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lnleiding 

Dit Handboekje Projectmatig Werken bij Hytop is een weergave van de wijze waarop 

nieuwbouwprojecten bij Hytop warden aangepakt. Er wordt beschreven hoe een project, waarin een 

hydrauliscbe installatie tot stand kornt, vanaf de start tot en met de afronding beheerst kan verlopen. 

De kern van de projectaanpak is orn een project zo snel rnogelijk te definieren en de inhoudelijke 

activiteiten te plannen. Vervolgens is het belangrijk de voortgang van alle activiteiten te bewaken 

orn de gernaakte planning te kunnen realiseren. 

Bij bet opstellen van de geschetste projectaanpak is uitgegaan van de onderstaande bebeerscyclus, 

afkomstig uit bet boek Proiecten leiden methoden en technieken voor proiectmatig werken van G.P. 

Groote e.a. Wanneer de gehele cyclus wordt doorlopen, is bet rnogelijk projecten te beheersen. De 

beheerscyclus is van toepassing op vij f beheersaspecten, die all en van invloed zijn op het 

projectresultaat; aan twee daarvan wordt in dit handboekje aandacht besteed, aan tijd- en aan 

informatiebeheersing. 

De indeling van bet handboekje is als volgt. Allereerst wordt de totale aanpak weergegeven, zowel 

tekstueel als grafisch. Vervolgens is van alle in de aanpak genoernde instrurnenten voor bebeersing 

een detailoverzicht gegeven; in de tekst wordt hiernaar verwezen door bet betreffende 

paginanummer tussen accolades te plaatsen. Voor zover van toepassing is bovendien een formulier 

opgenornen orn betreffende instrurnenten daadwerkelijk toe te kunnen passen. 

Tenslotte wordt met een voorbeeld aangegeven hoe de beschreven instrurnenten in praktijk 

toegepast dienen te warden. 
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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 Yerkoop wordt geplaatst. Er moet 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 Iossen, 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 venicht 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. 

Beide maken een activiteitenplanning, en 

houden vervolgens in de galen of alles 

volgens deze planning verloopt. Dit gebeurt 

met behulp van voortgangsregistraties (zie 

bladzijde 6). 

Globale planning van de fasen. 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 5). 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 !evens 

aangelcruist dat het een milestoneplanning in 

het offertestadium betreft. 
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Aanpak voor nieuwbouwprojecten voor Jiydrarrliscl,e installaties ~ ~1,Y,l,2!~ 
Op basis van de calculatie en de informatie over de benodigde (doorloop)tijd wordt door de 

verkoper een levertijd en een verkoopptijs bepaald; vervolgens wordt een offerte uitgebracht. 

Wanneer de klant besluit aan de hand van de offerte een opdracht te plaatsen, is een belangtijke 

mijlpaal in bet gehele traject bereikt. 

2. Het opdrachtstadium 

Wanneer de opdracbt door Hytop als zodanig wordt geaccepteerd, wordt namelijk een aantal 

zekerbeden gecreeerd. Er liggen afspraken vast over wat de klant geleverd ktijgt, wanneer de klant 

dat geleverd ktijgt en wat het budget is voor de opdracbt. Het is op dat moment belangtijk dat de 

opdracht zo goed mogelijk wordt opgepakt, uitgewerkt en bewaakt. Daarom moet zo snel mogelijk 

een projectleider voor het project worden geselecteerd, die verantwoordelijk is voor bet 

projectresultaat. 

Het orderformulier {14} 

Allereerst moet de organisatie nu op de hoogte worden gebracht van de opdracht en moet er een 

beeld worden gekregen van de verkochte installatie en van de tijd en capaciteit die dat globaal van 

de verschillende afdelingen zal vergen. Dit gebeurt door middel van bet orderformulier, dat 

ingevuld word! door de betreffende verkoper. Er wordt een aantal basisgegevens vermeld, 

waaronder afspraken met de klant over de ptijs en de levertijd. Tevens word! aangegeven hoe de 

verkochte installatie is samengesteld; hiertoe wordt aangekruist welke en boeveel subassemblies er 

onderdeel van uitrnaken. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de gebudgetteerde uren die per 

afdeling in de voorcalculatie zijn opgenomen. De verkoper en de projectleider ondertekenen het 

formulier om misverstanden te voorkomen. De verkoper zorgt dat alle (betrokken) 

afdeling(shoofd)en ter informatie een exemplaar van het formulier ktijgen. Op elke afdeling wordt 

dan ook een exemplaar in de ordner met alle projectinformatie opgeborgen; ook het projectdossier 

ktijgt een exemplaar. 

De kick off {15}. inclusief milestoneplanning {13} en documentenselectielijst {16} 

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. 

Afuankelijk van de grootte van het project vindt dit plaats in een aparte bijeenkomst of tijdens het 

wekelijks werkoverleg. Bij de kick offzijn in ieder geval alle betrokken afdelingshoofden aanwezig. 

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 
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Aanpak voor nieuwbomvprojeclen voor JtydrauJische installaties ~ ~1,-.(,l,2!~ 
documenten die vervaardigd moeten worden, op basis waarvan de installatie uiteindelijk tot stand 

komt. De milestoneplanning uit het offertestadium dient hiervoor als basis. 

Milestoneplanninq {13/ 

Op de milestoneplanning wordt aangegeven wanneer de fasen van het project moeten plaatsvinden. 

Bovendien worden belangrijke mijlpalen gezet voor bijvoorbeeld afuame 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 gewijzigde 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 

zorgen dat alle activiteiten vervolgens binnen de planning plaatsvinden. Zodra men akkoord is, 

tekent elk afdelingshoofd de milestoneplanning. 

Documentenselectiet;;st (16/ 

Wanneer overeenstemming is bereikt over de rnilestoneplanning, 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 afueemt, maar ook 

voorkomt dat voor de hand liggende zaken worden vergeten en later ad hoe 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 
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Aa11pak voor nie11wbo11wprojtclt t1 voor 1,ydrau/ischt installatits ~ ~1,~(,l,2!~ 
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 activiteltenplanning {1 D 

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 bet project vermeld. Vervolgens worden de activiteiten voor de betreffende afdeling 

opgesomd, waarna per activiteit wordt aangegeven wie deze gaat uitvoeren, boeveel 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 gereedbeidsdata. 

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) bet 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 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 {18} 

Orn te zorgen dat de activiteitenplanningen gerealiseerd kunnen worden, worden alle activiteiten die 

door een bepaalde medewerker moeten worden uitgevoerd, door de afdelingshoofden op een 

overzichtslijst gezet. Daarbij wordt de activiteit ingevuld, het bijbehorende ordemummer, het aantal 

te besteden uren en de datum waarop de activitei t gereed moet zijn. De lijst dient gedurende het 
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Aanpak voor ,i ie1rwbouwprojeclet1 voor hydra11lische installaties ~ ~1,Y,l,2!~ 
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 worden gemaakt van het 

aantal uren dat nog nodig is om de activiteit afte 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 afwijk.ingen 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. Beide moeten dan overigens uiteraard we! 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. 

Zodra de benodigde input (voomamelijk documenten, zie werkopdracht) voor een bepaalde 

activiteit aanwezig is, kan deze activiteit aan de voortgangsregistratie worden toegevoegd. Op basis 

van het totale overzicht op de voortgangsregistratie kan de werknemer zelfzo efficient mogelijk de 

activiteiten uitvoeren, mits hij daarbij uiteraard binnen de gestelde randvoorwaarden blijft. 

De projectevaluatie {19} 

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 doe! is 

het creeren van collectieve leereffecten om voortdurende verbetering bij toekomstige projecten te 

kunnen waarborgen. Met andere woorden dient de volgende vraag te worden beantwoord: "wat 

hebben we geleerd, waar we bij volgende projecten rekening mee kunnen en/of moe/en houden?" 

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 worden achterhaald. Met name zijn de oorzaken van belang 

die als structureel kunnen worden beschouwd, en dus waarschijnlijk ook van invloed zijn bij andere 

projecten. Incidentele oorzaken dienen weliswaar aangegeven te worden, maar als collectief 

leereffect voor de toekomst zijn ze waarschijnlijk minder relevant. 

0 De volgende sturende maatregelen kunnen worden genomen. niets veranderen, bijsturen van acliviteiten, herplannen of stoppen; 

verstandig is om slechts bij afwijkingen van het plan melding te doen bij het afdeHngshoofd (die ovengens wel geregeld controle kan 

uitoefenen) en door het afdelingshoofd bij de projectleider (die ovengens wel geregeld conlrofe kan uitoefenen). 
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Aanpak voor nieuwbouwprojecteu voor llydraulisch~ instatlaties ~ ~1,"(,T,S!~ 
Aan de hand van het orderfonnulier 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 bebaald; 

♦ de kosten binnen het budget zijn gebleven; 

♦ bet werkelijk besteed aantal uren per afdeling binnen het budget is gebleven. 

Tevens k:unnen overige problemen, meevallers of aandacbtspunten aan de orde worden gesteld. 

De bijeenkomst wordt geleid door de projectleider en in principe zijn daarbij alle betrokken 

projectmedewerkers aanwezig om eventueel toelicbting 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 exernplaar van het verslag wordt in 

bet projectdossier opgeborgen en een tweede exemplaar komt in de evaluatieadministratie. Later 

zijn dan snel alle leereffecten van een project te acbterbalen, maar tevens is het op die manier 

mogelijk leereffecten van meerdere (vergelijkbare) projecten met elkaar te vergelijken. 
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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 {20} 

Orn een goede beheersing van projecten te kunnen waarborgen, is bet 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 projectrnedewerker een wijziging wil aanbrengen, dient daarvoor goedkeuring te 

worden verkregen van het afdelingsboofd en van de projectleider, alvorens de wijziging kan worden 

aangebracht. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor de functionaliteit van de installatie c.q. de 

techniscbe 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 vijfbeheersaspecten; 

♦ welke personen moeten worden ingelicht, door wie en wanneer. 

Wanneer het formulier is ingevuld, kan de wijziging worden 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 
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H11/pmiddele11 ten bel,oeve va11 ee11 goede projectaanpak ~ ~1.~(.~.2!: 
afdelingshoofd ondertekend, en vervolgens opgeborgen in het projectdossier. Orn 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 kem van de wijziging is. 

Ook het volgnummer wordt vermeld, zodat het bijbehorende wijzigingsformulier snel in het 

projectdossier is terug te vinden. 

Het capaciteitsoverzicht {21} 

Teneinde betrouwbare (tijds)plannen te kunnen maken, moet inzicht bestaan in de beschikbaarbeid 

van de benodigde capaciteiten in een bepaalde periode. Gezien bet feit dat medewerkers op 

meerdere projecten tegelijkertijd ingezet kunnen worden, moet bekend zijn boeveel van welke 

capaciteiten reeds bezet is, alvorens realiseerbare nieuwe verplichtingen kunnen worden aangegaan. 

Op elke afdeling wordt daarom een overzicht bijgehouden, waarin voor elke werknemer voor een 

bepaalde periode duidelijk is af te lezen boeveel capaciteit (conform de CAO) totaal bescbikbaar is 

en boeveel daarvan reeds bezet, gereserveerd of nog niet gepland is. Bezette capaciteiten zijn 

vaststaande/zekere zaken, zoals activiteiten voor reeds geplaatste opdracbten, 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 boeveel van 

de betreffende capaciteit nog vrij beschikbaar is. 

Door bet bijbouden van de overzichten ontstaat inzicht om weloverwogen goedkeuring te kunnen 

verlenen aan milestoneplanningen en om activiteitenplanningen betrouwbaar op te kunnen stellen. 

Wanneer (een van) beide planningen voor een project zijn (is) gemaakt, dienen de 

planningsgegevens te worden opgenomen in het capaciteitsoverzicht. 
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C. Grafische weergave van de projectaanpak 

Ter verduidelijking van de onder A en B beschreven projectaanpak wordt deze hieronder nogmaals 

grafisch weergegeven. Het wijzigingsformulier is los van de rest weergegeven, om aan te geven dat 

bet op elk moment nodig kan zijn een dergelijk formulier toe te passen. 

~--
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1 ~ ~ 

kl11nM'aag ~ verkoop 

c_.........,. --
·--··•== _,..,..,._ -... ........ 

-

I 
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i 
: 
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i 
t 
! 
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I : 
~ 

I 
t 

. ......... vertl~r,g blj het i.-suu.-um.n1 

r-7 ~atlg.KtMlcllc.q. 
L___J toep.&J:sir,g~tlnsmnienc ., __ deplannlr,gis.n-ikellJkv .. helai~ 

~ inmudelljkt1acllvllei1 

<> .. ·-· 
--- belde"lndenplHts~skld(off 

...,_. hetQrioopv.-n-1proj:IK1 
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D. Details per instrument 

Op de navolgende pagina' s wordt van elk instrument uit de weergegeven projectaanpak een 

overzichtsblad gegeven. Hierop zijn alle belangrijke details op een rijtje gezet. Ze hebben 

betrekking op de doelstelling van het instrument, de toepassing c.q. werkwijze, de 

verantwoordelijkheden, bet moment van toepassing, de wijze van archivering van eventuele 

vastgelegde gegevens. Tevens wordt ter vergelijking aangegeven hoe in de bestaande situatie wordt 

omgegaan met de beheersing van nieuwbouwprojecten. Voor alle duidelijkheid wordt hieronder 

nogmaals vermeld waar de details te vinden zijn. 

De overzichtsbladen voor de diverse instrumenten zijn weergegeven op de volgende pagina's: 

DE MILESTONEPLANNING ....................................................................................................................... 13 

HET OROERFORMULIER .......................................................................................................................... 14 

DEKlCKOFF ...................................... . .................................................................................................. 15 

DE DocUMENTENSELECTIELIJST ........................................................................................................... 16 

DE ACTIVITEITENPLANNING .................................................................................................................. 17 

DE VOORTGANGSREGISTRATIE ....... . ··········································································••··············· 18 
DE PROJECTEVALUA TIE ................................ . ································· ······· ···························· 19 

HET WIJZIGINGSFORMULIER....................... . .................................................................................... 20 

HET CAPACITEITSOVERZICHT ................................................................................................................ 21 

Voor een goede toepassing van de diverse instrumenten zijn hulpmiddelen, zoals formulieren, 

benodigd. Van onderstaande instrumenten zijn bijbehorende formulieren toegevoegd. Deze zijn op 

de aangegeven pagina's weergegeven. 

DE MILESTONEPLANNING ...... ................... . .......................................................................................... 22 

H ET ORDERFORMULIER ......... ... .... . .......... . .............................................. ................. ......... 23 

DE DocUMENTENSELECTIELIJST. .............. . .............................................................................. 24 

DE ACTIVITEITENPLANNING ........... ...... . .......................................................................... 25 

DE VOORTGANGSREGISTRATIE ...... .. . .................................................................... 25 

HET WIJZIGINGSFORMULIER (EN WIJZIGINGSOVERZICHT) ............................................................. 26 & 27 
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Details per i11sln1111e11t ~ ~1."(.~.2!~ 

MILESTONEPLANNING 

Ooelstelling/functie: 

Toepassinq/weriswijze· 

=oordelijkheden· 

Moment v•n oebruik· 

~-

Vgl. huidige sjtuatje: 

Het vaslleggen van tijdsplannen voor alle onderscheiden fasen, waarmee inzicht 
word! ver1<regen in de benodigde door1ooptijd van een projecl. Zo word! een 
realiseert>are tevertijd bepaatd of word! de haalbaarheid van een gewenste 
levertijd getoetst. De data in de milestoneptanning dienen als (harde} streefdata 
bij het opstellen van activiteitenplanningen. 

Grafisch word! voor elke lase een schatting van de benodigde door1ooptijd 
weergegeven, waart>innen het mogelijk is de verschillende activiteiten uit te 
voeren. Tevens worden belangrijke (overdracht)mornenten aangegeven, zoats 
een eventuele afname. In de planning word! speling aangebracht orn eventuele 
tegenvallers en andere onvoorziene zaken op te kunnen vangen. 
Ter ondersteuning bij het opstellen van de milestoneptanning word! onder andere 
gebruik gemaakt van de diverse capaciteitsoverzichten. 
De mate van detaillering en nauwl<eurigheid is mede afhankelijk van de 
geschatte scoringskans en het risico dat een project met zich meebrengt. 

De verkoper, die verantwoordelijk is voor het afgeven van een realiseert>are 
levertijd, maakt in eerste instantie de milestoneptanning. Dit gebeurt in onde~ing 
overteg met en met goedkeuring van de afdeling(shoofd}en, orndat zij 
verantwoordelijk ziJn voor het uiteindelijk halen van de gestelde deadlines. 
Aanpassingen aan gewijzigde ornstandigheden op het moment van opdracht 
warden aangebracht door de projectleider, die vanaf dat moment 
verantwoordetijk is voor de beheersing van het project. 

De mitestoneptanning wordt in eerste instantie opgesteld in het offertestadium. 
Allereerst word! zo snel mogelijk het traject To/ offerte' in gang gezet. Wanneer 
vervolgens nadere informatie bekend is voor bewerkings- en doooooptijden, 
word! deze aan de planning toegevoegd. De milestoneptanning moet gereed zijn 
voordat uiteindetijk een tevertijd word! geschat en afgesproken. 
Wanneer een offerte opdracht wordt, wordt de milestoneplanning herzien en 
eventueet aangepast, afhankelijk van gewijzigde ornstandigheden en de 
verstreken tijd tussen offerte en opdracht. Tijdens de kick off moet over deze 
milestoneptanning definilief overeenstemming warden bereikt. 

De milestoneptanning wordt verstrekt aan alle betrokken afdeling(shoofd}en en 
aan de directie. Tevens word! een exemptaar bij het desbetreffende 
projectdossier gevoegd, dat bij de projectteider word! bewaard. Zo is de planning 
te alien tijde voor iedereen snel beschikbaar. 

Voor de meeste projecten ontbreekt een dergelijke planning, waardoor een roole 
doooooptijd moeilijk te schatten is. Wanneer mijlpalen we! warden gepland, word! 
daart>ij slechts minimaal rekening gehouden met de beschikbaarheid van 
benodigde capaciteiten in bepaalde periodes. Bovendien kennen de bestaande 
ptanningen geen eenduid1ge oprnaak, wat een snet 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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Details per i11stm111ent ~ ~f(J,2!~ 

ORDERF0RMULIER 

Qoelstelling/functie· 

Toeoassinalwedswijze· 

I!!sJm.L delijkheden· yerantwoor 

Moment van gebryik· 

Archive ring· 

Vgl. huidige situatie• 

Overzichtelijk, eenduidig en duidelijk vastleggen en algemeen bekend maken 
van de meest relevante projectgegevens. Zo warden betrokkenen 
gelnformeerd over het felt dat er werk "zit aan te komen". Bovendien wordt een 
indruk verkregen van de verkochte installatie. Technische details warden niet 
vermeld. 

Op een standaard formulier warden allereerst enkele basisgegevens over de 
opdracht ingevuld, waaronder de afgesproken levertijd, de projectlelder en de 
verkoopprijs. Tevens wordt aangegeven voor welke toepassing de installatie 
bestemd is en uit Welke subassemblies deze bestaat. Tenslotte wordt (op basis 
van de voorcalculatie) een indicatie gegeven van het aantal benodigde uren per 
afdeling. 

De verkoper, die exact op de hoogte is van hetgeen aan een klant verkocht is, 
is verantwoordelijk voor het invullen van het orderlormulier. Betrokkenen 
kunnen zich aan de hand van het formulier (alvast} een beeld vormen van het 
geheel. 

Uiter1ijk 2 dagen nadat een klant opdracht geeft tot het leveren van een 
hydraulische installatie. 

Het orderlormulier wordt verstrekt aan alle betrokken afdeling(shoofd}en en aan 
de directie. Tevens wordt een exemplaar bij het projectdossier gevoegd, dat bij 
de projecUeider bewaard wordt. Zo is het te alien tijde voor iedereen snel 
beschikbaar. 

Mornenteel is een dergelijk formulier reeds in gebruik, waartJij echter geen 
sprake is van een eenduidige wijze orn de ornvang van een installatie aan te 
duiden. Het invullen wordt in de huidige situatie bovendien vaak achterwege 
gelaten. 
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D,tails per instn11n,nt ~ ~f(J.2!~ 

KICK OFF 

Ooelsteltinglfunctie: 

Joepassinglwerkwijze: 

Taken I 
~oordelijkheden: 

Moment van gebruik· 

~rchivering: 

Vgl hujdige situatie: 

Overdracht van ver1<oop naar de rest van de organisalie om alie betrokken 
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 getegd voor een duidelijk en goed projectvertoop. 

in een bijeenkomst warden op basis van een standaard agenda de inhoudelijke 
aspecten met betrekking tot het project toegelichl Punten die hiert>ij aan bod 
kornen, zijn: 

Toellchtlng bli hat orderformuller: 
a) de soort, samenstetling en omvang van de instaltalie; 
b) de gebruikstoepassing van de instaliatie; 
c) betangnjke randvoorwaarden, etsen, opmerkingen; 

Afspraken met betrekklng tot de gehanteerde werkwHze: 
d) overeenstemming ver1<rijgen over de herziene milestoneplanning; 
e) opstelien van en overeenstemming verkrijgen over de 

documentenselectielijst; 
I) vaststelien van data waarop activitettenptanningen gereed moeten zijn 

Overlge zaken: 
g) betangrijke rest• c.q aandachtspunten; 
h) vragen/opmerkingen. 

Na afloop van de bijeenkomst word! een beknopt verslag gemaakt. 

Met name wordt een aparte bijeenkomst gehouden voor de grotere, complexe 
en/of multidisciplinaire projecten. Voor kletne, roulinernalige en niet-complexe 
projecten kan de kick off plaatsvinden tijdens de werkbespreking. 

De verkoper is verantwoordelijk voor een goede overdracht en letdl de 
bijeenkomst. De afdelingshoofden van de betrokken 'disciplines' zijn hierbij 
aanwezig en hebben inspraak in de besluitvorming. De projeclletder maakt een 
verslag van de bespreking, waarmee de overdracht een feit is. 
Een kick off t1jdens een werkbespreking word! geleid door de betreffende 
projeclleider, nadat deze heeft overtegd met de verkoper. 

De kick off vindt ptaats, uitertijk een week nadat een klant opdracht geeft. De 
informalie die word! besproken, is op dat moment in principe bekend bij de 
betreffende ver1<oper. Als voorinforrnatie warden het orderformulier en de 
milestoneptanning uitgereikt. 
De toelichling van projecten in de wer1<bespreking vindt plaats, de 
eerstvotgende keer nadat de klant opdracht geeft. 

Alie aanwezigen van de kick off bijeenkomst krijgen een kopie van het verslag 
Bovendien word! het verslag per project bij het desbetreffende projectdossier 
gevoegd, dat bij de projectleider bewaard word!. Zo is de inforrnalie le alien 
tijde voor iedereen snel beschikbaar. 

Voor de meeste projecten ontbreekt een goede overdracht. Hierdoor is vaak in 
een (le) laat stadium bij betrokkenen bekend wat het project (voor hen) inhoudt 
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Details per i11sln1111e11I #{frg: ~1."(J,2!~ 

OOCUMENTENSELECTIELIJST 

Ooelstelling/functie: 

Tpepassing/werkwijze· 

Jaken / 
verantwoordelijkheden· 

Moment van gebryjk· 

Archiverina: 

Vgl. huidige situatie· 

Gedetailleerd afbakenen en vaslleggen welke informatie in de voon van 
documenten benodigd is voor de totstandkoming van een installalie. Zo word! 
een gedegen basis ge!egd voor de activiteitenplanning per afdeling, aangezien 
documenten in principe de sturende factor zijn bij de genoemde 
totstandkoming. 

Voo, elk project word! op een standaard lijst aangekruist welke documenten 
benodigd zijn. De documenten warden zoveel mogelijk per subassembly 
vermeld, welke op basis van het arderlormulier dan ook op de lijst warden 
weergegeven. 
De standaard l1jst, waa,t,;j de meest gebruikelijke documenten per afdeling zijn 
weergegeven, kan indien nodig warden aangevuld met specifieke documenten. 

De lijst word! ingevuld doo, de betrokken ver1<oper, die weet wat de klant 
besteld heeft, en de projectleider, die ervoo, verantwoordelijk is dat het 
beoogde projectresultaat wordt gehaald. Oil gebeurt met ondersteuning van 
betrokken afdelingshoofden, die weten wat benodigd is om dat te kunnen 
realiseren. 

De documentenseleclielijsl wardt ingevuld tijdens de kick off met belrekking tot 
het project. 

De documentenselectielijst wardt per project bij het desbetreffende 
projectdossier gevoegd, dat zich bij de projectleider bevindt. Zo is de lijst te 
alien lijde voor 1edereen snel beschikbaar. 

In de huidige situatie word! nauwelijks vooraf afgebakend welke activiteiten 
uitgevoerd, en welke specifieke documenten (daa,t,;j) gegenereerd moeten 
warden. Er is dan ook geen middel orn in een vroeg stadium uit te sluiten dat 
zaken lijdens het project vergeten warden en in een later stadium ad hoe 
alsnog gedaan moeten warden. 
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Details per i11stn1111ent ~ ~f(J,9.!~ 

ACTIVITEITENPLANNING 

Doelstell ing/functie: Zo snel mogelijk duidelijkheid crooren met betrekking tot de uitvoering van 
benodigde activiteiten, waardoor zoveel mogelijk onzekeme,d word! 
weggenomen. 
Tevens is de planning een checklist met betrekking tot de reeds uitgevoerde 
activiteiten en dienen de gegevens als input voor de capaoteitsoverzichten en de 
voortgangsregistratie. 

Toepassinq/werkwijze: Voor etke afdefing wordt een overzicht gemaakt van de activiteiten die moeten 
worden uitgevoerd. Het kan documentgenererende ofwel documenttoepassende 
activiteiten betrellen. Voor elke activiteit word! de uitvoerende, het geschatte 
aantal benodigde uren en de uitertijke gereedheidsdatum vastgelegd. Tevens 
women volgordeafhankelijkheden tussen activiteiten weergegeven. 
De afzondertijke 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. Zadra een activiteit gereed is, word! deze tenslotte afgevmkt. 

~ Het hoofd van de afdeling vult alle details in, aangez,en hij verantwoordelijk is 
verantwoordeliikheden- voor de uitvoering van de activiteiten binnen het gegeven tijdkader uit de 

milestoneplanning. Bovendien heeft hij inzicht in benodigde uren en de 
mogelijkheden en beschikbaartieid van medewerkers op de betrellende afdeling. 
Eventueel gebeurt dit in overteg met de betreffende projectleider. 

Moment van gebryik· Zo snel mogelijk nadat de documentenselectiel1jst en de (aangepaste) 
milestoneplanning gereed zijn. Tijdens de kick off warden afspraken gemaakt 
over de pmcieze data, waarop de activiteitenplanningen gereed moeten zijn. 

Archjvering· De overzichten voor de verschillende afdelingen warden in het desbetreffende 
p<ojectdossier gevoegd, dat bij de projectleider wordt bewaard. Zo is de planning 
te alien tijde voor iedereen snel beschikbaar. Op de betreffende afdeling is een 
kopie van het overzicht aanwezig. 

Val huidige siluatie· In de huidige situatie ontbreekt overzicht met betrekking tot dergelijke 
detailgegevens. Veel activiteiten worden uitgevoerd ·tot ze at zijn', waardoor 
uren, en met name levertijden worden overschreden. Toewijzing van capaciteiten 
vindt geregeld pas plaals geringe tijd voordat activiteiten werkelijk uitgevoerd 
gaan warden. Zo word! de toewijzing een ad hoe gebeuren Het is echter van 
belang zo snel mogelijk een inschatting te hebben van reeds bezette 
capaciteiten. 
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Details per inslnimenl ~ ~1."(.Y,9.!~ 

VOORTGANGSREGISTRATIE 

Poels\elling/functie: 

IoeoassinaJwerkwijze: 

~ 
verantwoordelijkheden: 

Moment van gebruik· 

Archive ring· 

Val huidige situatie: 

Het verkrijgen van inzicht in de stand van zaken van een project om tijdig 
eventuele afwijkingen van het tijdsplan te kunnen signaleren. lo kunnen tijdig 
sturende maatregelen warden genomen om de uitvoering van activiteiten toch 
binnen de afgesprnken (inteme) revertijd te laten plaatsvinden, en om rea lisatie 
van het plan mogelijk te maken. 

Per wer1<nemer wordt de voortgang van alle uit te voeren act,viteiten voor de 
verschillende projecten bijgehouden. De stand van zaken wordt 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. 
Zadra afwijkingen warden gesignaleerd, wordt zo snel mogelijk bepaald welke 
sturende actie wordt ondemomen. 

In principe registreert elke wer1<nerner zelf de voortgang van de uit te voeren 
activiteiten. lndien nodig kan het afdelingshoofd hiertlij ondersteuning bieden. 
Afwijkingen warden 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 prnjecten 
geregistreerd. Activiteiten voor nieuwe projecten warden toegevoegd zodra de 
activiteitenplanning gereed is. Wekelijks wordt een nieuw exernplaar afgedrukt, 
maar in principe kan dagelijks een globale controle plaatsvinden om inzicht in de 
stand van zaken te behouden. 

De voortgangsregistratie wordt door de betreffende werknemer bewaard. 

In de huid1ge situatie wordt nauweliJks voortgangscontrole uitgeoefend. Het halen 
van een deadline wordt 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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Details per instrument ~ ~f(J,2!: 

PROJECTEVALUATIE 

Ooelstelling/functie: lnzicht ver1<rijgen in de oorzaken van het al dan niet gerealiseerd zijn van de 
plannen met betrekking tot een afgerond project. Hierdoor zullen collectieve 
leereffecten optreden, die de uitvoering van toekomslige projecten ten goede 
moeten komen. 

Toepassinglwerkwijze: In een bijeenkomst worden op basis van een standaard agenda belangrijke 
aandachtspunten met betrekking tot het afgeronde project besproken. Mede 
aan de hand van het orderformulieren de milestoneptanningwordt gwvalueerd 
of het vooraf bepaalde projectresullaat daadwerkelijk gerealiseerd is. 

Punten die aan de orde komen, zijn: 
a) oorzaken van (inteme of exteme) levertijdover- of onderschrijding; 
b) oo,zaken van (materiaal- en uren-)l<ostenover- 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) conclusieslleereflecten. 

Na afloop wordt een verslag gemaakt van de bespreking, waarin belangrijke 
leereffecten voor de toekomst worden opgenomen. 

Met name wordt een bijeenkomst gehouden voor de grotere, comptexe en/of 
multidisciplinaire proJecten. Voor kleine, routinernatige en niet-romplexe 
projecten is een korte toelichting lijdens de werkbespreking voldoende. 

Taken I De projectleider leidt de biJeenkomst, waartJij in principe alle betrokken 
verantwoordelijkheden: projectmedewer1<ers aanwezig zijn. Zij hebben het project uitgevoerd en 

kunnen de nodige toelichting geven. De projectleider maakt het verslag. 

Moment van gebruik: Nadal het project gereed is en de overdracht naar de klant heeft 
plaatsgevonden, vindt evalualie plaats. Aangezien geruime lijd verstreken kan 
zijn tussen de uitvoering van bepaalde activiteiten en de overdracht, is het 
zinvot om aandachtspunten reeds gedurende het project le verzamelen. 

Archivering: De verzamelde aandachtspunten worden gedurende het project bij het 
projectdossier gevoegd. Na overdracht van het project is het dan slechts een 
kleine moeite alle aandachtspunten te verzamelen voor de evaluatie. 
Een exemplaar van het verslag word! bij het projectdossier gevoegd. Een 
tweede exemplaar word! in een aparte evalualieadministratie bewaard, zodat 
leereffecten van de versch1llende projecten bij elkaar verzameld zijn. 

Vql. huidige situatie: Evaluatles van pr01ecten v,nden zelden ptaats, waardoor collectieve 
leereffecten moeilijk tot stand kunnen komen. Bovendien 111kt van de huidige 
evaluaties die plaatsvinden weinig leereffect uit te gaan. 
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Details per instn1111ent ~ ~f(J.E!~ 

WIJZIGINGSFORMULIER 

Ooelstelling/functie: 

Toepassinqlwerkwijze· 

b..k..m.L deliikheden· verantwoor 

Moment van oebruik· 

~. 

Vgl. huidige situatie· 

Bevardering van het coosequent vaslleggen en terugkoppelen van wijzigingen 
die gedurende een project plaatsvinden. Zo is voor iedereen le alien tijde snel 
de meest up-to-<late pro,edinformalie voorhanden. 

Op een standaard formulier warden relevante gegevens over een wijziging 
ingevuld, zoals een omschrijving van de wijziging die is aangebracht, wanneer, 
waarom, door wie en wat de coosequenlies zijn voor het projed of de 
installatie. Het formulier wordt ondertekend, zodat er geen misverstanden 
kunnen bestaan. 
De hoofdpunlen van een wijziging warden verzameld op een overzicht met alle 
wijzigingen per project 

Werl<nemers die een wijziging (willen) aanbrengen, vullen het formulier in. 
Zowel het afdelingshoofd en de projedleider moeten hun goedkeuring hieraan 
ver1enen, gezien hun verantwoofdelijkheid voor de functionaliteit respectievelijk 
het projectresultaat. De projeclleider is ervoor verantwoordelijk dat alle 
(overige) betrokkenen op de hoogle warden gebracht van de wijziging. 

Wanneer een wijziging plaatsvindl van een reeds vrijgegeven document of een 
vastgelegde afspraak, word! zo snel mogelijk een wijzigingsformulier ingevuld. 
De projeclleider verwittigt de betrokkenen vervolgens met een bericht per e
mail. 

De wijzigingsformulieren woroen op volgoroe van datum bewaard in het 
projectdossier, dat zich biJ de betreffende projedleider bevindt. Per dossier 
word! een overzicht van hoofdpunten van elke wijziging opgenomen. 

Wijzigingen warden in de huidige situalie niet altijd coosequent doorgevoerd 
en/of aan alle belrokkenen doorgegeven, waardoor het bijvoort>eeld voorkomt 
dal tegelijkertijd met verschillende versies van dezelfde documenten word! 
gewerl<t. 

Handboekje Projectmatig Werken bij Hy top -------------------------- 20 



Details per insln1111,nl ~ ~f(J,2!~ 

CAPACITEITSOVERZICHT 

Doelstellinglhmctie: 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 door1oop- en levertijden. 
Bovendien warden dreigende tekorten of overschotten tijdig gesignaleerd, zodat 
hierop tijdig geanticipeerd kan warden. 

Ioeeassinglwedszijze· In een overzicht wordt per afdeling per wenmemer per tijdseenheid aangegeven 
hoeveel capaciteit er. 
a) totaal beschikbaar is (conform CAO); 
b) reeds gepland is met betrekking tot activiteiten, ver1of en dergelijke 
c) gereserveerd is voor ·onvoorziene' zaken {persaons- en lunctiea/llankelijk); 
d) nog vrij te plannen is. 

In het overzicht kan onderscheid warden gemaakt in beschikbaameid op korte 
termijn (per week) en langere termijn (per periode van bijv. 4 weken). 
T er verduidelijking en voor een snel overzicht warden de overzichten grafisch 
weergegeven en in een standaard oprnaak. 

ilkm1 Elke afdelingshoofd werkt de overzichten periodiek bij (of delegeert dit aan zijn 
yerantwwrdelijkheden· wenmerners). Verkoop kan op basis van de overzichten nagaan, in welke 

periodes veel of weinig verkopen moeten plaatsvinden. 

Moment van qebruik· Wekelijks vindt op een vaste dag/tijd aanpassing van het overzicht plaats, zodat 
voortdurend details met betrekking tot de eerstvolgende periode beschikbaar 
zijn. Kortlopende en ad hoe activiteiten moeten voor opvulling van de 
gereserveerde capaciteiten dienen. 

Archjyering· De overzichten zijn aanwezig op de desbetreffende afdeling, waar deze door de 
betrokkenen kunnen warden ingezien. 

Vgl huidige sUuatie· Bij het accepteren van opdrachten wordt momenteel weinig rekening gehouden 
met de beschikbaartieid van capaciteiten op de afzonder1ijke afdehngen. 
Bovendien is er ook slechts beperl<t inzicht in de beschikbaameid van 
capaciteiten, waarmee rekening gehouden d,ent te warden. Op de Tekenkamer 
en Serviceafdeling warden wel reeds soortgelijke overzichten gemaakt, maar er 
is geen sprake van een algerneen gehanteerde, standaard opmaak. 
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D,tails p,r instn1111<nl ~ ~f(J,2!~ 

MILESTONEPLANNING PROJECT 

Offerte- of Ordemummer: 

I Klantnaam: 

Projectomschrijving: 11 

Datum: 

Documentnummer: 

1
Ver1<oper. 

Projec~eider. 

[ Fase (aankruisen ,.;.I van to~ing is): offertestadium: 0 opdracht: 0 

t-.-1'-t I , I 2 I 31. 
lenaineerina 

hyd"al.Aiek 

~I 

electr. beshrinn 

'8,en 
le.la,.,._ ·-linkax, 

lnmrt.ict~ 
jasSC!Jfri>laoe 

'°""""""""" 
le$li:,rt -linstallatie/lef'lice 

lott~uitbr--@(~ 

<>oohl 

~~~ 

[ Realiseert>are/afgesproken levertijd: 

Handtekeni_ng voor akkoord: 

Verkoper ProjecUeider 

s I 6 I , I 6 I .1,. I .. I ,21,31 .. I ,s I ,. I ,, I ,s I ,. I 20 I 

Hoofd Engineering Hoofd Tekenkamer 

Hoofd lnkoop Hoofd Productie Hoofd Service 
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Details per inslnimenl ~ ~f(,!,2!~ 

ORDERFORMULIER PROJECT 

Ordemummer: 

KJantnaam: 
Contactpersoon klant 
Ordertype: 
Marktsegment: 
Contractbedrag: f 
Netto gecalculeerde marge: % 
Condities: 
Transportwijze: 

I Toelichting op weri<ing van de installatie e.g. de toepassing. 

- ----·-· . - ···- ··----
On-doel Onderdeel leverfna? 
aggregaat: Ja □: nee □ 

reservoir: Ja □; nee J 
staalconstructie: jar , nee l 

vert>ruikers 
cilinders: Ja L , nee 
motoren: ia r , nee 

blokken: ja L , nee 
elektronlsche bestunng: ja [ , nee 
extem teidingwerk: iaD: nee □ 
lier: ja [ ; nee 
anders, nl. 1. 

I• 
1. 
I • 

Datum: 

Documentnummer: 

Opdrachtdatum: 
Leverdatum: 
Verkoper: 
Pro1ectle1der. 

Offerte opgesteld door: 
Offerte(s) d d.: 
Offertenummer{s ): 

Aantal Onmerl</ngen . . . 
. . . . . . . . . . 

Gebutaetteerd aantal uren oer 'afdelina' lvol. voorcalculatiel: 
Afdellng Aantal 

uren 
projectbeoeleiding 
engineering 
calculatie/WVB 
tekenkamer 
elektronica 
constructie 
montage 

[ zondemeden 

Handtekening voor gezien: 

Verkoper, . 

Datum· 

Opmerldngen 

. . . . . . . 

Afdellng 

testen 
conserveren 
service 
anders, nL 

Projectleider, . 

Datum: 

AanW Opmerldngen 
Uft!Jrl . . . . . . . 

Handboekje Projectmatig Werken bij Hytop ------------------------- 23 



Details per instnmienl ~ ~f(.l2!~ 

DOCUMENTENSELECTIELIJST PROJECT 
Ordernummer: 

f Klantnaam: I Projectleider: 
Ver1<opec 

l\ldoHng Ooct.m•nt 
v.rtcoop on::lerformulier 

opdrachlbevesll ina 

Engl,-ring lechnische s,_,.ificalles 

electrische beschriJ\1ng 

'ba1leties' schema 

principeschema 
leid1ngberekenlng 

testprotoco1 

oedkeurdocumenlen 

inbedrffsle1aeaevens 
afnameoroloco1 

C.icu&ah sb.Jldfst 

calculatie 

WVB werkoodrachl 
certificaal 

T•k•nk.•m•r delail h\draulisch schema 

lav ouVs ame nste11 Ina ste ke n1 no 
construclielekenina 
lproductielekenlng 

lekening as built 
instructieboek 
bestelspecificaties 
1e1d1naplan 

Projtct~idar verf..oorschrin 
venendad'vfes 

verslaa kick.off 

verslaa projecleva1uatie 

cer1if1eaat YOOr oplevering 

teslrapoort 

leidmaolan 

ro-~-

Datum: 
Documentnummer: 

S•"--mblv 
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Details per inslrnmenl ~ ~1."(J,2!~ 

ACTIVITEITENPLANNING PROJECT 

Ordemummer: 

[

Klantnaam: 
Projectleider: 

Hr. Activltelt Ultvoerende, 

Bijzondertieden: 

VOORTGANGSREGISTRATIE 

Werknemer: 

lnvul• Onler• 
datum nu""""' Activlfe/i(en) 

Bijzondertieden-

Datum: 

Documentnummer: 

11 l

Afdeling: 

Startdatum: 
EinddabJm: 

Voorafpunde Aa11tal Uit.rl/jl< 
actlvftelt Vol~ndo acllvltelt uren ttOf'ffd Gerwedl 

D 
D 
[J 

□ 
D 
LJ 

□ 
□ 
D 
LJ 

Datum: 

Afdeling: 

Totaal aanttl U/lerll}t. Uren Uren Schatflns, UNIIIO/I 
u,.,,nod/g ,,.,_ -- ,.stwrwnd """"ed -igd 

'"'an' 
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Details per insln1111e11t ~ ~f(.t.:?.!~ 

WIJZIGINGSFORMULIER PROJECT Datum: 

Ordernummer: Volgnummer: 

PrQj~t~~v~nli Wijzigende ([Qjectmedewerker 

Klantnaam: Naam: 

Opdrachtomschrijving: Afdeling: 

Projeclleider. Datum: 

: Omschrijving van de wijziging: : 
I Soort wijziglng: I 

I 
I Reden voor deze wijzlging: 

Toelichting: 

I I 
Conseouentie voor dorumenten ,........,.,eliikerwiis rroeten deze oak aewliziod wordenl: 
Naam Nummer/revf$le ToellchUna Naam NummerlfflVis/e ToellchUr,n 

Conseouentie voor de beheersasnorfen: 
AS"""' Conseauenlle Toellchtfna 
Tiid: iaO; nee □ . 
Capaciteit: ia ; nee . 
Geld: ja ; nee . 
Kwaliteit: ia ; nee . 
lnformatie: ia ; nee . 
Oriianisafie: ia ; nee . 
Personen die moeten worden lnoellcht 
Naam: 1~/fcht door: V66rdatum: Naam: /naelfcht door. V66rdatum: 

I 
Blj!ondemeden: 

I 
Handtekenlng voor akkoord: 

.~ .... . .............................. 
Afdelingshoofd, . Projectleider, . 

Datum: Datum: 
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Details per i11stmme11I #{frg: ~1."(.I9!~ 

WIJZIGINGSOVERZICHT PROJECT 

Ordemummer: 

I
KJantnaam. 

Projectleider: 

oatum Naam 1volgnummor 

Datum: 

Volgnummer: 

1 1 I Opdrachtomschrijving: 

u1t~oen1 ultvoerende ~Iz.fonnuller Bek~te omschrilvlna van de wllzlalna """-rklntu1n 

Let opl Wanneer het volgende hokje is afgevinkt, is oak een volgend wiJzigingsoverzicht aanwezig: D 

Datum: Projectleider. . 
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E. Voorbeeldproject 

Tot slot van het handboekje wordt een voorbeeld gegeven, om te laten zien hoe de instrumenten 

dienen te warden toegepast. Het voorbeeld is gebaseerd op gegevens van een nieuwbouwproject dat 

daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, en is opgesteld in samenspraak met de betrokken 

projectbegeleider. Het betreft een opdracht voor een loopwagen met onderwagen voor de tirma 

Kepser. In het voorbeeld wordt gestart met het orderformulier; een milestoneplanning die in het 

offertestadium wordt opgesteld, wordt achterwege gelaten. Ook de gedeeltes van de weergegeven 

formulieren, waar een handtekening van betrokkenen wordt geplaatst, ontbreken. 

Orderformuller 

O R0ERF0RMULIER PROJECT 

Ordemummer. J.fJ.f9 

Klanlnaam: kf,ser 
Conlaclpersoon klant: dtr. ~ser I dhr. Elie,.. 
Ordertype: 20 
Marktsegmenl: IHC 
Conlractbedrag: / 119.970,-
Nello gecak:uleerde ma,ve: ~ 
Condilies: 
Transportwµe: fronm 

Datum: 

Oocumentnummer: 

Opclrachtdatum· 11-01-1999 
Leverdatum: -k 14 1999 
Vectu>per H. _.. Vawm 
Pro;ectleider: R &Jwo 

Offerte opgestek:I door. 0. M~rs 
Offer1e d.d 1-01-1999 

Qffertel"IJ~_s}. 98311-2 

ToeUctlting Of -r11.1n9 v•n de lnatalah c.q. de toepanlng: 
[ ~WGf'ffl M ondt""'°lffl t.b.P. me.5' mzol«ie -~t-kcrf 

Sam.n•te"lng van de in,tdllli•· 
~ I Ondwdffl ~'W'fl!l."11.?_ J_ __ ~_lll'II_~ 
......... , I Ja181: noeO I 2 

reservoir: I J:a ~ nee D 
slaalcon1tructie: I 1• l8J; nee D 

Wlfbruiker1 
cilinders· 

""""""' blokken: 
elektrorische bestoong: 
extemleidingwerk:-
lier. 
anders, nl. 

l• 
I• ,. 

jaC!: 
Ia C!: 

l• 
i•~ 
I•_C!: 
1e 

GtobutgeilHrd ,.,llil u~.:~f~lng" (Vgl. VOOfeaicuialle): 

,., ,., 

- JA-•• JO,,-- I ,_ 
p,qectbegeleiding leslen 
engineering 
calc\Aatiel\WB ••• -

dtktra • koorwn 
•~bom-~ 

AMWI~ ... .. , 
18+18 irw:lllfi![n:iztn 

tekorvo:..-ner 52 ♦147 • loop~n• anders , nl. ....,_, 
elektrontea 
cons-,. .f<l ♦24 

montoga 50♦)9 

B4zonderh9d-,,: [,, .. ,....,. .......... 
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Voorbeeldproject ~ ~f(J,2!~ 

Milestoneplanning 

Onderstaand is een milestoneplanning weergegeven met betrekking tot het voorbeeldproject. Het 

betreft de milestoneplanning waarover tijdens de kick off overeenstemming moet worden bereikt. 

Aangegeven is dan ook dat het het opdrachtstadium, en de afgesproken levertijd betreft. 

MILESTONEPLANNING PROJECT 

Offerte- of Ordemummer: 33480 

Klantnaam: Kepser 

Projectomschrijving: loo(>- en onde,woren 

t=:::::d«der): I ~ I ~ I : I : I ~ I ~ I ~ I : 
i<r<,neonng 

,,,... ..... 
eieclr. bestlffllg ....., 

le""'""' 
"""-" ,.,...., 
:e:_ocb:tie 
......,..,.~ 
tesl«1 

"""""" lhstallam'service 

Datum: 

Documentnummer: 

IVerkoper: H. von Vessem 

Projectleider. R. Bulstro 

10 II 12 /J 14 15 16 11 18 

9 10 11 12 13 ,. 15 18 17 18 19 20 

1:::~ I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I.: 
""'""' 1c,,i_,.ochl 1 : 1:i:i:i : i:i:i:i:i:i:i: i : i :i:i:ix: 
levauatie I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I '. I : Ix• 

Realiseemare/afgesproken levertijd: Week 14 1991. oonsJuitend leidinrwerf< en inbedrj(stellen 
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Voorbeeldprojecl ~ ~f(.!,2!~ 

Documentenselectielijst 

Tijdens de kick off wordt ook een documentenselectielijst opgesteld. De subassemblies, die eerder 

al op het orderformulier vermeld waren, dienen hiervoor als basis. 

DOCUMENTENSELECTIEUJST PROJECT 
Oniemummer: 3H~9 

! Klantnaam: K,ps., ~ectleider. R. 8u/stro 

l\ldollog Doeumont 
Vert(oop orderlormulier X 

_..,.rachlbevesllninn X 

~no lechnl9che S ......... iealies 
electrische 
ballefes' schema 
orinci--JVlma 
Jeldinaberekenlno 
lestorotocol 
,....-keurdocumenlen 
lnbedrifsleltvllW!'IIM\_-r. 
afna-tocol 

~ulatie sMdtist 
cakulalie 

"""' ....-vnnnrachl X 

[T•Mnk.mer detail hvdrauHsch schema 
lav ouVsamenstellinaslekenino 
oonstruclielekenina 
.......tuelielekenina 
tekenina as built 
instructieb:Mtk X 

bestel~icalies 
oertlicaat 

P,-ojktieldor -.Cmft 
verzendadll'ies X 

verslao kkkoff X 

verslaa oroieclevalualie X 

c«lificaat VOOt opleverim X 

leslra~ 

leldinaolan 

[ __ , 

t 
l 
~ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Datum: 
Documentnummer: 

~r. H. van Vessmi 

subasMmbly 

L t ~ • f t l ! i & i ~ 

l & l :. ] l ~ l ~ ~ 
! e ! ; ':l 

X X X X X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X X X 

X 

X 

X X X X X 

X 

X 

X 
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Voorreeldproject ~ ~f(J.2!~ 

Werkopdracht 

Met een werkopdracht wordt vervolgens de nodige inforrnatie verstrekt voor de activiteiten waar 

documenten toegepast worden om de hydraulische installatie tot stand te laten komen. In het 

voorbeeld is aangegeven welke documenten(nummers) beschikbaar moeten zijn om de assemblage 

van de loop- en onderwagen uit te voeren. Ook is aangegeven op welk moment deze documenten 

beschikbaar zullen zijn. 

WERKOPDRACHT PROJECT 

Ordemummer: 34349 

Pro;ectaeaevens 
Klantnaam: Kepser 
Opdrachtomschrijving: l.oopworen en <>n<1.,_en 
Proj_ectleider. R. &J/nra 

! Afdeling: Assemb/OfO 

Datum: 

Vo/gnummer. 

S.flO(l-documenten Datum 
Subassemblv Naam Hummer be&c.hllcbaar 

I ,a._,_...,,,.t ,......,....,,. .. en stuklr st looow:aven 5'1-3◄ 3◄9-001 18 ian 
b.yout looow::u,en N2-l◄ l◄9.0IO 20 ian 
productietek. lnnnw. NI -3◄ 3◄9.020 25 ian 

Benodlodt documenten Datum 
Subassemb/y Naam Hummer bnchlkbaar 

I A .. ..,....,,.,.t onde"""""''en stuklfst onde...-.."en 5'1-3◄3◄9-002 18 ian 

b.vout onde~"en N2-J◄J◄9.0I I 20Wl 
oroductietek. onderw. N 1-3◄ 3◄9.021 25 ian 

Bi~ondefheden: I Alle toegepaste pijpen: RVS 

• ""'"erl(,-.n 

n.vnertfnaen 
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Voorbeeldproject ~ ~f(.t,2!~ 

Activiteitenplanning 

Op de activiteitenplanning, die per afdeling wordt opgesteld, wordt aangegeven welke activiteiten 

door wie verricht gaan worden, hoeveel uren daarvoor beschikbaar zijn en wanneer de activiteiten 

gereed moeten zijn. In het voorbeeld is een overzicht gegeven van activiteiten voor de tekenkamer. 

Zichtbaar is dat de eerste activiteit reeds gereed gemeld is. 

ACTIVJTEITENPLANNING PROJECT 

Ordemummer: 343'49 

[
Klantnaam: 
Prujectleider: 

K,ps,, 
R.Bulstro 

Hr. AcUvllo/1 
I dtitailschen. k,opwa,en 

2 b.yoot k,opwaien 

l pmductieit•kenirc k,opwa1en 

◄ h.st•bpeciftaties loopwapn 

s tekeninc as built loopwa,en 

• con1tructiebikenin1 rawvoir 

1ocp-z-n 
7 butebpecifiaties raenoir 

k,opwapn 

B instructieboek ln1talbtie 

9 --
10 ·-

II ·-

[zonderheden 

Ullvoerende 
RB 

RB 

RB 

RB 

RB 

RB 

RB 

JdK 

·--

--

--

Datum: 

Documentnummer: 

1 1 lAfdeling: 
Startdatum: 

Telc.enlcamer 
I (ob,uori 1999 

Vooni,V .. nde Aantaf Ullltrllk 
.-ctivltelt VolaondeactMte/1 uren _.., G,,reedt 
enflneerfn1 byout loopw,zen (l) • I ◄ jan 0 
deaihchema productietekeninJ B 19 jan □ 1ocp-zen(I) 1ocp-zen (l) 

byout loopw,pn (l) canl1nlctl• B ll jan □ ,.., .. _ 
Ink-, ◄ 20 jan u 

assemblar ◄ l,pril □ 
byout 1ocp-zen (l) h.stMpea rasenooir • lljan LJ 

1ocp,..,.., (7) 
comb" .tek. reset"YOtr Ink-, ◄ lljan □ 1ocp-zen l•l 

12 I ,pn1 u 
---· ··- - - u 
··-· ··- - --· □ 
---- ··- - --· LJ 
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Voorlxeldprojecl ~ ~f(J.2!~ 

Voortgangsregistratie 

De gegevens uit de activiteitenplanningen van de diverse opdrachten worden door het 

afdelingshoofd per werknemer op de voortgangsregistratie geclusterd. 

De werknemer geeft periodiek aan hoeveel uren aan de activiteit besteed zijn, en voor hoever de 

activiteit naar schatting gereed is. Hieruit wordt afgeleid hoeveel uren dan waarschijnlijk nog 

benodigd zijn om de activiteit af te ronden. In het voorbeeld is zichtbaar dat de activiteit 

detailschema loopwagen gereed is, zoals ook in de activiteitenplanning is aangegeven. De activiteit 

layout /oopwagen heeft naar schatting nog meer uren benodigd dan beschikbaar; er zullen dan ook 

sturende maatregelen dienen te worden genomen om dit op te lossen. 

I 

VOORTGANGSREGISTRATIE Datum: ) 100% - 20"/,.2=8 I 
20"/4 

Werlmemer: R 8ulstra Afdeling: r.icenkame, 
• I I ,,, I 

lnYul- Onlftr- ToCNI a.antal Ulfarlljk Uren 

,.~ 
Sthattlng Ulwn:r datum nummer ActMr.ll(on) u.-.nnodlg l/Of"ffd bosfffd """reod bonod 

(Diani anl J 
13 j,n 34349 det1ibchema loop~n 6 I~ fin 6 / 0 100% / 0,1, 

13 Jan 3430 layout loopwai-e11 . -.......... 19 jan 2 ~6 20% 8 
I 

13 j,n 34349 productietekeninc loopwacen 8 ~ t r• 
13 pn 34H9 bertelspecifia.tim bopwapn 4 20 pn i s-2=6 1 • 

13 j,n 34H9 tekenirc u buik loopwapn 4 I april 4 

13 j,n 34H9 constructi«ekenirc reservoir 6 llj,n 6 

13 j,n 34H9 best.elspecifia.tim res4ITT'Oir 4 lljan 4 

13 jon 34888 Joyout reservoir hopper 16 30jon 4 /2 25% 12 

13 jon 33222 ttlc.enin,osbuih 10 28jo,, 6 4 50% 6 

--· .... 

I 

Bi!zonderhedeo: 

I 
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