigingsformulier een volgnummer. 

Vervolgens wordt op het formulier de wijziging gespecificeerd. Er moet worden aangegeven: 

• wat voor soort wijziging het betreft (bijvoorbeeld wijziging van toegepaste componenten of uitvoeringswijze, wijziging 

van de planning of van een afspraak met de klant); 

• waarom de wijziging wordt aangebracht (bijvoorbeeld kostenbesparing, tijdbesparing, technische noodzaak); 

• welke consequenties de wijziging heeft voor andere documenten, die bijvoorbeeld op basis van de wijziging ook 

aangepast dienen te worden; 

• welke consequenties de wijziging heeft voor de vijf beheersaspecten; 

• welke personen moeten worden ingelicht, door wie en wanneer. 
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Wanneer het formulier is ingevuld, kan de wijziging warden aangebracht, en worden de betrokkenen op de hoogte 

gesteld. Dit kan met een e-mailbericht waarin de kern van de wijziging wordt aangegeven. Het ingevulde 

wijzigingsformulier wordt door de projectleider en het afdelingshoofd ondertekend, en vervolgens opgeborgen in het 

projectdossier. Om alle wijzigingen in een project overzichtelijk te houden, wordt door de projectleider in het 

projectdossier een lijst bijgehouden waarop alle wijzigingen beknopt zijn weergegeven. Van elke wijziging wordt 

aangegeven wanneer en door wie deze heeft plaatsgevonden en wat de kern van de wijziging is. Ook het volgnummer 

wordt vermeld, zodat het bijbehorende wijzigingsformulier snel in het projectdossier is terug te vinden. 

Het capaciteitsoverzicht 

Teneinde betrouwbare (tijds)plannen te kunnen maken, moet inzicht bestaan in de beschikbaarheid van de benodigde 

capaciteiten in een bepaalde periode. Gezien het feit dat medewerkers op meerdere projecten tegelijkertijd ingezet 

kunnen warden, moet bekend zijn hoeveel van welke capaciteiten reeds bezet is, alvorens realiseerbare nieuwe 

verplichtingen kunnen warden aangegaan. Op elke afdeling wordt daarom een overzicht bijgehouden, waarin voor elke 

werknemer voor een bepaalde periode duidelijk is af te lezen hoeveel capaciteit (conform de CAO) totaal beschikbaar is 

en hoeveel daarvan reeds bezet, gereserveerd of nog niet gepland is. Bezette capaciteiten zijn vaststaande activiteiten 

c.q. zekerheden, zoals activiteiten voor reeds geplaatste opdrachten, verlof of opleiding. Gereserveerde capaciteiten 

zijn capaciteiten die zijn ingepland om onder andere onverwachte zaken aan te kunnen pakken. Op basis van de 

bezette en gereserveerde capaciteiten is bekend hoeveel van de betreffende capaciteit nog beschikbaar is. 

Door het bijhouden van de overzichten ontstaat inzicht om weloverwogen goedkeuring te kunnen verlenen aan 

milestoneplanningen en om activiteitenplanningen betrouwbaar in te kunnen vullen. Wanneer (een van) beide 

planningen voor een project zijn (is) opgesteld, dienen de planningsgegevens te warden opgenomen in het 

capaciteitsoverzicht. 

C. Grafische weergave van de projectaanpak 

Ter verduidelijking van de onder A en B beschreven projectaanpak is deze in het handboekje nogmaals grafisch 

weergegeven. Hier wordt slechts verwezen naar figuur 4.7 in de hoofdtekst, aangezien dat dezelfde grafische weergave 

van de aanpak betreft (zie bladzijde 33). 
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Bijlage 5.2 Werkgroep Levertijd Betrouwbaarheid 

Zoals in de hoofdtekst is aangegeven, heeft de directie een werkgroep in het leven geroepen, die zich moet 

richten op een daadwerkelijke verbetering van de levertijdbetrouwbaarheid van Hytop. De werkgroep is 

aanbevolen het rapport bij deze afstudeeropdracht daarbij te betrekken. Onderstaand is de letterlijke tekst 

weergegeven van een memo die de directeur ter introductie aan de leden van de werkgroep heeft verstuurd . 

De levertijd:.betrouwbaarheid, d.w.z. het nakomen van de met de klant afgesproken levertijd, 
dient door HYTOP te worden verbeterd. 
Bij het vastleggen en realiseren van de levertijd spelen een groot aantal factoren een rol, die 
deels door onszelf en deels door toeleveranciers worden bepaald. 

De voortgang en eventuele afwijkingen zijn soms< bestuurbaar, maar altijd signaleerbaar en 
controleerbaar. Voorwaarde daarbij is dat de voortgang en daarmee de haalbaarheid van de 
levertijd getoetst kan worden aan een daartoe opgezette planning. Deze zal reeds in het 
offertestadium ruw gestalte moeten krijgen om tot realiseerbare levertijdafspraken met de 
klant te komen. 

Maikel Kokx heeft bij zijn onderzoek van organisatiestructuur bij HYTQP een aantal 
suggesties en .. > aanbevelingen gedaan .... ter yerbetering van met name het primaire 
voortbrengingsproces en de levertijd-betrouwbaarheid. 

Zijn rapport kan als uitgangspunt dienen bij het opzetten en implementeren van een 
verbeterplan levertijd-betrouwbaarheid. 

De werkgroep die met de uitvoering hiervan zal zijn belast bestaat uit: 

W. Naujoks (voorzitter) 
Nico van Dijk 
Klaas Hagendoorn 
Peter Speelman 
Henk van Vessem 

De werkgroep zal zo nodig bijgestaan worden door en rapporteert aan een stuurgroepje, 
bestaande uit Wijnand Arkema, Bert Knol, Martin Uland. 

De planning is .. dat in week 13 het verbeterplan gereed is, indusief een praktisch uitvoerbaar 
implementatieplan. 
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Bijlage 5.3 Tien kritieke succesfactoren bij de projectimplementatie [12] 

Hieronder worden de tien kritieke succesfactoren opgesomd, met bij elk van de factoren de definitie ervan. 

Projectmissie: bij aanvang moeten de doelstellingen en de gekozen 
richting van het project duidelijk zijn; 

Topmanagementondersteuning: de bereidheid van het topmanagement om de 
benodigde middelen te verschaffen en macht uit te 
oefenen om het project te laten slagen; 

Projectplanning: een gedetailleerde specificatie van de afzonderlijke 
stappen die voor de projectimplementatie benodigd 
zijn; 

Raadplegen van de klant: communicatie en overleg met, en aandachtig luisteren 
naar alle betrokken partijen; 

Personeel: aantrekken, selecteren en opleiden van het juiste 
personeel voor het projectteam ; 

Technische taken: de beschikbaarheid van de benodigde technologie en 
technische bronnen die benodigd zijn om bepaalde 
technische activiteiten uit te voeren; 

Klantacceptatie: het 'verkopen' van het project aan de uiteindelijke 
gebruikers; 

Bewaking en terugkoppeling: tijdige voorziening van de betreffende 
beheersinformatie tijdens elke fase van het 
implementatieproces; 

Communicatie: de voorziening in een geschikt netwerk en benodigde 
gegevens aan alle belangrijke betrokkenen bij de 
projectimplementatie; 

'Troubleshooting': de mogelijkheid om te gaan met onverwachte crises en 
afwijkingen van het plan. 
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