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Samenvatting 

Achtergrond 

In dit verslag wordt het Project strijpse Kampen van de Koninklijke Landmacht geanalyseerd en worden 

naar aanleiding hiervan managementinstrumenten ontworpen. Het onderzoek is in overleg met de 

Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen directie Zuid (DGW&T) van Defensie uitgevoerd. 

Hoofdvraag 

Het doel van het onderzoek is het uiteindelijk aandragen van managementinstrumenten met 

bijbehorende implementatievoorstellen voor DGW&T met betrekking tot de diverse onderzoeksgebieden 

van het Project Strijpse Kampen. 

Werkwijze 

In de eerste onderzoeksperiade is het project- en prooasverloop van het Project strijpse Kampen in 

beeld gebracht Dasmaast zijn aan de hand van een aantal aandachtspunten onderzoeksgebieden 

geformuleerd ter afbakening van het project. Tijdens de tweede onderzoeksperiade zijn aan de hand 

van literatuurstudies en door het bestuderen van gelijkwaardige bedrijfsprocessen elders de diverse 

onderzoeksgebieden verder onderzocht. Ook is al een begin gemaakt met een analyse, diagnose en 

ontwerp van oplossingsrichtingen voor elk van de aandachtsgebieden. Het ontwerp van de 

oplossingsrichtingen is in de derde onderzoeksperiade voltooid in de vorm van 

managementinstrumenten. Daarbij is het instrument getoetst en is ook uiteindelijk een 

implementatievoorstel opgesteld voor DGW&T. 

Resultaat 

De eerste onderzoeksperiade heeft geresulteerd in aandachtspunten die in vier gebieden zijn 

onderverdeeld: programmafase, engineering, architectuur en DuBo. Deze aandachtspunten zijn 

vervolgens in de tweede periode omgezet in een viertal onderzoeksgebieden, namelijk: 

contracteringsstratagie, interne organisatie en communicatie, programma van eisen en projectevaluatie. 

Het onderzoeksteam voor het gebied Contracteringsstrategie heeft een model aangereikt aan de hand 

waarvan de strategiefase van het contracteringsproces inzichtelijk kan worden doorlopen. Het model 

voorziet in de behoefte van DGW&T om een optimum te realiseren tussen projecteigenschappen en 

organisatie-eigenschappen. De rationeel gekozen bouworganisatievorm en de aanbestedingsvorm zijn 

de twee belangrijkste aspecten van de contracteringsstrategie. De overige drie, de risico- en 

kostenallocatie en het contracteringsmoment van de aannemer moeten aan de hand hiervan tijdens het 

contracteringsprooes zelf worden bepaald. 
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Binnen het gebied Interne organisatie en communicatie is door het onderzoeksteam een hybride matrix 

organisatievariant ontworpen waardoor DGW&T zowel complexe als niet-complexe projecten uit kan 

voeren. Daarnaast wordt het afstemmingsproces verbeterd door inzet van infonmele communicatie. De 

voorgestelde projectafdeling dient daarbij een ruimte binnen de organisatie te hebben voor het kernteam 

en bijvoorbeeld het centrale projectarchief waarin alle projectinfonmatie wordt opgeslagen. De 

vakinhoudelijke kwaliteit blijft door de matrix behouden en door de gedelegeerde verantwoordelijkheid 

wordt de betrokkenheid vergroot. Competentiemanagement is een belangrijke factor bij het bepalen van 

rollen en voor het aanreiken van mogelijkheden voor de verbetering van de invulling van rollen. 

Het onderzoeksteam met betrekking tot Programma van eisen heeft voor DGW&T een instrument 

opgeleverd, bestaande uit een raamwerk en projectprocedure voor het opzetten, beheren en beheersen 

van PvE's voor de afzonderlijke onderdelen van Defensie. Hierbij is uitgegaan van een ontwikkelend 

PvE met het bijbehorende raamwerk van het PvE. 

In het onderzoeksgebied Projectevaluatie heeft het team een projectevaluatiemethode ontwikkeld. Met 

de ontworpen methode wordt voortgang geboekt ten aanzien van het huidige evaluatiesysteem. 

Bovendien sluit zij aan op de doelstellingen van de kennismanagementstrategie van DGW&T. 

-vi-



~~~~------------------~~~~cect~S=tr~ij~~~~=m~~~n-----------------(~----

Summary 

Background 

The assignment was to evaluate the Project Strijpse Kampen of the Royal Land Forces and to design 

management tools. The research was carried out in consultalion with the organisation DGW&T Zuid 

(Agency of Buildings, Works and Fields). 

Main Question 

The purpose of the research was to daliver the elient organisation DGW&T Zuid a set of management 

tools and a set of implementation suggestions. Each management tooi corresponds to a specific 

research area identified for the project Strijpse Kampen. 

Methodology 

At first, the evolution of Project Strijpse Kampen and the proceeding of the process were put into 

perspective. In order to delineate the research study, a number of research areas were defined on the 

basis of previously defined attention points in the project. Then pre-defined research areas were further 

elaborated through literature study and through process analysis of equivalent firms of DGW&T. 

Analysis, diagnosis and design of solution directions were starled in each of the research areas 

respectively. Finally, the design of the solution directions was finished as a management tooi. In the 

mean time, these instruments were probed during this third phase and a set of implementation 

suggestions were drawn up for each management tooi. 

Results 

The first phase of the research study resulted in saveral attention points, which were further categorized 

under four research areas, namely programming phase, engineering, architecture and sustainable 

development. Subsequently, the second phase proceeded with the rendering of fourfold research areas 

out of these attention fields, in other words strategy for contracting, integrated collaboration, program of 

requirements, and project evaluation. The research team undertaking the strategy for contracting 

developed a model which extends the insight in the design stage of the contractlng procedure. The 

model provides DGW&T with the optimal realisation of its requirements by mapping and analysing 

project attributes and organisational characteristics. In the field of strategy for contracting, it is frequently 

reelled that rationality in the choice of the organisational form of the construction team and the strategy 

of the contracting are success factors of paramount importance. In addition, this model enables the 

contractor to deelde on the three important building issues: risk allocation, cost allocation and moment of 

tendering. 
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In the field of internal organisation and communication, the research team designed a variant of the 

organisational structure which is applicable to complex projects as well as non-complex projects. In 

addition, the hybrid matrix organisational structure makes it possible to tunetion optimally in this type of 

projects. Furthermore, the model foresees facilitation of the informal communication which reinforoes 

the coordination process among invalving departments. The model expressas the need fora physical 

space where the project departments can keep all sorts of project related information. The proposed 

matrix structure of the organisation assures that the technica! quality of final produels and processes are 

maintained. Finally, the expansion of empowerment within the organisation will bring additional boost in 

the partiel pation of the employees. 

The research team focused on the research area of program of requirements provided DGW&T with an 

instrument, which comprises a framewerk and prescription of a project procedure to formulate, manage 

and master the program of requirements, intended for various departments of the Defence. The project 

procedure extends from the preliminary project phase through initiation phase, programming phase to 

the design phase. 

With respect to the research area project evaluation, the corresponding team developed a project 

evalustion method. The designed instrument contributes to the current evalustion system, and all the 

affered functionalities are aligned with the objectives of DGW&T with respect to knowledge management 

strategy. 
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Ten geleide 

In het programma van de tweejarige postdoctorale opleiding ADMS vormt een tweetal case studies het 

integrerende deel. Het onderwerp van studie is over het algemeen een complex praktijkproject in een 

complexe organisatorische omgeving. Die complexiteiten waren zeker aanwezig bij het project Strijpse 

Kampen en een opdrachtgever als DGW&T. Bovendien was de cursistengroep zelf complex: met 14 

deelnemers de grootste ooit bij ADMS en uiterst divers: van afgestudeerde (steden-) bouwkundige en 

civiele, tot technisch bestuurkundige en natuurkundige ingenieurs, afkomstig van de TU's van 

Eindhoven, Twente en Delft, maar ook uit Noorwegen, Oostenrijk, Polen en Antwerpen. Het is dan ook 

geruststellend te mogen constateren dat dit een van de beste zichzelf organiserende groepen was die ik 

heb meegemaakt, wat vanzelfsprekend ook zijn weerslag heeft in de kwaliteit van het geleverde werk. 

Sommige case studies richten zich meer op het onderhavige project zelf, sommige richten zich meer op 

de organisatie daaromheen. Van dat laatste is dit project een voorbeeld. Niet dat Strijpse Kampen zelf 

geen interessant project was, maar een aantal van de daar opgetreden knelpunten waren al door 

DGW&T verwerkt, en het project bleek vooral een interessante kijk te geven op DGW&T directie Zuid 

als organisatie. Als resultaat van deze studie zijn dan ook vier verschillende organisatie voorstellen en 

decision support hulpmiddelen ontwikkeld die weliswaar volgen uit knelpunten bij Strijpse Kampen, 

maar gericht zijn op toekomstige projecten van DGW& T in de organisatie zoals zij nu is. 

De resultaten van de ADMS case studies zijn minimaal bedoeld ter uitbreiding van de body of 

knowledge die ter beschikking staat van toekomstige cursisten. Maar gelijkertijd is er de aspiratie dat het 

eindproduct wel degelijk een toegevoegde waarde is voor de opdrachtgevende partij, in dit geval 

DGW&T. Vanuit DGW&T wordt aangegeven dat aan die aspiratie wel degelijk wordt beantwoord door 

vrijwel alle vier deelstudies. Dat is een compliment voor deze hele groep cursisten, maar ook voor de 

aandacht die DGW&T zelf voor dit werk heeft overgehad en voor de ontvankelijkheld van de directie 

voor ideeën die u in deze publicatie zult aantreffen. 

Juli 2004 

Ir. Rik Schijf 
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Voorwoord opdrachtgever 

Voor Defensie en daardoor ook voor de DGWf (Dienst Gebouwen Werken en Terreinen) is het een 

turbulente tijd. Bezuinigingen leiden tot schaalvergroting en herschikking van onderdelen en diensten. 

Voor de DGWf betekent dit dat zij vanaf 1 januari 2005 opgaat in een nieuwe met taken uitgebreide 

organisatie, te weten de DVD (Dienst Vastgoed Defensie). Waar dus in het rapport de DGWf wordt 

genoemd moet vanaf 2005 de DVD worden gelezen. 

Als vastgoedorganisatie en ingenieursbureau zal de DVD voortdurend bezig moeten zijn met het 

doorontwikkelen en verbeteren van haar dienstverlening. Het doel hiervan is om de efficiency en 

kwaliteit op een hoog peil te houden. We schromen dan ook niet om regelmatig onze producten en 

processen te (laten) evalueren, zoals in de vomn van het uitgevoerde onderzoek door ADMS. Voor de 

cursisten is het een leerproces waarin ze kennis en vaardigheid verwerven en voor de DVD een mooie 

gelegenheid om te werken aan de nieuwe organisatie. 

Over het onderzoek mogen we tevreden zijn. De cursisten zijn erin geslaagd om het project Strijpse 

Kampen scherp te ontleden en de vinger te leggen op aspecten die aandacht c.q. verbetering 

behoeven. Door hiervoor modellen te ontwikkelen wordt gereedschap aangereikt waar we als DVD in 

beginsel mee verder kunnen. Namens de DVD wil ik daar alle cursisten voor bedanken en spreek ik 

mijn oprechte waardering uit voor het uiteindelijke resultaat en de wijZe waarop dit tot stand is gekomen. 

Ir. A.M. van de Beek 

Hoofd Ingenieursdiensten 

OGW&T-Zuid 
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Voorwoord auteurs 

Dit rapport is een verslaglegging van de bevindingen uit de case studie over het project Strijpse Kampen 

van de Koninklijke Landmacht (KL) door de cursisten van Architectural Design Management Systems 

(ADMS) lichting negen. Het onderzoek is in overleg met de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen 

directie Zuid (DGW&T) van Defensie uitgevoerd. 

De opleiding ADMS is een postdoctorale opleiding aan het Stan Ackermans Instituut van de Technische 

Universiteit Eindhoven. De cursisten doen er kennis en vaardigheden op in het analyseren en 

ontwerpen van complexe ontwerpprocessen onder meer aan de hand van case studies uit de praktijk. 

Het project Strijpse Kampen is een dergelijke case studie. 

We willen graag DGW&T, de KL en overige instanties die ons met interviews, advies en evaluaties 

wilden helpen, bedanken voor hun bereidwillige medewerking aan ons onderzoek, in het bijzonder de 

heren AM. van de Beek en RG.L Francissen. Daarnaast willen we graag onze begeleiders, de heren 

A Willemsen, W. van den Toorn, R Schijf en A Kastelein bedanken voor hun sturing en adviezen. 

Eindhoven, juni 2004 

ADMS lichting negen 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

DGW&T is van oudsher de dienst binnen Defensie die bouwopdrachten van Defensie regelt. Toen de 

Koninklijke Landmacht (KL) de gelegenheid had om van het nieuw verworven gebied Strîjpse Kampen 

in de gemeente Oirschot een landelijk rijopleidingcentrum te maken, werd DGW&T gevraagd hiervoor 

een marktconform voorstel in te dienen. Voor DGW&T is dit een uniek project qua grootte en 

complexiteit, dat in een korte tijd tot stand is gekomen. 

§ 1.1 Aanleiding 

De analyse van het proces- en projectverloop, waarin Strijpse Kampen tot stand is gekomen, vond 

plaats vanuit de perspectieven van de verschillende partijen, nametijk de KL, DGW&T en BEB 

Architecten. Naast een beeld van het verloop van het prooes en project [ADMS lichting 9, 2003], is er in 

de eerste periode (van oktober 2003 tot januari 2004) een aantal knelpunten gesignaleerd. Deze zijn 

uitgesplitst naar Programma, Engineering, Architectuur en Duurzaam Bouwen (DuBo). Op basis van 

een selectie van deze aandachtspunten is toen gekomen tot vier onderzoeksgebieden. De selectie was 

gebaseerd op de relevantie voor DGW&T, aansluiting op interessegebieden van ADMS-cursisten en 

ADMS-opleidingsprogramma en overeenstemming met het toekomstbeeld van de Nederlandse 

bouwsector. De vier onderzoeksgebieden zijn Contracteringsstrategie, Interne organisatie en 

communicatie, Programma van Eisen en Projectevaluatie. 

In de tweede periode is kennis opgedaan over de vier onderzoeksgebieden. In een rapport is deze 

kennis aan DGW&T overgedragen [ADMS lichting 9, 2004, 1]. Er is aangegeven wat in welke literatuur 

is gevonden en wat ook voor DGW&T interessant zou kunnen zijn. Deze periode is afgesloten nadat 

aan DGW&T op basis van de bevindingen voor ieder onderzoeksgebied concrete voorstellen zijn 

gedaan voor het ontwerp van een instrument. 

In de derde en laatste periode van het onderzoek naar het project Strijpse Kampen zijn, met behulp van 

kennis uit de tweede periode, managementinstrumenten voor DGW&T ontwikkeld die moeten leiden tot 

het oplossen van de in de eerste periode gevonden knelpunten inzake de gekozen onderzoeksgebieden 

[ADMS lichting 9, 2004, 2]. 

Het instrument Afwegingsmodel Contracteringsstrategie voorziet in de behoefte van DGW&T om een 

optimum te realiseren tussen projecteigenschappen en organisatie-eigenschappen inzake de 

bouworganisatievorm (BOV) en de aanbesteding. Het instrument Interne organisatie en communicatie 

voorziet in de behoefte van DGW&T om zowel niet-complexe als complexe projecten binnen de eigen 

organisatie uit te voeren. Het model voor het opstellen van PvE's voorziet in een ontwikkelend PvE dat 

gelijke tred houdt met het zich ontwikkelende ontwerp. Het Projectevaluatie-instrument tenslotte 

ondersteunt de benutting van kennis in volgende projecten door personalisatie en codificatie op basis 

van De Nieuwe Regeling 2004 (DNR 2004), waarbij inzicht ontstaat in eventuele kennislacunes. 
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§ 1.2 Onderzoeksaanpak 

In de eerste fase van het onderzoek [ADMS lichting 9, 2003] is het proces- en projectverloop van het 

project Strijpse Kampen geschetst en is aan de hand van gevonden aandachtspunten een aantal 

onderzoeksgebieden geformuleerd ter afbakening van het project [zie figuur 1.1]. 

I 
Proces- en 

I projectverloop 

Onderzoeksgebieden Managementinstrumenten 

I 
Aandachtspunten 

I 
Figuur 1.1: Onderzoeksmodel 

Met de theoretische achtergrond die met literatuuronderzoek is opgedaan en door een vergelijking te 

maken met vergelijkbare bedrijfsprocessen elders, is in de tweede periode al een begin gemaakt met 

een analyse, diagnose en ontwerp van oplossingsrichtingen voor elk van de onderzoeksgebieden. 

In de derde en laatste fase is het ontwerp van de oplossingsrichtingen voltooid en is een 

implementatieplan voorgesteld [zie figuur 1.2]. 

Theorie H 
Gesprekken met 

deskundigen 

Branche-gegevens 

Figuur 1.2: Onderzoeksaanpak 

Bron: Van Aken 120031 
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I 
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f---+ 
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ontwerp van bedrijfsproces 
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In feite moeten er dan nog twee stappen volgen, namelijk de verandering en het verankeren [Van Aken, 

2002]. De verandering houdt onder andere in de bemensing van de nieuwe structuur en het starten van 

het proces van taakvorming. Verankeren houdt in dat het project is afgelopen: de verandering is volledig 

doorgevoerd en de veranderorganisatie kan worden opgeheven. Deze stappen vormden echter geen 

onderdeel van de studieopdracht 

Om ons goed in de vier onderzoeksgebieden te kunnen verdiepen, zijn vier groepen gevormd die ieder 

een gebied onderzochten. Groep 1 richtte zich op Contracteringsstrategie, groep 2 op Interne 

organisatie en communicatie, groep 3 op Programma van Eisen en groep 4 op Projectevaluatie. Er is 

echter voor gewaakt om niet de samenhang van het onderzoek kwijt te raken door regelmatig overleg 

en onderlinge presentaties van de gevonden resultaten. 
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Vooral voor de bruikbaarheid van de verschillende modellen was afstemming van belang. Daarom is er 

een apart hoofdstuk 'complexe projecten' ingevoerd. In alle volgende hoofdstukken wordt hiernaar 

verwezen en voor ieder onderzoeksgebied levert dit hoofdstuk zijn eigen bijdrage. Er wordt in het 

hoofdstuk een definitie en methode aangeboden om complexiteit te beoordelen. 

Halverwege de ontwerpperiode zijn toetsingssessies gehouden bij DGW&T en externe partijen, zoals 

Bureau de Bont en PRC Bouwcentrum om te zien of de modellen in de praktijk ook bruikbaar zouden 

zijn. Op 19 mei 2004 zijn de resultaten gepresenteerd aan de begeleiders, vertegenwoordigers van 

DGW&T en overige belangstellenden. Aan de hand van de opmerkingen en aanwijzingen uit de sessies 

en de presentatie zijn de modellen aangepast. 

§ 1.3 Leeswijzer 

Dit verslag is geschreven voor DGW&T Zuid. ledere keer dat DGW&T is geschreven, dient DGW&T 

Zuid te worden gelezen. De resultaten van de analyse zijn daar gevonden, de interviews binnen 

DGW&T zijn bij DGW&T Zuid gehouden en onze voorstellen zijn ook gericht op DGW&T Zuid. 

Hoofdstuk 2 beschrijft het project- en het procesverloop van het project Strijpse Kampen. Het geeft het 

historische kader van het project, beschrijft het proces met de betrokken partijen, geeft een 

organisatieschema van de projectorganisatie Strijpse Kampen en de resultaten worden in de laatste 

paragraaf besproken. 

Hoofdstuk 3 legt de basis voor het bepalen of een project complex of niet-complex is. Deze basis wordt 

door iedere groep opgepakt in het betreffende hoofdstuk. 

De onderzoeksstructuur is terug te vinden in het verslag. leder onderzoeksgebied heeft een eigen 

hoofdstuk gekregen. leder hoofdstuk kent ongeveer dezelfde opbouw. Binnen deze hoofdstukken wordt 

begonnen met een aanleiding, waarin de herkomst van het betreffende onderzoeksgebied wordt 

beschreven. Tevens wordt een probleem- en doelstelling geformuleerd en wordt het onderzoeksgebied 

afgebakend. De overige paragrafen beschrijven de huidige situatie bij DGW&T met betrekking tot het 

onderzoeksgebied, bestudeerde literatuur en het ontwikkelde model. Er wordt afgesloten met een 

paragraaf conclusies en aanbevelingen. 

Tot slot van het verslag volgt het hoofdstuk Condusies. 
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Hoofdstuk 2 Situatieanalyse 

In onderstaande paragrafen wordt de context waarin het project Strijpse Kampen tot stand is gekomen 

geschetst en worden de relaties van de betrokken partijen verhelderd. Eerst wordt kort een beeld 

gegeven van de voorgeschiedenis van het project tot aan de oprichting van het projectteam in 1998. 

Vervolgens wordt het projectverloop toegelicht tot de overdracht in 2003. Het proces van het project en 

het proces, zoals zich dat tussen de partijen heeft afgespeeld, komt in de laatste subparagraaf aan bod. 

§ 2.1 Voorgeschiedenis 

Al vanaf 1982 is in de regio Eindhoven sprake van herschikking van grondeigendommen teneinde een 

betere planologische situatie te creëren. Het landelijke beleid betreffende ruimtelijke ordening kreeg 

gestalte in de 'Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra'. Deze nota is erop gericht om bij grote steden 

grootschalige uitbreidingen te realiseren voor woondoeleinden, de zogenaamde VIN EX-locaties. 

De stadsregio Eindhoven werd aangewezen om 29.000 nieuwe woningen te realiseren en ongeveer 

6.000 ha vrij te maken ten behoeve van een bedrijventerrein. De gemeente Eindhoven liet haar oog 

vallen op het gebied Meerhoven dat ten westen van Eindhoven is gelegen. Dit gebied werd grotendeels 

in beslag genomen door het militaire vliegveld Eindhoven en het Prinses lrenekamp van de KL. Door het 

plangebied Meerhoven werd het Ministerie van Defensie een belangrijke gesprekspartner voor de 

gemeente Eindhoven. 

Van oudsher heeft Defensie bij het ontwikkelen van 

nieuwe huisvesting vooral aandacht voor 

functionaliteit. Architectuur kreeg gezien het 

takenpakket van Defensie minder aandacht. Na 1989, 

de val van de 'Berlijnse Muur', verschoof de functie 

van Defensie. In de nieuwe situatie is eerder sprake 

van vredescommando's dan van landverdedigers. 

Op een ander niveau speelde dat men na de 

afschaffing van de dienstplicht en door een goed 

economisch klimaat moeilijker aan personeel kon komen. De KL moest concurreren met onder meer de 

politie en de brandweer in het aantrekken van nieuw personeel. Daarom werd er in de top van de KL 

besloten om specifiek voor Strijpse Kampen anders te gaan bouwen met meer aandacht voor een 

wervende uitstraling. 

De KL had altijd al veel aandacht voor ecologie en duurzaamheid. Daarnaast is de kwaliteit van de 

gebruikersomgeving een belangrijk aspect in de visie van de KL. 

In de initiatiefase van het project Strijpse Kampen kwam er in de (inter)nationale politiek ook meer 

aandacht voor ecologie en duurzaamheid; dit werd een speerpunt van beleid. Voor de Nederlandse 

bouw betekende deze ontwikkeling dat er meer aandacht kwam voor DuBo. 

8iU!.•._, :. ' 
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Vanuit het Ministerie van VROM kwam het voorschrift dat bij ontwikkeling en beheer van het vastgoed 

meer aandacht moest worden besteed aan duurzaamheid. De ministeries van Defensie en VROM 

hebben afspraken gemaakt over prestaties en eisen waaraan het vastgoed van Defensie in de toekomst 

moet voldoen. 

DGW&T is de organisatie van Defensie die de ontwikkeling en het beheer van vastgoed verzorgt. De 

centrale directie heeft in haar beleid vorm gegeven aan doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid 

zoals die door de beide ministeries zijn overeengekomen. Dit beleid wordt in verschillende regio's in 

Nederland uitgevoerd; de laatste jaren met steeds meer DuBo-maatregelen. In het project Strijpse 

Kampen is gestreefd naar een zeer hoog niveau wat betreft DuBo-toepassingen. 

§ 2.2 Proces 

Begin jaren negentig waren DGW&T en de Koninklijke Luchtmacht (KLu) de betrokken partijen vanuit 

Defensie. Op dat moment werd al een principe-akkoord gesloten over de grondruiL Vanaf 1993 raakte 

ook de KL betrokken. In het bestuurlijke overleg van 11 mei 1993 zegde de staatssecretaris van 

Defensie toe onder bepaalde voorwaarden bereid te zijn mee te werken. Door Defensie, de gemeenten 

Eindhoven en Oirschot werd een convenant getekend betreffende de grondruil van het Pantser 

Infanterie Rijopleidingscentrum (PIROC), met inbegrip van een deel van het militaire vliegveld, en het 

gebied Strijpse Kampen, dat grenst aan de reeds bestaande Generaal Majoor De Ruyter van 

Steveninck-kazerne (RvS) te Oirschot 

Op grond van dit bestuurlijke overleg werd door Defensie de 'Stuurgroep Verplaatsing PIROC' 

opgericht. Deze was samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeenten Eindhoven, Oirschot en 

Veldhoven en van Defensie: DGW&T, de KL en de KLu. Deze stuurgroep kreeg de taak om binnen de 

gemaakte afspraken een planologische en financiêle haalbaarheidsstudie uit te voeren. De eerste 

ramingen met betrekking tot de plankosten waren gebaseerd op een inventarisatie en behoeftestelling 

van het PIROC en op een één-op-één verplaatsing van dit PIROC naar Strijpse Kampen. Vanaf 1992 

hebben er binnen Defensie echter ingrijpende reorganisaties plaatsgevonden. Hierdoor werden de 

behoeftestelling en de daar nauw mee samenhangende raming van de plankosten meerdere malen 

bijgesteld. 

Tegelijkertijd werd in deze periode door majoor Van der Burg! en ingenieur Van den Heuvel een 

toekomstvisie geschreven. Hierin staat hoe het rijopleidingonderwijs in de toekomst zou moeten zijn. 

Deze toekomstvisie vormde de basis voor het project Strijpse Kampen. 

Enkele jaren later, 18 maart 1996, werd de grondruil door de staatssecretaris voorgelegd aan de Eerste 

en Tweede Kamer. Op 11 juni 1996 werd de definitieve overeenkomst getekend tussen de Staat en de 

gemeenten. Het principe van de overeenkomst luidde als volgt 

Er vindt een grondruil plaats tussen Defensie en de gemeente Eindhoven: de grond van het PIROC 

inclusief een deel van het vliegveld en het gebied Strijpse Kampen te Oirschot 

De gemeente Eindhoven verwerft de gronden (particulieren verkopen aan Oirschot, Oirschot 

verkoopt aan Eindhoven) voor 1 juli 1998. 

De KL bouwt op Strijpse Kampen een vervangende nieuwbouw voor het Prinses lrenekamp dat 

gereed moet zijn op 1 juli 2000. Defensie heeft vervolgens gedurende twee jaar na de datum van 
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de akte van oplevering het recht om gebruik te maken van het Prinses lrenekamp. Het dient dus 

omstreeks 1 juli 2002 door Defensie verlaten te zijn. 

De gemeente Eindhoven betaalt aanvullend een bedrag aan de KL. 

Wetende dat de staatssecretaris van Defensie besloten heeft de rijschoolactiviteiten van het Prinses 

lrenekamp te verplaatsen naar Strijpse Kampen te Oirschot, richtte de commandant van het Regionaal 

Militair Commando Zuid met ingang van 17 april 1996 het Werkverband Infrastructuur Strijpse Kampen 

Oirschot', kortweg WISKO, op. Hierin zetelden vertegenwoordigers van het RMC Zuid, DGW&T en 

OTCRij. 

Dit werkverband kreeg enkele taken mee. Aan de hand van een inventarisatie van de bestaande 

infrastructuur, inclusief de RvS kazerne, stelde het werkverband met betrekking tot de gewenste 

infrastructuur een behoeftestelling op. Op basis daarvan werd een beleggingsplan gemaakt om inzicht 

te krijgen in het nodige budget met inbegrip van een eventuele kostenreductie door gebruik te maken 

van de faciliteiten van de RvS kazerne. Er werd ook een tijdsplanning opgesteld. Voor de inrichting van 

het terrein Strijpse Kampen werd een structuur- en ontwikkelingsplan opgesteld. DGW&T trad hierbij op 

als adviseur. 

Het uitgangspunt van de een-op-een verplaatsing van het PIROC naar Strijpse Kampen was al spoedig 

achterhaald door diverse reorganisaties binnen Defensie zelf. Deze ingrepen zorgden ervoor dat werd 

besloten alle rijopleiding- en trainingscentra van Defensie in Nederland samen te voegen binnen 

OTCRij. Enkel de rijschool Venlo bleef in Venlo gevestigd ondanks de geopperde behoefte om alle 

rijopleidingen samen te voegen in Eindhoven. 

Het beleid van OTCRij was gericht op het zoveel mogelijk gebruik maken van simuiatoren en van het 

Verkeersoefenterrein (VOT). Het centraal stellen van de simuiatoren en het VOT leidde tot een 

verminderde aantasting van natuur en landschap. Het droeg bij tot de acceptatie van het militaire 

lesverkeer in de regio. 

In 1998 werd door de staatssecretaris van Defensie besloten de rijschool Venlo ook op Strijpse Kampen 

wordt te huisvesten. Dit had als gevolg dat er aanvullende functies in de behoeftestelling moesten 

worden opgenomen. Op datzelfde moment werd er door de gemeente Oirschot en Eindhoven met 

voortvarendheid aan de uitwerking van de overeenkomst gewerkt, terwijl DGW&T met zijn advies en 

technische invulling van het structuurplan zijn bijdrage leverde. Medio 1999 werd het Werkverband 

WISKO ontbonden omdat deze niet langer verantwoordelijk was voor de planning van nieuwbouw. 

Na een korte reorganisatie werd later dat jaar de draad weer opgepakt door de Landmachtstaf afdeling 

Infrastructuur Ruimtelijke Ordening en Milieu (LAS/IROM). Deze afdeling werd verantwoordelijk gesteld 

voor de realisatie van het project Strijpse Kampen. Omdat het ging om een nieuw te bouwen kazerne, 

werd eind 1999 een projectbureau opgericht dat werd ondergebracht op de RvS kazerne te Oirschot Dit 

bureau, met aan het hoofd de projectofficier van de afdeling LASIIROM, was gedelegeerd 

opdrachtgever en ging zich bezig houden met het projectmanagement. 

Het projectbureau bestond uit projectofficier luitenant-kolonel Hasselbach, in juli 2001 opgevolgd door 

luitenant-kolonel Van der Most, majoor Van der Burgt, de specialist van OTCRij, ingenieur Van den 

Heuvel en enkele specialisten van DGW&T. Dit team werd, naargelang de behoefte, aangevuld met 

bijvoorbeeld inhuurcapaciteit ten behoeve van het opstellen van het Programma van Eisen. 
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Het projectbureau werd ingesteld voor het begeleiden van de ontwerpprocessen, beoordelen van de 

mijlpalen productie, opstellen en coördineren van het communicatieplan en bewaken van de realisatie. 

Op het moment van het aanstellen van het projectbureau is er daadwerkelijk sprake van een project. De 

stukken voor de overdracht van het terrein zijn ondertekend, de behoeftes van de gebruiker zijn in beeld 

gebracht, de haalbaarheid van de plannen is onderzocht en er is een structuur en ontwikkelplan gereed. 

Bovendien zijn de verschillende taken van het projectbureau vastgesteld en kan er worden gestart met 

het ontwerpen en de ontwikkeling van de plannen. 

§ 2.3 Partijen 

Bij het project Strijpse Kampen waren verschillende partijen betrokken. In onderstaande figuur is de 

projectorganisatie in de ontwerpfase schematisch weergegeven [zie figuur 2.1]. 

Figuur 2.1: Projectorganisatie Strijpse Kampen in de ontwerpfase 

De verschillende relevante partijen zijn hieronder kort toegelicht: 

Ministerie van Defensie: Beleid voor Defensie, vaststellen budgetten. 

lASilROM: Gedelegeerd opdrachtgever, verzorgen het projectmanagement, afstemming met de 

top KL en lAS/Control (financiën). 

Projectbureau Strijpse Kampen: Afvaardiging van onder meer opdrachtgever, gebruiker. Bewaken 

projectvoortgang, toetsing ontwerp. Intermediair tussen DGW&T en KL. 

Opleidings- en Trainingscentrum Rijden: Gebruiker en beheerder van het eindresultaat van project 

Strijpse Kampen. 

DGW&T: Directievoering project Strijpse Kampen, aanleveren adviseurs, ontwerpers, het doen van 

aanbesteding, contractvorming, planontwikkeling, directievoering, uitvoeringsbegeleiding, etc. 

BEB Architecten: Externe architect, adviseur beeldkwaliteit. 

Externe adviseurs: o.a. bestekschrijvers, constructeurs. 
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§ 2.4 Project 

Tegelijkertijd met het opstarten van het projectbureau werd door LAS/IROM besloten om van Strijpse 

Kampen een voorbeeldproject te maken op het gebied van DuBo. Daarnaast moest het zoals gezegd 

ook een wervend karakter hebben. De overheid voegde 10% toe aan het budget voor het realiseren van 

deze ambities. 

Het streven naar een wervend karakter is uiteindelijk in het project vertaald naar meer aandacht voor 

architectuur door DGW&T in samenwerking met BEB Architecten. Daarnaast is DuBo een uitgangspunt 

in het projectontwerp geworden. 

Een eerste opdracht, die werd uitgeschreven was het ontwikkelen van een stedenbouwkundig plan. Dit 

basisplan werd ontwikkeld door DGW&T. Op basis van dit plan is de milieuvergunning aangevraagd. 

Het plan was degelijk en weinig risicovol, daarom zou doorgaan met dit plan de minste vertraging 

hebben opgeleverd. 

De opdrachtgever was onvoldoende tevreden over het resultaat van het ontwerp. Hij vond dat er teveel 

standaardoplossingen waren gekozen, zoals o.a. het Defensie basispakket DuBo. Er was behoeft aan 

een frisse kijk op het project. Hij had daarbij twijfels over DGW&T: kon zij wel een dergelijk grote 

opdracht aan en was zij in staat de ambities van de KL te verwezenlijken? 

Mede om die reden is het externe architectenbureau Mecanoo ingeschakeld om een plan te maken. Zij 

hebben een plan ontwikkeld voor het project met maximale aandacht voor architectuur en DuBo. 

Vanwege de gewijzigde lay-out en het voorziene medegebruik van de legerplaats Oirschot zouden het 

structuurplan en de milieuvergunning aanpassing behoeven. Dit zou tot aanzienlijke vertragingen leiden. 

Uiteindelijk kreeg DGW&T de taak om met de ambities van Mecanoo een meer realistisch en 

bevredigend plan te maken. 

Dit is het startpunt geweest voor het definitieve DuBo-plan. De basis hiervoor werd gelegd in een 

workshop DuBo, door een aantal mensen van DGW&T. Deze werd afgesloten met een verslag, waarin 

alle mogelijke maatregelen waren opgesomd. Deze lijst bevatte alle mogelijke maatregelen voor het 

project van detailniveau tot systeemkeuzes voor terreininstallaties. 

DGW&T heeft het initiatief genomen om voor dit tweede plan BEB Architecten te vragen mee te werken 

aan het ontwikkelen van de beeldkwaliteit en het stedenbouwkundige plan. De ontwerpgroep bestond 

uit tien personen: één persoon uit de centrale directie van DGW&T, zeven personen van de directie 

DGW&T Zuid en twee personen van het externe architectenbureau BEB Architecten. Het basis

structuurplan van DGW&T was het uitgangspunt voor het te ontwikkelen stedenbouwkundig plan. Daar 

waar mogelijk is het plan zowel op DuBo als op architectonisch gebied verbeterd. Door intensief samen 

te werken in een aantal workshops is vervolgens het gehele plan uitgewerkt. 

Hoewel het in dit stadium moeilijk was om de exacte meerkosten aan te geven, heeft men deze zo goed 

mogelijk in kaart proberen te brengen. Voor het project Strijpse Kampen zouden de extra 

DuBo/architectuur verbeteringen, zoals te verwachten viel, leiden tot meerkosten. DGW&T is nader op 

de maatregelen ingegaan en heeft de relatie gelegd tussen de maatregelen en de meerkosten [zie 

figuur 2.2]. 

In de loop van het ontwerpen is een aantal voorgestelde maatregelen dat vooral door een lange 

terugverdientijd niet haalbaar bleek, afgevallen. 
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Het plan van DGW&T had een hoog DuBo-niveau door de vele toepassingen die er waren gevonden. 

De advisering voor beeldkwaliteit lag bij BEB Architecten. 

Dit plan is goedgekeurd door de KL-top in Den Haag onder voorwaarde dat er werd verder gewerkt met 

een externe architect. BEB Architecten is toen gevraagd om ook verder mee te werken aan het 

ontwikkelen van de voorlopige ontwerpen (VO's) en een klein deel van de definitieve ontwerpen (DO's) 

van de gebouwen. 

Om diverse (waaronder financiêle) redenen werd het project in deelprojecten opgedeeld. Een voordeel 

van dit opsplitsen was dat de voorbereiding op deze wijze kon worden gespreid om tijd te winnen. De 

opdeling werd in eerste instantie bepaald per type gebouw. Elk deelproject kreeg een eigen PvE, dat 

nader werd uitgewerkt door DGW& T. 

Na goedkeuring van het stedenbouwkundig plan en 

het opsplitsen in deelprojecten is begonnen met het 

vervaardigen van de VO's van de diverse 

deelprojecten. De VO's van de gebouwen kwamen tot 

stand door samenwerking tussen BEB Architecten en 

DGW&T. 

Dit gebeurde in de tweewekelijkse donderdagsessies. 

De ontwerpen (VO & DO) van o.a. terreininrichting en van het energieplan werden door DGW&T 

gemaakt. 

Na het totstandkomen van deze VO's werd de rol van BEB Architecten beperkt en ontwikkelde DGW&T 

de DO's van de diverse deelprojecten, de bestekken en de tekeningen. De werktekeningen werden door 

de aannemers gemaakt. Dit betrof dan bijvoorbeeld de tekeningen van wapening en funderingen. De 

hoofdberekeningen hiervoor werden wel geleverd door DGW& T. 

§ 2.5 Resultaat 

Na een lange aanloopperiode werd in 1999 een projectbureau opgericht. In de korte tijd daarna, tot 

2003, werd een prestigieus project tot een goed einde gebracht. Het resultaat was voor alle betrokken 

partijen dan ook meer dan bevredigend. In maart 2003 vond de definitieve verplaatsing van het PIROC 

naar Strijpse Kampen plaats. Later dat jaar, in november, werd het projectbureau ontbonden. 
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Over het eindresultaat van de missie 'architectuur' zijn alle betrokkenen over het algemeen tevreden, 

zeker als dit in relatie wordt gebracht met de voor dit project beschikbare tijd. Het experiment om meer 

aandacht te schenken aan de vormgeving is geslaagd. Het initiële doel, de aantrekkelijkheid van de KL 

als werkgever te vergroten, is eerder een kwestie van de lange adem. Wel is de (beeld) kwaliteit van de 

gebruikersomgeving in dit project hoger dan voor Defensie gebruikelijk. Dit blijkt ook uit de reactie van 

de gebruiker, OTCRij. Zij noemen zichzelf op dit moment, na het betrekken van het nieuwe project, 

OTCBiij. 

Het eindresultaat van het thema DuBo is moeilijker te 

beoordelen. Alle, in redelijkheid mogelijke, 

maatregelen op DuBa-gebied zijn in het project 

toegepast. Een evaluatie over de kwaliteit eNan moet 

nog plaatsvinden. Een evaluatie van kwantitatieve 

gegevens, zoals energieprestatie en terugwinning 

door systemen kan pas over een aantal jaren worden 

uitgevoerd. 

Er zijn zeker bedenkingen over dit thema. De gebruiker is niet vanaf het begin actief betrokken geweest 

bij het ontwerp en dus bij de keuze voor DuBo. Men moet nog vertrouwd raken met de omgang hienmee 

in het dagelijks gebruik van de gebouwen. Voor de nabije toekomst lijkt DuBo binnen Defensie een 

minder belangrijk thema te worden vanwege bezuinigingen. 

Toch kan zeker gezegd worden dat 'onderaan de streep', ondanks problemen die zich altijd in een 

pioniersproject voordoen, zowel de opdrachtgever de KL, de gebruiker OTCRij, ingenieursbureau 

DGW&T als BEB architecten erg tevreden zijn over de voorzieningen, het proces en de resultaten van 

dat proces. 
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Hoofdstuk 3 Afbakening 'complex project' 

De meeste aandachtsgebieden die tijdens de analyse van Strijpse Kampen naar voren zijn gekomen, 

staan in directe samenhang met de complexiteit van het project. Complexe projecten vergen over het 

algemeen grotere aandacht, zijn moeilijker te beheersen en eisen vaak een afgewogen aanpak. In dit 

hoofdstuk wordt een onderscheid naar complexe en niet-complexe projecten gemaakt. Tevens wordt 

een voorstel gedaan om deze afbakening in de praktijk te hanteren. 

§ 3.1 Definitie complexiteit 

De complexiteit van een project kan worden ingeschat aan de hand van haar risicoprofiel door middel 

van de volgende indicatoren [CUR RISNET, 2003]: 

grootte project (in mandagen of in geld) 

aantal benodigde disciplines voor het project 

innovativiteit van het project 

mate van standaardisatie van het project 

mate van tijdsdruk op het project 

• afhankelijkheid van projectonderdelen onderling. 

§ 3.2 Risico/complexiteitsmatrix van een project 

Een risico/complexiteitsmatrix (RIC-matrix) brengt de verwachte complexiteit van een project in beeld 

[zie figuur 3.1]. Het doel is om een bij DGW&T binnenkomend project aan de hand van een RIC-matrix 

in kaart te brengen en de hieraan te koppelen acties zichtbaar te maken. Het kan als 

communicatiemiddel tussen verschillende afdelingen bij DGW&T functioneren. De projectleider relateert 

in een risicotabel de complexiteitsindicatoren van een project aan de op DGW& T aangepaste 

risicocategorieën en geeft daar weging aan. 

Risico's kunnen worden ingedeeld in zeven categorieën: juridisch, organisatorisch, technisch, ruimtelijk, 

financieel, maatschappelijk en politiek [CUR RISNET, 2003]. Rekening houdend met de situatie en de 

projecten van DGW&T zijn categorieën samengevat en gerangschikt naar mate van beheersbaarheid 

van de risico's door DGW&T. De risicocategorieën staan op de verticale as van de RIC-matrix en zien er 

als volgt uit: 

organisatorisch 

technisch 

financieel/politiek 

juridisch/ruimtelijke 

Bij procesinrichting in het algemeen is het belangrijk dat met alle mogelijke risico's rekening wordt 

gehouden. Toch zijn bij de projectaanpak voor DGW&T de organisatorische en technische risico's 

doorslaggevend. Deze zijn leidend voor de (interne) organisatorische inrichting van een project. 
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Com plexiteitsfactoren van projecten: 
@ Grootte @) 
4R) Disciplines C) 
<D Vernieuw end ~ 

Standaardisatie 

Tijdsdruk 

Afhankelijkheid 

Figuur 3.1: Risico/complex~e~smatrlx (RIC-matrix) van een complex project 

Een RIC-matrix heeft geen absolute waarde, omdat verschillende projectleiders afwijkende resultaten bij 

hetzelfde project kunnen aangeven. Door de subjectieve beoordeling van de RIC-matrix wordt er niet 

altijd tot een eenduidig oordeel over de complexiteit van projecten gekomen. Verschillende 

analysemiddelen maken het mogelijk om een beeld over de complexiteit van een project te vormen. Dit 

kan bijvoorbeeld door gebruik van de trendlijn, het aantal punten per (belangrijk) kwadrant of een 

scheiding van risico's die in directe en indirecte relatie met DGW&T staan. In de hierna volgende 

hoofdstukken van de verschillende aandachtsgebieden wordt afzonderlijk de samenhang met en de 

beoordeling van de RIC-matrix naar voren gebracht. De RIC-matrix is dus een middel voor 

beeldvorming en een aanleiding om over de impact van een binnenkomend project na te denken. 
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Hoofdstuk 4 Contracteringsstrategie 

In het kader van dit onderzoek wordt onder een contracteringsstrategie verstaan een constellatie van de 

bouworganisatievorm (BOV), de aanbestedingsvorm, de risicoallocatie, de kostenallocatie en het 

contracteringsmoment van de uitvoerende partij. 

§ 4.1 Aanleiding 

Gedurende de analyse van Project Strijpse Kampen is een aantal aandachtspunten aan het licht 

gekomen, die bij een andere inrichting van de contracteringsstrategie tot een efficiëntere manier van 

werken in termen van tijd, geld en kwaliteit hadden kunnen leiden. Op een aantal deelgebieden zijn er 

mogelijkheden blijven liggen. 

Ten eerste zijn door de keuze voor de traditionele BOV kansen onbenut gebleven, gezien de 

beschikbare tijd en de toepassing van innovatieve technieken. Door de hoge tijdsdruk zijn enkele fasen 

sterk gecomprimeerd en is in deelprojecten aanbesteed, wat kostentechnisch ongunstige gevolgen had. 

Bovendien is er bij aanbesteding onvoldoende gebruik gemaakt van marktkennis bij aannemers op het 

gebied van DuBo [ADMS lichting 9, 2003]. Gezien het innovatieve karakter van een aantal deelprojecten 

rijst bovendien de vraag of middels de gekozen manier van aanbesteden, gunning op laagste prijs en 

een aanbestedingsprocedure zonder voorselectie, de mogelijkheden van de markt in de uitvoeringsfase 

optimaal zijn benut. 

Ten tweede is gebleken dat in de contractering vaak wel juiste keuzes worden gemaakt, maar dat deze 

keuze niet voldoende rationeel wordt onderbouwd. Dit gebrek aan systematische onderbouwing heeft 

ertoe geleid dat voor een aantal deelprojecten niet de beste keuzes zijn gemaakt, omdat niet alle 

argumenten die een rol spelen in het contracteren voldoende zijn afgewogen. 

Ten derde is in de loop van het project regelmatig sprake geweest van een grote werkdruk in relatie tot 

het beschikbare personeel binnen DGW&T. De oorzaak ligt in het unieke en grootschalige karakter van 

het project in combinatie met inflexibele procedures met betrekking tot aantrekken van personeel en 

uitbesteden van activiteiten. 

Deze analyse heeft geleid tot de conclusie dat de contracteringsstrategie per project moet worden 

ingericht en op de eigenschappen van het project moeten aansluiten om een optimaal resultaat te 

kunnen bereiken. Naast de projecteigenschappen moet de contracteringsstrategie passen binnen de 

organisatorische grenzen van DGW&T. Dynamische sturing van het contracteringsproces speelt daarbij 

een belangrijke rol. Met name de invulling van de BOV en aanbestedingsvorm verdienen specifieke 

aandacht. Het uiteindelijke doel is om zowel meerwaarde voor DGW&T als voor de opdrachtgever (de 

vier krijgsmachtsdelen en de NAVO) te creëren. 
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§ 4.1.1 Probleemstelling 

DGW&T kiest meestal voor de traditionele BOV en voor een openbare aanbesteding met de laagste 

prijs als gunningscriterium. Deze keuzes zijn gebaseerd op traditie in de huidige organisatie en zijn niet 

een optimum tussen projecteigenschappen en organisatie-eigenschappen. Hierdoor blijven kansen 

onbenut. Bij het hanteren van een strategie in het contracteren zijn voordelen te behalen in de 

prijs/kwaliteit-verhouding, doorlooptijden en op de allocatie van risico's. 

§ 4.1.2 Doelstelling 

Door een Afwegingsmodel CS [zie § 4.3], aan te reiken dat rekening houdt met de project- en de 

organisatie-eigenschappen, kan DGW&T afgewogen keuzes maken inzake de BOV en 

aanbestedingsvorm. 

Middels het inzichtelijk maken van de consequenties van de keuze voor verschillende BOVs en 

aanbestedingsvormen, voor de organisatie en voor de projecten, wordt het bewustzijn en de kennis bij 

DGW&T vergroot. 

§ 4.1.3 Afbakening 

Aan dit onderzoek is een aantal expliciete grenzen gesteld om enerzijds voldoende diepgang te 

bereiken en om anderzijds een eindresultaat met meerwaarde aan te reiken. De afbakening vindt plaats 

uit het gezichtspunt van de gebruiker, type opdrachtgever, BOV en naar fases in het 

contracteringsproces. 

Gezichtspunt gebruiker 

Het Afwegingsmodel CS is in eerste instantie bedoeld als een instrument voor de projectleider van 

DGW&T om afgewogen keuzes te maken inzake de BOV en aanbestedingsvorm. In samenspraak met 

de afdeling Verwerving en de projectleiders wordt een raamwerk ontworpen om een afgewogen 

contracteringsstrategie te realiseren. 

Het Afwegingsmodel CS is niet alleen een belangrijk communicatiemiddel tussen de verschillende 

afdelingen bij DGW&T, maar ook onderhandelingsmiddel tussen DGW&T en de opdrachtgever. Het kan 

worden gebruikt om de consequenties van een ingeslagen weg aan de opdrachtgever te verduidelijken 

en hem te overtuigen. 

Type opdrachtgever 

DGW&T kent vijf opdrachtgeverscategorieën, welke zich aan de aanbestedingswetgeving voor 

overheidsinstellingen moeten houden. Daarvan blijkt dat momenteel drie opdrachtgevers, namelijk de 

KL, KLu en NAVO, het grootst zijn voor DGW&T [zie tabel 4.1). Interessant daarbij zijn de verschillen 

tussen deze opdrachtgevers. Op projectniveau hanteert de KL bijvoorbeeld de meer traditionele aanpak, 

terwijl de KLu ook dynamisch en innovatief heeft aanbesteed. Redenen hiervoor zijn een hoger aandeel 

van technisch complexe infrastructurele projecten bij de KLu en een andere bedrijfscultuur. Bij het 

hanteren van het Afwegingsmodel CS maakt het type opdrachtgever in principe geen verschil, maar 

naast de functie als hulpmiddel in de besluitvorming per project verschilt de functie als 

onderhandelingsmiddel per opdrachtgever. 
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Tabel 4.1: Categorisering naar type opdrachtgever van DGW&T Zuid 

I ?l ,;;f!' ~:2!10al' Pr'bjéèten 2004 "'· 
Koninklijke Landmacht (KL) 10-15 +/- 25 

Koninklijke Luchtmadlt (KLu) 10 - 15 +/-25 

Koninklijke Marine (KM) 0 0 

Koninklijke Marechaussee (KMa) 10 +/-10 

NAVO 15 +/-30 

Bouworganisatievorm (BOV) 

De BOVomschrijft de functieverdeling en de organisatie van het bouwproces [SBR, 1999]. Er wordt een 

indeling gemaakt naar drie functies: BOV's, financierings- en exploitatievormen [zie tabel 4.2]. Op dit 

moment wordt voornamelijk confonm de traditionele vonm georganiseerd. 

De financierings-en exploitatievormen zijn voor DGW&T (nog) niet van toepassing, deze passen niet bij 

de actuele opdrachtenportefeuilles en het takenpakket van DGW&T. Wel is DGW&T gebaat bij een 

duidelijke uiteenzetting van de BOV's [zie bijlage 1] om de keuzes en de consequenties daarvan te 

kunnen afwegen tegen de doelstellingen van de organisatie. 

Tabel 4.2: Hoofdthema's m.b.t. bouworganisatie, financiering en onderhoud 

Het gebied van de BOV's is afgebakend op basis van relevantie voor DGW&T. Met alle genoemde 

vormen heeft DGW&T enige ervaring bovendien ze zijn gangbaar en worden met succes toegepast in 

de Nederlandse praktijk. De meer 'exotische' vormen worden buiten beschouwing gelaten. Na selectie 

zijn de volgende BOV's over gebleven: 

• traditioneel 

bouwteam 

design & build 

turnkey 

Fases contracteringsproces 

Het contracteringsproces kan worden verdeeld in vijf fasen. In dit verslag worden deze ook gehanteerd. 

Deze staan los van de fasering van het bouwproces. In dit hoofdstuk wordt met 'fase' de fase uit het 

contracteringsproces bedoeld. Daarbij wordt in dit onderzoek de aandacht op de eerste twee 

contracteringsfasen gericht, te weten de programma- en ontwerpfase. De keuzes, die worden gemaakt 

inzake de inrichting van de contracteringsstrategie, vinden plaats in deze fasen [De Bruijn, 2004]. De 

uitvoerings-, contract- en nazorgfase worden binnen het kader van dit onderzoek buiten beschouwing 

gelaten [zie figuur 4.1]. 
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- Checklist intakegesprek 
• Belrekken partijen 
• Taakverdeling 
·Ko stenraming 
-Planning 

- Contractvormen 
- Aanbestedingsvorm 
-Samenstelling contracten 
- Contracteringsplan 

-Aankondigen 
-Selectie 
- Aanbesteding 
- Gun ning 

Figuur 4.1: Contracteringsmethodiek en fasering contracteringsproces 

Bron: De Bruijn, 2004 

§ 4.2 Huidige praktijk contracteringsstrategie bij DGW &T 

BOV 

Evaluatie 

- Evaluatiemethode 

Binnen DGW& T wordt het bouwproces overwegend traditioneel georganiseerd, waarbij een strikte 

scheiding tussen de ontwerp- en uitvoeringsfase bestaat. Het aanbestedingsmoment vindt na bestek en 

tekeningen plaats. DGW&T heeft zelf de benodigde ontwerp- en engineeringscapaciteit in huis. Op een 

totaal van ongeveer 75 projecten per jaar zijn de afgelopen vijf jaar circa zes projecten uitgevoerd op 

een geïntegreerde wijze, volgens de bouwteamgedachte of middels design & construct (design & build). 

Deze projecten zijn geïnitieerd door de Klu. 

Aanbesteding, 

Middels diverse autonome en Europese wet- en regelgeving is vastgelegd dat voor bouwopdrachten 

van de rijksoverheid ofwel het UAR-EG 1991 van toepassing is, dan wel het UAR 2001 [Philippi, 1999]. 

De opdrachtgever en DGW&T zijn derhalve verplicht zich hieraan te houden. Sinds kort is het beleid 

overeengekomen en ook ingezet om zomogelijk Europees aan te besteden. Daarvoor werd 

voornamelijk nationaal aanbesteed. 

Daarnaast streeft DGW&T er naar al zijn aanbestedingen aangaande werken in beginsel openbaar aan 

te besteden. Transparant werken en het kunnen verantwoorden van de werkwijzen is hiervoor de reden. 

Voor werken met een laag aanbestedingsbedrag bestaat ook de mogelijkheid onderhands aan te 

besteden. Waar dit voordeel oplevert, wordt dit ook toegepast. Verder worden werken meestal gegund 

op basis van de laagste prijs. Het gunningscriterium 'economisch meest voordelige aanbieding' is geen 

gangbaar alternatief. 

§ 4.3 Het Afwegingsmodel CS 

§ 4.3.1 Inleiding 

Voordat een contracteringsstrategie van een bouwproject wordt vastgesteld, is het belangrijk om het 

project goed in kaart te brengen. Dat kan door middel van de RIC-matrix die in de programmafase van 

het contracteringsproces wordt ingevuld. 
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Het eigenlijke Afwegingsmodel CS komt in de ontwerpfase van het contracteringsproces aan bod en 

bestaat uit een 'afwegingsbox bouworganisatievorm' en een 'afwegingsbox aanbesteding' [zie figuur 

4.2]. De afwegingsbox BOV is een hulpmiddel voor een afgewogen keuze voor een BOV, rekening 

houdend met de project- en de organisatie-eigenschappen van DGW&T. De afwegingsbox 

aanbesteding is een hulpmiddel voor een afgewogen keuze voor een aanbestedingsplan, rekening 

houdend met de projecteigenschappen, de voor Defensie geldende aanbestedingswetgeving en de 

gekozen BOV. 
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Het resultaat van het Afwegingsmodel CS is de keuze voor een BOV en aanbestedingsvorm. Deze zijn 

de input voor de uitvoeringsfase van het contracteringsproces, welke binnen dit onderzoek buiten 

beschouwing blijft. 

De afzonderlijke stappen van het Afwegingsmodel CS worden in de volgende paragrafen nader 

toegelicht. 

§ 4.3.2 A: Complexiteits- en risicoaspecten project vaststellen 

Het Afwegingsmodel CS is hanteerbaar voor complexe als ook voor niet complexe projecten. 

Desondanks moet de aanpak van een complex project nauwkeuriger worden afgewogen. De door de 

projectleider aan het begin van de definitiefase ingevulde RJC-matrix [zie hoofdstuk 3]1evert een eerste 

indruk van een binnenkomend project. Met behulp van de RJC-matrix kan de projectleider de 

complexiteit van projecten inschatten en beoordelen of het Afwegingsmodel CS moet worden toegepast. 

Niet-complexe projecten kunnen over het algemeen op basis van ervaring traditioneel worden ingericht. 

Projecten, die op basis van reeds voorhanden zijnde tekeningen met slechts kleine wijzigingen worden 

aanbesteed, zullen tot niet-complex project worden geclassificeerd en traditioneel worden 

georganiseerd en uitgevoerd. 

Com plexiteitsfactoren van projecten: 
@ Grootte (§;) Standaardisatie 
@ Disciplines @ Tijdsdruk 
@ Vernieuw end \!) Afhankelijkheid 

Figuur 4.3: Gewaardeerde R/C-matrix 

Een hoge concentratie van de complexiteitsfactoren in de linker bovenhoek in de RJC-matrix duidt op 

een complex project in het kader van het aandachtsgebied contracteringsstrategie [zie figuur 4.3]. Het 

verschil van kleur in de arcering geeft de toename van complexiteit met het aantal grote risico's weer. 

Omdat de verschillende risicocategorieën niet even zwaar wegen, is er gekozen voor het schuine 

verloop van de arcering. Met name organisatorische en technische risico's kan DGW&T beheersen door 

de afgewogen keuze inzake de contracteringsstrategie, terwijl financieel/politieke en juridisch/ruimtelijke 

risico's minder beheersbaar zijn. 

Résumé 

l Input? 
Opdracht voor project 

Wat? I 
Klasslficerlng project 

Wie? 
Pro jeet leid er I Waarom? I Hoe? I 

Start-up afweg ingstrodel I Invullen van RJC-matrlx 
Output? 

Project in kaart I 
ONTWERP I UITVOERING I 
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§ 4.3.3 B: Prioritering projecteigenschappen met betrekking tot BOV's 

In de voorafgaande stap heeft de projectleider het complexiteitsniveau van een project bepaald aan de 

hand van de RJC-matrix. De RIC-matrix geeft aan wanneer het belangrijk is om afgewogen keuzes te 

maken inzake de contracteringsstrategie en dan met name met betrekking tot de BOV en de 

aanbestedingsvorm. 

Ondanks velerlei ontwikkelingen is er een algemene tendens in de Nederlandse bouwsector zichtbaar 

waarbij de traditionele aanpak van een bouwproject nog vaak de voorkeur geniet boven andere BOVs, 

terwijl deze laatste juist de doorlooptijd, de kosten en de kwaliteit van het bouwproject efficiënter en 

effectiever kunnen beheersen. De toepassing van een bepaalde BOV wordt vaak als doel op zich 

gesteld en niet als middel om een bepaald doel, bijvoorbeeld een snelle doorlooptijd, te realiseren. 

Door bepaalde projecteigenschappen centraal te stellen en niet een bepaalde BOV, zal de 

contracteringsstrategie nauwkeuriger aansluiten bij het project. In dit onderzoek worden de volgende 

zes projecteigenschappen gehanteerd als inputfactoren voor het doorlopen van het Afwegingsmodel 

CS. De prioritering van de zes projecteigenschappen hangt geheel af van de vraag van de 

opdrachtgever en de weging die de projectleider daaraan geeft, daarbij wel de RJC-matrix in het 

achterhoofd houdend. De volgorde van de onderstaande opsomming is dan ook arbitrair: 

De doorlooptijd van het bouwproject 

Indien de doorlooptijd in hoge mate afhankelijk is van de volgende twee aspecten: de mate van 

integratie van de bouwprocesfasen 'ontwerpen' en 'uitvoeren' en de beslissnelheid van de 

opdrachtgever, dan is dit voor de keuze van een BOV een criterium. 

De prijszekerheid van het bouwproject 

De prijszekerheid heeft betrekking op zekerheid die de opdrachtgever heeft met betrekking tot 

de totale bouwsom op het moment dat het werk wordt uitbesteed. Daarbij geldt wel dat voor 

een hogere prijszekerheid in principe ook een hogere bouwsom staat, omdat de opdrachtgever 

als het ware risico's afkoopt. 

De esthetische kwaliteit van het bouwproject 

Dit type produelkwaliteit geeft uitsluitsel over de kwaliteit van zowel vorm en ruimtelijkheid als 

ook over het materiaalgebruik van het ontwerp en het bouwwerk. 

De technische kwaliteit van het bouwproject 

Dit type productkwaliteit gaat meer in op de (uitvoerings-)technische uitwerking van het 

ontwerp vertaald in het uiteindelijke bouwwerk: de 'buildability' (Gray, 2001]. 

De invloed van de opdrachtgever 

De zeggenschap van de opdrachtgever hangt af van zijn beslismogelijkheden 

(goedkeuringsmomenten) en keuzevrijheid (wijzigingsbevoegdheid). 

De innovativiteit van het bouwproject 

De innovativiteit van het bouwproject komt tot uitdrukking in de mate waarin er vernieuwende 

ideeën (op zowel product- als procesniveau) moeten worden gerealiseerd tijdens het 

bouwproject. 

De projectleider dient op basis van de projectdoelstellingen en de RIC-matrix aan te geven welke 

projecteigenschappen naar zijn optiek het meest significant (leidend) zijn voor het bouwproject. In een 

prioriteringstabel zijn alle combinaties weergegeven voor maximaal drie projecteigenschappen. 
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Meestal zijn de twee meest leidende projecteigenschappen voldoende om een rationele keuze te maken 

inzake de BOV. Soms kan een derde niveau uitkomst bieden [zie tabel 4.3] 

Tabel 4.3: Deel van de priorijeringstabel 

[Prioritering pro]ectelgiM(IhapJ);eJn . 
"" 

.{f<' 191 ft.A Yaî. ,0 \ffd 
1' keuze 2' keuze 3 • keuze 1 to keuze 2' keuze 3' keuze 1 ' keuze 2' keuze 3 ' keuze 
Tijd Prijs Esth.a , Prijs Tijd Esth.a Esth.a Prijs Tijd 
Tijd Prijs Tech.a 'Prijs Tijd Tech. a Esth.a Prijs Tech. Q 

Tijd Prijs Invloed Prijs Tijd Invloed Esth.a Prijs Invloed 
Tijd Prijs Innovatie Prijs Tijd Innovatie Esth. a Prijs Innovatie 

Wanneer de projectleider een volgorde heeft aangegeven in de projecteigenschappen, moet er een 

waarde worden toegekend aan de variabelen. Deze afwegingen worden in de volgende paragraaf 

uitvoerig besproken. Daarbij wordt telkens de reeks 'Tijd - Prijs - Esthetische Kwaliteit' gehanteerd als 

voorbeeld. 

Résumé 

Input 1 
R/C~matrix 

PR'OGRAMMA. 

Wie? 

Projectleider 
Waarom? 

Basis voor BOV 

ONTWERP 

§ 4.3.4 C: Afwegingsmodel bouworganisatievorm 

Hoe? 
Keuze uit 

prloril erlngsrrodel 

Outpul 1 
Voor BOV leidende 

projeetelg enschappen 

UITVOERING 

Na het prioriteren van de projecteigenschappen wordt vervolgens een afgewogen keuze gemaakt voor 

één van de vier BOVs, te weten traditioneel, bouwteam, design & buildof turnkey. De koppeling tussen 

de verschillende projecteigenschappen en de vier BOVs vindt plaats door gebruik te maken van 

'glijdende' schalen [Teunizen, 2003]. In tabel 4.4 staan de relaties tussen de projecteigenschappen en 

de BOVs weergegeven gebaseerd op literatuuronderzoek en kennis verkregen tijdens interviews. 

Tabel 4.4: Waardering van projecteigenschappen in relatie tot bouworganisatievormen 

Doorlooptijd van het bouwproject 

Prijszekerheld van het bolJWproject 

Esthetiscl'le kwaliteit van het bo~.mproject 

Technische kwaliteit van het boUW"project 

lrMoed de opdrachtgever (Zeggenschap) 

Innovativiteit van het boUW'project 

# Geldig voor infrastructurele projecten 

Alvorens te komen tot een BOV dient de projectleider de volgende activiteit uit te voeren, namelijk het 

waarderen van de drie gekozen projecteigenschappen. In de eerder aangehaalde reeks wordt in eerste 

instantie prioriteit gegeven aan de doorlooptijd van het project. 
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De projectleider heeft de mogelijkheid om de opties 'lang', 'gemiddeld' en 'kort' te kiezen. Middels tabel 

4.4 kunnen BOVs worden gekoppeld aan de projecteigenschap met een bepaalde waarde. Vervolgens 

wordt deze systematiek nog tweemaal doorlopen voor de tweede en derde projecteigenschap. Het 

eindresultaat is dat de projectleider een BOV heeft gekozen op basis van de belangrijkste 

projecteigenschappen. 

De reeks 'Tijd - Geld - Esthetische Kwaliteif kan bijvoorbeeld als volgt worden uitgewerkt. Stel: de 

projectleider dient een redelijk prestigieus project binnen korte tijd met een hoge prijszekerheid te 

realiseren. De diverse afwegingen zijn weergeven in figuur 4.4. 

Figuur 4.4: Afwegingreeks 'Tijd - Prijs - Esthetische KwalrteW 

Wanneer de projectleider een korte doorlooptijd wenst, kunnen aanzienlijke tijdsbesparingen worden 

behaald door integratie van de ontwerp- en uitvoeringsfase. Geïntegreerde BOVs zijn hierbij een 

middel. Een korte doorlooptijd resulteert in de keuze voor bouwteam, design & build of turnkey. 

Vervolgens wordt de prijszekerheid gewogen. De projectleider wil al in een vroeg stadium (PvE, SO) 

zekerheid over de totale bouwsom. Design & build en turnkey kunnen deze hoge prijszekerheid bieden. 

Tenslotte betreft het een gemiddeld prestigieus project. Design & build is hiervoor meer geschikt dan 

turnkey, omdat bij design & build de eisen en wensen van de opdrachtgever meer kunnen worden 

aangepast. 

Wanneer de BOV rationeel is gekozen, dienen de voor- en nadelen van de gekozen BOV te worden 

onderzocht en beoordeeld door de projectleider. Na bewustwording van de voordelen, maar 

voornamelijk van de nadelen, kan het doorlopen van het Afwegingsmodel CS worden vervolgd [zie 

bijlage 2]. 

Résumé 

Hoe? 
Afweging BOV 

§ 4.3.5 D: Toets consequenties van BOV op organisatie DGW&T 

Output? 
Keuze BOV 

UITVOERING 

In de vorige stap is de BOV gekozen die het best aansluit bij de eigenschappen van het project. Omdat 

de inrichting van een BOV grote consequenties heeft op DGW&T als organisatie, is het belangrijk om te 

toetsen of deze keuze overeenstemt met de actuele organisatorische situatie van DGW& T. 
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Dit is een proces van bewustwording, voor DGW&T is het een toets of hun organisatie is afgestemd op 

de huidige marktontwikkeling. Afhankelijk van de gekozen BOV zijn taken en verantwoordelijkheden 

ofwel intern (DGW& T) danwel extern toegekend. Deze toets van de BOV in relatie tot de organisatie 

geschiedt door de projectleider in overleg met de afdeling Verwerving. De volgende aandachtspunten 

dienen nader te worden onderzocht: 

Interne capaciteit 

Bij de analyse van Strijpse Kampen is gebleken dat er zich capaciteitstekorten bij zowel de 

technische als niet-technische disciplines hebben voorgedaan [ADMS lichting 9, 2003]. 

Afhankelijk van de BOV-keuze zou meer of minder werk worden uitbesteed. Discrepanties 

treden op wanneer er voor een niet-geïntegreerde BOV wordt gekozen, terwijl DGW&T 

onvoldoende ontwerpcapaciteit in huis heeft en vice versa (geïntegreerde BOV en 

overcapaciteit) . Diensten moeten bij voorkeur slechts worden uitbesteed, wanneer de 

ontwerpers en engineers van DGW&T geen tijd hebben om zelf de dienst uit te voeren. Bij 

ondercapaciteit zijn twee oplossingen mogelijk, te weten het inhuren van personeel of het 

toepassen van een geïntegreerde BOV. 

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de eerste oplossing niet altijd kan worden gehanteerd 

vanwege de beperkte uitbestedingsregeling waaraan DGW&T is gebonden. Uiteindelijk is het 

van belang dat de keuze voor een bepaalde BOV aansluit bij de capaciteitsbehoefte. Zo niet, 

dan dienen de projecteigenschappen te worden heroverwogen. 

Aantal externe partijen 

Het aantal externe partijen ten gevolge van de gekozen BOV kan leiden tot een ongewenste 

situatie voor DGW&T. De coördinatierisico's kunnen in dat geval namelijk bij DGW&T liggen. 

Verantwoordelijkheid voor ontwerp- en coördinatierisico's 

Afhankelijk van het project is voorstelbaar dat DGW&T niet wenst de ontwerp- en 

coördinatierisico's te dragen en concludeert dat een marktpartij die beter kan beheersen. 

Inrichting projectorganisatie 

De RIC-matrix van het project geeft een eerste indruk over de benodigde capaciteit en de 

benodigde competenties. Bij de inrichting van de projectorganisatie moet de projectleider zeker 

weten dat alle voor het project nodige kennis en capaciteit aanwezig is. Is dat niet zo, dan kan 

deze of worden ingehuurd, of kan het project eerder worden uitbesteed. 

Indien de consequenties van een BOV voor DGW&T onwenselijk worden geacht, dient een aantal 

stappen terug te worden gegaan naar het begin van de afwegingsbox BOV (B). De 

projecteigenschappen moeten dan worden heroverwogen, waarbij de vraag centraal staat, of het project 

of de organisatie leidend is in een projectmatige aanpak. Deze terugkoppeling versterkt de 

bewustwording over de samenhang tussen projecteigenschappen en BOV. Deze stap wordt herhaald, 

totdat er een BOV is gekozen die het meest bij project en organisatie aansluit. 

Résumé 

-28-

Hoe? 
Vergelijking BOV en 
organisatie DGW&T 

Output? 
Conformatie BOV en 

project 

UITVOERING 



~J1==)=~=='=-----------------------~Pr~~~·e~ct~S~tr~u~·p~se~Ka~m~p~e~n~-----------------~~----
\',DGW&T 

§ 4.3.6 E: Eerste keuzemoment aanbesteding 

Quick-scan van selectiecriteria en gunningscriteria 

Op basis van de projecteigenschappen en de gekozen BOV wordt bij deze stap een korte brainstorm 

omtrent het project gedaan. Deze quick-scan is van belang om een afgewogen beslissing omtrent de 

definitieve keuzes in de aanbesteding te kunnen maken. Het strategische doel dat in de aanbesteding 

centraal staat, is het contracteren van ofwel de beste uitvoerende partij danwel de beste ontwerpende 

bouwer voor een project. 

De afweging die bij deze stap wordt gemaakt, is de eerste verkenning van de inrichting van de 

aanbesteding van het projecl In een quick-scan worden de selectiecriteria en het gunningscriterium 

vastgesteld [zie tabel 4.5]. Deze staat in beginsel los van de te volgen aanbestedingsprocedure. Pas bij 

de volgende stap worden keuzes gekoppeld aan de eigenlijke aanbesteding. 

Overweging 1: formuleren van selectiecriteria 

De aan te geven selectiecriteria zijn over het algemeen technisch of organisatorisch van aard; het gaat 

om het realiseren van de projecteigenschappen. Economische en juridische eisen zijn hier minder van 

belang. Deze spelen pas een rol bij de uitvoeringsfase van het contracteringsproces [zie figuur 4.1]. 

Overweging 2: formuleren van gunningscriteria 

Ten aanzien van de gunning kan het omwille van de projecteigenschappen wenselijk zijn om af te 

wijken van het gangbare criterium van de laagste prijs. Indien er wordt gekozen voor het tweede 

criterium 'economisch meest voordelige aanbieding', worden ook de subcriteria vastgesteld en 

gerangschikt. Deze subcriteria zijn niet limitatief en het verdient aanbeveling bij complexe projecten 

goed uit te zoeken waar voordeel kan worden gehaald. Voordelen van dit laatste criterium zijn dat ook 

andere criteria dan prijs, zoals wijze van kostenbewaking en calculatie, leveringstenmijnen en technische 

bijstand, kunnen worden meegewogen in de gunning. Voor een verdere opsomming van mogelijkheden 

wordt naar de bijlagen verwezen [zie bijlage 3]. 

Zowel de projectleider als de afdeling Verwerving hebben hierin een belangrijke bijdrage. De 

projectleider geeft in deze fase aan waar hij verwacht dat er zich kansen en bedreigingen zullen 

voordoen in de uitvoering van een project. De afdeling Verwerving geeft aan op welke gebieden er 

oplossingen mogelijk zijn. Gezamenlijk worden dan alle eisen opgesteld en zodanig gefonmuleerd, dat 

deze aansluiten bij de twee aanbestedingsreglementen. 

Het resultaat van het eerste keuzemoment in de aanbesteding bestaat uit de selectiecriteria en het 

gunningscriterium. Indien er besloten is te gunnen op basis van 'economisch meest voordelige 

aanbieding' zijn ook de subcriteria overeengekomen. 
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Tabel 4.5: Selectie- en gunnlngscrrteria 

1 Stellen van selectiecriteria: 
-Juridisch 
-Economisch 
-Financieel 
-Technisch 

~ Stellen van gunningscriterium 
-Laagste prijs 
-Economisch meest voordelige 
aanbieding: 

-Formuleren en ordenen van 
subcriteria 

Résumé 

Projecteigenschappen 
Keuze bot..NIOrganisatievorrn 

Aangeven van projectdoelen 

Projecteigenschappen - Aangeven van projectdoelen 
Keuze bouworganisatievonn 

§ 4.3.7 F: Tweede keuzemoment aanbesteding 

Adviseren en fa rmuleren 
selectiecriteria 
Beslissen 

Adviseren en formuleren 
gunningscriteria 
Beslissen 

In deze stap vinden de strategische keuzes plaats met betrekking tot de aanbesteding. Het contracteren 

van de meest geschikte uitvoerende partij of ontwerpende bouwer voor een project is hoofdzaak in het 

maken van de afwegingen. Voor het maken van een definitieve keuze in de aanbesteding en de 

inrichting daarvan zijn de volgende gegevens van belang in de afwegingen: de selectiecriteria en 

gunningscriteria uit de vorige stap, een raming van de realisatiekosten, een projectplanning en de 

gekozen BOV. 

Evenals in de vorige stap gaat het hier om een samenwerking tussen de projectleider en de afdeling 

Verwerving. De taken zijn wel anders verdeeld in dit gedeelte van de aanbesteding. De inbreng van de 

projectleider beperkt zich in dit geval tot het aansturen op beslissingen. Deze dienen echter genomen te 

worden door de afdeling Verwerving. Zij zijn immers juridisch specialist en verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de opgestelde plannen. Bij het inrichten van de definitieve aanbesteding zijn twee zaken 

van belang. Ten eerste het juridische kader waarbinnen de aanbestedingen plaatsvinden en ten tweede 

de routines en het beleid vanuit de rijksoverheid. 

Overweging 1: bepalen van het contracttype 

Dit is geen afweging, maar een vaststelling die gevolgen heeft voor de keuze van het 

aanbestedingsreglement. Is er sprake van een BOV waarbij er integratie is van ontwerp en uitvoering 

(bouwteam, D&B, turnkey) dan wordt er een contract opgesteld onder de UAV-GC 2001. Is er geen 

sprake van integratie (traditioneel) dan wordt het contract opgesteld onder de voorwaarden van het UAV 

1989. Een beperking van het UAR EG 1991 is dat de nieuwe regeling, de UAR EG 2004, meer dan 

voorheen beperkingen oplegt aan het individuele uitwisselen van informatie tussen aanbesteder en 

inschrijver. Bij contracten onder het UAV-GC 2001 lijkt daarmee een deel van het competitieve voordeel 

voor inschrijvers te vervallen. Geïntegreerde BOV's worden hierdoor voor opdrachtgevers wellicht 

minder interessant binnen de Europese procedure. 

-30-



~ Project Strijpse Kampen f~hl ==-----------'..:..:..::==.:.:==.:....__ ___ "' ..... '-zL-
iDGW&T 

Overweging 2: bepalen van het aanbestedingsreglement. 

De afweging kent twee mogelijk uitkomsten. Middels diverse autonome en Europese wet- en 

regelgeving is vastgelegd dat voor bouwopdrachten van de rijksoverheid ofwel het UAR-EG 1991 van 

toepassing is, dan wel het UAR 2001 [Philippi, 1999]. Het grensbedrag dat geldt voor verplicht Europees 

aanbesteden van werken is met ingang van 1 januari 2004 tot 2006 vastgesteld op € 5.923.624,-. Een 

werk dat geraamd is beneden deze grens hoeft niet, maar mag wel, Europees worden aanbesteed. Dit 

is met name voor de rijksoverheid als opdrachtgever van belang. Deze heeft zich namelijk voorgenomen 

vaker te kiezen voor een Europese procedure. Belemmeringen om dat te doen zijn er in principe niet. 

Tegenargumenten voor toepassing van de Europese procedure kunnen vooralsnog worden 

ondervangen in: 

de feitelijke aanbesteding door middel van: uitsluitingscriteria, selectiecriteria en een 

selectieprocedure, het gunningscriterium en een weging van gunningscriteria, een bepaling 

over de voertaal in de (voor)aankondiging. 

een goede specificatie van het aanbestedingsgerede document. 

Indien er werkelijk bezwaren kleven aan een Europese procedure, welke zich niet voordoen bij een 

nationale procedure kan zonder probleem gekozen worden voor de laatste. Er zijn dus twee mogelijke 

uitkomsten van de afweging. Het UAR EG 1991 of het UAR 2001 is van toepassing op de aanbesteding. 

Overweging 3: keuze voor een openbare, onderhandse of onderhandelingsvariant 

Het moge duidelijk zijn dat het primaat van de overheidsaanbestedingen ligt bij het openbaar 

aanbesteden. De openbare procedure met selectie (UAR 2001) en de niet openbare procedure (UAR 

EG 1991) zijn beide feitelijk openbaar. 

De onderhandse procedure (UAR 2001) mag worden toegepast onder voorwaarden [zie Beleidsregels 

aanbesteden van werken, www.acabenu.nl]. Een belangrijke regel is dat het een werk betreft voor de 

uitvoering waarvan het geraamde bedrag minder bedraagt dan € 1.361.340,-. Ook voor de toepassing 

van een onderhandelingsprocedure (UAR EG 1991) mag onder voorwaarden worden afgeweken van de 

openbare procedure. 

Overweging 4: procedure met of zonder voorafgaande selectie 

Centraal staat de vraag of er een procedure wordt gevolgd met dan wel zonder voorafgaande selectie. 

De belangrijkste afweging die wordt gemaakt, is of het wenselijk is op basis van de selectiecriteria de 

beste uitvoerende partijen te selecteren. Een tweede argument is gelegen in de aanbeveling van de 

Parlementaire Onderzoekscommissie Bouwfraude: door een procedure met voorafgaande selectie te 

hanteren, wordt het aantal inschrijvers beperkt, wat maatschappelijk voordeel oplevert. 

Een gevolg van voorafgaande selectie is dat de aanbesteding effectief met een aantal dagen wordt 

verlengd, mede als gevolg van de tijd die nodig is om de selectie op de inschrijvingen uit te voeren. Dit 

kan een belemmering zijn voor een gefaseerde aanbesteding. Meestal heeft dit echter geen vertraging 

in het project tot gevolg. Bij de keuze voor een procedure zonder voorafgaande selectie vindt toetsing 

aan de selectiecriteria plaats na de gunning. Tenslotte dienen de criteria definitief te worden 

geformuleerd en afgestemd op het van toepassing verklaarde reglement. 

·31-



·1.11\Ml ~ 
lllLl!ll Project Strijpse Kampen IA\ 
====~------------~====~==~----------\1~--

Overweging 5: definitieve vaststelling van de gunning 

Als eerste komt aan bod of er alternatieven bij de inschrijving worden geaccepteerd dan wel wenselijk 

zijn. Beide reglementen hebben hiervoor andere regels. 

Indien het UAR EG 1991 van toepassing is, en alternatieven wenselijk zijn, moet het criterium van de 

'economisch meest voordelige aanbieding' worden gehanteerd. Ook indien van het criterium van de 

laagste prijs niet de beste prijs/kwaliteit-verhouding kan worden verwacht, dient te worden gekozen voor 

'economisch meest voordelige aanbieding'. Onder regie van de afdeling Verwerving dienen de 

subcriteria, geformuleerd in de vorige paragraaf, aangescherpt en acceptabel voor de aanbesteding te 

worden gemaakt 

Binnen de afweging komen meerdere kwalitatieve afwegingen aan bod. De keuzes zijn beperkt door de 

geldende wet- en regelgeving en moeten op elkaar worden afgestemd. De afwegingen en argumenten 

in de aanbesteding zijn samengevat in het volgende schema [zie tabel 4.6]. De output bestaat uit een 

plan voor de aanbesteding waarbij alle in deze stap behandelde afwegingen zijn opgenomen. 

Tabel 4.6: Keuzes in de aanbesteding 

Résumé 

Output? 
Aanbestedingsplan 

UITVOERING 

§ 4.3.8 Output 

Aan de keuzes, die zijn gemaakt in het Afwegingsmodel CS met betrekking tot de BOV en de 

aanbesteding wordt tijdens de volgende fases van het contracteringsproces door de afdeling Verwerving 

uitwerking gegeven in de feitelijke aanbesteding. Deze stap valt echter buiten bereik van dit modeL 
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§ 4.4 Conclusies 

In dit hoofdstuk is een model aangereikt aan de hand waaiVan de stappen in de ontwerpfase van het 

contracteringsproces inzichtelijk worden doorlopen. Daarbij is de RIC-matrix als startpunt genomen om 

aan te geven in hoeverre een project complex is. 

Het model voorziet in de behoefte van DGW&T om een optimum te realiseren tussen 

projecteigenschappen en organisatie-eigenschappen inzake de BOV en de aanbesteding. De 

toepassing van het Afwegingsmodel CS is drieledig: 

Afgewogen beslissen 

Allereerst wordt hiermee een afgewogen beslissing genomen. Het Afwegingsmodel CS leidt tot 

bewustwording bij de projectleiders, aanstaande projectleiders en afdeling VerweiVing met 

betrekking tot de tactische keuze voor een BOV en een aanbestedingsvorm (-plan). Alle 

relevante keuzecriteria zijn in de stappen van het keuzemodel opgenomen. Door aan te geven 

door wie, op welke wijze en op welk moment deze moeten worden gemaakt, is het raamwerk 

voor toepassing gegeven. 

Communicatie binnen DGW& T 

Ten tweede kan het model worden ingezet als communicatiemiddel binnen DGW&T. 

Werknemers, die bij het beslissingsproces betrokken zijn, weten welke stappen 

achtereenvolgens doorlopen moeten worden, welke argumenten voor welke keuzes leidend 

zijn, en waar er concessies worden gedaan aan de projectaanpak. 

Onderhandeling met de opdrachtgever 

Tot slot kan het Afwegingsmodel CS worden ingezet als onderhandelingsmodel richting de 

opdrachtgever. Deze kan op een eenvoudige manier worden ingelicht over de redenen voor 

gemaakte keuzes inzake de contracteringsstrategie. 

De rationeel gekozen BOV en aanbestedingsvorm zijn de twee belangrijkste aspecten van de 

contracteringsstrategie. De overige drie, de risico- en kostenallocatie en het contracteringsmoment van 

de aannemer moeten aan de hand hielVan tijdens de uitvoeringsfase van het contracteringsproces 

worden bepaald. 

Het is van belang dat het Afwegingsmodel CS ook daadwerkelijk wordt gehanteerd. Actieve 

managementondersteuning is cruciaal voor het behalen van resultaat, en in het uitontwikkelen van het 

model binnen DGW&T kan gerichte participatie van belanghebbenden extra draagvlak opleveren [zie 

figuur 4.5]. Het doel van de verandering die met het aangereikte model wordt beoogd, is het doorbreken 

van het bestaande patroon waarin afwegingen worden gemaakt en het formaliseren van de afwegingen 

binnen de contractering [Van Aken, 2002). De voornaamste weerstanden kunnen worden verwacht daar 

waar de projectleiders moeten samenwerken met de afdeling VerweiVing en met starre opdrachtgevers. 

Een lage veranderingsgezindheid kan daalVan de oorzaak zijn. Weerstanden tegen de gemaakte 

keuzes, alternatieve BOVs of aanbestedingsvormen kunnen worden opgeheven door de strategische 

argumenten uit het model. Slechts door de voordelen van de verandering te benadrukken en daalVoor 

bewijs te verzamelen, in termen van tijd, geld en kwaliteit, worden gemaakte keuzes acceptabel. Het 

afwegingsmodel bevat alle strategische argumenten voor een keuze en is daarmee het 

communicatiemiddel bij uitstek om te communiceren over genomen besluiten. 
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• Sturen op projecteigenschappen =: 1) Introductie van Afwegingsmodel CS 
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-Verschil van inzicht in verantwoordelijk-

- Optimalisatie in projectontwikkeling 2) Formaliseren afwegingsprocedure heid in de contraetaring 
- Voldoen aan ontwerpspecificaties =: ~ 

-Verlies van professionele autonomie 
-Voordelen ten aanzien van GROTIK van afdelingen 

-+ ~ 
- Gebrek aan vertrouwen en medewerking 
- Negatieve houding opdrachtgevers 

Figuur 4.5: Krachtenveldanalyse voor de invoering van het Afwegingsmodel CS 
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Hoofdstuk 5 Interne organisatie en communicatie 

§ 5.1 Aanleiding 

Aan het einde van de eerste fase is Integrale Samenwerking als een van de onderzoeksgebieden 

aangewezen om een deel van de aandachtspunten te clusteren [ADMS Lichting 9, 2003]. De kern van 

de aandachtspunten die leidde tot dit deelonderzoek richt zich op communicatie en capaciteit. In deze 

paragraaf worden de aandachtspunten toegelicht. 

Inefficiënte communicatie tussen technische en niet-technische afdelingen 

Dit aandachtspunt kwam ten eerste voort uit onbegrip van technische disciplines voor de niet-technische 

en vice versa. Ten tweede is ook de betrokkenheid van de niet-technische afdeling(en) bij het project 

niet heel groot. Een voorbeeld van een niet-technische discipline is de afdeling Verweving. 

Informele communicatie kan leiden tot miscommunicatie 

Binnen DGW&T speelt informele communicatie een grote rol. Mede daardoor werd er bij veranderingen 

in het ontwerp onvoldoende teruggekoppeld naar personen die wel op de hoogte hadden moeten zijn. 

Het gevolg hiervan is dat er fouten kunnen optreden in het gebruik van versies en documenten. In deze 

situatie ontstonden afstemmingsproblemen tussen verschillende disciplines, zoals Bouwtechniek en 

Installatietechniek. In gesprekken met DGW&T is aangegeven dat, vanwege de veranderingen die sinds 

het Project Strijpse Kampen binnen de organisatie hebben plaatsgevonden (o.a. het kernteam en de 

bouwprocesmanager), in een volgend complex project de afstemmingsproblemen aanzienlijk minder 

zullen zijn. 

Capaciteitstekort 

Binnen DGW&T is er regelmatig sprake geweest van een te hoge druk op de beschikbare capaciteit. Dit 

betrof niet alleen technisch personeel, zoals installatietechnici, constructeurs en ontwerpers, maar ook 

van financieel en administratief personeel. Dit werd met name veroorzaakt door het unieke en relatief 

grootschalige karakter van het project. Daarnaast was er sprake van afstemmingsproblemen tussen de 

ontwerpactiviteiten van de verschillende disciplines. Deze problemen werden veroorzaakt doordat de 

verhouding van capaciteit tussen Bouwtechniek en Werktuigbouwkunde niet evenredig was verdeeld. 

Door betere afspraken tussen deze afdelingen zijn de gevolgen van deze afstemmingsproblemen voor 

een groot deel opgelost. 

De resultaten van de analyse van de eerste en de tweede fase geven aanleiding om aandacht te 

schenken aan de interne organisatie van DGW&T, omdat er bij complexe projecten zoals project 

Strijpse Kampen spanning ontstaat in de verdeling van capaciteit en fouten in de communicatie. Binnen 

de organisatie van DGW&T worden voornamelijk niet-complexe projecten uitgevoerd. Voor deze 

projecten voldoet de functionele matrixorganisatie. De medewerkers binnen de organisatie beschikken 

over voldoende vakkennis en zijn voomarnelijk op hun eigen vakgebied werkzaam. De medewerkers 

kunnen daarom op basis van beschikbaarheid worden ingezet voor een niet-complex project. 
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§ 5.1.1 Probleemstelling 

De organisatie van DGW&T is primair gericht op niet-complexe projecten en daardoor ontstaan bij 

complexe projecten problemen met betrekking tot communicatie en capaciteit 

§ 5.1.2 Doelstelling 

Het doel is het ontwerpen van een organisatievariant waardoor DGW&T zowel complexe als niet

complexe projecten uit kan voeren. De focus ligt hierbij op het voorkomen van problemen binnen de 

gestelde aandachtsgebieden. 

§ 5.2 Huidige situatie DGW&T 

In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven over de huidige situatie binnen DGW&T met 

betrekking tot de interne organisatie, communicatie, competenties en capaciteit. Hiervoor zijn binnen 

binnen DGW&T een aantal interviews afgenomen. Om inzicht te krijgen in de strategie en het beleid van 

DGW&T zijn tevens punten uit het Businessplan 2003-2004 van DGW&T meegenomen Vervolgens 

worden de reeds doorgevoerde verbeteringen toegelicht. 

§ 5.2.1 Interne Organisatie 

DGW&T is ingericht als een functionele matrixorganisatie. Dit houdt in dat werknemers te maken 

hebben met twee bazen. Deze zijn de projectleider voor het project waar men aan werkt en het hoofd 

van de sectie waar men toebehoort. Nadat een der krijgsmachtsdelen een opdracht heeft verstrekt aan 

DGW&T wordt een projectleider toegewezen voor dit project. De projectleider stelt een plan van aanpak 

op en stelt vervolgens in samenspraak met de sectiehoofden een team samen. 

§ 5.2.2 Communicatie 

DGW&T kent een hiërarchische organisatie wat leidt tot relatief lange communicatielijnen. In de situatie 

van DGW&T is het tevens zo dat de werknemers van een team fysiek gescheiden werken. Doordat de 

werknemers gedurende het proces voomarnelijk de formele vergaderingen voor afstemming gebruiken, 

ontstaan afstemmingsproblemen tussen de producten van de verschillende disciplines. Deze 

afstemmingsproblemen worden versterkt door het feit dat weinig personen het gehele proces doorlopen. 

Dit is een bekend probleem bij langlopende projecten. 

De problemen bij de overgang van ontwerp naar uitvoering bestaan vooral uit het gebrek aan interne 

informatie en een gebrekkige overdracht van documenten. Voorheen werd het bestek afgerond en 

vervolgens zonder afstemming naar de verantwoordelijke van de uitvoering doorgeschoven. 

In de ontwerpfase wordt weinig samengewerkt met externen, omdat DGW&T zelf beschikt over de 

noodzakelijke disciplines. In de uitvoeringsfase zijn externe partijen, zoals aannemers, betrokken ten 

behoeve van de realisatie van de bouwopgave. De communicatie verloopt niet altijd even makkelijk bij 

het samenwerken met externe partijen. Oorzaken hiervoor zijn: 

het gebrek aan duidelijke communicatieplannen 

de beperkte mogelijkheid voor informele besprekingen met externe partijen 

gebruik van verschillende soorten software 

Officieel wordt er binnen DGW&T niet gewerkt met faserapporten en wordt het bestek onvoldoende 

geëvalueerd na het project. Daarentegen worden wel opleverrapporten opgesteld. 

-36-



~ Project Strijpse Kampen (~ ==~------~~~==-------tl~--

§ 5.2.3 Competenties 

Onder andere op basis van intuïtie, kennis, karakter en ervaring (competenties) is de projectleider (PL) 

in samenspraak met het hoofd ingenieursdiensten {HID) en de sectiehoofden in staat een team samen 

te stellen. Het is de verantwoordelijkheid van het sectiehoofd om binnen de gestelde tijd het gewenste 

resultaat te bereiken. Als uitgangspunt bezit iedere medewerker binnen DGW&T ongeveer dezelfde 

vakinhoudelijke competenties en daarom worden teamleden voornamelijk aangesteld op basis van 

beschikbaarheid. Aan bovenvakinhoudelijke competenties wordt niet expliciet aandacht besteed. 

§ 5.2.4 Capaciteit 

De organisatie van DGW& T moet flexibel functioneren om fluctuaties in de benodigde capaciteit op te 

kunnen vangen. Indien DGW&T niet beschikt over de benodigde kennis of capaciteit moet deze worden 

ingehuurd. Dit kan bij andere directies van DGW&T of extern. Hiervoor zijn raamcontracten en 

procesafspraken opgesteld. Door DGW&T is in een gesprek aangegeven dat het capaciteitstechnisch 

niet handig is om teams fysiek bij elkaar te zetten, aangezien er dan sprake is van versnippering van 

capaciteit. 

§ 5.2.5 Doorgevoerde verbeteringen 

DGW&T heeft de laatste jaren al een aantal verbeteringen doorgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de 

nieuwe functie van bouwprocesmanager (BPr), verschillende nieuwe typen vergaderingen en het 

fasegroeidocument 

Sinds januari 2003 is de bouwprocesmanager aangesteld binnen DGW&T. Zijn verantwoordelijkheid is 

de directievoering, waarbij hij zorg draagt voor de uitvoering van het project volgens het bestek. 

Hiermee ontlast de bouwprocesmanager de projectleider. De bouwprocesmanager komt pas in beeld 

tijdens of na de bestekfase, maar het is wenselijk om hem eerder in het proces te betrekken [figuur 5.1]. 

Bij grotere projecten wordt de bouwprocesmanager al betrokken bij het vervaardigen van het bestek. 

Het formele contact met de uitvoerende partij verloopt via de bouwprocesmanager. Om de 

afstemmingsproblemen uit het verleden de baas te zijn, stelt de bouwprocesmanager een toeziehtsplan 

op waarin vergaderfrequenties worden opgenomen. Dit document dient tevens als een 

communicatieplan richting de externe partijen. Op basis van verslagen van vergaderingen kan de 

bouwprocesmanager actie ondernemen richting de externe partijen. De tekeningcontroles lopen echter 

via de verantwoordelijke toezichthouder van de betreffende dienstkring om de communicatielijnen korter 

te houden. De inspraak van externe partijen is gering. 

Figuur 5.1: Grafische weergave verschuiving invloed BPr en PL in het projectverloop 

Bron: Interview Franclssen, 2004 
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Voor ieder project is het verplicht een opstartvergadering te houden waarin heldere afspraken worden 

gemaakt met betrekking tot het proces en het product. Daarnaast kan de projectleider 

coördinatievergaderingen organiseren gedurende het project. Het doel is een goede afstemming tussen 

de producten van de verschillende disciplines. Bij aanvang van het project is de frequentie van deze 

vergaderingen hoger dan op het einde. 

Om de actuele status van een project inzichtelijk te maken, wordt steeds meer gebruik gemaakt van een 

fasegroeidocument In het fasegroeidocument geven de projectteamleden aan wat er nog moet 

gebeuren. Dit dient dan tijdig te kunnen worden afgevinkt. Het geeft alleen een actueel beeld indien het 

een 'levend' document is. 

§ 5.3 Inleiding Projectafdeling 

Zoals boven vermeld, is DGW&T georganiseerd als een matrixorganisatie. De matrixorganisatie is als 

volgt te beschrijven: de matrixorganisatie wordt gekenmerkt door het feit dat iedere operationele 

eenheid twee leidinggevenden heeft [Van Aken, 2002]. Deze leidinggevenden zijn op te splitsen in 

functionele en operationele leidinggevenden. Projecten worden uitgevoerd door projectmedewerkers uit 

verschillende vakdisciplines. De projectleider is de operationele leidinggevende, terwijl het hoofd van de 

vakdiscipline de functionele leidinggevende is. Er zijn twee extreme vormen binnen de 

matrixorganisatie, namelijk de functionele matrix waar de leiding bij de functionele leidinggevende, het 

hoofd van de vakdiscipline, ligt (Variant A) en de projectmatrix waar de leiding bij de operationele 

leidinggevende, de projectleider, ligt (Variant B) [zie figuur 5.2]. 

Figuur 5.2: Pos~ie organisatievarianten binnen matrix 

In de volgende paragraaf wordt het basisprincipe van variant C onder de naam Projectafdeling 

beschreven. Op basis van drie C's (Communicatie, Competentie en Capaciteit) worden de kernpunten 

van de variant besproken. Reeds geïmplementeerde veranderingen binnen DGW&T sinds het Project 

Strijpse Kampen, zoals de bouwprocesmanager en het kernteam, zijn meegenomen. Vergelijkbare 

beschrijvingen van de varianten A en B zijn te vinden in bijlage 4, evenals de argumentatie voor de 

keuze van variant C. 

De consequenties van de Projectafdeling worden in de daaropvolgende paragraaf aan de hand van het 

7S-model van McKinsey weergegeven [Van Aken, 2002]. 
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§ 5.4 Basisprincipe Projectafdeling 

De medewerkers van een complex project worden fysiek bij elkaar geplaatst in een Projectafdeling [zie 

figuur 5.3]. Hierdoor wordt het project ruimtelijk identificeerbaar binnen de organisatie. Informele 

communicatie tussen de verantwoordelijken voor het project wordt in deze situatie gestimuleerd. Dit 

alles zonder de mensen van de Projectafdeling aan de bestaande matrixorganisatie te onttrekken. 
~--·--- ······-- ---- ------------···· 
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Figuur 5.3: Model van Projectafdeling in de matrixorganisatie 

Communicatie 

Het belangrijkste aspect met betrekking tot de communicatie in deze situatie bestaat uit de 

zichtbaarheid van het project en de directe fysieke nabijheid van de leden van de Projectafdeling. De 

barrières worden in deze situatie geminimaliseerd. De informele communicatie tussen hen komt tot 

stand zonder dat er een concrete actie voor nodig is in de vorm van het opzoeken van een persoon. Op 

deze wijze zullen raakvlakken met andere disciplines eerder worden ontdekt, waardoor de afstemming 

van de secties tot stand kan komen. De projectafdeling heeft tot doel de kracht van informele 

communicatie doelbewust in te zetten als mogelijkheid om het proces te verbeteren. 

Competentie 

De mensen in de Projectafdeling worden geselecteerd op basis van hun competenties. Naast de 

technische competenties dienen ze, vanwege het feit dat zij de centrale aanspreekpunten voor het 

project zijn ook communicatief sterk onderlegd te zijn. De samenwerking met de andere disciplines 

vraagt ook om bepaalde vaardigheden op het gebied van vergaderen, presenteren en samenwerken. 

Voor de bemensing van de Projectafdeling wordt nadrukkelijk met competentieprofielen [Wortmann, 

2002] gewerkt om de individuele competenties meetbaar te maken. 

Capaciteit 

In het geval van het inrichten van een Projectafdeling is de capaciteitsplanning van groot belang. De 

mate van betrokkenheid van verschillende disciplines varieert per fase en is afhankelijk van de 

complexiteit van het project Voor de bepaling van de complexiteit van het project wordt verwezen naar 

de R/C-matrix, die eerder in dit verslag werd beschreven. De mensen in de Projectafdeling worden niet 

aan de matrixorganisatie onttrokken. Ze zijn wel primair betrokken bij het complexe project. In een fase 

waarin geen 100% inzet is vereist, kan de restcapaciteit voor andere projecten worden ingezet 
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De projectleider inventariseert de benodigde capaciteit en samen met het Hoofd Ingenieursdiensten en 

de sectiehoofden wordt een projectteam samengesteld. In deze variant blijven de medewerkers nog 

steeds betrokken bij hun eigen sectie. Als de technische vraagstukken erg gecompliceerd zijn, is het 

altijd mogelijk om dat terug te koppelen naar de eigen sectie. 

§ 5.5 Consequenties Projectafdeling 

Deze paragraaf beschrijft en beargumenteert de consequenties van het implementeren van de 

Projectafdeling. Omdat voor de implementatie enige organisatieverandering noodzakelijk is, worden de 

consequenties weergegeven aan de hand van het 7S-model van McKinsey [Van Aken, 2002]. Hierbij 

worden de volgende karakteristieken van een organisatie onderscheiden: 

Strategie (Strategy): doelstelling en externe strategie 

Structuur (Structure): interne organisatie structuur en externe relaties 

• Systemen (Systems): procedures en informatiesystemen 

Competenties (Skills): kerncompetenties en vaardigheden 

Perseneels Management (Staff): wijze van rekruteren, vormen, evalueren en belonen 

Stijl (Style): stijl van leidinggeven 

Cultuur (Shared values): samenbindende opvattingen, normen en waarden 

§ 5.5.1 Strategie 

In de bedrijfsstrategie van DGW&T moet worden opgenomen dat bij een complex project een 

Projectafdeling moet worden opgericht. De strategie moet tevens ingaan op de verandering met 

betrekking tot personeelsbeleid en het competentiemanagement De directie moet de waarde en het nut 

van de Projectafdeling en de daarmee gemoeide veranderingen onderkennen. Slechts dan kan de 

directie haar visie overdragen aan het lijnmanagement en de rest van de organisatie. Het 

lijnmanagement moet uiteindelijk de Projectafdeling oprichten. 

§ 5.5.2 Structuur 

Aan de Projectafdeling liggen twee basisgedachten ten grondslag: het stimuleren van projectgerichte, 

informele communicatie en het verplaatsen van de verantwoordelijkheden op teamniveau. Eerst wordt 

ingegaan op de fysieke positie van de Projectafdeling binnen de organisatie; vervolgens worden 

communicatie en capaciteit beschreven. 

Fysieke positie Projectafdeling 

Om zo min mogelijk aanpassingen aan het huidige kantoorpand te moeten doen is er gekozen voor een 

Projectafdeling tussen de bestaande secties [zie figuur 5.4]. Het huidige kantoorconcept met glazen 

wanden voldoet goed om het open karakter uit te dragen. 
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Figuur 6.4: Ruimtelijke weergave Projectafdeling 
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De Projectafdeling is toegankelijk voor alle werknemers en vormt het dynamische centrum van het 

project Aangezien deze ruimte de ontmoetingsplaats wordt voor alle aan het project gerelateerde 

activiteiten, zijn de projectdossiers en andere informatiedragers hier aanwezig. Dit betekent dat er een 

centraal projectarchief ontstaat waar medewerkers actuele en juiste informatie kunnen vinden. Dit is het 

tegenovergestelde van de situatie waar tijdens een project een netwerk van individuele archieven 

ontstaat. In deze situatie is het zeer moeilijk om de juiste informatie te bereiken of om zelfs de juiste 

persoon die over deze informatie beschikt te bereiken. Een centrale plaats van een projectarchief heeft 

niet alleen betrekking op een aantal archiefkasten, maar tevens op het digitale archief op het netwerk of 

binnen ProjectWise. 

Het is de bedoeling dat projectgerelateerde vergaderingen plaatsvinden binnen de Projectafdeling. Als 

de opkomst voor een vergadering te groot is voor de aanwezige ruimte binnen Projectafdeling kan 

natuurlijk worden uitgeweken naar een andere vergaderlocatie. 

In de optiek van dit onderzoeksgebied voert DGW&T een tot twee complexe projecten per jaar uit. Dit 

betekent dat de ruimtelijke consequenties van de Projectafdeling te realiseren is binnen de 

mogelijkheden van het huidige pand. 

Communicatie 

De Projectafdeling moet de informele, projectgerichte communicatie stimuleren. Deze communicatie 

wordt gestimuleerd door de ruimte van alle benodigde projectinformatie te voorzien en door het 

multidisciplinaire karakter van de afdeling. Medewerkers van verschillende disciplines raken naar 

verloop van tijd betrokken bij het project [zie Capaciteit]. Het grootste voordeel van deze informele, 

projectgerichte communicatie is het snel en efficiënt kunnen reageren op mogelijke 

afstemmingsproblemen. Informele en non-verbale communicatie spelen met name in de programma- en 

VO-fasen een belangrijke rol aangezien in deze fasen de communicatie vaak op een hoger 

abstractieniveau plaatsvindt. Als in deze fasen de voorbereiding en de afstemming van het project goed 

verlopen, wordt de kans op afstemmingsproblemen tijdens DO en Bestek verkleind. 
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De barrières zoals beschreven in de behandeling van de diverse varianten worden geminimaliseerd. 

Projectgerichte communicatie vindt plaats binnen de Projectafdeling. Indien een medewerker een 

technisch vraagstuk heeft, kan hij altijd raad vragen bij een van zijn vakgenoten. Deze werken op 

dezelfde plaats als voorheen en zijn dus te vinden op de vertrouwde werkplek. De barrière om de eigen 

discipline technische raad te vragen, wordt kleiner geacht dan de barrière om bij een andere discipline 

raad te vragen met betrekking tot een afstemmingsprobleem. 

Capaciteit 

Als DGW&T een projectopgave ontvangt, moet deze grondig worden geanalyseerd door de HID en de 

projectleider waarna wordt bepaald of het project complex is of niet. De R/C-matrix kan als hulpmiddel 

worden gebruikt bij het vaststellen van de mate van de complexiteit [zie hoofdstuk 3). Binnen de 

aandachtsgebieden organisatie en techniek zijn de aspecten 'grootte' en 'aantal disciplines' het 

belangrijkste in relatie tot het ontstaan van afstemmingsproblemen. 

Indien het project complex is, wordt in samenspraak met een voorbereidingscoördinator (VC) een Plan 

van Aanpak (PvA) opgesteld door de projectleider. Het doel is een overzicht te krijgen van het 

projectverloop en welke medewerkers wanneer in de loop van het project betrokken zullen zijn. De 

keuze voor projectmedewerkers moet niet alleen worden gemaakt op basis van beschikbaarheid, maar 

vooral op basis van competenties waar behoefte aan is voor het project. 

Vervolgens wordt tijdens een Project Startup (PSU) het Plan van Aanpak en daarmee het project 

uitgebreid behandeld [Honert, 1995]. Tijdens deze PSU kunnen de toekomstige projectmedewerkers, 

waaronder ook medewerkers van relevante niet-technische afdelingen, kennis nemen van het project en 

eventuele aandachtspunten naar voren brengen. Op deze manier wordt betrokkenheid en een beter 

inzicht in het project gecreêerd en worden medewerkers gestimuleerd om zich voor te bereiden op hun 

toekomstige takenpakket Tijdens deze vergadering wordt ook de bezetting van de Projectafdeling 

gedurende het proces bepaald. 

De projectleider heeft gedurende het hele proces een vaste plaats in de Projectafdeling. Vanaf het 

opstellen van het PvA is de voorbereidingscoördinator betrokken bij het project [zie figuur 5.5]. Hij is de 

rechterhand van de projectleider en neemt vooral de taak van informatiecoördinator [zie Competenties) 

op zich. Hij ontlast hierdoor het takenpakket van de projectleider. 

Figuur 5.5: Betrokkenheid PL en VC 
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Vanaf de PSU krijgen de vakspecialisten een plaats in de Projectafdeling. Wanneer welke specialisten 

binnen de Projectafdeling worden geplaatst, is afhankelijk van de complexiteit en de benodigde 

competenties. Voor de ideale situatie wordt echter gesteld dat het aantal medewerkers binnen de 

Projectafdeling gelijk is aan het aantal betrokken disciplines. De genoemde vakspecialisten zijn niet de 

sectiehoofden. Aangezien voor de niet-complexe projecten wordt gewerkt volgens de functionele matrix, 

behouden de sectiehoofden hier hun huidige functie met de daarbij behorende verantwoordelijkheden 

[zie Competenties]. Tijdens het project kunnen de teamleden ook gedeeltelijk betrokken zijn bij andere 

niet-complexe projecten. De primaire werkplek blijft echter binnen de Projectafdeling bestaan. Tijdens 

het DO neemt de bouwprocesmanager plaats in de Projectafdeling en neemt gedurende het DO 

geleidelijk de taken van de voorbereidingscoördinator over [zie figuur 5.6). De bouwprocesmanager kan 

nu zijn uitvoeringskennis inbrengen in het ontwerp en zo uitvoeringsproblemen voorzien. 
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Figuur 5.6: Betrokkenheid teamleden u~ verschillende disciplines. 

uitvoering 

De specialisten bezitten gedelegeerde verantwoordelijkheden met betrekking tot vakinhoudelijke 

aspecten vanuit hun sectiehoofden. Zij zijn daardoor zelf verantwoordelijk voor het inbrengen van 

technische kennis op hun vakgebied en voor het leveren van de gevraagde kwaliteit. Gedurende de DO

fase en de bestekfase neemt de benodigde tekencapaciteit sterk toe. De extra benodigde tekenaars 

nemen geen plaats in de Projectafdeling vanwege de beperkte impact die de Projectafdeling nastreeft 

met betrekking tot ruimtegebruik en veranderingen. 

Na de bestekfase gaan de specialisten van de Projectafdeling terug naar hun eigen sectie. De 

projectleider en de bouwprocesmanager behouden hun plaats binnen de Projectafdeling [zie figuur 5. 7) 

tot na de oplevering van het project. Na afronding van het project wordt de afdeling ontbonden en 

worden de archieven verplaatst. 

Figuur 5.7: Betrokkenheid PL en BPR 
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§ 5.5.3 Systemen 

Systemen moeten flexibel toepasbaar zijn aangezien de bezetting van de Projectafdeling verandert in 

de tijd. Onder deze systemen worden naast de gebruikelijke !CT-toepassingen ook 

telefoonaansluitingen, ruimte-indelingen en archiefsystemen verstaan. ProjectWise is een geschikt I CT

middel om tekeningverkeer te beheersen en afstemmingsproblemen te voorkomen. De organisatie moet 

dit middel goed implementeren en overschakelen naar één systeem. Pas dan kan optimaal gebruik 

worden gemaakt van het middel. 

§ 5.5.4 Competenties 

Het fysiek samenwerken in multidisciplinaire teams vergt andere competenties dan het werken in 

monodisciplinaire teams. Naast de vakinhoudelijke competenties moet de organisatie aandacht 

besteden aan de bovenvakinhoudelijke competenties. Zoals onder Structuur beschreven, worden de 

verantwoordelijkheden binnen het project anders verdeeld dan voorheen. De volgende veranderingen in 

competenties worden doorgevoerd: 

Projectleider 

In de nieuwe situatie is de projectleider het hoofd van de Projectafdeling en heeft meer 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden dan voorheen. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor het 

uiteindelijke project. Van de GOTIK-aspecten (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) Is de 

projectleider hoofdverantwoordelijk voor de drie eerste: Geld, Organisatie en Tijd. Daarnaast is de 

projectleider verantwoordelijk voor de balans tussen Geld, Tijd en Kwaliteit. Omdat zijn rol daarmee 

verandert, moeten zijn bovenvakinhoudelijke competenties aan de nieuwe situatie worden aangepast 

Zijn werksituatie verandert, doordat hij fysiek samenwerkt met de medewerkers uit de verschillende 

disciplines. Bovendien moet hij vertrouwen hebben in deze specialisten, omdat zij nu de vakinhoudelijke 

verantwoordelijkheid dragen. 

Sectiehoofd 

Het sectiehoofd moet een deel van zijn huidige verantwoordelijkheden delegeren aan de persoon van 

zijn sectie in de Projectafdeling. De verantwoordelijkheid van het sectiehoofd ligt in het voorzien van het 

project van competente medewerkers. Hijzelf zit niet in de Projectafdeling. Daardoor verandert zijn 

positie en relatie tot zijn 'uitgezonden' medewerker. Het sectiehoofd krijgt een coachende rol en steunt 

hem op vakinhoudelijk niveau. Hij is de kwaliteitsmanager en blijft de eindverantwoordelijke voor een 

inhoudelijk sterke sectie. 

Voorbereidingscoördinator 

De voorbereidingscoördinator is de informatiecoördinator, wat betekent dat hij de beheerder is van 

zowel papieren als digitale informatie. Hij heeft een vaste plek in de Projectafdeling en steunt de 

projectleider met het plannen en coördineren van het werk tot aan de bestekfase. Omdat hij met allerlei 

informatie omgaat en omdat omgaan met specialisten uit verschillende disciplines tot zijn werkgebied 

hoort, dient hij multidisciplinair onderlegd te zijn en goede communicatievaardigheden te hebben. 
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Bouwprocesmanager 

De bouwprocesmanager krijgt een vaste werkplek in de Projectafdeling vanaf DO. Gedurende deze fase 

worden de werkzaamheden van de voorbereidingscoördinator overgedragen aan de 

bouwprocesmanager. Hij neemt het informatiebeheer over en hij moet een goede afstemming tussen de 

disciplines bereiken. Het grote voordeel van het betrekken van de bouwprocesmanager al vanaf DO is 

dat hij dan al vroeg in het proces zijn uitvoeringskennis in kan brengen en daardoor de uitvoering goed 

kan voorbereiden. Zijn competenties moeten zo worden ontwikkeld dat hij op een waardevolle manier 

ook kennis kan inbrengen bij het ontwerpen van details. Op deze manier kunnen uitvoeringsfouten 

worden voorkomen. Verder steunt hij de projectleider in de bestekfase en de uitvoering op dezelfde 

wijze als de voorbereidingscoördinator eerder in het proces heeft gedaan. 

Team 

De verantwoordelijkheden worden lager in de organisatie geplaatst. Dit betekent dat de teamleden 

gedelegeerde verantwoordelijkheid voor hun vakgebied dragen. Zij zijn dus zelf verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van de eigen inbreng (de K van GOTIK). Bij vakinhoudelijke aandachtspunten kunnen zij hun 

eigen discipline raadplegen. De sectie fungeert als technische vraagbaak. Binnen de hybride matrix 

bestaan de secties nog steeds en kunnen een goed hulpmiddel zijn voor de teamleden. 

Aangezien de specialisten van verschillende secties fysiek bij elkaar zitten in een Projectafdeling, 

worden de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de teamleden bij het project groter dan 

voorheen. De waarborging van de technische kwaliteit ligt bij het multidisciplinair werkende team en de 

teamleden moeten verantwoordelijkheid hiervoor leren nemen. Daarnaast scheppen competenties als 

communicatievaardigheden, presentatie - en vergadertechnieken, probleemanalyse, empathie en 

zelfinzicht een goede basis voor een gezamenlijke teamspirit 

§ 5.5.5 Personeelsmanagement 

Zoals beschreven, vergt de Projectafdeling meer dan alleen vakinhoudelijke competenties. Om hier 

goed mee om te gaan, zal het stafbureau Personeel & Organisatie (P&O) een competentiescan moeten 

uitvoeren om vast te kunnen stellen welke competenties binnen de organisatie aanwezig zijn. De 

sectiehoofden en de projectleiders kunnen de gewenste 'team'-competenties in beeld brengen door een 

competentieprofiel voor het bedrijf op te stellen. Dit kan gebeuren met hulp van een extern 

adviesbureau. Er kan een afstemming plaats vinden tussen aanwezige en gewenste competenties en 

P&O kan het trainings- en opleidingsprogramma hierop aanpassen. Dit programma geldt uiteindelijk 

voor alle werknemers, ook voor het management. 

Zoals in Stijl en Structuur beschreven, verandert met name de rol van het lijnmanagement. Naast de 

lijnmanagers moeten ook de overige medewerkers hun bovenvakinhoudelijke competenties ontwikkelen 

om effectief in hun werk te kunnen zijn [Robbins, 2003]. Puur technisch inhoudelijke competenties zijn 

niet genoeg. Medewerkers kunnen motiveren, conflicten in een team kunnen oplossen en goed kunnen 

omgaan met mensen uit verschillende disciplines en achtergronden zijn enige competenties die een 

manager kunnen helpen om het maximale uit een team te halen. Daarom is het aan te bevelen om 

competentiemanagement te implementeren door middel van bijvoorbeeld een competentiescan en een 

competentieprofiel [Wortmann, 2002]. 
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§ 5.5.6 Stijl 

In de hybride matrix wordt aan twee typen projecten gewerkt met ieder een eigen verdeling van 

verantwoordelijkheden: 

Voor de niet-complexe projecten ligt de verantwoordelijkheid bij de sectiehoofden en is de 

functie leidend. 

• Voor de complexe projecten ligt de verantwoordelijkheid bij de projectleider en is het project 

leidend. 

§ 5.5.7 Cultuur 

Er moet een teamworkgerichte cultuur ontstaan die door de hele organisatie wordt gedragen. Van 

directie tot aan operationeel niveau moet de cultuur impliciet uitdragen waar DGW&T voor staat 

DGW&T als multidisciplinaire organisatie met als doelgroep de krijgsmachtdelen. Om flexibel in te 

kunnen spelen op het variërende projectaanbod, zowel complexe als niet-complexe projecten, dient de 

cultuur deze flexibiliteit uit te dragen. Goed functionerende teams vormen de basis voor het slagen van 

een project en deze voelen zich hier ook voor verantwoordelijk. 

§ 5.5.8 Financiële consequenties 

Het implementeren van een Projectafdeling heeft financiële consequenties op twee gebieden: 

Herindeling bedrijfsruimte: omdat op projectbasis een beslissing wordt genomen voor een 

Projectafdeling heeft dit consequenties voor de indeling van de ruimten. Hier gaan 

'herinrichtingskosten' mee gepaard, maar deze zijn minimaal omdat het alleen herindeling en 

geen extra ruimte betreft. 

Competentiemanagement P&O zal samen met een extern adviesbureau een competentiescan 

plaats laten vinden. De benodigde trainingen en opleidingen kosten ook geld. Maar deze 

geldstroom vindt doorgaans ook plaats in een regulier opleidingsprogramma. 

Er is tevens sprake van een positieve financiële uitkomst: door de reductie van afstemmingsproblemen 

is een reductie van faalkosten te verwachten. De directere communicatie en minder dubbelwerk moeten 

tijdswinst opleveren, wat zich ook vertaalt in een reductie van kosten. 

§ 5.6 Conclusies en aanbevelingen 

In het algemeen 'kan worden gezegd dat de Projectafdeling voldoet aan de randvoorwaarde dat DGW& T 

zowel complexe als niet-complexe projecten uit moet kunnen voeren. De speerpunten van de 

Projectafdeling worden kort toegelicht 

Ruimte voor een dynamische projectenportefeuille 

De hybride matrixorganisatie functioneert optimaal voor de uitvoering van zowel complexe als niet

complexe projecten. De Projectafdeling kan flexibel omgaan met de capaciteitsbehoefte aan personeel 

en middelen. Indien projectmedewerkers niet volledig worden ingezet voor een project, kunnen zij vanuit 

de Projectafdeling werkzaamheden aan andere projecten verrichten. 
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Inzet van de kracht van informele communicatie verbetert het afstemmingsproces 

Doordat vakspecialisten fysiek bij elkaar zitten wordt informele projectgerichte communicatie 

gestimuleerd. Zowel verbale als non-verbale communicatie spelen hierbij een rol. 

Project ruimtelijk identificeerbaar 

De Projectafdeling heeft een ruimte binnen de organisatie van DGW&T. Binnen de Projectafdeling is 

een centraal projectarchief aanwezig waarin alle projectinformatie wordt opgeslagen. Aangezien het 

project ruimtelijk identificeerbaar is binnen de organisatie wordt de communicatie- en informatiebarrière 

voor zowel projectmedewerkers als overige medewerkers geminimaliseerd. 

Vakinhoudelijke kwaliteit blijft door matrix intact 

Bij eventuele technische problemen kunnen vakspecialisten altijd bij hun sectie terecht. De secties 

functioneren voor de Projectafdeling als technische vraagbaak. De verantwoordelijkheid voor een 

inhoudelijk sterke sectie blijft liggen bij de sectiehoofden. 

Gedelegeerde verantwoordelijkheid vergroot betrokkenheid 

Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het leveren van de gevraagde kwaliteit, wat bijdraagt aan 

de betrokkenheid van de medewerkers bij het project. De kernteamleden zijn verantwoordelijk voor 

kwaliteit van het complexe projecten. De voorbereidingscoördinator en de bouwprocesmanager zijn 

daarbij verantwoordelijk voor de coördinatie van de interdisciplinaire projectinformatie waardoor zij de 

projectleider ontlasten. Deze gedelegeerde verantwoordelijkheden vragen om een andere rol van de 

medewerkers binnen de organisatie. 

Competentiemanagement verbetert bet proces 

Competentiemanagement is een belangrijke factor bij het bepalen van rollen en voor het aanreiken van 

mogelijkheden voor de verbetering van de invulling van deze rollen. Door bij de teamsamenstelling meer 

aandacht te besteden aan de bovenvakinhoudelijke competenties kan het team beter functioneren en 

zullen afstemmingsproblemen minder voorkomen. 

Er moet veel tijd worden besteed aan het uitvoeren van een competentiescan en het opstellen van 

competentieprofielen. Het inschakelen van een adviesbureau is een geschikte optie. 

Invloed op ruimte minimaal 

De Projectafdeling vereist geen ingrijpende veranderingen in de huidige kantoorinrichting. Het kantoor 

van DGW&T beschikt reeds over een open karakter en makkelijk in te delen verdiepingen door de open 

structuur. De kosten van de projectafdeling zijn daardoor minimaal aangezien het om een herinrichting 

gaat en niet om een compleet nieuwe verdieping 

Bij het realiseren van de projectafdeling bevelen wij een aantal punten aan waar DGW&T rekening mee 

kan houden: 
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Functie voorbereidingscoördinator 

Op basis van ervaringen met deze functie binnen de totale DGW&T-organisatie kan DGW&T Zuid een 

functieomschrijving opstellen en geschikte medewerkers aantrekken voor de functie. 

Competentieprofielen 

DGW&T kan samen met een adviesbureau competentieprofielen opstellen. Deze profielen moeten dan 

worden geïmplementeerd in de huidige personeelssystemen. 

Spanningsveld 

Bij het inrichten van de projectafdeling kan een spanningsveld ontstaan tussen de sectiehoofden en de 

projectleider. Van belang is dat dit een gezond spanningsveld is, waar algemeen belang en 

samenwerking zwaarder wegen dan competitie tussen de personen. Deze situaties worden beheerst 

door het hoofd Ingenieursdiensten en het competentie-systeem. 

Kantoorconcept 

Informele communicatie binnen multidisciplinaire teams vormt een randvoorwaarde tot het voorkomen 

van afstemmingsproblemen en miscommunicatie. Daarom is het aan te bevelen om de mogelijkheden 

van andere kantoorconcepten te onderzoeken en eventuele implementatie te overwegen. 

Testproject 

Bij de implementatie van de eerste Projectafdeling is eero ,dstproject gewenst. De uitvoering van dit 

project moet continu worden bewaakt en geëvalueerd. De bevindingen van de Projectafdeling kunnen 

worden gespiegeld aan het werken in de huidige situatie of aan de situatie van vaste projectteams, 

zoals bij DGW& T West. 
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Hoofdstuk 6 Programma van Eisen 

Een programma van eisen (PvE) dient volgens deNEN-norm 2658 [NEN, 1993] als startpunt voor het 

ontwerpen en het evalueren van bouwprojecten. De ontwerpen worden ook aan het PvE getoetst tot het 

bestek deze functie overneemt. Dit houdt in dat het PvE vanaf de initiatiefase tot en met de uitvoering 

wordt ontwikkeld en bijgehouden. Het PvE dient ook als informatievoorziening over de 

huisvestingsbehoefte. Volgens de bovengenoemde norm moet een PvE tenminste de randvoorwaarden, 

karakteristiek van de te huisvesten doelgroep(en) en de eisen aan het object bevatten. Het PvE is het 

hulpmiddel bij uitstek om de objectkwaliteit vast te leggen [Maas, 2003]. Binnen Defensie zullen in de 

nabije toekomst verschillende reorganisaties plaatsvinden. Zo zal DGW&T de PvE's moeten opstellen, 

beheren en beheersen. Dit wordt een nieuwe taak voor DGW&T. 

§ 6.1 Aanleiding 

In de eerste onderzoeksperiode is aan het licht gekomen dat zich bij het opstellen, beheren en 

beheersen van de diverse PvE's problemen hebben voorgedaan. Er werd met relatief starre 

documenten binnen een dynamische omgeving gewerkt. Hierdoor kon niet altijd snel en adequaat 

worden gereageerd op veranderingen in de omgeving. In sommige gevallen, wanneer een standaard 

gebouw moet worden gemaakt, kan een standaard document handig zijn. In een innovatief project ligt 

het meer voor de hand bepaalde opties open te houden. Ook waren de programma- en ontwerpfasen 

strak gescheiden. Dit gaat ten koste van de snelheid en flexibiliteit. Tevens zijn de PvE's al in een 

redelijk vroeg stadium vrij gedetailleerd. Hierdoor worden soms al keuzes gemaakt die eigenlijk nog 

uitgesteld zouden kunnen worden. Als er later nog betere opties komen, zijn deze nog lastig te 

implementeren. Vooral met getallen uit de normenhandboeken kan dan soepeler worden 

omgesprongen. Soms worden bewust minder optimale keuzes gemaakt vanwege het handboek. De 

tweede fase heeft zich daarom gericht op het onderzoeken van ontwikkelende PvE's om op een snelle 

en gepaste manier op veranderingen te kunnen inspelen. De literatuurstudie en interviews met 

verschillende deskundigen op het gebied van het opstellen, beheren en beheersen van PvE's dienen als 

startpunt voor de derde onderzoeksperiode. 

§ 6.1.1 Probleemstelling 

DGW&T gebruikt in een vroeg stadium gedetailleerd uitgewerkte PvE's die in de loop van het 

bouwproces nauwelijks worden aangepast. Het is de vraag of dit de beste aanpak is voor de 

dynamische organisatie die Defensie is om snel en adequaat op veranderingen in te kunnen spelen. 

§ 6.1.2 Doelstelling 

Het doel van het onderzoek is het voor DGW&T opleveren van een instrument bestaande uit een 

raamwerk en projectprocedure voor het opzetten, beheren en beheersen van PvE's voor de 

afzonderlijke onderdelen van Defensie. 
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§ 6.1.3 Afbakening 

Het PvE kent vele aspecten die niet allemaal zullen worden behandeld. Zo kan het PvE worden gebruikt 

als contractstuk bij de aanbesteding. In hoofdstuk 3 over contracteringsstrategie werd reeds dieper 

ingegaan op het aspect aanbesteding. Het PvE kan ook gebruikt worden als toetsingsinstrument. Deze 

vorm van evaluatie wordt niet meegenomen. Evaluatie komt aan de orde in hoofdstuk 4. Het PvE kan 

een basis zijn voor een investerings- en exploitatieraming. Dit is geen focus van het onderzoek, maar 

het speelt wel op de achtergrond mee. In dit verslag fungeert het PvE als spiegel voor de opdrachtgever 

en meer nog als een communicatiemiddel tussen opdrachtgever en ontwerpende partij. 

§ 6.2 Huidige situatie DGW&T 

In de huidige praktijk werkt DGW&T voor verschillende partijen binnen Defensie. Voor verschillende 

opdrachtgevers werkt men op verschillende manieren. Hieronder staat op grove wijze aangegeven hoe 

de verhoudingen bij verschillende opdrachtgevers liggen. Dit geeft normaal gesproken geen probleem, 

omdat DGW&T zijn opdrachtgevers erg goed kent. 

Over het algemeen is er grote variëteit in de kwaliteit, kwantiteit en inhoud van de verschillende PvE's. 

DGW&T zou wel graag een eenduidigere aanpak zien. Dit zou vooral de kwaliteit ten goede komen. In 

deze aanpak zouden DGW&T en de gebruiker in een vroeg stadium rond de tafel gaan zitten, want 

DGW&T wil graag de functionele processen en relaties kennen. Technische specificaties kan DGW&T 

zelf invullen. Ze hebben zelf veel technische kennis in huis, dus als de normen waaraan moet worden 

voldaan bekend zijn, kan men zorgen dat het ontwerp daaraan voldoet 

DGW&T 

Figuur 6.1: Organisatiestructuur bij KL als 
opdrachtgever 

Bron: Interview Heerland en Both, 2004 

~ 

Figuur 6.2: Organisatiestructuur bij Klu als 
opdrachtgever 

Bron: Interview Heerland en Both, 2004 

In veel gevallen is de Koninklijke Landmacht (KL) de 

opdrachtgever van DGW& T [zie figuur 6.1]. Indien de KL 

voor de gebruiker, in het geval van het project Strijpse 

Kampen OTCRij, een opdracht uitbesteedt, stellen zij in 

overleg met de gebruiker een PvE op. Dat wordt dan als 

opdracht aan DGW&T gegeven. leder contact tussen 

gebruiker en DGW&T wordt voormeden om extra wensen 

en dus, in de ogen van de KL, extra kosten te voorkomen. 

Deze contacten legt DGW&T dan vaak informeel buiten de 

organisatiestructuur om. 

Wanneer de Koninklijke Luchtmacht (KLu) de 

opdrachtgever is, komt het PvE iets meer tot stand volgens 

het ideale beeld van DGW&T [zie figuur 6.2]. In ieder geval 

is daar sprake van overleg tussen DGW&T en de 

gebruiker. In deze relatie is ook meer ruimte voor 

suggesties van de kant van de ontwerpers van DGW&T. 

Dit kan bijvoorbeeld gaan om een nieuwe techniek of een 

goed ontwerpidee. In het ideale geval wordt het PvE 

gezamenlijk zo ver uit gewerkt dat er eigenlijk al sprake is 

van een VO. 
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Figuur 6.3: Organisatiestructuur bij de 
NAVO als opdrachtgever 

Bron: Interview Heerland en Both. 2004 

§ 6.3 Literatuur PvE 

Ongeveer 10% van de opdrachten voert DGW&T Zuid uit 

voor de NAVO [zie figuur 6.3]. In deze gevallen voert 

DGW&T een massastudie uit naar de haalbaarheid en 

wensen. Dit wordt in Brussel besproken en via Den Haag 

krijgt DGW&T de opdracht met een PvE, gebaseerd op de 

eigen studie. 

Om te komen tot een instrument waarmee DGW&T PvE's op kan stellen op een manier die bij de 

organisatie van DGW&T en bij de opdrachtgevers binnen Defensie past, zijn verschillende bronnen 

bestudeerd. Van enkele, die ook bij het ontwikkelde instrument zijn gebruikt, volgt hieronder een korte 

beschrijving. 

§ 6.3.1 Stichting Bouwresearch 

De Stichting Bouwresearch (SBR) ondersteunt de bouwnijverheid bij het voorkomen en het oplossen 

van knelpunten bij toepassing van nieuwe inzichten en ontwikkelingen gericht op verbetering van 

kwaliteit, productiviteit, arbeidsomstandigheden en zorg voor de werkgelegenheid. In het kader van het 

onderzoek zijn de documenten 'Bouwstenen voor het PvE' [Wijk, SBR, 1998] en 'Programma van Eisen, 

instrument voor kwaliteitsbeheersing' (Spekkink, SBR, 1996] bestudeerd. Deze documenten helpen de 

opdrachtgever en/of gebruikers van met name utiliteitsbouw, om aan de aanbiedende partij met het PvE 

duidelijk te maken wat zij precies willen en welke prestaties zij van hun huisvesting verlangen. 

programma 
ontwikkeling 

plan· 
ontwikkeling 

Fase 1: Initiatiel 

1.1 1.2 1.3 
lnlt1attll Haalbaar- ProJect-

1\eldssb.ldle dtnnltle 

Fase 2: Ontwerp 

'·' 

Figuur 6.4: Model voor het stapsgewijs ontwikkelen van het PvE 

Bron: Spekkink, SBR, 1996 

Fase 3: uitwerking 

l.l ...... i 
i 
I 

I 
I 

I 
_ _j_ 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 

Volgens de SBR is het PvE een document dat het ontwerpproces stuurt. Het PvE mag niet worden 

beschouwd als een eenmalig vragenlijstje vooraf, maar als een document dat zich volgens de principes 

van projectmatig werken fasegewijs ontwikkeld van grof naar fijn [Wijnen, 2001]. 

·51· 



:A,Ul ·-, 
ll.l..l.l!U Project Strijpse Kampen /~\ 
==~----------~~~~--------u~~--

Deze ontwikkeling vindt plaats in wisselwerking met het ontwerp waarbij het PvE steeds een stap 

voorloopt op de ontwerpontwikkeling [zie figuur 6.4]. 

§ 6.3.2 Bouwprocesleer 

Een PvE kan worden opgedeeld in drie soorten programma's: functionele, ruimtelijke en technische 

[Maas, 2003]. Daarnaast wordt een indeling voorgesteld in de volgende hoofdstukken: te huisvesten 

processen, randvoorwaarden, locatie, gebouw, ruimten en techniek. Aan welk programma welke 

informatie bijdraagt, is te zien in de volgende informatiematrix [zie figuur 6.5]: 

Figuur 6.5: Informatiematrix PvE's 

Bron: Maas, 2003 

§ 6.3.3 Stichting Real Estate Norm Nederland 

De Real Estale Norm (REN) is een meetmethode die de kwaliteit van vastgoed bespreekbaar maakt 

aan de hand van een lijst van zo volledig mogelijk gekozen definities [Stevens, REN, 1993]. Het is een 

middel voor communicatie over locaties, percelen en gebouwen en een hulpmiddel om een analyse te 

maken van het bedrijfsgebouwenbezit Met behulp van de REN kan tevens gerichter worden nagedacht 

over de eisen die men aan huisvesting stelt. Deze drieledigheid is de reden waarom binnen het 

onderzoek aandacht is geschonken aan de REN. 

Bij huisvesting en ook bij het opstellen van PvE's zijn zowel de kwantiteit, de kwaliteit, de kosten als de 

tijd van groot belang. De REN spitst zich toe op het onderdeel kwaliteit en gaat uit van de 

prestatiegedachte. Hoe zal de (toekomstige) huisvesting presteren? Welke kwaliteit is te verwachten? 

De kwaliteit van huisvesting kan in drie componenten worden opgesplitst: de functionele kwaliteit 

(doelmatigheid), de architectonische kwaliteit (beeldverwachting) en de technische kwaliteit 

(instandhouding van de prestaties). De REN richt zich vooralsnog alleen op de functionele kwaliteit van 

zowel locaties, percelen als gebouwen. Hij doet dit aan de hand van drie hoofdfuncties: gebruik, comfort 

en veiligheid, die terug te vinden zijn in de REN-index. 

§ 6.3.4 Kwaliteit Management Systeem 

Het Kwaliteit Management Systeem (KMS) komt voort uit een vergelijking van drie modellen: het SBR

rapport 258, de NEN 2658 en de REN [Stolk, 1998]. Vanuit deze vergelijking, een grondige analyse van 

de huidige werkwijze en interviews met betrokken partijen is gekomen tot eisen en wensen voor het 

nieuw te ontwikkelen KMS [zie figuur 6.6]. 
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bulten 
Programma van Eisen 

Figuur 6.6: Raamwerk KMS 

Bron: Stolk, 1996 

Programma van Eisen 

Bij het ontwikkelend PvE-systeem zijn twee soorten van flexibiliteit te onderscheiden. 

• De flexibiliteit van het systeem binnen het project: het systeem is dynamisch en moet op juiste 

en snelle wijze inspelen op wijzigende eisen en wensen van de opdrachtgever. 

De flexibiliteit van het systeem in de tijd: het systeem moet voortdurend bijgesteld worden om 

een zo compleet mogelijk en kwalitatief zo goed mogelijk document te bekomen. 

Een eenduidige opbouw van PvE's bevordert de herkenbaarheid en duidelijkheid van het document. 

Een PvE kan dan komen te bestaan uit de volgende hoofdstukken: 

inleiding 

• organisatie 

functionele kwaliteit 

ruimtelijke kwaliteit 

technische kwaliteit 

planning bouwproces 

investeringskostenraming 

§ 6.3.5 Systems Engineering 

Systems Engineering is een multidisciplinaire en integrale benadering voor het ontwikkelen van 

producten of processen. Alles wordt bekeken vanuit het perspectief van het totale systeem en het 

belang van alle aspecten wordt zorgvuldig afgewogen. Deze integrale en gestructureerde aanpak voor 

het realiseren van succesvolle systemen werd oorspronkelijk ontwikkeld en toegepast bij Defensie en in 

de luchtvaartindustrie, met name in de Verenigde Staten. Nu wordt een aangepaste versie ook 

toegepast bij complexe bouwprojecten [ Department of Defense, 2001 ]. 

De benadering richt zich op het vroegtijdig definiëren van de behoefte van klanten en de benodigde 

functionaliteit, het documenteren van eisen, de samenstelling van het ontwerp en de validatie van het 

systeem. Daarbij wordt rekening gehouden met de gehele levenscyclus. Systems Engineering integreert 

alle disciplines en specialismen in een multidisciplinaire aanpak en past een gestructureerd 

ontwikkelingsproces toe: van concept, via productie, tot en met operationeel gebruik. Daarbij wordt 

zowel rekening gehouden met de commerciële als technische behoeften van de klanten met als doel het 

leveren van een kwaliteitsproduct dat aan de eisen voldoet [http://www.incose.nllse.htm]. 
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§ 6.3.6 Prince2 

Wanneer het opstellen van een PvE als een project op zich wordt beschouwd, kan hiervoor een 

projectmanagementmethode worden gebruikt. Een bekende projectmanagementmethode is Prince2 

[Hedeman, 2000]. Prince2 (PRojects IN Controlled Environments) is een flexibele, procesgeoriënteerde 

methode met een gedefinieerde organisatiestructuur voor het projectmanagementteam om via een op 

producten gebaseerde benadering van planning te komen tot een succesvol verloop van het project. 

Hierbij wordt het project opgedeeld in beheersbare en controleerbare fasen. 

Het in dit onderzoek ontwikkelde instrument is grotendeels op Prince2 gebaseerd. In de 

instrumentbeschrijving zal dan ook verder op de inrichting van deze methode worden ingegaan. 

§ 6.4 Model 

Een gebouw is een middel om een bepaald proces uit te kunnen voeren. Bij Defensie kan het gaan om 

het huisvesten van manschappen, het uitoefenen van kantoorfuncties of het doen van oefeningen. Het 

is goed te bedenken dat het gebouw niet een doel op zich is, maar slechts de functie heeft mensen bij 

hun taken te ondersteunen en beschermen tegen weersinvloeden. Dit betekent dat het uitgangspunt 

van het PvE hoort te bestaan uit een beschrijving van de processen die moeten worden gefaciliteerd. 

§ 6.4.1 Input voor model 

Het PvE is een communicatiemiddel tussen opdrachtgever en de ontwerpende partij. Opdat de 

ontwerpende partij een duidelijk beeld krijgt van de eisen van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever 

eerst zelf goed inzicht moeten krijgen in de processen waarvoor hij huisvesting zoekt. Hij denkt daarbij 

niet meteen in oplossingen. Dat laat hij over aan de ontwerpende partij. 

Aan het begin van de opdracht worden de eisen zo globaal mogelijk geformuleerd. Alleen wat echt 

nodig is om het ontwerpen te starten, wordt beschreven. Gegevens die voor de architect nog niet van 

belang zijn, kunnen later worden ingevuld. Vanaf het begin wordt er wel een budget vastgesteld. Latere 

detailleringen moeten steeds binnen het budget blijven. Zodra de ontwerpers met een ontwerp komen, 

kan de opdrachtgever met meer gedetailleerde eisen komen. In reactie op het ontwerp of door 

veranderingen in de organisatie kan dit andere eisen opleveren dan anders in het begin zouden zijn 

geformuleerd. 

Het model dat wordt gepresenteerd, probeert DGW&T te begeleiden bij het ontwikkelend opstellen van 

een PvE. Het beheren en beheersen is in de ontwerpfase geïntegreerd. Dat het PvE zich ontwikkelt, 

impliceert het beheer van het PvE. Met veranderende wensen, kan meteen rekening worden gehouden. 

Het beheer is van groot belang bij een ontwikkelend PvE, het is immers verleidelijk steeds bij het 

invullen van de details te kiezen voor de mooiste optie. Het is aan de projectmanager om in de gaten te 

houden dat alle keuzes binnen het budget, de gewenste kwaliteit en het tijdplan blijven. 

Wanneer er extra eisen ontstaan, moet uiteraard ook extra budget worden vrijgemaakt en/of extra tijd 

worden ingeruimd, danwel op kwaliteit worden ingeleverd. 

Ten eerste moet worden gekeken naar de locatie en de randvoorwaarden die deze stelt aan het 

bouwwerk. Hierbij moet men denken aan de bodem, de ligging en juridische aspecten als 

bestemmingsplan en vergunningen. Daarna moet aandacht worden besteed aan het gebouw, 
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vervolgens aan de werkplek. Tegelijkertijd vindt op alle bovengenoemde terreinen een ontwikkeling in 

mate van detail plaats. Er wordt begonnen met globale uitgangspunten, die worden vertaald in 

ruimtelijke eisen om tenslotte te worden vertaald naar technische eisen, ofwel prestatie-eisen. Het PvE 

wordt dus steeds verder aangevuld [zie figuur 6.7a]. Ter vergelijking is ook afgebeeld hoe het PvE 

momenteel wordt opgesteld [zie figuur 6.7b]. Er wordt begonnen vanuit een bijna compleet document, 

waaraan nog kleine aanpassingen worden gedaan voor de specifieke situatie. 

Uiteraard hoeft niet voor ieder project vanaf het nulpunt te worden gestart. Het wiel hoeft niet een 

tweede keer te worden uitgevonden. In het geval er zogenaamde referentieprojecten bestaan, kan 

gebruik worden gemaakt van de opgedane kennis in die projecten. Het is van belang dat aan specifieke 

Figuur 6.7a: Schematische voorstelling ontwikkelend PvE Figuur 6.7b: Schematische voorstelling huidige aanpak 

~ Legenda 

~ 
~ ... Technische eisen 

"" ~ - Ruimtelijke eisen 
~ 
~ - Functionele eisen 

Figuur 6.7c: Ontwikkelend PvE bij referentieproject 

onderwerpen iedere keer aandacht wordt besteed en dat ieder proces leidt tot een eenduidige opbouw 

van het PvE. Hierbij moeten beproefde oplossingen worden gewaardeerd, maar de flexibiliteit moet 

worden gekoesterd. Welke paragrafen van een referentiewerk onveranderd kunnen worden 

overgenomen en welke niet, zal in de praktijk moeten blijken. Er kan worden gedacht aan 

locatiespecifieke eigenschappen en veranderende wet- en regelgeving. Over het algemeen zal bij 

minder complexe projecten snel worden gekomen tot de invulling van de functionele en ruimtelijke eisen 

en zullen de technische eisen hierop redelijk snel volgen [zie figuur 6.7c]. 
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Wanneer een project complex is en dus doorgaans ook specifiek, is het verstandig altijd het 

ontwikkelend PvE te gebruiken, aangezien er vele onvoorziene ontwikkelingen te verwachten zijn. Eerst 

moet dan worden nagedacht over de wensen. Er blijft ruimte voor inzichten die later ontstaan. 

De definitie van een complex project is te vinden in hoofdstuk 3[zie pagina 17]. In het geval het project 

niet complex is, is in principe toch aan te raden een ontwikkelend PvE te gebruiken, zij het dat men 

stappen kan overslaan of samenvoegen en dat het geheel wel sneller zal gaan. Wanneer er eerder een 

soortgelijk niet-complex project is uitgevoerd met een ontwikkelend PvE, een referentieproject, kan men 

daarvan bepaalde onderdelen overnemen en andere onderdelen als checklist gebruiken. 

§ 6.4.2 Modelontwerp 

Inleiding 

In deze paragraaf wordt het voorgestelde model beschreven dat bestaat uit een projectprocedure en 

een raamwerk voor het opstellen, beheersen en beheren van een PvE [zie figuur 6.8]. De onderstaande 

projectprocedure is gebaseerd op de projectmanagementmethode Prince2 en beschrijft op welke wijze 

een organisatie van idee tot bestek kan komen [Hedeman, 2000]. Zodra er een huisvestingsvraag bij 

een organisatie is, moet het voor het verkrijgen van voldoende draagvlak voor alle partijen duidelijk zijn 

waarom het project noodzakelijk is en wat, wanneer, hoe en door wie moet worden opgeleverd. Daarbij 

dient tijdens het gehele project de focus te liggen bij het bestaansrecht van het project. 

Figuur 6.8: De Projectprocedure 

Bron: Hedeman, 2000 
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De risico's moeten hierbij ook goed worden beheerd. Door de taken en verantwoordelijkheden helder te 

definiëren, is de organisatiestructuur voor alle partijen duidelijk. Daarbij moet worden opgemerkt dat 

vanwege de beheersbaarheid van het project alleen aan de KL Staf wordt gerapporteerd als het vanuit 

managementoptiek noodzakelijk of wenselijk is, met andere woorden: management by exception. 

Projecten beginnen vaak te snel en er wordt vaak alleen gekeken naar wat er moet worden gedaan en 

niet of het volgens afspraken is gedaan. Daarom dienen de diverse fasen in het project een 

gecontroleerde start, midden en einde te hebben. Daarnaast behoren mechanismen te worden 

gehanteerd voor het beheren van mensen en middelen. Door de planning productgericht uit te voeren, 

is het mogelijk goede communicatie tussen alle betrokken partijen in het project te realiseren. Eventuele 

afwijkingen in het project moeten 'automatisch' door het management worden beheerst 

(wijzigingsbeheer). Tot slot is een goede communicatie essentieel voor het verkrijgen van draagvlak. 

[Hedeman, 2000] 

In de volgende subparagrafen zal figuur 6.8 per fase toegelicht worden. Om het geheel overzichtelijk te 

houden, zal eerst ingezoomd worden op de projectorganisatie, waarbij duidelijk gemaakt wordt wie de 

belangrijkste actoren zijn en op de documenten, waar het PvE met zijn raamwerk een onderdeel van is. 

Projectorganisatie 

In zowel grote als kleine projecten dient een aantal taken te worden vervuld. Bij kleine projecten kunnen 

door één persoon meerdere taken worden uitgevoerd. In een groot project kan het zijn dat een aantal 

van deze taken door verschillende personen gezamenlijk wordt vervuld. Door in de 

projectmanagementstructuur rollen te definiëren kan hier flexibel mee worden omgegaan. 

De Stuurgroep is verantwoordelijk voor de algehele aansturing en het management van het project. Zij 

dirigeert als het ware het project. De klant spreekt de Stuurgroep aan op het succes van het project en 

de Stuurgroep heeft de eindverantwoordelijkheid en de autoriteit over het project. In het project Strijpse 

Kampen is deze rol vervuld door het projectbureau. De Stuurgroep bestaat uit een 

Projectopdrachtgever, Seniorgebruiker en Seniorleverancier. Deze rollen worden in de volgende 

alinea's nader uitgelegd. 

De Projectopdrachtgever is de gedelegeerde opdrachtgever in het project en uiteindelijk 

verantwoordelijk voor het project tegenover de KL Staf. De opdrachtgever moet zeker stellen dat het 

project waarde voor zijn geld levert en dat de overige aspecten tijd, kwaliteit, informatie en 

communicatie beheerst worden. Daarbij dient hij rekening te houden met de belangen van de andere 

partijen in de Stuurgroep. In het geval van project Strijpse Kampen is deze rol vervuld door de 

projectofficier van de KL Staf. 

De Seniorgebruiker is er verantwoordelijk voor dat de eisen en wensen volledig en nauwkeurig worden 

opgesteld. Ook wordt gekeken of het eindresultaat geschikt is voor het doel. Tevens moet worden 

bijgehouden of de oplossing voorziet in de behoeften van de gebruikers binnen het kader van de 

Business Case. Gebruikers zijn zowel degenen die met de eindproducten hun doelstellingen dienen te 

realiseren, de eindgebruikers, als ook degenen die de eindproducten dagelijks bedienen en 

onderhouden. 
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De Seniorgebruiker heeft de bevoegdheid de mensen en middelen beschikbaar te stellen vanuit de 

gebruikersorganisatie voor de invulling van het project. Deze rol werd in het project Strijpse Kampen 

vervuld door het hoofd van het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (OTCRij). 

De Senierleverancier vertegenwoordigt de belangen van degenen die de eigenlijke projectresultaten 

ontwerpen, ontwikkelen, verwerven en implementeren. De Senierleverancier moet de bevoegdheid 

hebben om de benodigde middelen toe te zeggen of te verkrijgen. Binnen het project Strijpse Kampen 

werd deze rol vervuld door het hoofd van DGW&T Zuid. 

Documenten 

In het gehele procesverloop van idee via PvE en ontwerp tot bestek vervult een aantal documenten een 

belangrijke rol. Hierbij wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen procesmatige documenten 

zoals de Business Case, het Project-Initiatie-Document (PID), het Plan van Aanpak (PvA) en 

inhoudelijke documenten zoals het PvE, hel ontwerp en uiteindelijk het bestek. 

De Business Case geeft de zakelijke rechtvaardiging voor hel project weer. Een voortdurende toets van 

het project aan de Business Case tijdens het project garandeert dat het project gedurende de realisatie 

valide blijft voor de KL. De Business Case is samengesteld uit de achtergrond, de te realiseren 

doelstellingen, te realiseren voordelen voor de organisatie (exploitatiekosten en -<Jpbrengsten), een 

tijdsplanning en budgetraming en een kosten-batenanalyse. 

Het PID verzorgt de communicatie op hel hoogste niveau tussen de projectleider van DGW&T en de 

Stuurgroep. De Stuurgroep kan op zijn beurt het Bedrijfs- of Programmamanagement (KL Staf) hiervan 

op de hoogte stellen. Het PID definieert het project en geeft de basis voor het managen en het 

succesvol afronden van het project. Het vormt het startdocument voor een project en zal mee 

ontwikkelen met het project. Het PlO is samengesteld uit: de achtergrond (context en aanleiding van het 

project), de projectdefinitie {doelstellingen, scope, projectresultaten, afbakeningen, randvoorwaarden, 

relaties met andere projecten), aannames, initiêle Business Case, projectorganisatiestructuur 

(verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden), communicatieplan, afwijkingsprocedure, initiêle 

risicologboek, etc. 

Het PvA is het document dat de interne communicatie verzorgt binnen DGW&T. Het plan beschrijft in 

hoofdlijnen hoe, door wie, waarmee, wanneer en tegen welke kosten, mensen en middelen de 

doelstellingen van het project worden gerealiseerd. Het geeft voor de zakelijke rechtvaardiging de 

geplande projectkosten, de tijdsplanning en de op te leveren producten. Het PvA omvat ook het 

basisdocument waarop de voortgang en de projectkosten kunnen worden getoetst. Het PID bevat een 

samenvatting hiervan zodat deze zaken ook met de Stuurgroep kunnen worden besproken. Het PvA is 

samengesteld uit een planbeschrijving (scope), de projectvoorwaarden (bijvoorbeeld de keuze van een 

bouworganisatievorm [zie hoofdstuk 4]), externe afhankelijkheden, de projectplanning (tijdsplanning 

inclusief vergunningen die moeten worden aangevraagd, projectbudget inclusief eventuele subsidies 

en/of premies, benodigde mensen en middelen, aangevraagdeltoegewezen specifieke mensen en 

middelen, enz.). 

Tenslotte zijn er nog inhoudelijke documenten zoals het PvE en de ontwerptekeningen. Het PvE is geen 

eenmalige vragenlijst vooraf, maar een document dat rekening houdt met het voortschrijdend inzicht. 
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Het ontwikkelt zich in wisselwerking met het ontwerp fasegewijs van grof naar fijn, waarbij de PvE

ontwikkeling steeds een stap voorloopt op de ontwerpontwikkeling. Hieruit kan worden afgeleid dat het 

PvE het ontwerpproces stuurt. Deze stapsgewijze ontwikkeling doet de opdrachtgever nadenken over 

de vraag: 'Is dit wat we willen? Is dit wat we kunnen?' Daarnaast is de opdrachtgever niet altijd op de 

hoogte van wet- en regelgeving waarmee bij het ontwerpen en uitvoeren rekening moet worden 

gehouden. Het is aan de programmeurs om de opdrachtgever hierin bij te staan. 

Om niet te snel in oplossingen te denken, worden aanvankelijk in het PvE alleen die aspecten 

opgenomen die echt nodig zijn om te starten met ontwerpen. Hierbij moet worden gedacht aan 

bedrijfsprocessen, organisatiecultuur, organigram, relatieschema's, toekomstvisie, etc. Nadien zal 

steeds gedetailleerder antwoord worden gegeven op het gebied van functionele, ruimtelijke en 

technische kwaliteit. 

Niet alleen de PvE-ontwikkeling gebeurt van grof naar fijn, ook de opbouw van de inhoud van het PvE. 

De opdrachtgever wordt aangemaand eerst na te denken over de locatie en de omgeving, daarna over 

het gebouw en tot slot over de werkplek. Deze driedeling komt zowel terug bij de functionele als de 

ruimtelijke en technische kwaliteit. 

Hieronder wordt het raamwerk van het ontwikkelend PvE dat geïnspireerd is op het onderzoek van Stolk 

gepresenteerd [Stolk, 1998]. 

Management summary 

Inhoudsopgave 

1. Inleiding 

2. Organisatie 

2.1 Bedrijfsprocessen, activiteiten en kenmerken 

2.2 Organisatiecultuur en relaties (organigram en relatieschema) 

2.3 Afdelingen met functies en algemene functies/voorzieningen 

2.4 Aantal medewerkers en functiegroepen 

2.5 Toekomstvisie 

3. Functionele kwaliteit 

3.1 Locatie/omgeving 

3.1.1 Type omgeving (identiteit, belevingswaarde, imago) 

3.1.2 Bereikbaarheid 

3.1.3 Parkeer- en stallingsgelegenheden 

3.1.4 Uitbreidingsmogelijkheden 

3.1.5 Voorzieningen in de omgeving en op de locatie 

3.1.6 Hinder 

3. 1. 7 Veiligheid 

3.1.8 Cultuurwaarde 

3. 1. 9 Eigendomssituatie 

3.2 Gebouw 

3.2.1 Identiteit (herkenbaarheid, uitstraling, representativiteit) 

3.2.2 Verschijningsvorm (vormgeving, architectonische stijl) 
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3.2.3 Toegankelijkheid 

3.2.4 Flexibiliteit en uitbreidbaarheid 

3.2.5 Techniek 

3.2.6 Beveiliging 

3.2.7 Specifieke eisen en wensen tav algemene functies en voorzieningen 

3.3 Werkplek 

3.3.1 Identiteit (herkenbaarheid, uitstraling, representativiteit} 

3.3.2 Flexibiliteit en uitbreidbaarheid 

3.3.3 Standaard voorzieningen per werkplek 

3.3.4 Specifieke voorzieningen per werkplek 

3.3.5 Standaard inventaris per werkplek 

3.3.6 Bijzondere inventaris per werkplek 

4. Ruimtelijke kwaliteit 

4.1 Locatie (terrein} 

4.2 Gebouw 

4.3 Werkplek 

5. Technische kwaliteit 

5.1 Locatie (terrein} 

5. 1.1 Technische voorwaarden (eisen door de omgeving} 

5.1.2 Afwerking van het terrein 

5.2 Gebouw 

5.2.1 Algemene technische eisen 

5.2.2 Eisen conform de Elementenmethode 1991 

5.3 Werkplek 

6. Bijlagen 

Bijlage 1: Organigram bedrijf X 

Bijlage 2: Relatieschema bedrijf X 

Bijlage 3: Ruimtebehoefteberekeningen 

Voorproject 

Ruimtebehoefteberekening voor de locatie 

Ruimtebehoefteberekening voor het gebouw 

Ruimtebehoefteberekening voor de werkplekken 

In het Voorproject wordt het proces Opstarten van een project doorlopen. Dit proces vindt plaats vóór de 

start van het project en duurt in principe kort. Het project begint pas nadat dit proces is doorlopen en de 

Stuurgroep de start van het project heeft geautoriseerd op basis van de producten van dit proces. Het 

proces begint met een Huisvestingsvraag (Globaal Programma van Wensen} dat afkomstig is van de KL 

Staf. Hierin wordt de aanleiding en de zakelijke rechtvaardiging (Business Case} voor het project in 

hoofdpunten beschreven. 

Bij het opstarten van een project worden allereerst door de KL Staf de (gedelegeerde} 

Projectopdrachtgever en de Projectleider benoemd. Zij stellen vervolgens een projectvoorstel op, waarin 

de aanleiding, de projectdefinitie en de zakelijke rechtvaardiging van het project worden beschreven. 

Nadien wordt door de Projectleider een projectaanpak gedefinieerd. Ten slotte stelt hij ook het 

Initiatiefaseplan op, waarin gedetailleerd het plan voor de volgende fase wordt beschreven. 
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Initiatiefase 

In de Initiatiefase wordt getracht helderheid te verschaffen in wat met het project moet worden bereikt, 

waarom het project nodig is, hoe de resultaten zullen worden gerealiseerd en wat de 

verantwoordelijkheden van alle actoren zijn. In de Initiatiefase wordt het goedgekeurde projectvoorstel 

verder uitgewerkt. 

De eerste stap in het Initiatieproces is het verder onderzoeken van de Huisvestingsvraag in de vorm van 

een haalbaarheidsstudie. Op basis van deze gegevens en de inhoud van het projectvoorstel wordt 

vervolgens het projectplan opgesteld, de beheersmechanismen en het communicatieplan worden 

ingericht en het PID wordt opgesteld. De verantwoordelijkheid voor de correcte uitvoering van de 

stappen van dit proces ligt bij de Projectleider. Op basis van de resultaten van het proces autoriseert de 

Stuurgroep het project. De start van de eerstvolgende fase kan echter pas plaatsvinden als het faseplan 

voor die fase is goedgekeurd. 

Programma- en ontwerpfase 

Aan het einde van de Initiatiefase heeft de Stuurgroep het PID ontvangen. Zij zal deze controleren, 

beoordelen en goedkeuren. Na goedkeuring zullen zowel het programma in de vorm van het PvE, als 

het ontwerp ontwikkelen tot een definitieve vorm. Hierbij krijgt een aantal processen bijzondere 

aandacht: Beheersen van een fase, Managen van productoplevering en Afsluiten of continueren van 

een project 

Het proces Beheersen van een fase omvat het dagelijks management van de werkzaamheden binnen 

een fase. Het richt de aandacht op de oplevering van de afgesproken producten binnen van tevoren 

vastgestelde voorwaarden. Dit proces is essentieel voor het succes van het project. 

De Projectleider stelt werkpakketten op voor de verschillende afdelingen die betrokken zijn bij het 

opstellen van het PvE en het maken van een ontwerp. Hierin is alle informatie vastgelegd die nodig is 

om de verantwoordelijkheden van de Projectleider formeel te kunnen overdragen op een Teamleider of 

een Teamlid. 

De Projectleider zal zich voornamelijk bezig houden met het beheren van de door hem opgestelde 

werkpakketten. Er worden projectaandachtspunten verzameld, die beoordeeld moeten worden. De 

status van een aandachtspunt kan leiden tot afwijkingen. Het afwijkingsrapport wordt opgesteld als de 

toleranties van het huidige faseplan worden overschreden of dreigen te worden overschreden. Het 

afwijkingsrapport omvat een samenvatting, aanbeveling, afwijking en oorzaak en consequenties van 

een aandachtspunt. Als reactie op de afwijkingen moeten er corrigerende maatregelen genomen 

worden. Dit leidt ertoe dat de werkpakketten moeten worden herzien. 

Het proces Managen productoplevering maakt het de Teamleider mogelijk om met de Projectleider 

overeenstemming te bereiken over het te verrichten werk, dat werk te plannen en uit te laten voeren en 

om het voltooide werkpakket op te leveren aan de Projectleider. Het proces is dus gericht op het 

uitvoeren van de werkpakketten. 

Ten slotte is er het proces van het Afsluiten of Continueren van een project. Met dit proces wordt er 

gesteld dat de doelen van het PID zijn bereikt. De eisen en wensen van de Opdrachtgever zijn vervuld, 

de geleverde producten (het definitieve PvE en het definitief ontwerp) zijn geaccepteerd en er wordt een 

heldere overdracht georganiseerd naar het maken van het bestek. 
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Ontwikkeling PvE en Ontwerp 

De voorgaande subparagrafen omschrijven het procesverloop van idee tot aan het bestek. Deze 

beschrijving is nodig voor het goed tot stand laten komen van het PvE en het ontwerp. Hieronder zijn de 

Progamma- en Ontwerpfase verder uitgewerkt [zie figuur 6.9]. Het PvE en het ontwerp ontwikkelen zich 

parallel, waarbij het PvE steeds iets voorloopt op het ontwerp [Spekkink, SBR, 1996]. 

Figuur 6.9: Ontwikkeling Programma van Eisen en Ontwerp 

Na autorisatie van de Projectleider zal de programmeur, op basis van het onderzoek tijdens de 

initiatiefase, een globaal PvE opstellen dat als input fungeert voor de ontwerpende partijen. Zoals het 

meestal gebruikelijk is bij DGW&T is de Programma- en Ontwerpfase opgedeeld in een SONO-fase en 

een DO-fase. Tijdens de SONO-fase zal er een intense wisselwerking zijn tussen de programmeurs en 

de ontwerpende partijen. Toch geven we een aantal formele contactmomenten aan waarop beide 

partijen elkaar dienen te ontmoeten, zodat programma en ontwerp op elkaar worden afgestemd. Dit is 

tevens een geschikt moment om een bouwkostendeskundige uit te nodigen en kritisch te laten 

meedenken [zie bijlage 5]. Indien nodig is er de mogelijkheid tot terugkoppeling en het maken van een 

loop. De resultaten van deze fase zijn het VO en het basis PvE waarin vooral de hoofdstukken over de 

functionele en de ruimtelijke kwaliteit zijn uitgewerkt. 

Tijdens de DO-fase zal de wisselwerking tussen de programmeurs en de ontwerpende partijen zeer 

beperkt zijn. Elk overbodig contact zal immers het proces tegenhouden [zie bijlage 6]. De voorgestelde 

contactmomenten blijven behouden, zodat er toch steeds een afstemming tussen programma en 

ontwerp blijft bestaan. De input voor de ontwerpende partijen is het voorlopig PvE, waarin de technische 

specificaties verder zijn uitgewerkt door de programmeurs. De resultaten van de DO-fase zijn het DO 

waarin de eisen en wensen van de opdrachtgever zijn vertaald en gematerialiseerd en het definitieve 

PvE. 
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§ 6.5 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk is een model beschreven voor het opstellen van PvE's. Volgens dit model wordt dat op 

een ontwikkelende manier gedaan die gelijke tred houdt met het zich ontwikkelende ontwerp. Dat 

betekent dat het beheren van het PvE geïntegreerd is met het opstellen van het PvE. leder wijziging kan 

immers meteen worden meegenomen. Dit impliceert dat er veel aandacht moet worden besteed aan het 

beheersen van het PvE tijdens de ontwerpfase. De wijzigingen moeten immers blijven vallen binnen de 

globale uitgangspunten, eisen en randvoorwaarden die in het begin zijn gesteld, niet in de minste plaats 

wat betreft de kosten. De taak van de projectmanager is om alle ontwikkelingen en detailleringen binnen 

de gestelde kaders te beheersen en om, als de grenzen overschreden dreigen te worden, hierover 

overleg te plegen met de Stuurgroep. Wanneer de Stuurgroep geen toestemming geeft voor een 

budgetverruiming, zal hij de ontwerpers de opdracht moeten geven met andere oplossingen te komen 

die wel binnen het kader vallen. Het beheren en beheersen van het PvE na de ontwerpfase valt buiten 

dit onderzoek. In de meeste gevallen zal dan het bestek de taak van het PvE overnemen. 

Met dit model is het mogelijk een PvE op te stellen dat geschikt is voor DGW&T om mee te werken en 

te communiceren. Tevens is er aangegeven hoe DGW&T het proces kan inrichten om het PvE op te 

stellen. Het model heeft van zichzelf een grote flexibiliteit om twee redenen. DGW&T kan het beste zelf 

invullen wat het beste aansluit op hun werkwijze. Vooral ten aanzien van het raamwerk en de vaste 

onderdelen hierin zal de ervaring een belangrijke rol spelen. De tweede reden voor een flexibel proces 

is dat DGW&T te maken heeft met verschillende opdrachtgevers. Onder de ideale omstandigheden 

werken die opdrachtgevers ten volle mee in het proces. Anders gezegd: ze geven precies op het juiste 

moment de juiste informatie om het PvE volgens het model te ontwikkelen. In de praktijk zal echter 

blijken dat iedere opdrachtgever toch zijn eigen kenmerken zal houden, waaraan het proces zich zal 

moeten aanpassen. 

Er is opengelaten hoe het raamwerk precies moet worden ingevuld en welke onderdelen daarvan 

kunnen worden gestandaardiseerd. Ook dit is een ontwikkelend proces dat zich hopelijk zal 

vervolmaken in de praktijk. 
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Hoofdstuk 7 Projectevaluatie 

Kennis managen en overdracht van good en bad practices is eenvoudig in concept, maar lastig in de 

uitvoering. Evaluatie, ook wel waardering of beoordeling [www.vandale.nl]. heeft als doel te leren voor 

de toekomst. Een projectleider. maar ook medewerkers, de opdrachtgever en andere betrokkenen of 

belanghebbenden kunnen baat hebben bij een projectevaluatie. 

§ 7.1 Aanleiding 

De toepassing van het INK-model binnen DGW&T en de ambitie om een systeem-georiênteerde 

organisatie te worden. hebben de directie aanleiding gegeven om serieus na te denken over 

kennismanagement [Stal. 1999]. De afgelopen maanden heeft DGW&T initiatief ondernomen op het 

gebied van kennismanagement (KM). In samenwerking met Bureau de Bont (BB) heeft de directie een 

KM-strategie bepaald. Hierin is ook het thema projectevaluatie opgenomen. De werkgroep KM verwacht 

met de ontwikkeling van projectevaluaties in het derde kwartaal van 2004 van start te gaan. 

In de eerste fase van deze ADMS-studie is geconcludeerd dat het DGW&T-project Strijpse Kampen niet 

op een professionele wijze is geêvalueerd en dat men kansen heeft laten liggen bij het inventariseren en 

delen van de kennis die is opgedaan tijdens dat project waaronder kennis ten aanzien van DuBo [ADMS 

lichting 9, 2003]. 

In de tweede fase is aan DGW&T een voorstel gedaan om te komen tot een projectleercyclus op basis 

van het Plan-Do-Check-Act principe. In overleg met DGW&T is besloten om in de derde fase de 

aandacht te vestigen op de Act fase waarin voor verschillende projecten good en bad practices worden 

geïnventariseerd door projectmedewerkers onder leiding van de projectleider. 

Aandachtspunten 

In het algemeen is tijdens Project Strijpse Kampen voor het vastleggen van de kennis. die binnen de 

organisatie van DGW&T aanwezig is en binnen het project opgedaan wordt, onvoldoende aandacht 

geweest. Voor een organisatie als DGW&T, die gezien de context waarin zij opereert in toenemende 

mate een lerende organisatie dient te zijn, is kennismanagement een belangrijk aandachtspunt. 

Sterk leunend op facit knowledge 

Zo is veel van de kennis impliciet aanwezig in individuen (tacit knowledge). Dit betekent dat kennis zal 

verdwijnen met het verdwijnen van personen. In het geval van bijvoorbeeld een constructeur en 

kostendeskundige is er sprake van geweest dat kennis verdween met het vertrekken van personen uit 

de organisatie van DGW&T. Binnen DGW&T wordt verder veel vergaderd op adhoc-basis. Deze 

informaliteit, die voornamelijk plaatsvindt voor het afstemmen van de afdelingen. werkt het leunen op 

tacit knowledge in de hand. 

Relatie projectdoelen en evaluatie 

Er zijn geen zodanig transparante projectdoelen gesteld, dat er een structurele evaluatie van het project 

tot stand kon komen. Specifiek geldt dit voor de opgedane ervaring met DuBo. Daarnaast zijn er geen 

doelen geformuleerd met betrekking tot de manier waarop kennis tijdens een project wordt verzameld, 

gestructureerd en opgeslagen. 
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Ontbreken van procedures voor richtlijnen 

Een ander probleem dat zich voordoet tijdens het project Strijpse Kampen is het gebrek aan richtlijnen 

met betrekking tot de opdeling in deelprojecten, interpretatie van informatie en het uitwisselen van 

digitale informatie. Ook is het onduidelijk op welke wijze projecten geëvalueerd moeten worden. 

Voor het verzamelen, beheren en hergebruiken van alle beschikbare kennis, het kennismanagement, 

was op het moment dat het project van start ging weinig aandacht. De afgelopen jaren heeft DGW& T 

wel een inhaalbeweging gemaakt op dit gebied (Intranet, ProjectWise). 

§ 7.1.1 Probleemstelling 

Het huidige evaluatiesysteem bij DGW&T werkt niet optimaal omdat systematische en effectieve 

analyse van projectresultaten en oorzaken van afwijkingen ontbreken. Hierdoor blijven leermomenten 

en verbeterpunten uit en ontstaat fragmentatie van kennis. Dit heeft uiteindelijk een slechte invloed op 

de motivatie en het inzicht in het nut van evalueren. 

§ 7.1.2 Doelstelling 

Ontwerp een projectevaluatiemethode waarmee medewerkers met plezier, optimaal leren van projecten 

en van elkaar. Met de ontworpen methode moet voortgang geboekt worden ten aanzien van het huidige 

evaluatiesysteem en deze moet aansluiten op de doelstellingen uit de KM-strategie van DGW&T: 

Verbeteren van de interne kennisdeling (zowel op de korte als op de lange termijn) 

Verbeteren van de klantgerichtheid 

Kostenefficiëntie 

§ 7.2 Huidige Situatie DGW&T 

Het evalueren van projecten is beschreven in het kwaliteitsborgingsysteem, een stelsel van activiteiten 

gericht op de technische kwaliteit van producten en deelproducten binnen het proces 

ingenieursdiensten [DGW&T, 2002]. Er zijn zowel voor interne als voor externe evaluaties (met de 

opdrachtgever) werkwijzen en formulieren beschikbaar. Een zeer uitgebreid evaluatieformulier 

'projecten' dient als input voor de bespreking tussen het afdelingshoofd en onder andere de 

projectleider (interne evaluatie). Het externe evaluatieformulier, dat door de opdrachtgever dient te 

worden ingevuld, bestaat voor hem uit de keuze om 'goed', 'voldoende', 'onvoldoende', of 'slechf in te 

vullen met eventuele opmerkingen. Naast het projectevaluatieformulier bevat het 

kwaliteitsborgingsysteem een uitgebreid beoordelingsformulier 'toeleveranciers' ter verbetering van 

ketenkwaliteit In het plan van aanpak (standaarddocument) wordt niet gerept over aspecten die kritiek 

zijn voor een succesvolle aanpak en uitvoering van het project. Hierdoor kan achteraf een 

projectspecifiek referentiekader ontbreken om het project op te beoordelen. Het 

kwaliteitsborgingsysteem mist richtlijnen voor het succesvol uitvoeren van een evaluatiebespreking. In 

het systeem wordt alleen genoemd dat een evaluatiebespreking dient te worden belegd. Hiermee lijkt de 

moeilijkheid te worden onderschat om universele ervaringen systematisch af te leiden, wat overigens 

ook in de interviews is genoemd. 

Momenteel mist de invulling van de evaluaties een professionele aanpak die voeding geeft aan de 

lerende organisatie. Evaluatie blijft veelal beperkt tot post projectcontrole. 
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Tijdens de interviews is hiervoor een aantal oorzaken geconstateerd. Voornamelijk vanwege de hoge 

tijdsdruk aan het einde van projecten om af te ronden en nieuwe taken te beginnen krijgen evaluaties 

geen prioriteit Bovendien worden ze als zeer omslachtig beschouwd. Formulieren werden dan ook 

ingevuld zonder dat zich een werkelijk leermoment voordeed omdat het strakke stramien er een 

invuloefening van maakt. Tevens is genoemd dat indien evaluaties zouden plaatsvinden, er sprake zou 

zijn van 'ongepaste bescheidenheid' of angst voor 'negatieve sancties' waardoor ervaringen niet 

gecommuniceerd worden. Dit lijken zeer aannemelijke oorzaken die tevens in bestaande literatuur 

worden genoemd [Schindler, 2003) 

DGW&T is binnen de ingenieursdiensten met KM gestart. De belangrijkste doelen hiervoor zijn direct 

terug te vinden in de doelstelling [zie§ 7.1.2). DGW&T wil initiatieven nemen om pro-actief in te spelen 

op huidige en toekomstige verwachtingen van de klant. Door kennis te delen en breder toepasbaar te 

maken wordt naar een efficiënte en effectieve procesgang gestreefd. Een zeer belangrijk aspect is dat 

er een sfeer ontstaat waarin werknemers open staan voor projectevaluaties en het nut inzien van 

projectevaluaties en het delen van kennis. Ter vergelijking van de tien pilot-projectevaluaties is een 

bepaalde standaard noodzakelijk. Standaardisering maakt het echter mogelijk om er een invuloefening 

van te maken. Een te vast stramien dient daarom te worden voorkomen. 

§ 7.3 Projectevaluaties 

Vanwege de specifieke eigenschappen (beperkte tijd en middelen, druk, complexiteit nieuwe teams) zijn 

projecten uitermate geschikt om van te leren. Vaak worden kennis en ervaringen niet systematisch 

geïntegreerd in een kennisdatabase en ontbreken de juiste evaluatiemethoden [Schindler, 2003). 

Systematische projectevaluatie maakt vergelijkingen tussen projecten mogelijk om de meest effectieve 

aanpak (best practice) vast te leggen. Daarbij reduceert documenteren van 'ongelukjes en valkuilen' 

toekomstige risico's. Uiteindelijk kunnen projectcompetenties worden ontwikkeld die tot blijvend 

concurrentievoordeel kunnen leiden. Daarnaast is kostenbesparing een belangrijke mogelijkheid, indien 

men de 'projectleercyclus' leert toe te passen [zie §7.3.1). 

Monitoren en evalueren van een project zijn nauw met elkaar verbonden. Monitoren is een continu 

proces van dataverzameling en -analyse om te kunnen controleren. Monitoren legt een intern gerichte 

en management gedreven nadruk op efficiency. Evaluatie is een periodiek proces van beoordeling om 

te kunnen leren. Evaluatie is extern en op belanghebbenden gericht ten behoeve van de effectiviteit van 

het project [Crawford, 2003). Bij het ontwerp van een monitor en evaluatiesysteem komen de volgende 

wat/wie/waarom elementen aan de orde [zie figuur 7.1): 

• Wat voor soort type data moet het systeem vastleggen, analyseren en verspreiden? 

Wie zijn de klanten (belanghebbenden) van het systeem? 

Waarom zijn de belanghebbenden geïnteresseerd in de data? Met andere woorden, welk 

voordeel biedt het systeem aan de belanghebbenden (systeemklanten)? 

Het derde element van het systeemontwerp, het 'waarom' heeft drie antwoorden in zich: 

Projectprestatie verzekeren (efficiency en effectiviteit) dankzij geïnformeerd management. 

Verantwoordelijkheid demonstreren via transparantie en documentatie. 

• Een lerende organisatie stimuleren door het toetsen van hypothesen en vastleggen van 

'lessons learned'. Deze worden gedefinieerd als belangrijke projectervaringen met een zekere 

universele relevantie voor toekomstige projecten. 
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Monitoren is dus het geregeld intern rapporteren en beoordelen van projectefficiency-indicatoren die 

aangeven in hoeverre de werkelijke implementatie overeenkomt met de geplande implementatie 

teneinde de bestuitvorming te verbeteren. Evaluatie is een periodieke toetsing van het project in zijn 

geheel. Hierbij wordt informatie uit het monitorsysteem samengenomen met andere feedback uit de 

omgeving om de effectiviteit van de strategie te toetsen teneinde de organisatie lerend te maken. 

Belanghebbende "Wie" 
Operationeel Tactisch Strategisch 

Datatype 
"Wat" 

Doe I 

R es u lta at 

0 u tp ut 

Ac tiv i te it 

Input 

Beslissingen V era n tw oo r delijkheid 

Doel "Waarom u 

Flguur7.1: Een conceptueel model dat de drie evaluatie elementen integreert 

Bron: Crawford, 2003 

§ 7.3.1 Projectleercyclus 

Leren 

Een van de belangrijkste factoren om te verbeteren door middel van projectevaluaties is continuïteit. 

Daarnaast moeten projectevaluaties met elkaar vergeleken kunnen worden om algemene problemen of 

trends waar te nemen. Uitgaande van de resultaten van een projectevaluatie moeten acties met een 

zekere prioriteit ondernomen worden. Op basis van deze voorwaarden is de Plan-Do-Check-Act cyclus, 

geïntroduceerd door Deming, gekozen als basis voor de projecUeercyclus. Dit is een universeel 

toepasbare methode om zeker te stellen dat producten aan eisen voldoen, dat afwijkingen worden 

hersteld en dat corrigerende maatregeten worden genomen om de oorzaak weg te nemen zodat 

herhaling wordt voorkomen [Jorissen, 2002]. De voortdurende toepassing leidt tot continu verbeteren. 

Met klantfocus als een van de hoofddoelen binnen KM, is het noodzakelijk om ook de klant bij 

projectevaluaties te betrekken. Jorissen voegt hieraan toe dat klanttevredenheid moet worden gemeten 

en dat de organisatie op basis daarvan maatregelen moet nemen [Jorissen, 2002]. De 

evaluatieprocedure zou moeten starten met het meten van de klanttevredenheid. De volgende stap is 

een evaluatie van voornamelijk concrete projectresultaten. 

Na voltooiing van de checkfase volgt de actiefase. Deze fase is het lastigst omdat er niet alleen een 

analyse van afwijkingen nodig is, maar ook inzicht in de wijze van uitvoeren van activiteiten. Doel van de 

actiefase is overeenstemming verkrijgen over achtergronden en problemen die ten grondslag liggen aan 

de geselecteerde aandachtspunten uit de checkfase. Daarnaast kunnen 'best practices' door 

vergelijking van projecten worden bepaald. Dit vereist overleg tussen mensen van alle betrokken 

disciplines en functies op uitvoerend en managementniveau [Jorissen, 2002]. Gegeven dit vereiste lijkt 

een workshop een geschikte methode om dit transfunctioneel overleg gestalte te geven. Tijdens de 

workshop kunnen deelnemers de gelegenheid krijgen om hun meningen uit te spreken. Mogelijkheden 

voor toekomstige behoeften worden vastgesteld en het belang van de workshop en de conclusies wordt 

bij de deelnemers ingebed. Het werken in een dergelijk teamverband heeft een aantal voordelen ten 

opzichte van het werken als individu [Robbins, 2001]: 
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Een team beschikt door de aanwezigheid van meerdere personen over completere informatie 

en meer kennis. 

Een team zorgt voor heterogeniteit in het proces, door de verschillende invalshoeken van de 

individuen, zodat meer alternatieven aanbod komen. 

Uit onderzoek is gebleken dat teams gemiddeld genomen betere beslissingen maken dan 

individuen. 

Oplossingen bedacht door teams kunnen rekenen op meer draagvlak, omdat de teamleden 

commitrnent hebben met de gekozen oplossing. 

De volgende stap, de planfase, is het opstellen van nieuwe doelstellingen en actiepunten voor lopende 

projecten. Om deze doelstellingen en actiepunten een praktische invulling te geven kunnen deze 

gespecificeerd worden voor lopende projecten die in een latere evaluatie aan bod komen. Op deze wijze 

worden personen in verschillende projectteamverbanden bij één projectevaluatie betrokken hetgeen 

resulteert in directe interne kennisdeling. 

§ 7.3.2 Besturingselemeoteo Projectevaluatie 

Alvorens in te gaan op het projectevaluatieproces, wordt eerst ingegaan op de centrale 

besturingselementen van de projectevaluatie: De Nieuwe Regeling 2004 en het Kennisproces. 

Projectevaluatie met De Nieuwe Regeling 2004 

Doel van de projectevaluatie is overeenstemming verkrijgen over achtergronden en problemen die ten 

grondslag liggen aan afwijkingen van het gewenste resultaat en deze verworven kennis delen met 

collega's. Hierbij is het, zoals gezegd, de kunst om inzicht te krijgen in de wijze van uitvoeren van 

activiteiten. 

Om de good en bad practices te classificeren is een raamwerk nodig [www.efqm.org]. Er vanuit gaande 

dat de oorzaak van problemen, klachten, budget- en tijdoverschrijdingen, maar ook uitstekende 

resultaten, effectieve projectaanpakken en innovatieve ontwerpoplossingen uiteindelijk te herleiden zijn 

tot een bepaalde taak wordt gebruik gemaakt van een taak-georiënteerd raamwerk. 

De Nieuwe Regeling 2004 (DNR) is hierbij gekozen als leidraad. De Bond van Nederlandse Architecten 

(BNA) en de Organisatie van Advies- en Ingenieursbureaus (ON RI) hebben in het kader van DNR een 

Standaard Taakbeschrijving (STB) voor alle adviseurs betrokken bij het bouwproces ontwikkeld ter 

verbetering van de kwaliteit en vergelijkbaarheid van offertes en ondersteuning van het geïntegreerd 

ontwerpen [www.onri.nl]. De STB is daarmee een systematische beschrijving van werkzaamheden die 

te maken heeft met het ontwerpen van gebouwen en hun directe omgeving [zie bijlage 7]. 

De taakopdeling van de STB komt nauw overeen met de gangbare taakopdeling in de praktijk [zie figuur 

7.2] 
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Figuur 7.2: De opzet van het standaard bouwproces 

De opdeling gaat via fasen naar hoofdlaken en vervolgens naar taken. De fase in de STB wordt opgevat 

als een proces met een faseresultaat Op het faseresultaat vindt besluitvorming plaats, gericht op 

acceptatie van het resultaat en zonodig bijsturing van het project. De resultaten per fase zijn 

gedefinieerd in de vorm van documenten. 

Voor de weergave van het standaardbouwproces zijn naast pure ontwerpprocessen vier andere 

kemproeessen gekozen die zijn opgemaakt uit verschillende taken. Deze zijn: 

1. Opdrachtgeving: beleidsvoering en tot stand brengen van contracten met participanten 

2. Programmeren: vertalen van initiatief naar Programma van Eisen 

3. Ontwerpen: ontwerpen en specificeren van het gebouw 

4. Directievoering en toezicht handhaven van het bouwcontract 

5. Projectmanagement: managen van de processen Programmeren, Ontwerpen en 

Directievoering en ondersteuning van het proces Opdrachtgeving. 

Omdat DNR alle noodzakelijke taken bevat die in ieder project nodig zijn om tot een verantwoord 

ontwerp te komen, lijkt DNR als basis geschikt voor evaluatie van taken. De taken van de 

kernprocessen zijn per fase gespecificeerd. De fasering maakt het mogelijk om zowel op faseniveau, als 

op projectniveau te evalueren. 

Personen, betrokken bij een evaluatie, kunnen bij afwijkingen van verwachte resultaten gebruik maken 

van DNR om de taak of het takenpakket dat ten grondslag heeft gelegen aan het onverwachte resultaat 

te duiden. Uiteraard kan het zowel een positieve als een negatieve afwijking betreffen. 

De volgende stap is om tot een verklaring te komen voor het afwijkende resultaat dat tot stand is 

gekomen door de geduide taken. Om een bepaalde taak ten uitvoer te brengen, dient een persoon over 

bepaalde kennis te beschikken. Indien het een negatieve afwijking van het resultaat betreft dient te 

worden achterhaald aan welke kennis het de medewerker(s) ontbrak om de taak zodanig te verrichten 

dat het beoogde resultaat werd bereikt. Indien de verwachtingen positief zijn overtroffen kan de 

medewerker(s) worden gevraagd welke specifieke kennis zij hebben toegepast om tot dit resultaat te 

komen. Omdat de gebruikte of ontbrekende kennis waarschijnlijk moeilijk te benoemen is, is ook hier 

een raamwerk nodig. Dit wordt besproken in het hierna volgende gedeelte. 

Projectevaluatie volgens het kennisproces 

De projectevaluatie kan beschreven worden in termen van het kennisproces. Dit kennisproces kan 

worden opgedeeld in drie subprocessen: ontwikkelen, verspreiden en benutten van kennis. Verspreiden 

van kennis is het aandachtspunt binnen dit onderzoek (zie uitgangspunten). Bij het verspreiden van 

kennis kan een nadere onderverdeling worden gemaakt in expliciteren, structureren, distribueren en 

toelichten [zie tabel 7.1]. 
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Tabel 7.1: Hiêrarchische decompositie van het kennisproces 
Bron: Oldenkamp, 2001 

Kennis uit projecten wordt expliciet gemaakt doordat deelnemers in discussie de inhoud van de kennis 

met elkaar bespreken. DNR dient als hulpmiddel bij het expliciteren van deze kennis. 

De volgende stap is het structureren van de kennis. Oldenkamp [2001] geeft een wijze waarop kennis 

gestructureerd en overgedragen (gedistribueerd) kan worden [zie tabel 7.2]. 

Tabel 7.2: Kenniskaart 
Bron: Oldenkamp, 2001 

Deelaralieve 

De structuur wordt aangebracht door de leerervaring te formuleren in termen van: deelaralieve kennis 

(weten wat), procedurele kennis (weten hoe}, sociale kennis (weten wie) en contextuele kennis (weten 

waar, wanneer en waarom). Combinatie van deze structuur met DNR geeft meer duidelijkheid over wat 

onder deelaratiet en procedureel wordt verstaan. Deelaralieve kennis komt overeen met de vorm en 

inhoud van resultaatdocumenten (berekeningen, adviezen, tekeningen). Procedurele kennis bestaat uit 

kennis over de wijze van uitvoeren van de taken uit de STB. Deze structuur biedt dus zowel aandacht aan 

productinnovatie, als aan procesinnovatie. 

De kennis die betrekking heeft op de taken uit DNR is vakkennis. Voor de distributie van deze kennis is 

voornamelijk de personalisatiestrategie geschikt: door waar te nemen hoe de 'meester' het doet (heeft 

gedaan) en te achterhalen waarom dit zo wordt (werd) gedaan. Hierbij is de 'meester' in staat gerichte 

terugkoppeling te geven. Om dit efficiënt te laten plaatsvinden (om de leerervaringen aan zoveel 

mogelijk 'kennisvragers' over te dragen) zijn lezingen, presentaties, demonstraties, workshops of 

trainingen geschikt. Alleen sociale kennis kan beter door middel van codificatie worden overgedragen 

(gedistribueerd): vastleggen van 'wie weet waf in een informatiesysteem. 

§ 7.4 Projectevaluatie Proces 

In deze paragraaf wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van het evaluatieproces. Dit gebeurt 

volgens de Structured Analysis Design Technique, een methode waarmee processen worden 

beschreven in termen van invoer, uitvoer, besturing en middelen [zie figuur 7.3]. 
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INVOER: 
Projectresultaten 

Waarde nn g Opdrachtgever 
& Gebruiker 

Re su la a td ocu menten 

BESTURING: 
Stappenplan Projee te val u a tieproces 
Richtlijnen Wolkshops 
Rlc:h tlijnen S ympo si urn 
Raamwerk DNR & Kennsproces 
Risicoprofiel 

MIDDELEN: 
MedeweIkers 
Workshop i1 s1rumen ten 
Informatie sys1eem 

UITVOER 
Korte termi)'l leren 

Actiepunten 
Lange termijn leren: 

Leerpunten in 
Business Plan 
Leerpunten in 
lnformatiesys1eem 

Figuur 7.3: Structured Analysis Design Technique (SADT) van het Projectevaluatie Proces 

Het evaluatieproces bestaat uit drie stappen: Programma Opstellen, Interne Evaluatie, Gezamenlijke 

Bijeenkomst [zie figuur 7.4]. Aanvullend zijn de stappen Opstellen Businessplan en Opslaan 

Informatiesysteem gegeven. Hoewel deze niet tot het onderzoek behoren, zijn zij opgenomen omdat het 

evaluatieproces moet resulteren in invoer voor deze processen. De twee raamwerken, beschreven in de 

voorgaande paragrafen, vormen de pijlers van het projectevaluatieproces. 

Het voorgestelde Projectevaluatie Proces bestaat daartoe uit de volgende onderdelen: 

• Voorafgaand aan de Interne Evaluatie wordt een programma opgesteld waarin te evalueren 

projecten, deelnemers en thema's worden vastgelegd. De thema's worden bepaald door gebruik te 

maken van de RJC-matrix [zie §7.4.1]. 

Als voorbereiding hierop analyseert iedere projectleider tijdens een workshop leerrijke (complexe) 

projecten met medewerkers die aan deze projecten een bijdrage hebben geleverd [zie §7.4.2]. 

In een jaarlijkse Gezamenlijke Bijeenkomst wordt per krijgsmachtonderdeel binnen DGW&T een 

presentatie gehouden over leerpunten uit belangrijke projecten en actiepunten voor lopende 

projecten [zie §7.4.3]. 

Figuur 7.4: Projectevaluatieproces 
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§ 7.4.1 Programma projectevaluatie 

Het Opstellen van het Programma is een belangrijke voorbereiding op de Workshops en de Algemene 

Bijeenkomst. Met de R/C-matrix worden projecten en thema's geselecteerd die tijdens het project extra 

aandacht hebben gevraagd en waarvan evaluatie tot bruikbare leerpunten kan leiden [zie hoofdstuk3]. 

Hierbij gebruikt de projectleider de RIC-matrix als checklisUgeheugensteun om na te gaan aan welke 

risicocategorieên extra aandacht is besteed [zie figuur 7.5). Het is belangrijk dat aan zowel vooraf 

ingeschatte als niet ingeschatte risico's en zowel beheerste als niet beheerste risico's aandacht wordt 

besteed. 

Complexiteltsfactoren van projecten: 
0 Grootte 

tij) Disciplines 

0 Vemieuwend 

El> Standaardisatie 

~ Tijdsdruk 

~ Afhanke lijkheid 

Figuur 7.5: Risico/complex~e~smatrix (RIC-matrlx) van een complex project 

§ 7.4.2 Beschrijving Interne Evaluatie 

Interne Evaluatie is een proces waarin de projectresultaten worden geêvalueerd en er wordt gestreefd 

om good en bad practices vast te stellen. Voor de good en bad practices wordt besproken hoe deze in 

lopende projecten gebruikt kunnen worden. Het proces Interne Evaluatie resulteert door een 

systematische analyse van de projecten in kennisdeling tussen projectmedewerkers. De conclusies uit 

de Interne Evaluatie worden volgens een structuur geformuleerd zodat deze geschikt zijn voor invoer in 

een informatiesysteem. Vervolgens zal per team een presentatie over de leerpunten worden gemaakt 

ten behoeve van de Algemene Bijeenkomst. De Interne Evaluatie bestaat uit een viertal, dat in de hierna 

volgende paragrafen wordt omschreven. 

Vaststellen Agenda en Selecteren Deelnemers 

Het doel van dit proces is het vaststellen van een agenda en selecteren van deelnemers voor de 

workshop. Hierbij gaat de projectleider als volgt te werk. Bij het analyseren van het risicoprofiel (zie 

paragraaf opstellen programma) heeft de projectleider aangegeven aan welke risicocategorieên tijdens 

de evaluatie aandacht wordt besteed. Vervolgens dient hij aan te geven welke taken uit DNR 

gerelateerd waren aan het goed/slecht beheersen van dit risico. Een agendapunt bestaat dus uit de 

combinatie project- risico- taken DNR [zie tabel 7.3). 

De agenda dient van tevoren te worden vastgesteld om de deelnemers vroegtijdig te informeren. Het 

expliciteren en structureren van de projectkennis komt alleen tot stand als de juiste personen bij de 

workshops worden betrokken. De projectleiders moeten deelnemers van de workshops selecteren en 

informeren over hun betrokkenheid en de inhoud van die workshops. De samenstelling van de 

medewerkers die betrokken zijn bij een project is niet statisch gedurende de loop van het project. Dit 

vergt extra aandacht bij de selectie. Daarom dienen projectleiders er rekening mee te houden dat alleen 

degenen zullen worden uitgenodigd die deel hebben genomen aan of die belang hebben bij de evaluatie 

van bepaalde taken. 
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Tabel 7.3: Overzicht Vaststellen Agenda en Selectie Deelnemers 

Vaststellen 
Agenda 

Workshop 

Bepalen 
evaluatie
aspecten 

Detailleren 
evaluatie
aspecten 

Selecteren 
Deelnemers 

i van teresse en 
kennis t.a.v. evaluatieaspecten 
en taken DNR selecteren 
projectleiders deelnemers voor 
de work 

Taken DNR 

Deelnemers 

Doel van de Workshop is overeenstemming verkrijgen over en expliciteren van achtergronden en 

problemen die ten grondslag liggen aan de kwesties die in het programma zijn opgenomen. De 

workshops resulteren in een gestructureerde beschrijving van good en bad practices en in actiepunten 

voor directe toepassing van leerpunten. Er moet een balans zijn tussen good en bad practices zodat 

'ongepaste bescheidenheid' en 'angst voor negatieve sancties' minder aanleiding geven voor het niet 

communiceren van efVaringen. De good en bad practices worden vertaald in actiepunten voor lopende 

projecten. In bijlage 8 is een uitgebreide agenda en beschrijving van de workshop opgenomen. Na 

afloop van de workshop worden leerpunten gestructureerd, en presentaties voorbereid. 

Formuleren van Leerpunten 

Het doel van het proces Formuleren van Leerpunten is een structuur in de documentatie van good en 

bad practices aan te bnengen. De documentatie van leerpunten maakt het mogelijk deze op te nemen in 

een informatiesysteem. Daarbij helpt het structureren bij het conceptualiseren van wat men precies 

heeft geleerd. 

De structuur waarin de leerpunten worden beschreven volgt de structuur van het evaluatieproces [zie 

figuur 7.6]. Allereerst wordt het probleem geschetst in termen van het risico en de context. Onder 

context (contextueel) kan worden aangegeven waarom het een interessant probleem/risico was en wat 

de kenmerkende eigenschappen waren. Kenniseigenaar (sociaal) maakt het mogelijk contact op te 

nemen met de persoon die nauw betrokken was bij de situatie. VeiVolgens kan worden aangegeven aan 

welke taak uit DNR het risico is gerelateerd. Ten aanzien van deze taak kunnen do's en don'ts worden 

beschreven. Deze good en bad practices kunnen betrekking hebben op het proces (taak uit DNR) of op 

het product ( resultaatdocument uit DNR zoals een tekening, calculatie of advies). Op deze wijze zijn alle 

vier de kennisvomnen in de tabel verwerkt: declaratief, procedureel, sociaal en contextueel. Door het 

invullen van de velden wordt het mogelijk om de gegevens in een informatiesysteem op te slaan en 

terug te roepen indien eenzelfde soort situatie zich voordoet. 
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Figuur 7.6: Kenniskaart 

Voorbereiding Presentatie 

Het doel van het proces Voorbereiding Presentatie is het kiezen en in de vorm van een presentatie 

vastleggen van een aantal goed en bad practices en actiepunten ter overleg met de andere teams in het 

symposium. Zo kunnen op interactieve wijze verschillende aanpakken en leerpunten worden besproken. 

Omdat niet alles uit de workshop kan worden gepresenteerd, moet men een selectie maken uit de de 

goed en bad practices. Een belangrijk criterium is hoe vaak men verwacht dat de practice in de praktijk 

voorkomt: hoe generiek is de practice voor andere DGW&T'ers? Goed en bad practices waarvoor 

actiepunten zijn bepaald ter toepassing in lopende projecten zijn het meest geschikt. Hiermee tonen de 

teamleden de toepasbaarheid van het leerpunt en tevens kan er tijdens de Gezamenlijke Bijeenkomst 

gediscussieerd worden over de aanpak. Dit betekent niet dat lessen met strategische waarde voor de 

lange termijn geen aandacht dienen te krijgen, echter hier kan tijdens het opstellen van het Business 

Plan aandacht aan geschonken worden. 

§ 7.4.3 Gezamenlijke bijeenkomst 

De Gezamenlijke Bijeenkomst is een proces waarin de resultaten van de evaluatieteams worden 

gepresenteerd en becommentarieerd. De teams presenteren de leerervaringen in termen van do's en 

don'ts. 

De Interne Evaluatie begint met het vaststellen van een agenda. De teams geven hierin aan welke 

projecten en thema's zij willen presenteren. leder thema op de agenda volgt weer de structuur van de 

kenniskaart project- risico- context- taak, fase & proces -do's en don'ts -actiepunten . 

Naast de evaluatieteams die de presentaties geven, heeft het symposium een dagvoorzitter en een 

team van mensen (mogelijk van de werkgroep kennismanagement en/of kwaliteitszorg) dat het 

symposium heeft voorbereid en uiteraard een publiek bestaande uit DGW&T'ers. 

Het resultaat van de Gezamenlijke Bijeenkomst is niet zo concreet als de kenniskaarten met good en 

bad practices uit de Interne Evaluatie. Het resultaat is dat projectkennis over de grenzen van de 

projecten (en disciplines) wordt gedeeld. Vervolgens kunnen de verschillende leerpunten tegen elkaar 

worden afgezet, wat leidt tot integratie van leerpunten. De structuur op basis van het risicoprofiel, DNR 

en de kenniskaart biedt ondersteuning bij deze onderlinge vergelijking. 
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Het is mogelijk dat door voortschrijdend inzicht uit becommentariëring van de lessen (do's en don'ts) de 

kenniskaarten moeten worden aangepast. 

§ 7.4.4 Opstellen Businessplan, Opslaan Informatiesysteem 

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de twee processen die volgen na het symposium, Opstellen 

Businessplan en Opslaan Informatiesysteem. 

Opstellen Businessplan 

Bij het opstellen van het businessplan dient er rekening te worden gehouden dat de leerpunten in de 

bedrijfsprocessen moeten worden geïntegreerd. In die zin is de Plan-Do-Check-Act-cyclus van 

toepassing. Bij het proces Opstellen Businessplan kan het management nastreven een plan op te 

stellen waarin de stappen Plan, Do, Act en Check aandacht krijgen. Dit moet ervoor zorgen dat 

informatie wordt vergaard (Check) voor het evaluatieproces (Act), actieplannen worden gemaakt (Plan) 

en deze ook werkelijk ten uitvoer worden gebracht (Do). 

Opslaan Informatiesysteem 

Uit de interviews en toetsingssessies met DGW&T blijkt dat het structureren van leerpunten zodanig 

moet gebeuren dat deze in het bestaande informatiesysteem kunnen worden opgeslagen. Na afronding 

van het symposium worden de leerpunten herzien en aangepast. De informatie wordt verrijkt door het 

vergelijken met andere leerpunten. Binnen het informatiesysteem kan zowel op risicoprofiel, als op taak, 

of een combinatie daarvan worden gezocht. 

§ 7.5 Conclusies en aanbevelingen 

Aan het instrument ligt recente literatuur over kennismanagement en projectevaluatie ten grondslag. 

Daarnaast zijn de ontwikkelingen in de bouwmarkt (DNR 2004) onder de loep genomen zodat het 

instrument aan de behoeften van de toekomst kan voldoen. Hieronder worden de sterke punten en 

verbeterpunten van het model opgesomd. Ook is het instrument geëvalueerd op basis van de score

criteria voor een systeemgerichte organisatie die in het INK-model worden aangegeven (zie figuur 7.8]. 

DGW&T streeft naar de wording van een systeemgerichte organisatie volgens het INK-model. 

Het projectevaluatie-instrument levert een bijdrage aan het boeken van voortgang in deze 

verandering. 

Een belangrijk pluspunt van het instrument is dat (zodra ONRI en BNA tol een overeenkomst 

zijn gekomen) DNR door veel partijen in Nederland als standaard zal worden gebruikt. Dit 

maakt acceptatie van het projectevaluatie-instrument eenvoudiger. De acceptatie van zowel 

DNR als van dit projectevaluatie-instrument zal groter/eenvoudiger zijn wanneer beide als een 

geheel worden geïntroduceerd. 

• Het benutten van kennis in volgende projecten wordt zowel via personalisatie als via codificatie 

ondersteund door discussies over de leerpunten met de projectteams en het opslaan van de 

bevindingen in het informatiesysteem. 

Dankzij toepassing van DNR is een voor DGW&T belangrijk punt, koppeling tussen ontwerp en 

uitvoering mogelijk. 

Na verloop van tijd ontstaat inzicht in kennislacunes op gebied van de kernprocessen zodat 

duidelijk wordt waar in kennis geïnvesteerd moet worden. 
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Zoals beschreven worden verschillende projecten geëvalueerd, waarvan de resultaten tijdens het 

jaarlijkse symposium gepresenteerd worden. Het gevaar van deze aanpak is dat de evaluatie wordt 

beschouwd als iets wat naast de normale werkzaamheden 'nog gedaan moet worden' . Tijdens de 

voorbereiding en na het symposium is er even enthousiasme dat echter weer langzaam wegebt [zie 

figuur 7.7]. 

Evalueren dient een vast onderdeel van de projectcyclus te zijn. Hiervoor is het een noodzaak dat het 

instrument zijn waarde heeft bewezen. Om deze reden wordt aangeraden de implementatie in twee 

perioden te delen, waarvan de eerste periode start na het eerste symposium. In deze eerste periode is 

het belangrijk, dat het enthousiasme dat tijdens het symposium ontstaat, wordt versterkt. Om dit te 

bereiken zal continu het belang van het instrument moeten worden benadrukt en moet het management 

erop hameren dat projecten met belangwekkende risicoprofielen worden geëvalueerd volgens het 

stappenplan (exclusief het symposium). Tijdens deze periode wordt toepassing van het evaluatie

instrument en de implementatie van actiepunten door het management direct gestuurd en 

gecontroleerd. Tijdens maandelijkse reguliere projectbijeenkomsten kan het management aan de hand 

van het risicoprofiel en DNR met de projectleider het project bespreken zodat aan het einde van het 

project een compleet beeld is ontstaan en een goede basis voor de evaluatie is gecreëerd. Deze 

periode wordt afgesloten met een tweede symposium, waarna een tweede testperiode in gang wordt 

gezet. Hierin wordt verwacht dat de motivatie, vaardigheden in het gebruik en waardering van het 

instrument zodanig zijn toegenomen dat projectleiders en teams zelfsturend zijn in het gebruik. 

Om het management te ondersteunen bij de controle, sturing en verbetering kunnen metingen over het 

gebruik en prestaties van het evaluatie-instrument worden gedaan. Voorbeelden van mogelijke 

prestatie-indicatoren zijn 'toename aantal kenniskaarten per half jaar', 'gemiddeld aantal kenniskaarten 

per werknemer', 'percentage succesvol geïmplementeerde actieplannen' en in de tweede periode 

'aantal projectevaluaties'. Een sturingsmiddel is het plaatsen van het onderwerp projectevaluatie op de 

maandelijkse reguliere projectvergadering. 

Motivatie, Vaardigheden en Waardering bij jaarlijks gebruik 

Figuur 7.7: Implementatiecurve 
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Figuur 7.8: Evaluatie-instrument aan de hand van de scorecr~eria 
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Hoofdstuk 8 Conclusies 

Dit verslag bevat de beschrijving van vier modellen die zijn ontwikkeld voor DGW&T. De basis van deze 

modellen bestaat uit de analyse van het project Strijpse Kampen en de theoretische studie van vier 

onderzoeksgebieden, te weten: Contracteringsstrategie, Integrale Samenwerking, Programma van 

Eisen en Projectevaluatie. In elk van de modellen speelt de complexiteit van projecten een rol. Voor de 

bepaling van de complexiteit bij aanvang van een project, is in het tweede hoofdstuk een matrix 

opgenomen waarin aan de hand van het risicoprofiel en de complexiteitsfactoren het project beoordeeld 

kan worden. 

Het Afwegingsmodel Contracteringsstrategie voorziet in de behoefte van DGW&T om een optimum te 

realiseren tussen projecteigenschappen en organisatie-eigenschappen inzake de bouworganisatievorm 

en de aanbesteding. De toepassing van het Afwegingsmodel CS is drieledig. In de eerste plaats biedt 

het de mogelijkheid voor (aanstaande) projectleiders en de afdeling Verwerving tot een afgewogen 

keuze te komen. Vervolgens functioneert het intern als communicatiemiddel dat voor betrokken 

werknemers het beslissingsproces inzichtelijk maakt Als derde toepassing fungeert het als 

onderhandelingsmodel in de communicatie met de opdrachtgever. 

De Projectafdeling is een model om zowel complexe als niet-complexe projecten binnen de eigen 

organisatie van DGW&T uit te kunnen voeren. Door een complex project ruimtelijk identificeerbaar in de 

organisatie te plaatsen wordt de interdisciplinaire informele projectgerichte communicatie verbeterd, 

hetgeen afstemmingsproblemen vermindert. Doordat de verantwoordelijkheden voor het project anders 

komen te liggen, wordt de noodzaak van goed competentiemanagement groter. Dit zal de organisatie 

als geheel kunnen versterken. De vakinhoudelijke kwaliteit blijft gewaarborgd door de secties. 

Het model voor het opstellen van PvE's leidt tot een ontwikkelend PvE dat gelijke tred houdt met het 

zich ontwikkelende ontwerp. Dat betekent dat het beheren van het PvE geïntegreerd is in het opstellen 

van het PvE. Dit impliceert wel dat er veel aandacht moet worden besteed aan het beheersen van het 

PvE tijdens de ontwerpfase. De wijzigingen moeten blijven vallen binnen grenzen van de globale 

uitgangspunten, eisen en randvoorwaarden die in het begin zijn gesteld. De taak van de projectmanager 

is om, als de grenzen overschreden dreigen te worden, hierover overleg te plegen met de Stuurgroep. 

Het Projectevaluatie-instrument is gericht op de door DGW&T vastgestelde uitgangspunten. Doordat de 

ontwikkelingen in de bouwmarkt (o.a. DNR 2004) zijn meegenomen in de ontwikkeling van het 

instrument, kan het aan de behoeften van de toekomst voldoen en beschikt het over bruikbaarheid in 

relatie tot externe partijen. Tevens is het conform de score-criteria voor een systeemgerichte organisatie 

in het INK-model. Als zodanig levert het een bijdrage aan de vooruitgang die DGW&T wil boeken. De 

benutting van kennis in volgende projecten wordt ondersteund door personalisatie en codificatie, waarbij 

inzicht ontstaat in eventuele kennislacunes. Voor de implementatie van het instrument in de organisatie 

zullen de workshops en symposia een belangrijke plaats innemen, zodat het breed draagvlak krijgt. 
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Hoofdstuk 9 Conclusions 

The report in front of you describes four mode Is developed for DGW& T Zuid. The basisforthese mode Is 

consists of the analysis of the project Strijpse Kampen and the theoretica! study of the four research 

areas, which are: strategy for contracting, integrated collaboration, program of requirements and project 

evaluation. Remarkably, the complexity of the projects plays an important roll in the development and 

implementation of the models. In order to figure out the degree of complexity of a project in its inception, 

a corresponding matrix tooi is given which judges the project on the basis of a risk profile and several 

complexity factors. 

The evalustion model for Contracting Strategy enables DGW&T to attain an optimum between the 

building organisation form and engineering of the contracts through appraisal of the project attributes 

and the organisational characteristics. What the application of the evalustion model for contracting 

strategy offers, is threefold. In the first place, it enables the (intended) project managers and the 

preeurement department to come to well-weighed choices. More importantly, the evalustion model 

functions as a communication instrument, which provides the participating co-werkers insight into the 

decision-making process. Finally, the evalustion instrument serves as a negotiation instrument 

facilitating the communications with the project principals. 

The Project Department model provides DGW&T with the opportunity to carry out complex as well as 

non-complex projects within the organisation. Through allocating physical space for complex projects, 

the interdisciplinary informal communication with respect to the projects will be improved whilst the 

coordination problems will be reduced. In addition, the model accentuates the enormous importsnee of 

competency management, which arises trom different allocation of responsibilities. Eventually, these 

elements are prone to reinforce the organisation as a whole and assure that the technica! quality would 

be maintained within the sections. 

The model for tormulation of Program of Requirements (PoR) provides DGW&T with a developing PoR 

which keeps pace with the developing design. This implies that the activities required for the 

management of the PoR are integrated into the tormulation of the PoR. In other words, enough attention 

is given to the mastering of the PoR during the design phase. Any revision must fall within the limits of 

the global objectives, wishes and the constraints which are defined in the beginning of the project. In 

case that the revisions go beyend the limits, the project manager initiales a consultatien with the 

steering committee. 
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The project evaluation instrument is pointed to the organisational objectives set down by DGW&T. By 

taking into consideration the developments in the building market (e.g. DNR 2004), the model is prone 

to capture the opportunities of the future, to meet the requirements in the following projects and to offer 

usability in relation with the external parties. In addition, the model complies with the score criteria for a 

system-oriented organisation prescribed in the INK-Model. This implies that the model offers a hand to 

DGW&T in its pursuit. In order to benefit from the knowledge captured through this model in the 

following projects, the model is supported with two functionalities to give more insight in the knowledge 

clusters, namely knowledge personalization (indication of who possessed the knowledge) and 

knowledge codification ( abstraction and tormulation of knowledge attributes). Last, the implementation is 

reinforeed with the provision of workshops and a symposium in order to stimulate broad organisational 

support and long-lasting commitment. 
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symposium, 75, 76, 77, 82, 114, 115 

systeemgerichte organisatie, 76, 79 

tacit knowledge, 65 

toetsingsinstrument, 50 

traditioneel, 21, 22, 24, 26, 30 

turnkey, 21, 26, 27, 30 

UAR 2001, 22, 31, 84 

UAR EG 1991, 30, 31, 32 

UAR-EG 1991,22,31,84 
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UAV 1989, 30 

UAV-GC 2001, 30 

uitvoeringsfase, 19, 22, 24, 27, 29, 33, 36 

veranderorganisatie, 6 

VO (voorlopig ontwerp), 14, 41, 50, 62 

voorbereidingscoördinator, 42, 43, 44, 45, 47, 

48 

voorlopig PvE, 62 

workshop, 13, 68, 72, 73, 74, 75, 113, 114 
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Bijlage 2 Voor- en nadelen vier bouworganisatievormen 

Hoge coördinatiekosten 
Uitvoerende partijen niet gestimuleerd tot innovatief gedrag; geen 
garantie om een volgend project te krijgen 
Geen mogelijkheden om ontwerp af te stemmen op de uitvoeringstech
nische en logistieke mogelijkheden van de uitvoerende partijen 
Afhankelijk van deskundigheid architect en opdrachtgever 
De (mede-)verantwoordelijkheid van aannemerwordt geminimaliseerd 

i i 
Prijsvorming vindt meestal niet plaats op basis van open concurrentie 
Afbakening verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden complexer 
Door toepassing EG-richtlijnen lastiger toe te passen bij (semi)overtleden 
Vereist bouwprocesdeskundigheid en managementvaardigheden 
Er kan sprake zijn van een vermindering van de reêle kostprijs, wat niet 
betekent dat ook de laagste prijs wordt bereikt 
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~~~~aannem~er~~~~~f#~~~~~ 
Toepassing UAV 1989, SR 1997, RVOI2001 
Opdrachtgever sluit contracten met 
+ Ardlitect 
+ Hoofdaannemer 

Toepassing UAV 1989 & I 2001 
Opdrachtgever sluit contracten met: 
+Architect 
+ Specialisten 
+ Hoofdaannemer 
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dus 'single-point'-verantwoordelijkheid 
+ Oe opdrachtgever heeft veel zekerheid over tijd en kosten 
+ Vroegtijdig inzicht in de totale kosten 
+ Nagenoeg alle risico's worden ver1egd naar de D&B-organisatie Design & Bulld organisatie -----. 

oplossingen 
Eisen opdrachtgever dienen transparant te zijnen niet ondubbelzinnig 
Geringe bijsturingsmogelijkheden tijdens het project 
Opdrachtgevers dienen telkens bij onderhandelingen aanwezig te zijn 
wanneer het werKzaamheden betreft dle niet zijn vastgelegd in het 
contract 
Stelt hoge eisen aan vraagspecificatie 

I I 

+ Relatief korte door1ooptijd doorov'e~•mo,ina 
+ Geen coördinatie-, ontwerp- en financiêle 's voor opdrachtgever 
+ Zekerheid omtrent het kostenniveau; totale investeringsbedrag 

vroegtijdig bekend 
+ Optimale randvoorwaarden voor de integratie c.q. afstemming van 

ontwerp en uitvoering 

I 

niet nauwkeurig aansluit op 
van de opdrachtgever 
Uiteindelijke kwaliteitsniveau sterk afhankelijk van gestelde specificaties 
Aanpassingen in ontwerp slechts mogelijk tegen hoge kosten 
Niet geschikt voorcomplexe opdrachten 
Stelt hogere eisen aan vraagspecificatie 

-96-

aannemer op 
Toepassing UAV-GC 2001 
Opdrachtgever sluit contracten met: 
+ Design & Build-organisatie 

(joint venture/consortium) 

Toepass ing UAV-GC 2001 
Opdrachtgever sluit contracten met: 
+Turnkey-organisatie (vaak een aannemer) 
+Eventueel adviseurs 
In turnkey-organisatie kan ook financier deelnemen 

I 
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Bijlage 3 Economisch meest voordelige aanbieding 

De algemene aanbestedingsrichtlijn noemt de volgende niet-limitatieve factoren die een rol kunnen 

spelen bij het beoordelen van de aanbieding bij het toepassen van het gunningscriterium 'economisch 

meest voordelige aanbieding': 

prijs 

leveringstermijn 

gebruikskosten 

rentabiliteit 

kwaliteit 

esthetische en functionele kenmerken 

de technische waarde 

de klantenservice 

technische bijstand 

de wijze van kostenbewaking en calculatie 

de bereidheid om het standaardcontract van de opdrachtgever te aanvaarden 

• de eenheidsprijzen ten behoeve van de verrekening van meer en minderwerk 

Het staat de aanbestedende dienst vrij andere criteria te hanteren voorzover deze objectief en 

functioneel zijn. Het hanteren van regionale preferenties is echter niet toegestaan. 

Volgens het Hof van Justitie moet het begrip 'economisch voordeligste aanbieding' in principe letterlijk 

worden gehanteerd. Het hanteren van andere formuleringen is echter toelaatbaar voor zover deze 

andere formulering geen willekeur van de aanbestedende dienst behelst en de beoordeling plaatsvindt 

op basis van tevoren bekendgemaakte objectieve criteria. Het begrip 'economisch meest aannemelijke 

aanbieding' is acceptabel gebleken [Liem, 1998]. 
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Bijlage 4 Varianten binnen de matrixorganisatie 

De varianten in deze bijlage zijn uitgebeeld in de figuren 84.1, 84.2, en B4.3. Allereerst is in de figuur 

een model van de betreffende matrixorganisatie opgenomen. Daarnaast staat een figuur die de 

organisatie verbeeldt. Daarin stelt de rechthoek de organisatie van DGW&T voor en de cirkels 

daarbinnen vertegenwoordigen de medewerkers. De kleur van de medewerkers staat voor de sectie 

waar ze toe behoren. Om het modelmatige karakter van de figuren te onderstrepen zijn de aantallen van 

de personen en de secties niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Tot slot bevat deze bijlage de 

overwegingen om te komen tot een keuze voor een van de varianten. 

Variant A: de functionele matrixorganisatie 

Deze variant is gebaseerd op de huidige organisatie-inrichting: de functionele matrixorganisatie, waarbij 

de technische disciplines de sleutelpositie bekleden binnen de organisatie. Bij deze variant heeft iedere 

sectie zijn eigen domein [zie figuur B4.1]. 
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Figuur 84.1: Model functionele matrix organisatie 

Communicatie 

Als het project wordt opgestart, wordt een kernteam samengesteld. Dit kernteam dient de afstemming 

tussen de disciplines te bevorderen. De personen in het kernteam zijn het aanspreekpunt voor het 

project binnen hun discipline. De bouwprocesmanager maakt deel uit van het kernteam en brengt zijn 

uitvoeringskennis tijdens het ontwerpproces in. De deelnemers van het team zitten in verschillende 

ruimten waar dan ook voomarnelijk vaktechnische communicatie plaatsvindt. Bij fomnele vergaderingen 

wordt informatie uitgewisseld tussen de disciplines. Alleen bij een gebrek aan informatie of bij dreigende 

afstemmingsproblemen kan een medewerker wachten tot de formele vergadering en hier het probleem 

aan het licht brengen. Een andere mogelijkheid is via informele projectgerichte communicatie. De 

medewerker kan bij constatering van een probleem naar medewerkers van een andere discipline 

toegaan om tot afstemming te komen. Er bestaan echter barrières voor deze informele communicatie, 

zoals gescheiden werkplekken (een werknemer moet dan naar een andere afdeling, soms na eerst een 

afspraak te moeten maken of te controleren of de andere werknemer beschikbaar is) en tijdsdruk (het 

kost teveel moeite dus wordt er doorgegaan; gevolg is dat het probleem groter wordt in de tijd en er pas 

bij de formele vergadering iets mee wordt gedaan). 

s;bu..:.Jl: ..... ~~.~. !( 
11 Çi: ~< - ·.- .·-. 
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Om afstemmingsproblemen tijdens de technische tekenfase te voorkomen is het gebruik van geschikte 

software zoals ProjectWise een goed middel. Een vereiste is dat iedereen ProjectWise als 

communicatiemiddel gebruikt, zodat infonmatie te allen tijde toegankelijk is. De noodzaak om fysiek bij 

elkaar te zijn wordt daardoor weliswaar venminderd, maar zelfs bij een intensief gebruik zal ProjectWise 

de functie van het informele contact slechts ten dele kunnen overnemen aangezien ProjectWise 

voornamelijk als gezamenlijke databank wordt gebruikt. 

Competenties 

Aangezien de deelnemers van het team momenteel in verschillende ruimten zitten en met name bezig 

zijn met vakinhoudelijke infonmatie van hun eigen discipline zijn deze competenties leidend. In deze 

competenties moet continu worden geïnvesteerd om op de hoogte te blijven van de laatste 

ontwikkelingen binnen het vakgebied. Aangezien de leden van het kernteam de schakel vormen tussen 

de disciplines is het voor hen van belang om bovenvakinhoudelijke competenties te ontwikkelen zoals 

vergader- en presentatietechnieken [Wortmann, 2002]. Zij functioneren enerzijds in het team 

(multidisciplinair) en moeten anderzijds de medewerkers van hun eigen discipline informeren over de 

status en genomen besluiten binnen het project. In deze variant ligt de nadruk op vakinhoudelijke 

competenties. 

Capaciteit 

Binnen deze variant vindt er geen directe versnippering van capaciteit plaats. De verdeling van de 

capaciteit ligt bij de sectiehoofden. Dit kan spanningen opleveren aangezien het functionele, de sectie, 

hier leidend is ten opzichte van het operationele, het project. Een voordeel is dat medewerkers een 

vaste werkplek hebben. 

Variant 8: de Projectgerichte matrixorganisatie 

Bij deze variant wordt de gehele organisatie gekanteld en komt het primaire gezag bij de projectleiders 

te liggen. Daarmee komt het belang meer bij de projecten te liggen in plaats van bij de functies. De 

multidisciplinaire projectteams vormen clusters rond een projectleider [zie figuur B4.2]. 

(~~~1= ~~ = .. _ ...... _ ....... = _ .. --+-·1---+.../ 

. ......................... - ......... j 

A • 
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Figuur 84.2: Model projectgelichte matfixorganisatie 
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Communicatie 

Projecten worden aangepakt door vaste projectteams die fysiek bij elkaar zitten in een projectruimte. Dit 

heeft als gevolg dat binnen deze ruimte veel projectgerichte communicatie plaatsvindt. Hierdoor zal de 

noodzaak tot fonmele vergaderingen verminderen. Door het multidisciplinaire karakter van een team kan 

sneller worden ingespeeld op dreigende problemen. Als de constructeur een probleem tegenkomt in 

een tekening van de werktuigbouwkundige kan hij direct reageren en afstemming bereiken via informeel 

contact. In deze variant wordt interdisciplinaire communicatie gestimuleerd om optimale afstemming te 

bereiken. De projectleider is de geschikte persoon om deze communicatie in goede banen te leiden. 

Als een teamlid een vaktechnisch probleem heeft zal hij advies willen vragen aan zijn sectiehoofd en 

medewerkers van zijn eigen discipline. Deze werken nu echter verspreid over de organisatie en zitten 

niet langer geconcentreerd bij elkaar zoals in variant A. Hierdoor ontstaat dus een nieuwe barrière. 

Competentie 

Aangezien alle medewerkers deel uitmaken van multidisciplinaire projectteams moet er meer aandacht 

worden besteed aan de bovenvakinhoudelijke competenties. Door meer aandacht te geven aan 

teamwork en begrip voor elkaar ontstaat een goede situatie om een project tot stand te laten komen. 

Zoals hierboven bij communicatie is aangehaald, bestaat het risico dat vakinhoudelijke kennis minder 

goed wordt onderhouden. Door het organiseren van vakuurtjes of vakvergaderingen kan de 

vakinhoudelijke kennis op peil worden gehouden. 

Omdat het primaire gezag van functioneel naar operationeel wordt veranderd, vindt er ook een 

verandering plaats in de rol van zowel de sectiehoofden als de projectleiders. De sectiehoofden hebben 

niet langer direct toezicht op hun medewerkers, maar moeten zorgen voor ondersteuning van hun 

discipline. Zij zullen zich meer moeten richten op Kwaliteitsmanagement, Competentiemanagement en 

Human Resources. 

Capaciteit 

Omdat projecten verschillende en tijdens het project variërende capaciteitsbehoeften hebben is het 

lastig om een vaste personeelsbezetting voor projecten samen te stellen. Er is sprake van versnippering 

van capaciteit wanneer medewerkers in vaste projectteams werken. De sectiehoofden zullen meer 

energie moeten steken in de capaciteitsplanning en deze zal meer aspecten bevatten dan in variant A 

Binnen deze aspecten spelen ruimte-indelingen en benodigde competenties een belangrijke roL 

Variant C: Projectafdeling 

De derde variant kan qua organisatie-inrichting worden geplaatst tussen variant A en variant B. De 

medewerkers van een complex project worden fysiek bij elkaar geplaatst in een Projectafdeling [zie 

figuur 84.3]. Hierdoor wordt het project ruimtelijk identificeerbaar binnen de organisatie. Informele 

communicatie tussen de verantwoordelijken voor het project wordt in deze situatie gestimuleerd. Dit 

alles zonder de mensen van de Projectafdeling aan de bestaande matrixorganisatie te onttrekken. 

-101-



i.lllt!ri Project Strijpse Kampen -~ (~-
8 r-'· ,-------, 1\ • 0 lû:r6 ) I WIB : ~ • 0 0 • ~/ ~ 0 0 • ~ ~ ~ • • • 

r~;I ] 
6 5 0 • • 10 • • \__J • • 

(~~ 
............... ...... ............. 

J • • • • 0 • 1- - --···· -f--
L.........A L..........oll L.........A L.........A • 0 

~ ] 0 • • • • • • 0 0 • • Bsis!mt!illl 

Figuur 84.3: Model van Projectafdeling in de matrixorganisatie 

Communicatie 

Het belangrijkste aspect met betrekking tot de communicatie in deze situatie bestaat uit de 

zichtbaarheid van het project en de directe fysieke nabijheid van de leden van de Projectafdeling. De 

barrières uit varianten A en B worden in deze situatie geminimaliseerd. De informele communicatie 

tussen hen komt tot stand zonder dat er een concrete actie voor nodig is in de vorm van het opzoeken 

van een persoon. Op deze wijze zullen raakvlakken met andere disciplines vroeg worden ontdekt, 

waardoor de afstemming van de secties tot stand kan komen. De variant heeft tot doel de kracht van de 

informele communicatie doelbewust in te zetten als mogelijkheid om het proces te verbeteren. 

Competentie 

De mensen die in de Projectafdeling zitten worden geselecteerd op basis van hun competenties. Naast 

de technische competenties dienen ze, vanwege het feit dat zij de centrale aanspreekpunten voor het 

project zijn ook communicatief sterk onderlegd te zijn. De samenwerking met de andere disciplines 

vraagt ook om bepaalde vaardigheden op het gebied van vergaderen, presenteren en samenwerken. 

Voor de bemensing van de Projectafdeling wordt nadrukkelijk met competentieprofielen [Wortmann, 

2002] gewerkt, om de individuele competenties meetbaar te maken. 

Capaciteit 

In het geval van het inrichten van een Projectafdeling is de capaciteitsplanning van groot belang. De 

mate van betrokkenheid van verschillende disciplines varieert per fase en is afhankelijk van de 

complexiteit van het project. Voor de bepaling van de complexiteit van het project wordt verwezen naar 

het model dat eerder in dit verslag werd beschreven. Om deze reden worden de mensen in de 

Projectafdeling niet aan de matrixorganisatie onttrokken. Ze zijn wel primair betrokken bij het complexe 

project, maar in een fase waarin geen 100% inzet is vereist, kan de restcapaciteit voor andere projecten 

worden ingezet. 

De projectleider inventariseert de benodigde capaciteit en samen met de HID en de sectiehoofden wordt 

een projectteam samengesteld. In deze variant blijven de medewerkers nog steeds betrokken bij hun 

eigen sectie. Als de technische vraagstukken erg gecompliceerd zijn, is het altijd mogelijk om dat terug 

te koppelen naar de eigen sectie. 
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Keuze variant 

In deze paragraaf wordt een keuze gemaakt voor de variant die het meest voldoet aan de doelstelling: 

het ontwerpen van een organisatievariant waardoor DGW&T zowel complexe als niet-complexe 

projecten optimaal kan uitvoeren. De focus ligt hierbij op het voorkomen van problemen binnen de 

gestelde aandachtsgebieden. Deze keuze wordt gemaakt op basis van voor- en nadelen van de drie 

varianten. Dit leidt tot een schematisch overzicht van de kenmerken van de drie varianten [zie figuur 

B4.4]. 

Organisatietype 

Het is van belang dat de organisatie geschikt is voor zowel complexe als niet-complexe projecten. Bij 

niet-complexe projecten voldoet de functionele matrix, terwijl bij complexe projecten de projectgerichte 

matrix het best voldoet. Om in te spelen op het variërende projectaanbod voldoet de hybride matrix in 

Variant C, aangezien deze organisatievariant geschikt is voor zowel complexe als niet-complexe 

projecten. De organisatie wordt ingericht op basis van haar uit te voeren projecten. 

Communicatie 

Goede communicatie is de basis voor het voorkomen van afstemmingsproblemen. Communicatie is een 

breed begrip en wordt daarom afgebakend op een aantal aspecten. 

Formele communicatie wordt in dit rapport beschouwd als uitwisseling van informatie die tussen de 

verschillende disciplines in geplande vergaderingen geschiedt en als zodanig wordt vastgelegd. Deze 

vonm staat tegenover de informele communicatie waar mensen spontaan bij elkaar langsgaan of elkaar 

toevallig ergens tegenkomen. Communicatie kan via uiteenlopende media plaatsvinden, zoals via de 

telefoon, e-mail, intranel of ProjectWise. ProjectWise is een geschikt medium voor de uitwisseling van 

technische informatie en kan een tijdbesparing opleveren ten opzichte van andere media. 

Non-verbale communicatie is een belangrijk onderdeel van communicatie. Niet alleen wat er wordt 

gezegd, maar tevens hoe iets wordt gezegd is belangrijk. Bij het communiceren via het intranel gaat de 

non-verbale communicatie verloren en kunnen misverstanden ontstaan. Aangezien in het begin van een 

proces veelal op een hoog abstractieniveau wordt gediscussieerd en het gevoel en uiting hiervan een 

belangrijke rol spelen, kan non-verbale communicatie veel extra informatie opleveren. Het fysiek bij 

elkaar brengen van teamleden bevordert infonmele projectgerichte communicatie en tevens non-verbale 

communicatie. De barrière om voor vakinhoudelijke informatie of projectinformatie naar een ander te 

gaan moet minimaal zijn. Bij Variant A bestaat de barrière vooral uit het disciplineverschil, terwijl bij 

variant B deze vooral uit gescheiden werkplekken van medewerkers van dezelfde discipline bestaat. 

Variant C geeft een optimale mix tussen vakinhoudelijke en projectgerichte communicatie. De barrière 

wordt geminimaliseerd door de Projectafdeling een eigen plaats te geven in de organisatie. 

Medewerkers kunnen eenvoudig aan benodigde projectinformatie komen en er kan op eenvoudige wijze 

terugkoppeling plaatsvinden naar de eigen discipline. 

Competentie 

Het doel van competentiemanagement is om de juiste persoon op de juiste plaats in te zetten 

[www.funktiemediar.nl]. Competenties kunnen gedefinieerd worden als een product van kennis, 

vaardigheden, gedrag en houding [Wijnen, 2002]. Competentiemanagement brengt systematiek in het 
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personeelsproces van selectie, beoordeling, door- en uitstroming en maakt het mogelijk om de 

koppeling te maken tussen de kandidaat en een taak. Vakinhoudelijke competenties zijn belangrijk, 

maar de bovenvakinhoudelijke competenties zoals presentatie- en vergadertechnieken moeten niet 

worden onderschat. Het werken op multidisciplinaire werkplekken vergt andere competenties dan het 

werken op monodisciplinaire werkplekken. Met bovenvakinhoudelijke competenties moeten door de 

organisatie bewust worden omgegaan. Deze competenties dient het stafbureau personeel en 

organisatie (P&O) in de organisatie te implementeren. Indien slechts de mensen in de Projectafdeling 

begeleid worden in competenties wordt een risico gecreëerd. Indien een van deze medewerkers de 

organisatie verlaat, verliest de organisatie tevens een deel van haar competenties. Om maximale 

waarde uit competentiemanagement te halen moet dit organisatiebreed worden geïmplementeerd. 

Varianten B en C voldoen aan deze organisatiebrede aanpak. 

Capaciteit 

In het begin van het proces (bijvoorbeeld definitiefase) zijn weinig mensen betrokken vergeleken met 

later in het proces (bijvoorbeeld bestekfase). Dit betekent over het algemeen dat de partijen slechts in 

bepaalde perioden volledig bezig zijn met het project. Daarom is het belangrijk om te zorgen dat deze 

mensen op de juiste plaats en op het juiste tijdstip worden ingezet. Dit indelen van capaciteit blijft een 

lastig vraagstuk. Omdat bij zowel variant B als C rekening moet worden gehouden met ruimtegebruik is 

Variant A eenvoudiger wat betreft capaciteitsplanning. 

In onderstaande matrix worden de drie C's per variant afgewogen. Bij deze weging is gekeken hoe de C 

's voldoen aan de doelstelling door het toekennen van de mate van geschiktheid . 

.__ __ _,I Zeer geschikt Geschikt Minder geschikt 

Figuur 84.4: Matrix afweging varianten 

Op basis van het bovenstaande wordt gesteld dat Variant C het verhoudingsgewijze beter voldoet aan 

de doelstelling uit hoofdstuk 3 dan de andere varianten [zie figuur 84.5]. 

-104-



''i\;\ ~~==~----------------------~Pro~je~ct~S~tr~~~·p~se~Ka=m~pe~n~-----------------(~----

Variant A Variant B Variant C 

Organisatie - -Functionele matrix - Projectgerichte matrix - Hybride matrix 

type 

Team -Fysiek gescheiden -Fysiek bij elkaar - Kern fysiek bij elkaar 

-Kern voornamelijk 

-Voornamelijk -Voornamelijk 
projectgericht 

vaktechnisch projectgericht 
-Rest medewerkers 

Communicatie vaktechnisch 
-Barrière voor -Barrière voor 

projectgerichte informele vaktechnische 

communicatie informele communicatie 
-Nauwelijks barrière door 

positie van Projectafdeling 

in organisatie 

-Meer aandacht voor 

bovenvakinhoudelijke -Meer aandachtvoor 

-Vakinhoudelijke 
competenties voor alle bovenvakinhoudelijke 

werknemers competenties voor alle 
competenties leidend 

werknemers 

-Bovenvakinhoudelijke 
-Vakinhoudelijke 

Competentie competenties vooral bij 
competenties op peil door -Vakinhoudelijke 

leden kernteam 
formele bespreking met competenties onder 

sectie verantwoordelijkheid 

sectiehoofd 
-Verantwoordelijkheden 

-Verantwoordelijkheden 
veranderen niet 

PL zwaarder, en andere -Verantwoordelijkheden 

competenties voor team veranderen 

sectiehoofd 

-Wel versnippering -Deels versnippering 

-Geen versnippering 
-Vaste werkplek in team: -Deels vaste en deels 

Capaciteit 
-Vaste werkplek: geen 

wel ruimtelijke veranderbare werkplek 

consequenties door 
ruimtelijke consequenties 

verandering -Consequentie met name 

personeelsbehoefte in ruimtegebruik 

Figuur 84.5: Vergelijking van de varianten A, B en C. 

-105-



~~~)~~~\~------------------~Pm~je~ct~S~tr~ijp~s~e~Ka~m~p~e~n-----------------(~----

-106-



~ Project Strijpse Kampen (~ 
===---------~~~~------\1~~--

Bijlage 5 Bouwkostenmanagement (Berenschot Osborne) 

De omvang van de investerings- en de exploitatiekosten wordt in belangrijke mate bepaald door de 

gestelde eisen en wensen. Tussen de kosten en kwaliteit bestaat een duidelijke relatie: 'value for 

money'. 

Hogere of 

kwaliteit?) 

grotere prestaties (meer 

kosten geld. Kwaliteit kan 

worden omschreven als het voldoen aan 

gestelde eisen en aan mogelijke additionele 

wensen. Voldoen scoort 100%, beter hoeft 

niet. Het verschil tussen eisen en wensen is 

de bandbreedte waarbinnen bijsturing van 

het totale proces kan plaatsvinden. 

Een éénduidige presentatie en definitie van 

investerings- en exploitatiekosten is voor de 

beheersing van het proces van groot belang. Bij de communicatie over kosten zullen alle 

belanghebbenden dezelfde taal moeten spreken. Hiervoor wordt verwezen naar het NEN-normenblad: 

NEN 2631: Investeringskosten van gebouwen 

NEN 2632: Exploitatiekosten van gebouwen 

NEN 2634: Begroting van bouwkosten (begripsbepaling) 

Het kwaliteitsniveau dat op basis van de kostenafweging bepaald is, wordt vastgelegd in een globaal 

PvE. Dit document fungeert als onderdeel van de haalbaarheidsstudie en als spiegel voor de 

organisatie:"ls dit echt wat we willen?" Daarnaast dient het als basis voor de verdere uitwerking en 

vastlegging van eisen in het definitieve PvE. 

De bouwkostenmanager richt zich op het aangeven van de financiële consequenties van gestelde eisen 

en wensen, het voorhouden van een spiegel. Het is goed denkbaar dat dit leidt tot herziening van het 

Programma van Eisen. 

De schrijver van het PvE (de programmeur) werkt in samenwerking met de opdrachtgever het globale 

PvE uit. Van de programmeur wordt een groot normbesef gevraagd. De te interviewen gebruikers zullen 

veelal een groot wensenpakket neerleggen voor zichzelf en hun afdeling.De bouwkostenmanager zal in 

samenwerking met de schrijver van het PvE mee zoeken naar de meest geschikte alternatieven voor de 

te maken keuzes door kostenconsequenties van de eisen en wensen aan te geven. Op deze wijze 

wordt op een vrij gedetailleerde wijze in de initiatiefase en in de programma- en ontwerpfase het 

kostenniveau van het project verder vastgelegd. 
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Bijlage 6 Omgaan met wijzigingen (PRC-Driehoek) 

De PRC-driehoek is een 

theoretisch model dat het 

verloop van een bouwproject 

voorstelt. Om het gewenste 

resultaat te bereiken, is het 

proces opgedeeld in logische 

stappen: fasen. Aan het einde 

van elke fase vindt de 

besluitvorming plaats. Alle 

betrokken partijen stemmen in 

met het opgestelde beslisdocument Pas daarna kan een volgende fase beginnen. Er kan eerst nog een 

loop plaatsvinden, een terugkoppel moment, vooraleer over te gaan naar de volgende fase. 

Om een project te kunnen beheersen, is het van belang om in iedere fase te sturen op de 

beheersaspecten. Dit zijn aandachtsgebieden van het projectmanagement die gezamenlijk het 

eindresultaat van het project bepalen. De beheersaspecten zijn kwaliteit, geld, tijd, organisatie, 

informatie, met daarnaast de scope, de bemensing en de risico's. 

Verfijning 

De vorm van de PRC Driehoek laat zien dat hoe verder het project gevorderd is, des te minder ruimte er 

is voor wijzigingen en hoe groter de gevolgen ervan zijn. Als bijvoorbeeld de brandweer kort voor de 

openingsreceptie van een nieuw bedrijfspand constateert dat de vluchtroutes en nooduitgang niet in 

orde zijn, betekent dat op het laatste moment een ingrijpende verbouwing. Maar als de brandweer al 

tijdens de ontwerpfase om advies was gevraagd, had het ontwerp nog gemakkelijk aangepast kunnen 

worden. 

Gedurende het proces vindt er dus verfijning plaats. Omdat er per fase besluitvorming plaatsvindt, wordt 

een project steeds verder afgekaderd en verkleint de beslissingsruimte. Wijzigingen van zaken 

waarover in een eerder stadium al besloten is, hebben grote (financiële) consequenties. Er wordt dan 

immers getornd aan de reeds vastgestelde projectkaders. De mogelijkheid om deze wijzigingen alsnog 

door te voeren is afhankelijk van het beschikbare budget en/of de beschikbare tijd. 
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Bijlage 7 Aangepaste Structuur DNR 
(kernproces Projectmanagement) 

TAKEN 

..... 
Raoooneren voonaano 
Plannen, sruren 
Plannen, sruren en bewaken fase 

Tlld 

Plannen deonooptijd per projectdeel 
Beoordelen uilvoeringstijd per projectdeel 

Kosten 
I I 

Plannen, sruren en bewaken projectkosten 
>pslellen globale raming bouwl!osten per projectdeel 
>oslellen remlno ' 

I 
leoordelen aanneemsom per projectdeel 
Nuren en bewaken oroleetkoslen 
~iseren directie mel1 

Lo'!lanlsatle 
Opzetten en beheren 

IVoeren van overleg met i 'en • 
, voorzitten, verslaoleooen ven 

Deelnemen aan 

jVoeren van overleg met 
Voeren van overleg met de 
Voeren van over1eo met 

• insfanties 

I 
Begalelden van enlof adviseren van bewoners, gebrulkers en anderen 
Voeren van prijsoverleg met aonbleder(s) 
Voeren van overieo met leveranciers 
Voeren' 

l met uitvoerende participanten 
Voeren van aveneg met derden 
jVoeren van gebruikers- enlof I 
Deelnemen aan 

IRlsieo"s 
11\n~yseren en behandelen 
I Maken Algemene RI&E per proleetdeel 
IHerilken en 1 RI&E oer deelontwero 

!Pionnen vergunningen 
i I 

Oostellen • I 

jSturen en bewaken vergunningen 

1/H PO 

h~!" 

Opstellen , 'tekeningen & berekeningen t.b.v. vergunningen 
Oostellen van oeoevens voor de · 

~nfonnatle 
!Beheren 1 

1 en versles 
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Bijlage 8 De Workshop 

Doel van de workshop is de good en bad practices expliciet te maken en overeenstemming te verkrijgen 

over achtergronden en problemen die ten grondslag liggen aan de kwesties die in het programma zijn 

opgenomen. Deze stap is het lastigst omdat er niet alleen een analyse van afwijkingen nodig is, maar 

ook inzicht in de wijze van uitvoeren van activiteiten. De workshops dienen bij te dragen aan de 

integratie van informatie vanuit de verschillende bronnen (opdrachtgever en gebruiker, 

projectmedewerkers en projectgegevens), het leggen van verbanden tussen informatie en toekomstige 

acties, het slechten van muren tussen individuen en waarderen van informatie in termen van good en 

bad practices. 

Proces 

Per krijgsmachtonderdeel worden workshops georganiseerd. Deze worden parallel aan elkaar 

uitgevoerd. De projectleider maakt gebruik van het raamwerk van DNR zodat de informatie op een 

doelmatige en consistente manier besproken wordt. Tijdens het Formuleren van het Programma 

Projectevaluatie en de Voorbereiding van de workshop zijn de kwesties die men wil bespreken 

vastgesteld. De resultaten van de workshop vormen de inhoud van de presentaties in de Algemene 

Bijeenkomst. 

Voorzitter en secretaris 

De voorzitter creëert een actieve en productieve sfeer waarin discussies resulteren in leerpunten (do's & 

don'ts). Zijn rol is met name het proces sturen in plaats van stelling te nemen ten aanzien van een 

bepaalde kwestie. Deze rol kan aan de projectleider worden toebedeeld. Ook is het mogelijk om een 

ander persoon (niet betrokken bij het project) te kiezen indien het project controversieel was en/of zich 

conflicten hebben voorgedaan. De voorzitter: 

is acceptabel voor alle deelnemers 

heeft status 

beschikt over sociale en culturele kennis en vaardigheden voor het leiden van een workshop 

kent de organisatie van DGW&T en haar werkomgeving tot op voldoende hoogte 

Deelnemers 

De deelnemers beschikken over de relevante kennis, gaan discussies met elkaar aan en komen tot 

overeenstemming. Zij hebben belang bij de workshop doordat: 

de workshop een forum is voor het sociale aspect van dialoog, overleg en ontwikkeling van 

overeenkomstentverbintenissen 

actief leren plaatsvindt waarbij men de aandacht richt op relevante thema's en hier leerpunten 

voor definieert 

feedback en informatie van collega's wordt ontvangen 

-113-



ll'l.l.tM ~·~ ==~===-----------------------~Pr~o~je~ct~St~ru~·p~~~K~am~pe~n~-----------------(~----

Succesfactoren voor een goede workshop 

Formuleer de doelstellingen van de workshops: verkrijgen van een overzicht van 'good en bad 

practices' door middel van analyse en diagnose 

Selecteer deelnemers (tussen de vier en acht) 

Stel de agenda op met behulp van DNR 2004, resultaten van de externe evaluatie en het 

programma Projectevaluatie 

Bepaal de beoogde resultaten: hoewel workshops een open en onvoorspelbaar karakter 

hebben, moet de facilitator een helder beeld hebben van de resultaten 

• Controleer of de vier voorgaande punten onderling verenigbaar zijn en pas deze zonodig aan. 

• Niet te grote groep personen (beperk het aantal deelnemers tot maximaal 8) 

Faalfactoren 

Goed opgezette en uitgevoerde workshops helpen niet alleen bij het opnieuw definiëren van relaties 

binnen de organisatie en het vergaren van informatie, maar ze kunnen ook zeer belangrijk zijn in het 

besluitvormingsproces, verkrijgen van draagvlak en plannen. Hieronder volgen enkele faalfactoren die 

het proces kunnen beïnvloeden: 

• Conflicten in het vaststellen van prioriteiten en maatstaven en doelen voor verschillende 

personen. 

Workshops helpen isolatie te boven komen door een niet bedreigende mogelijkheid tot 

(in)formeel communiceren met anderen. Als dit niet een van de belangrijkste doelstellingen is, 

zal het vergaren en delen van informatie niet optimaal zijn. 

• Communicatieproblemen binnen de teams. 

Onenigheid over zekere go en no-go beslissingen. 

Deelnemers beschikken niet over voldoende kennis. 

Deelnemers beschikken over onvoldoende faciliteiten. 

Te hoge tijdsdruk. 

• Gebrek aan ondersteuning vanuit de organisatie. 

• Gebrek aan inzicht in de bedrijfsmissie. 

• Gebrek aan begrip voor het nut en de noodzaak van de workshop. 

Verlies van informatie gedurende de workshop. 

De workshop bestaat uit drie delen 

Deel I - discussie over de resultaten 

Lunch 

09.00- 12.00 

12.00- 13.00 

Deel 11- formuleren van good en bad practices en actiepunten 13.00-15.00 

Deel 111- Voorbereiding presentatie voor symposium 15.00 - 17.00 

(inclusief 3 uur voorbereiding volgende dag) 
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Agenda Workshop 

Item Persoon Duur 

Introductie Voorzitter- Projectleider 9.00-9.15 

Verschillende presentaties Voorzitter- Projectleider 9.15-10.30 

gericht op delen van 

informatie uit externe 

evaluatie en programma 

Projectevaluatie 

Open discussie om informatie Voorzitter - Projectleider, 10.30-12.00 

over verschillende thema's op Afdelingshoofd( en), 

tafel te krijgen Projectmedewerkers 

Lunch Pauze - 12.00- 13.00 

Formuleren van 'good en bad Voorzitter - Projectleider, 13.00-14.45 

practices' en actiepunten in Afdelingshoofd( en), 

een open discussie Projectmedewerkers 

Conclusie en Samenvatting Voorzitter - Projectleider, 14.15-14.45 

Afdelingshoofd( en), 

Projectmedewerkers 

Sluiting Voorzitter- Projectleider 14.45-15.00 

Voorbereidingen presentaties Voorzitter - Projectleider, 15.00- 17.00 

voor symposium Afdelingshoofd( en), 

Projectmedewerkers 
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