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SAMENVATTING 

In dit verslag wordt een onderzoek beschreven dat gaat over de 
problemen die er bestaan bij de beheersing van projectkosten 
bij bouwbedrijf Waals. Onder projectkostenbeheersing wordt 
hier verstaan: 

- voortgangsbewaking; de bewaking van de voortgang van een 
project in de tijd; 

I 
- projectkostenbewaking; de bewaking van de werkelijke kos
ten in relatie tot de begrote kosten gedurende een project; 
- nacalculatie; het bijstellen van normen en prijzen aan de 
hand van gegevens uit de werkelijke uitvoering. 

Uitgangspunt voor het onderzoek vormde een reeks eisen waaraan 
een informatiesysteem zou moeten voldoen. Uit deze eisen wer
den de problemen afgeleid die er bij de voortgangsbewaking, 
projectkostenbewaking en nacalculatie bestonden. Tevens werd 
er met de resultaten van de kostenbeheersing van afgeronde 
projecten nagegaan of het de moeite zou lonen de problemen op 
te lossen. 
De problemen die werden geconstateerd konden in drie groepen 
worden verdeeld: 

1. Problemen bij de registratie en verwerking van wijzi
gingen. 
In een bouwproces treden er regelmatig wijzigingen op die 
bij de oorspronkelijk begrote gegevens gevoegd moeten wor
den om de begroting met de gegevens uit de werkelijkheid 
vergelijkbaar te houden. 

/

2. Problemen bij de registratie van gegevens uit de wer
kelijl!heid. 
Een aantal gegevens uit de werkelijke uitvoering alsm~~~ de 
contractgegevens werden niet vastgelegd. Door het achterwe-
ge blijven van de registratie van contractgegevens wordt er 
belangrijke stuurinformatie aan de projectleiding onthouden. 
Bij de werkelijke uitvoering ontbrak de registratie van ge
gevens over de voortgang van een project en was de registra
tie van materiaal-, onderaanneem- en bouwplaatskosten zo, 
dat een nacalculatie van prijzen van materialen en een ver
gelijking van begrote en werkelijk gemaakte kosten niet goed 
mogelijk waren. /3. Problemen bij de verwerking van geregistreerde gegevens 
voor de projectkostenbewaking. 
Het financiele overzicht (een overzicht van begrote en wer
kelijk gemaakte kosten) dat bij Waals wordt gehanteerd geeft 
gedurende een project een onjuiste weergave van de verschil
len tussen de begrote en werkelijk gemaakte loon-, materiaal
onderaanneem- en bouwplaatskosten. 



Op basis van de genoemde problemen is er een systeem uitgewerKt 
waarin wordt aangegeven: 

- welKe gegevens van wijzigingen en welKe gegevens uit de 
werKelijKheid (zowel contractgegevens als gegevens uit de 
werKelijKe uitvoering) geregistreerd moeten worden; de in
houd van nieuwe en verbeterde formulieren, bestanden en o
verzichten worden gegeven; 
- hoe deze gegevens geregistreerd moeten worden; er wordt 
aangegeven wie de nieuwe registraties moeten uitvoeren, wie 
de controles moeten uitvoeren en op welKe bestanden of for
mulieren de nieuwe gegevens geregistreerd moeten worden. 
- hoe de geregistreerde gegevens verwerKt moeten worden om 
de gewenste Kostenbeheersingsinformatie te Kunnen leveren; 
er wordt aangegeven welKe procedures er nodig zijn om de ge
gevens die in bestanden zijn vastgelegd om te zetten in o
verzichten t.b.v. de projectKostenbewaKing en nacalculatie. 



VOORWOORD 

Dit verslag is het resultaat van een onderzoek dat gedurende 
10 maanden bij bouwbedrijf Waals te Asten is uitgevoerd. 
Het verslag bestaat uit drie delen. 
In het eerste deel wordt eerst het bouwbedrijf in zijn alge
meen bij de lezer geintroduceerd. Er wordt ingegaan op de 
plaats van het aannemingsbedrijf in het bouwproces en de t_aken 
die in een aannemingsbedrijf worden uitgevoer~ Vervolgens 
wordt bouwbedrijf Waals besproken; de organisatie-structuur. 
de funkties die binnen het bedrijf worden onderscheiden. de 
bouwmarktsegmenten waarop het bedrijf zich bevindt. de omvang 
van het bedrijf en zo meer worden toegelicht. 
Het eerste deel is met name bestemd voor de lezer die niet be
kend is met Waals en met het bouwbedrijf in zijn algemeen. 

In het tweede deel komt de probleemanalyse ter sprake. 
In hoofdstuk 2 wordt er ingegaan op de aanvankelijke opdracht
formulering. Uit de opdrachtformulering worden een reeks doel
stellingen afgeleid. Uit de reeks doelstellingen wordt een 
doelstelling (de beheersing van projectkosten) gekozen die als 
uitgangspunt diende voor de probleemanalyse. 
In de hoofdstukken 3 en ~ wordt het onderzoek van de probleema
nalyse toegelicht. 
Hoofdstuk 3 behandelt de vraag in hoeverre de kosten van pro
jecten in de bestaande situatie worden beheerst. Er wordt in
gegaan op de wijze waarop het onderzoek is opgezet. de resul
taten van het onderzoek en de conclusies die daaraan verbon
den moeten worden. 
In hoofdstuk ~ worden de tekortkomingen die er bestaan bij de 
beheersing van projectkosten in de bestaande situatie opge
spoord. 
Eerst worden de bestaande informatiebronnen voor de kostenbe
heersing besproken. Vervolgens wo~dt de gewenste informatie 
die uit de opdrachtformulering volgde tegenover de informatie 
gezet die de bestaande bronnen leveren. Hieruit konden de te
kortkomingen in de informatievoorziening voor de projectkos-
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tenbeheersing worden afgeleid. 
De probleemanalyse wordt besloten met hoofdstuk 5, waarin de 
conclusie die uit de probleemanalyse volgt is samengevat. 

Tussen deel II en deel III bevindt zich een apart hoofdstuk 6, 
dat de naam intermedium heeft geKregen vanwege zijn rol in dit 
verslag. Het hoofdstuK is zo genoemd omdat het de schakel 
vormt tussen de opsomming van tekortkomingen aan het einde van 
deel II en de oplossingen die ter sprake komen in deel III. 
In deel III worden namelijk niet voor alle tekortkomingen die 
uit de probleemanalyse naar voren komen oplossingen aangege
ven. In het intermedium worden de tekortkomingen afgescheiden 
waar de oplossingen in deel III op van toepassing zijn. 

Deel III bestaat uit drie hoofdstukken waarin geleidelijk een 
registratief en gegevensverwerkend systeem voor de projectkos
tenbeheersing uiteen wordt gezet. 
Hoofdstuk 7 is een korte inleiding in deel III. In het hoofd
stuk wordt het concept gepresentreerd dat in hoofdstuk 8 en 9 
wordt uitgewerkt. 
In hoofdstUk 8 van deel III worden de gegevens afgeleid die 
nodig zijn om de tekortkomingen in de voorziening van infor
matie voor de voortgangsbewaking, projectkostenbewaking en na
calculatie weg te nemen. Ieder onderdeel van het hoofdstuk 
wordt besloten met een figuur waarin de voor het onderdeel te 
verzamelen gegevens zijn weergegeven. Het hoofdstuk wordt be
sloten met een verwijzing naar figuur 8. 7, waarin de schema's 
uit het hoofdstuk zijn samengevat. 
In hoofdstuk 9 wordt het samenvattende schema uit figuur 8.7 
uitgewerKt. Het hoofdstuk is opgedeeld in drie uitgebreide pa
ragrafen. 
In paragraaf 9. 1 komt de registratie en de eerste verwerking 
van wijzigingen ter sprake. 
In paragraaf 9. 2 wordt de registratie en de eerste verwerking 
van gegevens uit de werkelijkheid besproken. 
In paragraaf 9. 3 komt de uiteindelijke verwerking van de gege
vens tot de gewenste informatie aan de orde. 
In iedere paragraaf worden formulieren en bestanden toegelicht 
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en wordt er globaal aangegeven hoe de verwerkingsprocedures er 
uitzien. Iedere paragraaf eindigt met een schema waarin de 
formulieren en bestanden die in de paragraaf ter sprake zijn 
geweest zijn samengevat. 

In figuur 9. 5 is hetgeen in hoofdstUk 8 behandeld is samenge
vat in een schema. Dit schema kan daarom ook gezien worden als 
een uitwerking van het schema in figuur 9. 5. 
De betekenissen van de verschillende figuurtjes in de schema's 
uit dit verslag staan in bijlage 1. 

Het verslag wordt besloten met conclusies en aanbevelingen. 
In de conclusies is samengevat welke tekortkomingen met het 
systeem voor de kostenbeheersing uit figuur 9. 5 worden opge
lost. 
De aanbevelingen zijn gericht op de invoering van het systeem 
in figuur 9.5. Het gaat met name om het meer systematisch re
gistreren van gegevens en de volgende stap naar de implementa
tie van het geautomatiseerde deel van het systeem (zie bijlage 
15). Voorts wordt er bij de aanbevelingen teruggekomen op de 
tekortkomingen die in dit verslag niet zijn opgelost. 

Tenslotte gaat mijn dank uit naar Martin Waals die mij de_ 
gelegenheid gaf in zijn bedrijf af te studer-en en die al tijd 
een "gaatje" in zijn agenda wist te vinden om met mij te pra
t en. Voorts wens ik de medewerkers op het kant-oor, Harriet, 
Ellen Waals, Piet v.Brussel, Jan Geboers, Jan Kluskensen Piet 
Lemmen en de uitvoerders Gerard Waals en Karel Kloft te bedan
ken voor het geduld dat zij wisten op te brengenDij het be
antwoorden van mijn vragen tussen hun drukke dagelijkse be-
slommeringen door. ~ 

Speciale dank verdient tenslotte mijn afstudeerbegeleider 
dhr. Bakker die in staat bleek een vastlopende afstudeerder 
altijd weer vlot te trekken. 

Eindhoven, maart 1987 B. Overgaas 
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t. ALGEME~E I~LEIDING 

1.1. ALGEMENE INTRODUKTIE VAN HET AANNEMINGSBEDRIJF 

Met het bouwproces wordt de totstandKoming van een gebouw 
bedoeld vanaf het eerste initiatief tot en met de oplevering. 
In figuur 1. 1 staan de stappen die in een bouwproces plaats
vinden. Een aannemingsbedrijf komt dit proces binnen wanneer 
de tekeningen en het bestek door een architect opgesteld 
zijn. De tekeningen en het bestek geven aan de aannemer de 
informatie over de manier waarop een project uitgevoerd moet 
worden (de afmetingen en vormen, de te gebruiken materialen, 
constructiespecificaties etc.), Aan de hand van de informatie 
in het bestek en in de tekeningen wordt er begroot wat de 
kosten zullen zijn die gemaakt moeten worden om het project te 
realiseren. Deze begroting wordt de inschrijvingsbegroting ge
noemd. 

initiatief 

~ 
pregrammering 

ontwerp-
~ voorlopig ontwerp 

fase ~ 
definitief ontwerp 

L ~ bestek en tekeningen 

uitvoerings-
J 

uitvoering 

fase 
opleLring 

Uit de inschrijvingsbegroting wordt de prijs afgeleid die een 
opdrachtgever voor de realisatie van het project moet neertel
len. In veel gevallen zijn er meerdere aannemingsbedrijven die 
voor een project een prijs vaststellen. In dat geval wordt er 
via een openbare aanbesteding besloten wie het project mag 
uitvoeren (dit is over het algemeen degene die de laagste 
prijs bood). 

1 



Algemene Inleiding 

Wanneer een aannemingsbedrijf een project gaat uitvoeren wordt 
er allereerst een werkbegroting en een tijdplan opgesteld (Zie 
figuur 1. 2). De werkbegroting is een gedetailleerde opsomming 
van aktiviteiten die achtereenvolgens door werknemers van Waals 
uitgevoerd moeten worden. In het tijdplan zijn aktiviteiten die 
te zamen de uitvoering vanaf het begin tot en met de oplevering 
omvatten, op chronologische volgorde geplaatst terwijl hun duur 
in de tijd is uitgezet. 

r- STII[N 

' 4 

1 l 3 
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t:bestek +tekeningen; Z:inschriJYingsbegrotiog; 3:uurYerantwoordingen etc.; 4:projectoYerlichten; S:nacalculatiegegevens; 
6: instrukties; ?:bijgestelde DO!'IIen en prijun. (bron: 6) 

Tijdens het opstellen van de werkbegroting en de planning 
worden ook de leveranciers en onderaannemers benaderd om een 
offerte in te dienen. Er worden afroepcontracten opgesteld of 
in sommige gevallen gewoon besteld. 
Na een reeks voorbereidende aktiviteiten op de bouwplaats (in
richting van de bouwplaats, uitzetten voor grondwerk etc.) kan 
de eigenlijke bouw (de uitvoering in fig. 1. 2) beginnen. De uit
voering wordt geleid door een uitvoerder. De uitvoerder ver
deelt het werk over de bouwvakkers en ziet erop toe dat er vol
gens de tekeningen en de planning wordt gewerkt. Om te weten 
hoe een project ervoor staat registreert een uitvoerder regel
matig de voortgang van het werk en de tijd die eraan is be
steed. Deze gegevens worden door de administratie vergeleken 
met de planning en de begroting. De resultaten van die verge
lijking krijgt de uitvoerder terug waarna hij stuurmaatregelen 
kan overwegen. Daarnaast worden de gegevens over de tijd die 
aan aktiviteiten is besteed vertaald naar uurnormen die in 
nieuwe projecten gebruikt kunnen worden bij de samenstelling 
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Algemene Inleiding 

van de begrotingen. Bij kleine werken is het toezicht van de 
uitvoerder meestal voldoende. Bij grotere projecten (om de ge
dachte te bepalen >3200. 000) is de coordinerende taak meestal 
te groot voor een uitvoerder alleen. Er treedt dan naast een 
uitvoerder een projectleider op. Een projectleider zorgt ervoor 
dat een uitvoerder over het gewenste personeel, materieel, 
materiaal en over voldoende bouwinformatie beschikt. De pro
jectleider is dus in feite de schakel tussen de uitvoering en 
de omgeving (Zijnde de opdrachtgever, de architect, de leveran
ciers en onderaanemer, de gemeente). 
Om de financieringslast te verlichten worden er tijdens de uit
voering regelmatig rekeningen opgesteld van de tot dan toe ge
maakte kosten. Dit worden de termijnbetalingsstaten genoemd. 

1.2. DE INTRODUKTIE VAN BOUWBEDRIJf WAALS 

De organisatie 

Bouwbedrijf Waals is een middelgroot aannemingsbedrijf met een 
omzet die ligt rond de 3 10.000.000 per jaar. Het bedrijf heeft 
ongeveer 60 bouwvakkers en 5 uitvoerders voor de uitvoering 
beschikbaar. Op het kantoor werken 6 medewerkers waaronder 3 
projectleiders, een calculator (belast met de samenstelling van 
de inschrijvingsbegroting) en twee administratieve medewerk
sters. 
De organisatiestructuur is gegeven in fi~uur 1. 3. 

DIREKTIE 

l 
I I I 

UITVOERING PROJECTLEIDING CALCULATIE ADMINISTRATIE 

l l 
I 

TIIIIIERIJEDEI !Jn'SEI.AARS etc. 

De direktie bestaat uit twee personen: Martin Waals die belast 
is met het toezicht op de administratie en de acquisitie of 
ontwikkeling van projecten en Jan Waals die het personeelsbe
leid verzorgt en toeziet op de voortgang van de onderhanden 
projecten. 
Het mag een vorm van beleid genoemd worden dat er veelvuldig 
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Algemene Inleiding 

gebruik wordt gemaakt stagaires; het betreft zowel leerlingen 
op de bouwplaats als hts'ers en mts'ers op het kantoor. De 
stagaires op het kantoor nemen over het algemeen taken over van 
een project-leider(tekeningen doormeten, begroten van wijzigin
gen etc. ) . 

De markt 

Waals krijgt het merendeel van zijn projecten uit de regio rond 
Asten en uit Helmond. De laatste jaren neemt het aantal projec
ten uit Eindhoven en de regio Noord Limburg toe. In 1985 heeft 
Waals ca. 34 projecten gehad. Het ging bij 8 projecten om wo
ningen (4 zogenaamde standaardwoningen), bij 4 projecten om 
winkels annex appartementen, bij 15 projecten om verbouwings
werkzaamheden en bij 8 projecten om speciale gebouwen (een to
ren, een zoetwaterinstalatie etc.). 

De 34 projecten uit 1985 waren op de volgende wijzen verkregen: 
14 via een aanbesteding, 9 werden direkt aan Waals gegund en 11 
projecten werden zelf ontwikkeld. 

Waals is aangesloten bij de z. N.A. V. (de Zuidnederlandse Aanne
mers Vereniging). Deze vereniging verzorgt aanbestedingen voor 
haar leden. In 1985 is er op ca. 43 projecten ingeschreven. 
Hiervan werden 9 projecten aan Waals gegund, hetgeen betekent 
dat er in 1985 ongeveer 20 Y. van de inschrijvingen op aanbe
stedingen succesvol waren. 

De automatisering 
De financiele administratie bij Waals is geautomatiseerd 
(d.w.z. dat dagboeken voor ontvangsten en uitgaven en kosten en 
opbrengsten automatisch worden verwerkt in debiteuren- en 
crediteurenbestanden). De loonadministratie wordt gedaan door 
een loonadministratiekantoor waar Waals bij aangesloten is 
(S.C.A.B. ). Voorts zijn er twee programma's ter beschikking die 
informatie leveren voor kostenbeheersing van een project (een 
urenoverzicht en een financieel overzicht; hierop wordt in 
deel II teruggekomen). 
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probleemanalyse 

2. Df CPORACHTFORMULf~ING fN Of AY~fNING 
~AN HfT P~OBLffMGfBJfD 

In het jaarverslag van 1985 wordt de opdracht als volgt gefor
muleerd : 

"Ontwerp een gesch1kt plann1ngsmodel en een biJbehorend 
informatiesysteem". 

Aan deze opdracht waren een aantal eisen toegevoegd ter ver
duidelijking van de begrippen planningsmodel en informatie
systeem. De specificaties worden hieronder genoemd en toege
licht. 

Een technisch planningsmodel dat: 
1. direkte moge11JRheden biedt voor financiele planning. 

Met een planningsmodel wordt een tijdplan bedoeld. Met be
hulp van een tijdplan moet het verloop van de ontvangsten 
en uitgaven van een project worden bepaald. Op deze wijze 
wenst de direktie inzicht te krijgen in de liquiditeitspo
sitie van Waals gegeven een reeks onderhanden projecten. 

2. op de bouw ~nteerbaar (meetbaar) is. 
Het planningsmodel moet eenvoudig van opzet zijn (een bal
kendiagram heeft de voorkeur boven een netwerkschema). Een 
uitvoerder moet met het planningsmodel inzicht hebben in 
de voortgang van onderhanden aktiviteiten en een proJect 
als geheel. 

3. bestaat u1t zowel uit begrotingstechnisch als plannin
gstechnisch gesch1kt gekozen aktiviteitenclusters. 
Het tiJdplan moet bestaan uit groepen van aktiviteiten. De 
begrote kosten van aktiviteiten uit een groep moeten bin
nen de periode vallen dat er volgens het tijdplan aan de 
aktiviteiten wordt gewerkt. 

4. vooral de kwatitatieve relaties tussen de diverse akti
viteitenelusters weergeven. 
Het planningsmodel moet de relaties tussen de aktiviteit
enclusters in de tiJd weergeven. Op deze wijze wenst de di
rektie inzicht te krijgen in de gevolgen van bij voorbeeld 
vertragingen voor de voortgang van een project. 

Een informatiesysteem dat: 
5. periodiek,bij voorbeeld wekelijks,informatie verschaft 

over de werkelijke voortgang en de verbruikte middelen 1n 
werkeenheden en geld,be1de afgezet tegen de begroting. 
Het gaat hier om een systeem t.b.v. projectkostenbewaking 
en nacal cul at ie. 

6. per karakter1stiek projecttype normen en gegevens bevat 
over de d1verse aktivite1tenclusters en veelvoorkomende 
w1Jzig1ngen. 
Het informatiesysteem moet bestaan uit naar projecttypen 
geordende aktiviteitenclusters. Van ieder cluster zijn de 
uurnormen aangegeven met eventuele bijzondere omstandighe
den. 
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Een technisch planningsmodel en een informatiesysteem dat: 
7. 1n korte t1jd en op relat1ef eenvoudige wijze inzicht 

verleent 1n de effecten van stuurmiddelen en wijzigingen 
in bet ontwerp van een project. 
Met de effecten worden de gevolgen van stuurmiddelen en/of 
wijzigingen voor de projectkosten en het tijdplan bedoeld. 
Voorbeelden van stuurmiddelen zijn extra mankracht inzet
ten of loonarbeid aan een onderaannemer uitbesteden. Voor
beelden van wijzigingen Zijn de keuze van een andere tegel 
of een extra scheidingsmuur. 

Wat later tijdens de stage werd er een achtste eis aan de ze
ven reeds genoemden toegevoegd: 

8. in staat zijn de gewenste informatie te verkrijgen zon
der aan personen gebonden te zijn. 
De direktie wenste zich als relatief klein bedrijf minder 
afhankelijk te maken van de specifieke kennis bij de pro
jectleider. Op die manier zou Waals zijn kwetsbaarheid 
als gevolg van het wegvallen van een projectleider ver
kleinen. 

De zojuist genoemde eisen zijn te verdelen in twee groepen. 
De ene groep bevat eisen die aangeven WAT er bereikt moet wor
den. De eisen uit deze groep worden doelgerichte eisen genoemd. 
De andere groep geeft eisen die aangeven HOE een wenseliJke 
situatie bereikt moet worden. De eisen uit deze groep worden 
procesgerichte eisen genoemd. 
Hieronder zijn de acht eisen in deze twee groepen gesplitst (de 
nummering heeft geen relatie met de nummering in de eerderge
noemde lijst met eisen). 

• Doelgerichte eisen 
Een technisch planningsmodel dat: 

1. dlrekte mogelijkheden biedt voor financiele planning; 
2. op de bouw hanteerbaar (meetbaar) is. 

Een informatiesysteem dat: 
3. periodiek, bij voorbeeld wekelijks, informatie verschaft 

over de werkelijke voortgang en de verbruikte middelen in 
werkeenheden en geld, beide afgezet tegen de begroting. 

Een technisch planningsmodel en informatiesysteem dat: 
4. in korte tijd en op relatief eenvoudige wijze inzicht ver

schaft in de effecten van stuurmiddelen en wijzigingen in 
het ontwerp van een project; 

5. de direktie in staat stelt projectinformatie te verkrijgen 
zonder aan personen gebonden te zijn. 

• Procesgerichte eisen 
Een planningsmodel dat 

1. bestaat uit zowel uit begrotingstechnische als plannings
technische oogpunten geschikt gekozen aktiviteitenclusters; 

2. vooral de kwantitatieve relaties tussen de diverse aktivi
teitenelusters weergeeft. 

Een informatiesysteem dat: 
3. per karakteristiek projecttype normen en gegevens bevat 

over de diverse aktiviteitenelusters en veelvoorkomende 
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wijzigingen. 

In de probleemanalyse wordt onderzocht in hoeverre in de be
staande situatie de doelen die Waals zich gesteld heeft wor
den bereikt. De doelen staan geformuleerd in de doelgerichte 
eisen. De probleemanalyse richt zich aldus op de doelgerichte 
eisen. 
Om het toetsen van deze eisen aan de werkelijkheid gemakkelij
ker uitvoerbaar te maken werd er gezocht naar overkoepelende 
doelstellingen die goed aan de bestaande situatie te toetsen 
zijn. Daartoe werden de doelgerichte eisen in een doelstellin
genhierarchie geplaatst (zie figuur 2. 1, pag. 9). In een doel
stellingenhierarchie is ieder doel een middel tot een hoger ge
legen doel. Deze doel-middelen relatie is in figuur 2. 1 aange
geven door pijlen. De doel-middelen relaties worden per doelge
richte eis kort toegelicht (de nummering komt overeen met de 
nummering bij de doelgerichte eisen op pag. 7). 

1. Een planningsmodel dat direkte mogelijkbeden biedt voor 
financiele planning. 
Het planningsmodel is het middel om de financiele planning 
te realiseren. Financiele planning is weer een middel om een 
gezonde liquiditeitspositie te waarborgen. 

2. Een planningsmodel dat op de bouw hanteerbaar (meetbaar) 
is. 
Een op de bouw hanteerbaar tijdplan is een middel om de 
voortgang van de bouw te volgen en te bouwen volgens het 
plan. Op zijn beurt is het bouwen volgens plan een middel om 
de projectkosten te beheersen (d.w.z. het minimaliseren van 
het verschil tussen de begrote en werkelijke kosten). 

3. Een informatiesysteem dat periodiek, bij voorbeeld weke
lijks informatie verschaft over de werkelijke voortgang en 
de verbruikte middelen in werkeenbeden en geld. 
Een dergelijk informatiesysteem is een middel tot nacalcula
tie en projectkostenbewaking (het vergelijken van de begrote 
en werkelijke kosten gedurende een project). Nacalculatie en 
projectkostenbewaking zijn weer een middel ter beheersing 
van de projectkosten. Daarnaast is nacalculatie een middel 
om snel te begroten door gebruikmaking van de uurnormen en 
prijzen die uit een nacalculatie volgen. 

4. Een informatiesysteem en een planningsmodel dat in korte 
tijd en op relatief eenvoudige wijze inzicht verschaft in de 
effecten van stuurmiddelen en wijzigingen. 
Het doel is te komen tot een goede projectkostenbewaking en 
een goede voortgangsbewaking; d.w.z. een kosten-en voortgan
gsbewaking waarin wijzigingen verwerkt zijn. 

5. Een informatievoorziening die niet aan personen gebonden is. 
Het is een middel om de gewenste informatie voor ieder 
binnen het bedrijf beschikbaar te hebben. Een planningsmodel 
en een informatiesysteem die voldoen aan de eerste vier doel
gerichte eisen zijn een middel om de vijfde eis te bereiken. 
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beschikbaarheid 
gewenste in forma tie 
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<
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Uit_de doelstellingenhierarchie volgt dat de vijf doelgerichte 
eisen herleid kunnen worden tot vier onafhankelijke doelstel
lingen: 

1. de projectkosten beheersen; 
2. over de gewenste informatie beschikken; 
3. een gezonde liquiditeitspositie waarborgen; 
4. snel begroten. 

Dit betekent dat er vier probleemanalyses kunnen worden uitge
voerd, t.w. een onderzoek naar: 

1. de beheersing van de projectkosten in de bestaande situa
tie; 

2. de beschikbaarheid van gewenste informatie in de bestaande 
situatie; 

3. de bewaking van de liquiditeitspositie in de bestaande si
tuatie; 

4. de wijze waarop begrotingen in de bestaande situatie wor
den samengesteld. 

Het onderzoek in dit verslag legt zich toe op de beheersing 
van de projectkosten in de bestaande situatie.Hierbij komt te
vens dat deel van onderzoek 2 ter sprake dat betrekking heeft 
op de gewenste informatie voor de projectkostenbeheersing. 
De keuze om de beheersing van projectkosten te onderzoeken 
werd gemaakt omdat de direktie in de doelgerichte eisen de na
druk legde bij de nacalculatie, de projectkostenbewaking, de 
voortgangsbewaking en de verwerking van wijzigingen; alle vier 
middelen ter beheersing van de van projectkosten. 
In de volgende twee hoofdstukken wordt achtereenvolgens inge
gaan op: 

- Hoofdstuk 3, de resultaten van de projectkostenbeheersing 
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in de bestaande situatie; 
- Hoofdstuk ~. de beschikbaarheid van de gewenste kostenbe
heersingsinformatie. 

De probleemanalyse wordt afgesloten met hoofdstuk 5 waarin de 
conclusie van de analyse uit de hoofdstukken 3 en~ wordt 
weergegeven. 
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3. Df RfSULTATfN VAN Df PRVJfCT~VSTfNBfHffRSING 
IN Df BfSTAANDf SITUATif 

Onder de projectkostenbeheersing wordt hier het minimaliseren 
van het verschil tussen begrote en werkelijke kosten verstaan. 
Voor de toetsing van de beheersing van de kosten in de bestaan
de situatie zijn de veschillen tussen de begrote en werkelijke 
kosten van een project bepaald. Bij gevolg bestond het onderzoek 
uit drie stappen: 

1. de selectie van de projecten die bij de toetsing betrokken 
worden: 

2. het verzamelen van de gegevens uit de begroting en werke
lijkheid en het bepalen van de verschillen; 

3. het toetsen van de verzamelde verschillen aan en vooraf be
paald criterium. 

Deze drie stappen worden in de volgende drie paragrafen toege
licht. 

3.1. DE SELECTIE VAN PROJECTEN DIE BIJ DE TOETSING BETROKKEN 
WORDEN. 

Als uitgangspunt voor de selectie werd een lijst van 33 pro
jecten gekozen die in 1985 onderhanden waren geweest. Uit de
ze groep werden 15 projecten geselecteerd. De 15 projecten 
werden geselecteerd op basis van 3 criteria. 

• De projecten moesten afgerond zijn. 
Dit was vereist omdat er geen afgebakende projectdelen waren 
gedefinieerd waarvoor afzonderlijk de begrote kosten waren be
paald. 

• De vertegenwoordiging van 5 bouwmarktseg~nten in de groep 
van 15 geselecteerde projepten moest ongeveer overeenstemmen 
met de vertegenwoordiging van bouwmarktsegmenten in de lijst 
van 33 projecten. 
Er werden 5 bouwmarktsegmenten onderscheiden: 

1. Standaardwoningbouw 
2. Vrije-sector woningbouw 
3. Winkel-en Appartementbouw 
4-. Verbouwingen 
5. Overig 

Dit criterium werd gekozen onder de veronderstelling dat er 
een relatie bestaat tussen het verschi1 tussen de begrote en 
werkelijke kosten en het· bouwmarktsegment waarin een project 
thuishoort. Van de uiteindelijk gekozen projecten hoorden er 
2 in segment 1, 2 in segment 2, 6 in segment 4- en 5 in segment 
5 thuis. 
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• De verdeling van de twee mogelijke manieren waarop Waals een 
project gegund kan krijgen moest in de 15 geselecteerde projec
ten ongeveer overeenkomen met de verdeling in de lijst van 33 
projecten. 
De twee manieren van gunning zijn: 

1. via een aanbesteding (met concurrentie); 
2. direkt gegund of via eigen ontwikkeling. 

Dit criterium werd gekozen onder de veronderstelling dat concur
rentiedruk de scherpte van een begroting beinvloedt. Van de 15 
geselecteerde projecten zijn er 8 op manier 1 en 7 op manier 2 
verworven. 

3.2. HET VERZAMELEN VAN DE GEGEVENS UIT DE BEGROTING EN 
WERKELIJKHEID EN HET BEPALEN VAN DE VERSCHILLEN. 

De begrote en werkelijke kosten en de verschillen tussen de 
begrote en werkelijke kosten zijn vastgelegd in het financiele 
overzicht (op pagina 17 staat het overzicht beschreven); zij 
vormen de kolommen van het overzicht. De rijen worden gevormd 
door de loonkosten, de materiaalkosten, de onderaanneemkosten, 
de bouwplaatskosten, de totale variabele kosten (de som van de 
loon-, materiaal-, onderaanneem- en bouwplaatskosten) en de 
vaste kosten. De vaste kosten zijn voor de projectkostenbeheer
sing niet van belang omdat ze worden afgeleid uit de variabele 
kosten (een deel van de vaste kosten bestaat bij voorbeeld uit 
5ï. van de variabele loonkosten). 
Alvorens de verschillen uit een financieel overzicht werden ge
haald werd de kwaliteit van de begrote en werkelijke kosten in 
het financieel overzicht onderzocht. Dit gebeurde aan de han~ 
van twee kwaliteitsaspecten (7): 

• De juistbeid van de begrote en werkelijke kosten. 
Juistheid betekent hier dat de juiste gegevens zijn verzameld 
en dat deze gegevens op een juiste wijze Zijn verwerkt. 
Er werd geen aanleiding gevonden om aan de juistheid van de be
grote en werkelijke kosten te twijfelen. over het algemeen voor
komt funktiescheiding de direkte mogelijkheid om onjuiste gege
vens te registreren of gegevens onjuist te verwerken. Voor zover 
de fUnktiescheiding tekort schiet wordt het verzamelen en ver
werken van onjuiste gegevens voorkomen door toezicht van de di
rektie. 

• De vallditelt van de verschillen tussen de begrote en werkelij
ke kosten. 
De validiteit van een verschil tussen begrote en werkelijke kos
ten wordt hier omschreven als de overeenkomst tussen de kosten
posten waaruit de begrote kosten zijn afgeleid en de kostenposten 
waaruit de werkelijke kosten zijn afgeleid. 
Om de kostenbeheersing in de bestaande situatie goed te kunnen 
toetsen moeten de verschillen die bij de toetsing gebruikt worden 
valide Zijn. 
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De verschillen die in een financieel overzicht worden vermeld 
zijn om drie redenen niet valide. De drie redenen met de toege
paste correcties waren: 

1. De meerwerkkosten worden niet in de begrote kosten van 
het financiele overzicht verwerkt terwijl ze wel 1n de 
werkelijke kosten voorkomen. 

De correctie. 
De correctiemethode bestond eruit de meerkosten alsnog 
in de begrote variabele kosten te verwerken. 
Van de meerwerkkosten was echter alleen het totaalbedrag 
(de som van de loon-, materiaal-, onderaanneem- en bouw
plaatskosten van meerwerk) bekend. Daarom moest er voor 
de toepassing van de correctiemethode onderscheld gemaakt 
tussen: 

- de verwerking van het totaalbedrag aan meerwerkkos
ten in de totale variabele kosten. De meerwerkkosten 
werden opgeteld bij de begrote totale variabele kosten. 
- de verwerking van het totale bedrag aan meerwerkkos
ten in de loon-, materiaal-, onderaanneem- en bouw
plaatskosten. 
Uit gesprekken met projectleiders bleek dat veel meer
werk betrekking heeft op de afbouw. Daarom betreft meer
werk meestal voor een groot gedeelte onderaanneemkosten. 
Indien een projectleider zich niets wist te herinneren 
over de verdeling van de meerwerkkosten over de loon-, 
materiaal-, onderaanneem- en bouwplaatskosten, dan werd 
het totaalbedrag aan meerwerkkosten alleen bij de begro
te onderaanneemkosten opgeteld (dit is bij 8 van de 15 
projecten gebeurd). 
Indien een projectleider zich wel iets over de verdeling 
wist te herinneren werd het totaalbedrag aan meerwerk
kosten overeenkomstig de specificaties van een project
leider over de begrote loon-, materiaal-, onderaanneem
en bouwplaatskosten verdeeld (dit was het geval bij 7 
van de 15 projecten). 

2. De begrote uitvoeringskosten worden verwerkt in de be
grote bouwplaatskosten terwijl de werkelijke uitvoerin
gskosten in de werkelijke loonkosten worden opgenomen. 

De correctie. 
De werkelijke uitvoeringskosten werden van de werkelijke 
loonkosten afgetrokken en bij de werkelijke bouwplaats
kosten opgeteld. 

3. Andere wijzigingen dan meerwerk worden niet in de be-
grote kosten verwerkt. 

Over de kosten die met dit soort wijzigingen gemoeid ZlJn 
is niets vastgelegd. Het gaat bij dit soort wijzigingen 
om een overdracht van loon- en materiaalkosten aan on
deraanneemkosten en omgekeerd. Ze worden daarom in het 
vervolg overdrachtswijzigingen genoemd. De verschillen 
tussen de begrote en werkelijke onderaanneemkosten aan 
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de ene kant en tussen de begrote en werkelijke loon- en 
materiaalkosten aan de andere kant geven aanleiding tot 
de veronderstelling dat het effect van overdrachtswijzi
gingen niet verwaarloosbaar is (zie bijlage Z voor de ver
schillen van de onderaanneem-, loon-, materiaalkosten, 
niet gecorrigeerd voor reden 3). 
Het effect van overdrachtswijzigingen op de verschillen 
tussen begrote en werkelijke bouwplaatskosten werd ver
waarloosd. 
De correctie. 
- Bij de loon-, materiaal- en onderaanneemkosten was een 
correctie nodig maar niet mogelijk door het ontbreken 
van gegevens over overdrachtswijzigingen. 
- Bij de totale variabele kosten werd het criterium waar
aan de verschillen tussen de begrote en werkelijke tota
le kosten werden getoetst gecorrigeerd met +1 en -1l (dit 
is het geschatte totale effect dat optreedt wanneer de 
kosten voor een overdrachtswijziging hoger of lager zijn 
dan na een overdrachtswijziging). 
Bij de toetsing van de totale variabele kosten werd aldus 
gebruik gemaakt van een criteriumgebied met een breedte 
van zx (zie paragraaf 3. 3). 

3.3. HET TOETSEN VAN DE VERZAMELDE VERSCHILLEN AAN EEN VOORAF 
BEPAALD CRITERIUM. 

In deze paragraaf worden de verschillen tussen de begrote en 
werkelijke variabele kosten van de 15 geselecteerde projecten 
getoetst aan een criterium. Achtereenvolgens komen aan de orde: 

1. De toetsing van de verschillen van de loon-, materiaal- en 
onderaanneemkost en; 

z. De toetsing van de verschillen van de bouwplaatskosten; 
3. De toetsing van de verschillen van de totale variabele kos-

ten. 

1. De toetsing van de verschillen van de loon-, materiaal- en 
onderaanneemkost en. 

De verschillen tussen de begrote en werkelijke loon-, materiaal
en onderaanneemkosten konden niet gecorrigeerd worden voor de 
overdrachtswijzigingen (zie reden 3 uit paragraaf 3.2, pag. 13). 
Een toetsing van de verschillen tussen de begrote en werkelij
ke loon-, materiaal- en onderaanneemkosten van de 15 geselec
teerde projecten is daarom achterwege gelaten. 

z. De toetsing van de verschillen van de bouwplaatskosten. 

Bij de keuze van het criterium waaraan de verschillen van de 
bouwplaatskosten getoetst moesten worden, werd er uitgegaan van 
het surplus op de totale begrote kosten (variabel plus vast) dat 
dient als buffer tegen risico en als winst. Dit surplus komt o
vereen met 5/. van de totale variabele kosten. Het bouwplaatskos-
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tencriterium is vervolgens bepaald in twee stappen, t.w. door: 

- te bepalen hoe groot de afwijking van de bouwplaatskosten 
is als deze afwijking Juist gelijk is (in guldens) aan het 
surplus van 5r. over de kosten van een project. 
Het gemiddelde gewicht van de bouwplaatskosten in de totale 
kosten bedroeg 7X. De werkelijke bouwplaatskosten moesten 
dus 70X van de begrote bouwplaatskosten afwijken om een be
drag te leveren dat gelijk is aan het surplus van 5Z. 
- het criterium van 70X te verminderen met een arbitrair 
gekozen 10Z omdat verondersteld wordt dat de bouwplaatskos
ten gemaKkeliJker zijn te beheersen dan de totale variabele 
kosten. 

Aldus is het bouwplaatskostencriterium bepaald op 60X. In fi
guur 3. 1. zijn de bouwplaatskostenverschillen van de 15 gese
lecteerde projecten weergegeven met het criterium. 
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100,---------------------------------------------------------. 
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Conclusie 
Uit figuur 3. 1. blijkt dat de bouwplaatskosten slecht worden 
beheerst. De tekortkomingen in de voorziening van informatie 
over bouwplaatskosten in het bestaande kostenbeheersingssys
teem moeten bepaald worden (zie hoofdstUk~). Of er van een 
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projectbeheersingsprobleem sprake is blijkt in 3. 

3. De toets1ng van de verschillen van de totale variabele 
Jcosten. 

De verschillen van de totale variabele kosten werden getoetst 
aan een criteriumgebied. Dit gebied kwam als volgt tot stand: 

- Er werd uitgegaan van het surplus van 5Y. van de totale 
variabele kosten . 
- Het surplus van 5/. werd gecorrigeerd met +1 en -1/.. Dit 
werd gedaan om bij de toetsing rekening te houden met de 
effecten van overdrachtsw1jzïgingen. 

Op deze manier ontstond er een criteriumgebied voor de toet
sing van de verschillen tussen de begrote en werkelijke tota
le variabele kosten van 4 tot 6Y. (bij negatieve verschillen 
van -4 tot -6Y.}. De kosten van projecten met een verschil dat 
kleiner dan 4/. en groter dan -4/. zijn goed beheerst; is een 
verschil groter dan 6/. of kleiner dan -6Y. dan zijn de kosten 
onvoldoende beheerst. Wanneer een verschil tussen de 4 en 6Y. 
of tussen de -4 en -6Y. ligt is het niet zonder meer mogelijk 
de kwaliteit van de kostenbeheersing te beoordelen. 
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Conclusie 
Uit figuur 3.2 blijkt dat in 4 van de 15 projecten de kosten
beheersing onvoldoende is geweest. Bij drie van de vier pro
jecten met onvoldoende beheerste kosten zijn het echter ver
schillen in de gunstige zin (d.w.z. met een positief beheer
singsresultaat). Uit deze grafiek valt dus af te leiden dat 
er geen sprake is van een dringend projectbeheersingsprobleem. 

In het volgende hoofdstuk wordt de tweede doelstelling (zie 
pag. 10) die in deze probleemanalyse wordt behandeld, getoetst 
aan de werkelijke situatie. 

16 



probleemanalyse 

4. Df BfSCHI~BAARHfiD VAN Df GfWfNSTf 
~OSTf~BfHffRSINSI~fV~Tif. 

Het de beschikbaarheid van de gewenste kostenbeheersingsinfor
wordt bedoeld of Waals in de bestaande situatie in staat is de 
gewenste informatie te genereren. 
De gewenste kostenbeheersingsinformatie wordt afgeleid uit de 
doelgerichte eisen die betrekking hebben op de kostenbeheersing. 
Deze doelgerichte eisen worden hieronder genoemd(de nummering 
van de eisen komt overeen met de nummering op pag.7). 
Haast de doelgerichte eisen worden de informatiebronnen genoemd 
die momenteel de kostenbeheersingsinformatie bij Waals leveren. 

B~~1aan~~ 1ni~~a11~= 
- Ql:~nn~n 

- het financiele overzicht 
- het urenoverzicht 
- het tijdplan 

(2) een planningsmodel dat op de 
bouw hanteerbaar is. 
(3) een informatiesysteem dat 
periodiek (wekelijks) informa
tie verschaft over de werkelijk 
verbruikte mlddelen in werkeen
heden en geld,afgezet tegen de 
begroting. 
(4) een planningsmodel en infor
matiesysteem dat in korte tijd 
en op eenvoudige wijze inzicht 
verschaft in effecten van stuur
middelen en wijzigingen. 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan of de bestaande informatiebron
nen de gewenste kostenbeheersingsinformatie kunnen leveren. In 
de komende drie paragrafen wordt: 

- in 4. 1, de inhoud van de bestaande bronnen toegelicht; 
-in 4.2, de gewenste kostenbeheersingsinformatie uit de 
doelgerichte eisen afgeleid; 
- in 4. 3, de tekortkomingen in het bestaande beheersingssys
ln vergelijking met het gewenste systeem aangegeven. 

t 

4.1. DE INHOUD VAN DE BESTAANDE INFORMATIEBRONNEN. 

• Het f1nanc1ele overzicht 

Het doel van het financiele overzicht is het verschaffen van 
informatie voor de projectkostenbewaking. Het projectkosten
bewaking wordt bedoeld dat gedurende een project de gemaakte 
kosten worden getoetst aan de begrote kosten. Hieronder wordt 
achtereenvolgens ingegaan op: 

- de opzet van het financiele overzicht; 
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- de herkomst van de invoergegevens (voor een overzicht van 
een aantal belangrijke gegevensstromen binnen Waals, zie 
bijlage 3). 

De opzet van het f1nanc1ele overzicht. 
Het financiele overzicht is opgebouwd uit rijen en kolommen. 
Deze zijn schematisch weergegeven in figuur 4. 1. 

1 .Begroot 2. werkelijk 3. verschil 

11 . opbrengst 

r 2. variabele kosten 

13 . vaste kosten 

j4 .resultaat 

De rijen. 
Het financiele overzicht bestaat uit 4 rij-groepen: 
- Groep 1 bevat de opbrengsten. De groep bestaat uit 3 rijen 
t.w. een voor de aanneemsom, een voor het meer/minderwerk en 
een voor de som van beide. 
- Groep 2 bevat de variabele kosten. Deze groep bestaat uit 5 
riJen t.w. een voor de loon-, een voor de materiaal-, een voor 
de onderaanneem- en een voor de bouwplaatskosten en een voor 
de som van deze vier. 
- Groep 3 bevat de vaste kosten. Deze groep kent dezelfde 5 
rijen als de variabele kosten-groep 2. De vaste kosten worden 
berekend op basis van percentages van de loon-, materiaal-, 
onderaanneem- en bouwplaatskosten. 
- Groep 4 bestaat uit een rij waarin het verschil tussen de 
totale kosten(variabel plus vast) en de totale opbrengsten 
wordt weergegeven. 

De ko 1 ommen. 
Het financiele overzicht bestaat uit 3 kolomgroepen: 
- Groep 1 bevat 1 kolom waarin de financiele gegevens die bij 
aanvang van een project bekend zijn worden vastgelegd (aan
neemsom en begrote kosten). Later kunnen er meerwerkbedragen 
die bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht in de 
kolom worden gezet. 
- Groep 2 bevat de werkelijk gemaakte kosten en de gefakture
erde opbrengsten. De groep bestaat uit 2 kolommen; een voor 
wekelijks toegevoegde en een voor de cumulatief gemaakte kos
ten en gefaktureerde opbrengsten. 
- Groep 3 bevat de verschillen tussen de begrote kosten en de 
cumulatief gemaakte kosten enerzijds en de begrote opbr.~ngsten 
en de cumulatief gefaktureerde opbrengsten anderzijds. De groep 
bestaat uit 2 kolommen; een voor het relatieve verschil t.o.v. 
de begroting en een voor het verschil in guldens. 
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De begrote bedragen uit kolomgroep 1 hebben betrekking op een 
project als geheel. Deze begrote bedragen moeten vermenigvul
digd worden met een percentage om ze gedurende een project met 
cumulatieve bedragen uit kolomgroep 2 te kunnen vergelijken. 
Het percentage heeft dus een belangrijke funktie in de pro
jectkostenbewaking. Het moet het deel van begrote variabele 
kosten weergeven dat volgens de begroting in een stadium waar
in een project verkeert verbruikt zou Zijn. Het percentage 
wordt als volgt bepaald: 

(Ecum.var. + Ecum.vast) 
percentage= /opbrengst 

hierin is: 
cum.var.: de cumulatief geboekte 
materiaal-,onderaanneem- en bouw
plaatskosten uit de kolomgroep 2 
en het produkt van de begrote loon
kosten en het percentage gereed uit 
het urenoverzicht 
cum.vast: de cumulatieve vaste kosten. 
opbrengst: de aanneemsom plus ev. 
meerwerk uit kolomgroep 1. 

Er wordt een percentage berekend waarmee de begrote loon-, ma
teriaal-,onderaanneem- en bouwplaatskosten en de totale varia
bele kosten worden vermenigvuldigd. 

De herkomst van de invoergegevens. 
Er worden twee soorten invoergegevens in het financiele over
zicht ingevoerd: 
- De begrotingsgegevens. Deze gegevens komen uit de inschrij
vingsbegroting (zie bijlage~). De loon-,materiaal-,onderaan
neem- en bouwplaatskosten en de aanneemsom worden in de kolom
groep 1 ingevoerd. 
Wanneer zich meer/minderwerk voordoet wordt het bij de op
drachtgever in rekening gebrachte bedrag eveneens in kolom
groep 1 ingevoerd. 
-De gegevens uit de werkelijkheid. De gemaakte materiaal-,on
deraanneem- en bouwplaatskosten worden bij ontvangst van een 
rekening in het dagboek inkopen geboekt. De gegevens uit het 
dagboek worden in kolomgroep 2 van het financiele overzicht 
ingevoerd. De werkelijke loonkosten komen via de urenregistra
tie (hierin staat per werknemer aangegeven hoeveel uren op een 
dag aan een bepaalde taak gewerkt is) op de bouw en de verwer
king van die registraties op het loonadministratiekantoor 
(S.C.A.B.) in kolomgroep 2 terecht. 
Kolomgroep 2 bevat dus alleen die werkelijke kosten die in 
feite reeds gemaakt zijn. 

• Het urenoverzicht 

Het urenoverzicht dient twee doelen: 

- het verschaft informatie voor de uren-nacalculatie. In 
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een uren-nacalculatie worden de in de :begroting ge:bruikte 
uurnormen vergeleken met de uurnormen uit de werkelijke 
uitvoering om :bij de :begroting van toekomstige projecten 
van :bijgestelde uurnormen ge:bruik te kunnen maken. 
- het verschaft een uitvoerder gedurende een project in
formatie over de verschillen tussen de :begrote en de wer
kelijk :bestede uren van (loonkosten-)aktiviteiten. 

Achtereenvolgens wordt er ingegaan op: 

- de opzet van het urenoverzicht; 
- de herkomst van de invoergegevens (zie voor een over-
zicht van belangrijke gegevensstromen :binnen Waals bij
lage 3). 

De opzet van het urenoverzicht 
Evenals het financiele overzicht bestaat het urenoverzicht uit 
r~Jen en kolommen. In figuur ~.2. is het urenoverzicht schema
tisch weergegeven. 

:begroot ~ gereed te :besteden werkelijk verschil 
1 2 3 ~ 5 

JAk ti vi tei ten 

De rijen 
Iedere rij uit het urenoverzicht heeft :betrekking op een (loon
kosten-)aktiviteit. Voorheelden van dergelijke aktiviteiten 
zijn fundering werken, metselwerken eerste verdieping, kap 
dichten, pannen leggen etc .. Voor iedere aktiviteit worden de 
kolommen ingevuld. 

De kolommen 
Het urenoverzicht :bestaat in feite uit 5 kolomgroepen: 
- Groep 1 :bevat de :begrote gegevens van een aktiviteit. De 
groep bestaat uit drie kolommen; een voor de begrote uurnorm, 
een voor de begrote hoeveelheid te verrichten werk en een voor 
het begrote aantal uren van een aktiviteit. 
- Groep 2 :bestaat uit een kolom. Hierin wordt voor iedere akti
viteit een percentage vastgelegd dat aangeeft hoever een akti
viteit gereed is. 
- Groep 3 :bevat de hoeveelheid uren die volgens de begroting 
aan een aktiviteit besteed mogen worden bij een bepaald percen
tage gereed. Deze hoeveelheid uren worden hier de te besteden 
uren genoemd. 
- Groep 4 :bestaat uit twee kolommen; in een kolom worden de 
hoeveelheid uren aangegeven die werkelijk aan een aktiviteit 
zijn besteed; in een andere kolom worden de werkelijk gereali
seerde uurnormen weergegeven. 
- Groep 5 geeft het verschil in uren tussen het aantal werke
lijk bestede uren en het aantal uren dat te :besteden was. 
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De kolommen uit de groepen 2 t/m 5 kennen zowel een registra
tie per week als een cumulatieve registratie over alle weken. 

De herRomst van de 1nvoergegevens. 
- De herkomst van de aktiviteiten en begrote gegevens. Iedere 
aktiviteit uit het urenoverzicht bestaat uit een verzameling 
deelaktiviteiten. In de werkbegroting (zie bijlage 5) wordt het 
aantal uren van deelaktiviteiten begroot. Door sommatie van de 
begrote uren van een reeks deelaktiviteiten wordt het begrote 
aantal uren van een aktiviteit gevonden. De aktiviteit, het 
begrote aantal uren en de hoeveelheid werk die aan een aktivi
tiet moet worden verricht worden in kolomgroep 1 van het uren
overzicht ingevoerd. 
Er worden bij Waals 99 aktiviteiten onderscheiden. Iedere ak
tiviteit bestaat uit 5 tot 10 deelaktiviteiten. Voor de meeste 
aktiviteiten varieert de samenstelling van deelaktiviteiten 
per project. Hooguit 2 a 3 deelaktiviteiten ziJn steeds weer 
bij eenzelfde aktiviteit van overeenkomstige projecten terug 
te vinden. Hierdoor varieert de inhoud van een aktiviteit van 
project tot project. Met de inhoud varieert de uurnorm van een 
aktiviteit van project tot project. 
- De herkomst van het percentage gereed en de bestede uren. 
Zowel het r. gereed als het aantal bestede uren van een aktivi
teit worden wekelijks door een uitvoerder geregistreerd op een 
Y. gereed-formulier en een urenregistratie-formulier. De gege
vens op het Y. gereed-formulier worden direkt in kolomgroep 2 
van het urenoverzicht ingevoerd. De urenregistraties worden 
door een projectleider gecontroleerd op ongerijmdheden en ge
corrigeerd voor de geringere produktie per uur van bouwplaats
leerlingen alvorens zij in de kolom "bestede uren" (kolomgroep 

) ~> worden gezet. 

' Het t1Jdplan 
I 

Een tijdplan heeft tot doel de voortgang van een project in de 
tijd te bewaken. Daartoe wordt de duur (uitgedrukt in werkbare 
dagen) van achtereenvolgens uit te voeren bouwaktiviteiten in 
een tijdplan weergegeven. De bouwaktiviteiten uit een tijdplan 

!gaan zowel over loonarbeid als over onderaanneemarbeid. De 
1bouwaktiviteiten m.b.t. loonarbeid zijn meestal meeromvattend 

dan de (loon-)aktiviteiten uit een urenoverzicht (bij voor
beeldworden de aktiviteiten stellen eerste verdieping, stei
gerwerk eerste verdieping en metselwerk eerste verdieping uit 
een urenoverzicht in een tijdplan samengenomen tot metselwerk 
eerste verdieping). 

j.Er worden bij Waals geen gegevens uit de werkelijkheid in een 
~tijdplan ingevoerd. 
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4.2. DE GEWENSTE INFORMATIE DIE UIT DE DOELGERICHTE EISEN KAN 
WORDEN AFGELEID. 

De direktie van Waals wenste voor de beheersing van de pro
jectkosten: 

1.Een planningsmodel 
2.Een informatiesysteem 

Hieronder wordt aan de hand van de doelgerichte eisen aangege-. 
ven welke informatie het model en het systeem moeten leveren. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de toelichting op de doelge
richte eisen op pagina 6 en 7 van hoofdstUk 2. 

1. Het pJann1ngsmodel 

Met het planningsmodel wordt een tijdplan bedoeld. Een tijdplan 
moet informatie leveren over de voortgang van een reeks bouwak
tiviteiten of een project als geheel. Dit betekent dat een 
tijdplan: 

- de veranderingen in de geplande doorlooptijd van een reeks 
bouwaktiviteiten en een project als geheel als gevolg van 
stuurmiddelen en wijzigingen moet kunnen weergeven (doelge
r i eh t e ei s ~ ) ; 
- het verschil tussen de geplande en werkelijke doorlooptijd 
van een reeks bouwaktiviteiten of een project als geheel 
zichtbaar moet kunnen maken (doelgerichte eis 2). 

2. Het informatiesysteem 

Met een informatiesysteem wordt bedoeld (doelgerichte eis 3 en 
~): 

-een systeem t.b.v. de nacalculatie; 
-een systeem t.b.v. de projectkostenbewaking. 

Nacalculat1esysteem 
Bij een nacalculatie worden de uurnormen en prijzen uit de wer
kelijke uitvoering nadat een project is voltooid in relatie ge
bracht met de in de begroting gebruikte uurnormen en prijzen. 
Het doel hiervan is om met bijgestelde normen en prijzen in de 
toekomst een betere begroting te kunnen samenstellen. 
Een nacalculatiesysteem moet de volgende informatie kunnen le
veren: 

- de werkelijk gerealiseerde en de begrote uurnormen van 
(loonkosten-)aktiviteiten die uniek gedefinieerd zijn; 
- de werkelijke en begrote prijzen van materiaalsoorten die 
uniek gedefinieerd zijn. 
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projectkostenbewaking 
De project~ostenbewaking speelt zich af op twee detailnivo•s: 

Het globale nivo. 
Het de projectkostenbewaking op globaal nivo wordt bedoeld: 

- de regelmatige bepaling gedurende een project van het ver
schil tussen begrote en wer~elijke loon-, materiaal-, onder
aanneem- en bouwplaatskosten; 
- de regelmatige bepaling van het te verwachten eindresultaat 
van een project. 

De funktie van de globale projectkostenbewaking is om de een 
projectleider en de direktie in een vroeg stadium informatie te 
geven over dreigende afwijkingen tussen de begrote en werkelij
ke ~osten en de gevolgen van die afwijkingen voor het eindresul
taat("in een vroeg stadium" betekent hier dat alle be~ende wer
kelij~e kosten bij de ~ostenbewaking van een project betro~en· 
moeten worden). De informatie geeft aan of en in hoeverre een 
project moet worden bijgestuurd om de ~osten te beheersen. 

Het gedetailleerde nivo. 
Met de project~ostenbewaking op gedetailleerd nivo wordt be
doeld: 

- de regelmatige bepaling van de verschillen tussen de be
grote en werkelijk bestede uren van (loonkosten-)aktivitei
ten). Het doel hiervan is de uitvoerder te informeren over 
het verloop van aktiviteiten in relatie tot de begrote uren 
om zo op de bouw aktiviteitgericht te kunnen bijsturen. 
- de bepaling van prijs-en hoeveelheidsverschillen van ma
terialen. Het is bedoeld om projectleiders inzicht te geven 
in de oorzaken van een afwijking van de begrote materiaalkos
ten. Uit de informatie ~an bij voorbeeld worden afgeleid of 
de inkoop verscherpt moet worden of een of meerdere prijzen 
moeten worden bijgesteld. 

Een projectkostenbewakingssysteem moet de volgende informatie 
leveren: 

globale kostenbewaking 
-het verschil tussen alle be~ende loon-, materiaal-,onderaan
neem- en bouwplaatskosten en de daarmee vergelijkbare respek
tievelijke begrote kosten; 
-het te verwachten eindresultaat op basis van de verschillen 
tussen de begrote en wer~elijke variabele kosten, de oorspron
kelijk begrote kosten en de kosten van goedgekeurde wijzigin
gen en de voortgang van een project in de tijd. 

gedetailleerde kostenbewaking 
- de verschillen tussen de werkelijk bestede uren en de verge
lijkbare begrote uren van (loonkosten-)aktiviteiten; 
- de verschillen tussen alle bekende werkelijke prijzen en hoe
veelheden en de vergelijkbare begrote prijzen en hoeveelheden 
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van materialen. 

4.3. DE TEKORTKOMINGEN IN HET BESTAANDE KOSTENBEHEERSINGSSYS
TEEM IN VERGELIJKING MET HET GEWENSTE KOSTENBEHEERSINGS
SYSTEEM 

Hieronder worden de problemen toegelicht door de bestaande in
formatiebronnen te vergelijken met de gewenste informatie die 
uit de doelgerichte eisen werd afgeleid. 

Achtereenvolgens worden met elKaar vergeleken: 

1. de informatie die het bestaande tijdplan levert en de gewen
ste informatie die een planningsmodel moet leveren; 

2. de informatie die het bestaande financiele overzicht levert 
en de gewenste informatie die de globale kostenbewaKing moet 
leveren; 

3. de informatie die het bestaande urenoverzicht levert en de 
gewenste informatie die de gedetailleerde kostenbewaKing moet 
leveren; 

4. de informatie die het bestaande urenoverzicht levert en de 
gewenste informatie die de nacalculatie moet leveren. 

1. tljdplan - plannlngsmodel 

- Met het bestaande tijdplan wordt er geen informatie geleverd 
over de veranderingen in de geplande doorlooptijd van bouwak
tiviteiten of een project als geheel als gevolg van stuurmid
delen en wijzigingen; 
- Met het bestaande tijdplan is een goede bepaling van het ver
schil tussen de werkelijke en de geplande doorlooptijd van een 
of meerdere bouwaktiviteiten of een project als geheel niet mo
gelijk. 

2. flnancleeJ overzicht - globale kostenbewaking 

- In het financiele overzicht zijn de werkelijke kosten over 
het algemeen niet vergelijkbaar met de begrote kosten. Dit 
komt in hoofdzaaK doordat: 

>het percentage waarmee de begrote loon-, materiaal-,onder
aanneem- en bouwplaatskosten en de totale begrote variabele 
kosten worden vermenigvuldigd om ze vergelijkbaar te maken 
met de werkelijke kosten niet deugt. In dit percentage wor
den de werkelijke kosten gebruikt om de begrote kosten met 
diezelfde werkelijke kosten vergelijkbaar te maKen. 
> meer/minderwerk en andere wijzigingen worden niet in de be
grote loonkosten van het financiele overzicht verwerkt. 
> er niet duidelijk is vastgelegd wat bouwplaatskosten zijn. 
Hierdoor staan bij voorbeeld uitvoeringskosten in de begro
ting als bouwplaatskosten geboekt terwijl de werkelijke uit
voeringskosten als loonkosten worden geboekt. 



probleemanalyse 

- Niet alle kosten die bekend ZlJn worden in de werkelijke kos
ten van het financiele overzicht verwerkt. Het betreft m.n. 
contracten met leveranciers en onderaannemers waarbij de feite
lijke geld-goederen transactie nog moet plaatsvinden. 
- Het te verwachten eindresultaat kan niet uit het financiele 
overzicht worden afgeleid. 

3. urenoverzicht - gedetailleerde kostenbewaking 

- De prijs- en hoeveelheidsverschillen van materialen worden 
niet bepaald; 
- Wijzigingen worden niet in de begrote uren van het urenover
zicht verwerkt. 

4. urenoverzicht - nacalculatie 

- De materialen ziJn niet uniek gedefinieerd. 
- De akt1v1te1ten uit het urenoverzicht zijn niet uniek gedefi-
nieerd 
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5. CONCLUSif VAN Df PR~BLffMANALYSf 

Uit hoofdstuk ~ blijkt dat er in het bestaande informatiesys
teem tekortkomingen zitten (zie pag. 24 en 25) waardoor de ge
wenste kostenbeheersingsinformatie niet beschikbaar is. De 
doelstelling om te beschikken over persoonsongebonden infor
matie over projectkosten (zie pag. 10) kan dus niet gereali
seerd worden. 
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat de tweede doelstelling (beheersing 
van de projectkosten) redelijk wordt bereikt. Uit het oog
punt van kostenbeheersing is er dus geen aanleiding om de ge
constateerde tekortkomingen in het bestaande informatiesys
teem weg te nemen. 
Het :beschikken over kostenbeheersingsinformatie zoals aange
geven in de doelgerichte eisen woog bij de direktie echter 
dusdanig zwaar, dat er besloten werd door te gaan met de op
zet van een kostenbeheersingssysteem dat de gewenste infor
matie wel zou leveren. 

In dit verslag wordt er niet aandacht besteed aan alle tekort
komingen uit par.4. 3. Welke wel en welke niet wordt toege
licht in hoofdstuk 6, het intermedium. 
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6. INTERMEDIUM 

De tekortkomingen die in het vorige deel naar voren kwamen 
kunnen in twee groepen verdeeld worden: 

1. tekortkomingen die betrekking hebben op de registratie 
en verwerking van gegevens (uren,prijzen,kosten). 

2. tekortkomingen die betrekking hebben op de defin1eering 
van de akt1v1teiten in het urenoverzicht, of een mate
riaal of bouwplaatskostenpost uit de inschrijvingsbegro
ting. 

De tekortkomingen waarmee het vorige deel werd besloten zijn 
hieronder per groep gerangschikt. 

1. Tekortkomingen m.b.t. de registratie en verwerking van 
gegevens 

- Er is geen informatie over de veranderingen in de geplan
de doorlooptijd van een reeks bouwaktiviteiten of een pro
ject als geheel. 
- Meer/minderwerk en andere wijzigingen worden niet in de 
begrote kosten van het financiele overzicht verwerkt. 
- Wijzigingen worden niet in de begrote uren van het uren
overzicht verwerkt. 
- Een goede bepaling van het verschil tussen de werkelijke 
en de geplande doorlooptijd van een of meerdere bouwaktivi
teiten of een project als geheel is niet mogelijk. 
-Het te verwachten eindresultaat kan niet uit het finan
ciele overzicht worden afgeleid. 
- Niet alle kosten die bekend zijn worden in het financiele 
overzicht verwerkt. 
- De prijs- en hoeveelheidsverschillen van materialen wor
den niet bepaald. 
-Het percentage waarmee de begrote loon-, materiaal-,onder
aanneem- en bouwplaatskosten en de totale begrote variabele 
kosten worden vermenigvuldigd om ze vergelijkbaar te maken 
met de werkelijke kosten deugd niet. 

2. Tekortkomingen m.b.t. de definieering 

- De aktiviteiten uit het urenoverzicht zijn niet uniek ge
definieerd. 
- Er is niet duidelijk vastgelegd wat er onder bouwplaats
kosten moet worden verstaan. 
- De materialen zijn niet uniek gedefinieerd. 

In dit deel wordt er aandacht besteed aan het wegnemen van de 
tekortkomingen uit groep 1. Er wordt een systeem opgezet voor 
de registratie en verwerking van gegevens die nodig zijn om de 
gewenste kostenbeheersingsinformatie (d.w.z. de gewenste in
formatie voor voortgangsbewaking, projectkostenbewaking en na
calculatie) te verkrijgen. 
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De tekortkomingen uit groep 2 worden in dit verslag niet opge
lost. Bij de bespreking van de aanbevelingen wordt er kort op 
deze tekortkomingen teruggekomen. 
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kostenbeheersingssysteem 

7. I~Lf1DI~(3 

De groep tekortkomingen in het bestaande projectkostenbeheer
singssysteem van Waals die in dit verslag ter sprake komen (Zie 
hoofdstuk 6, pag.27) zijn van registratieve aard. Om deze te
kortkomingen weg te nemen moeten er verbeteringen worden aange
bracht in de registratie en verwerking van gegevens. 
Het concept van een systeem dat de gewenste kostenbeheersings
informatie levert (en dus de tekortkomingen wegneemt) is gege
ven in figuur 7. 1 . 
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Figuur 7. 1. laat zien dat begrotingsgegevens en gegevens uit de 
werkelijkheid geregistreerd moeten worden en gezamelijk ver
werkt moeten worden om de gewenste informatie voor de voortgan
gsbewaking, projectkostenbewaking en nacalculatie te verkrij
gen; om de juiste begrotingsgegevens te gebruiken moeten deze 
zijn samengesteld uit de oorspronkelijk begrote gegevens en de 
begrotingsgegevens van wijzigingen. 

Het concept van figuur 7. 1. wordt in de hoofdstukken 8 en 9 
uitgewerkt: 

- hoofdstuk 8 inventariseert de begrotingsgegevens (zowel 
oorspronkelijk als van wijzigingen) en gegevens uit de wer
kelijkheid die geregistreerd moeten worden om de gewenste be
heersingsinformatie te verkrijgen. Hierbij komen achtereen
volgens ter sprake (vgl. met fig. 7. 1): 

>Voortgangsbewaking (par. 8. 1): inventarisatie van de 
gegevens nodig om de tekortkomingen in de voortgangsbe
waking weg te nemen; 
> Projectkostenbewaking (par. 8.2): inventarisatie van de 
gegevens nodig om de tekortkomingen bij de loon-, mate
riaal-, onderaanneem- en bouwplaatskostenbewaking en de 
globale kostenbewaking weg te nemen; 
>Nacalculatie (par. 8. 3): inventarisatie van de gegevens 
nodig om de tekortkomingen bij de nacalculatie weg te ne
men. 

- hoofdstuk 9 geeft de procedures waarmee de gegevens die 
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uit de inventarisatie naar voren komen geregistreerd en ver
werkt moeten worden (hoofdstuk 9 behandelt a.h.w. de pijlen 
uit het concept in fig. 7. 1. ). Achtereenvolgens komen ter 
sprake (vgl. met fig. 7. 1): 

> Registratie van begrotingsgegevens en de verwerking van 
deze gegevens in de oorspronkelijk begrote gegevens (par. 
9. 1); 
> Registratie van oorspronkelijke begrotingsgegevens en 
de gegevens uit de werkelijkheid (par. 9. 2); 
> Verwerking van begrotingsgegevens (zowel oorspronkelijk 
als van wijzigingen) en gegevens uit de werkelijkheid 
voor de voortgangsbewaking, projectkostenbewaking (samen
gesteld uit gedetailleerde en globale kostenbewaking) en 
nacalculatie (par. 9. 3). 
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8. Df Tf RfGISTRfRfN GfGfVfNS VOOR Df VOORTGANGSBfW~ING, 
PROJCCTKVSTfNBfW~ING fN NACALCULATif 

In dit hoofdstUk worden de gegevens geinventariseerd die ge
registreerd moeten worden om de tekortkomingen weg te nemen 
bij: 

- de voortgangsbewaking, par. 8. 1. ; 
-de projectkostenbewaking, par.8.2.; 
-de nacalculatie, par.8. 3 .. 

Gegevens die nodig zijn om tekortkomingen weg te nemen en die 
voor het bestaande beheersingssysteem van Waals reeds geregis
treerd worden, worden ook bij de inventarisatie betrokken. 

In alle drie de paragrafen (8. 1 t/m 8. 3) worden de geinventari
seerde gegevens samengevat in een figuur (de figuren 8. 1 t/m 
8. 6) waarin het concept uit fig. 7. 1 is terug te herkennen (par. 
8. 2. bestaat uit ~ deelparagrafen waarin achtereenvolgens de 
loonkostenbewaking, de materiaalkostenbewaking, het onderaan
neem- en bouwplaatskostenverschil en de globale kostenbewaking 
c.q. het te verwachten eindresultaat ter sprake komen). 
De geinventariseerde gegevens die voor het bestaande systeem 
reeds geregistreerd worden staan in de figuren 8.1 t/m 8.6 bui
ten de punt-lijn enkadrering. 

De geinventariseerde gegevens die in de figuren 8.1 t/m 8.6 
staan, worden in figuur 8. 7. (par. 8. ~., pag. ~1) samengevat in 
één figuur. Ook in figuur 8. 7. is het concept terug te herken
nen via de kopjes boven iedere kolom (met dien verstande dat de 
projectkostenbewaking is opgesplitst in een gedetailleerde en 
een globale kostenbewaking, en dat de nacalculatie bij de gede
tailleerde kostenbewaking is getrokken). Fig.8.7 bevindt zich 
op een uitklapbaar vel zodat het naast de tekst kan worden ge
legd. 

8.1. DE VOORTGANGSBEWAKING 

Bij de informatievoorziening voor de voortgangsbewaking werden 
twee tekortkomingen onderkend: 

- er is geen informatie beschikbaar over het verschil tussen 
de geplande en de werkelijke doorlooptijd van l>ouwaktiv1tei
ten en van een project; 
- er is geen informatie over de veranderingen in de geplande 
doorlooptijd van bouwaktiviteiten en een project als gevolg 
van wijzigingen. 

Om deze informatie te kunnen leveren moeten de volgende gege
vens geregistreerd worden: 
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Begrot1ngsgegevens 
- De geplande duur van bouwaktiviteiten die in het tijdplan 
zijn vastgelegd. 
Dit wordt momenteel door en projectleider in een tijdplan vast
gelegd. 
- De relatie tussen de start en einddata van bouwaktiviteiten 
en hun opvolgers. Dit gegeven is nodig om de gevolgen te kun
nen bepalen van een afwijking van de planning in het begin van 
een project voor de opleverdatum. 

Gegevens u1t de werRel1Jkhe1d 
- Het bestede aantal dagen (de duur van een bouwaktiviteit uit 
het tijdplan wordt uitgedrUkt in dagen) aan een bouwaktiviteit. 
- Een percentage dat aangeeft voor hoeveel procent een bouwak
tiviteit uit het tijdplan gereed is. Dit percentage is nodig 
om het geplande aantal dàgen te kunnen vergelijken met het be
stede aantal dagen. 

Begrot1ngsgegevens van w1Jz1g1ngen 
- De geplande duur van wijzigingen. 

In figuur 8. 1 zijn de te registreren gegevens samengevat. 
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In de volgende paragraaf wordt toegelicht hoe de gegevens bin
nen de punt-lijn enkadrering worden geregistreerd en verwerkt. 

8.2. DE PROJECTKOSTENBEWAKING 

In het vorige deel werd er onderscheid gemaakt tussen: 

- de globale kostenbewaking, bestaande uit de bepaling van 
het verschil tussen de begrote en werkelijke loon-, materi
aal- en onderaanneem- en bouwplaatskosten en uit de bepaling 
van het te verwachten eindresultaat; 
- de gedetailleerde kostenbewaking, bestaande uit de bepa
ling van de verschillen tussen de begrote en werkelijke uren 
van (loonkosten-)aktiviteiten en uit de bepaling van de 
verschillen tussen begrote en werkelijke prijzen en hoeveel
heden van materialen. 
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Hieronder worden de gegevens besproken die geregistreerd moeten 
worden om de tekortkomingen bij: 

- deelpar. 8. 2. 1., de bepaling van de urenverschillen en het 
loonkostenverschil op te kunnen lossen (de loonkostenbewaking); 
- deelpar. 8.2. 2. 1 de bepaling van de prijs-en hoeveelheids
verschillen materiaalkostenverschil op te kunnen lossen (de ma
teriaalkostenbewaking); 
- deelpar. 8. 2. 3. 1 de bepaling van het onderaanneemverschil en 
bouwplaatskostenverschil op te kunnen lossen; 
- deelpar 8.2.4. 1 de bepaling van het te verwachten eindresul
taat op te kunnen lossen. 

8. 2. 1. De Joonkostenbewaking 

Bij de bepaling van de urenverschillen en het loonkostenver
schil werden de volgende tekortkomingen gevonden : 

- het percentage waarmee de begrote loonkosten worden verme
nigvuldigd om ze vergelijkbaar te maken met de werkelijke 
loonkosten deugt niet; 
- wijzigingen worden niet in de begrote loonkosten en de be
grote uren verwerkt. 

Om de gewenste urenverschillen en het gewenste loonkostenver
schil (gewenst betekent in dit geval dat de begrote en werke
lijke gegevens vergelijkbaar zijn) te bepalen moeten de vol
gende gegevens geregistreerd worden: 

Begrotingsgegevens van wijzigingen 
- het aantal begrote uren van een wijziging. 

De benodigde begrotingsgegevens en gegevens uit de werkelijk
heid worden momenteel reeds in het urenoverzicht geregistreerd. 

In figuur 8.2 zijn alle te registreren gegevens samengevat. 
In de volgende paragraaf wordt toegelicht hoe de begrote uren 
van wijzigingen geregistreerd en verwerkt moeten worden. 
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materiaalkostenverschil werden de volgende tekortkomingen ge
vonden: 

- het percentage waarmee de materiaalkosten worden vermenig
vuldigd om ze vergelijkbaar te maken met de werkelijke mate
riaalkosten deugt niet; 
- niet alle kosten die bekend zijn worden in het financiele 
overzicht verwerkt; 
- er worden geen prijs- en hoeveelheidsverschillen van mate
r i al en bepaald. 

Om de gewenste kostenbewakingsinformatie te leveren (gewenst 
betekent hier dat de begrote en werkelijke gegevens vergelijk
baar zijn en dat alle bekende kosten uit de werkelijkheid in de 
verschillen betrokken worden) moeten de volgende gegevens gere
gistreerd worden: 

Begrotingsgegevens 
- de begrote hoeveelheid per materiaalsoort; 
- de begrote kosten per materiaalsoort; 
- de begrote prijzen per materiaalsoort. In feite is het niet 
nodig de prijzen te registreren omdat deze uit de hoeveelheden 
en kosten kunnen worden afgeleid; voor de prijscontrole (zie 
deelparagraaf 9.2.2) is het echter gemakkelijker als de begrote 
prijzen geregistreerd zijn. 

Gegevens uit de werkelijkbeid 
Voor veel materialen wordt er een contract afgesloten. Contract
kosten geven in een vroeg stadium aan wat de kosten zijn die 
voor een materiaal gemaakt worden; nog voordat een materiaal op 
de bouw verbruikt is en er een rekening van de leverancier bin
nen is. Haast de contractgegevens van een materiaal moeten ook 
de gegevens over de hoeveelheid materiaal die verbruikt is en 
de kosten die gemaakt zijn worden geregistreerd, en wel om twee 
redenen: 

- om de gegevens uit de werkelijkheid te verkrijgen van ma
terialen waarvan geen contracten zijn vastgelegd; 
- omdat de verbruikte hoeveelheden en de gemaakte kosten 
kunnen afwijken van de contracthoeveelheid en de contract
kosten. 

De volgende gegevens uit de werkelijkheid moeten geregistreerd 
worden: 

- de contracthoeveelheid, -prijs en -kosten per materiaal
soort; 
- de werkelijk verbruikte hoeveelheid per materiaalsoort; 
- de gemaakte kosten per materiaalsoort (de gerealiseerde 
prijs kan uit de verbruikte hoeveelheid en de gemaakte kos
ten worden afgeleid). 

Begrotlngsgegevens van wijzigingen 
- de begrote hoeveelheid van een materiaalsoort die bij een 
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wijziging betrokken is; 
- de begrote prijs van een materiaalsoort die bij een Wijzi
ging betrokken is; 
- de begrote kosten van een materiaalsoort die bij een Wijzi
ging betrokken is. 

In figuur 8. 3 zijn de gegevens die nodig Z~Jn om de gewenste 
informatie voor materiaalkostenbewaking te leveren samengevat. 
In de volgende paragraaf wordt voor de gegevens binnen de punt
lijn enkadrering toegelicht hoe ze geregistreerd en verwerkt 
moeten worden. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I ()(iSPROIIfli.IIIGROTE 
.---.,-I --.~ IKIYHlllll IIATERIMI. 1-------, 

~ OOISPROIIELI.IIIIiOTE 1-------. 

I PRIJS 

IIGROTE IKI\UUEil I OOISPROOLI.IIIIiOTE 
IIA TERIMI. WUZS«l 

IIGROTE PRIJS 
WUZS«l 

IIGROTE lOSTEN 

1--r-----llt~ ::mmmAHI11 î 
EEN IIATERIMI. · ..____ _____ _, 

IIATERWUOSTENIIVAD«< 

IKIYEEIJD)S. I PRIJS. 
IOSTEIMRSal. PER IIA TE • 

lilAAL 

I VIJZ9«) ======I I OWACTIU h li ~ ---~! OIITRACI((l;IEM I : ~I 11 IIATERWUOSTEIMRSal.l
1 

~~ruuoo ~:~~~ -------------~ 
IIM.WTE lOSTEN 

I,- - - - -·- --- - ·-.-. ---=--:-===-::=-:-:=-:-='- _I 

8. 2. 3. Het onderaanneem- en bouwplaatskostenverschil 

Bij de bepaling van het verschil tussen de begrote en werkelij
ke onderaanneem- en bouwplaatskosten werden de volgende tekort
mingen gevonden: 

- het percentage waarmee de begrote kosten worden vermenig
vuldigd om ze vergelijkbaar te maken met de werkelijke kos
t en deugt niet; 
- niet alle kosten die bekend zijn worden in het financiele 
overzicht verwerkt; 
-wijzigingen worden_niet in de begrote kosten v~werkt. 

Om de gewenste verschillen (gewenst be.tekent hier .,t1at de begro
te en werkelijke kosten vergelijkbaar zijn en dat alle bekende 
kosten uit de werkelijkheid in de bepaling van een verschil be
trokken worden) te verkrijgen moeten de volgende gegevens gere
gistreerd worden: 
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Becrotlncscecevens 
- de begrote kosten per onderaanneemaktiviteit en bouwplaats
kostenpost; 

Gegevens uit de werkelijkbeid 
Wat gold voor de registratie van contractgegevens van materia
len geldt ook voor de onderaanneemaktiviteiten en bouwplaats
kostenposten. 

De volgende gegevens uit de werkelijkheid moeten geregistreerd 
worden: 

- de contractkosten van onderaanneemaktiviteiten en bouw
plaatskostenposten; 
- de werkeliJk gemaakte kosten van onderaanneemaktiviteiten 
en bouwplaatskostenposten. 

Begrotlngsgegevens van wiJzielneen 
- de begrote kosten van onderaanneemaktiviteiten en bouwplaats
kostenposten die bij een wiJziging betrokken ziJn; 

In figuur 8.4 ziJn de gegevens die nodig ziJn om het gewenste 
onderaanneem- en bouwplaatskostenverschil te bepalen weergege
ven. 
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In de volgende paragraaf wordt toegelicht hoe de gegevens binnen 
de punt-lijn enkadrering geregistreerd en verwerkt moeten worden. 

8. 2.4. Het te verwachten eindresultaat 

De gegevens die geregistreerd moeten worden om het te verwachten 
eindresultaat te bepalen zijn: 

Begrotincscecevens 
-de oorspronkeliJk begrote loon-, materiaal-,onderaanneem- en 
bouwplaatskost en; 
- de aanneemsom 
- het verschil tussen het aantal begrote uren uit de urenbegro-
ting en dat uit de inschrijvingsbegroting; 
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De oorspronkelijk begrote kosten en de aanneemsom worden momen
teel reeds geregistreerd. 

Gegevens uit de werkeliJKbeid 
- het loon-, materiaal-, onderaanneem- en bouwplaatskostenver
schil (zie de deelpar. 8. 2. 1. t/m 8. 2. 3.); 
- de tijdkosten. Hiermee worden bouwplaatskosten bedoeld die 
mogelijk in de toekomst gemaakt zullen worden. Ze worden afge
leid uit de gevolgen van een of meerdere afwijkingen van het 
tijdplan; 
- de werkelijke loonkosten; het loonkostenverschil wordt bepaald 
door het totale urenverschil van een project (het verschil tus
sen het totale aantal te besteden uren en het totale aantal be
stede uren) te vermenigvuldigen met een gemiddeld uurtarief. De 
werkelijk betaalde loonkosten zijn gebaseerd op de uurtarieven 
per werknemer (verwerkt bij s.C.A.B). Door vergelijking van het 
aantal bestede uren vermenigvuldigd met het gemiddelde uurtarief 
en de werkelijke betaalde loonkosten kan een fout in het gemid
delde uurtarief (of in het percentage waarmee de uren die door 
leerlingen op de bouwplaats zijn gemaakt worden omgerekend naar 
volwaardige uren; zie pag.21, regel 27) gesignaleerd worden. De 
werkelijk betaalde loonkosten worden dus bij het te verwachten 
eindresultaat betrokken om het uurtarief of het omrekeningsper
centage voor leerlingenbouwplaats te controleren. 
- het bedrag dat bij de klant in rekening is gebracht voor meer/ 
minderwerk. Dit bedrag wordt momenteel reeds geregistreerd. 

Begrotlngsgegevens van wijzigingen 
- de begrote loon-, materiaal-, onderaanneem- en bouwplaatskos
ten van goedgekeurde wijzigingen. 

In figuur 8. 5 zijn de gegevens weergegeven die nodig zijn voor 
de bepaling van het te verwachten eindresultaat. In de volgende 
paragraaf wordt toegelicht hoe de gegevens binnen de punt-lijn 
enkadrering geregistreerd en verwerkt moeten worden . 
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8.3. NACALCULATIE 

De belangrijkste tekortkomingen bij de realisatie van een 
uurnorm- en prijsnacalculatie betreffen de def1n1eering van 
(loonkosten-)aktiviteiten en materialen (zie pag. 27). Deze 
tekortkomingen komen in dit verslag niet ter sprake. 
Hieronder worden de gegevens die nodig zijn om een nacalcu
latie te kunnen voeren kort toegelicht. 

De gegevens die nodig ziJn voor een uurnorm-nacalculatie. 
Alle begrotingsgegevens, begrotingsgegevens van wijzigingen en 
gegevens uit de werkelijkheid die nodig zijn voor een uurnorm
nacalculatie zijn genoemd bij de loonkostenbewaking (zie pag. 
3~). Het enige gegeven dat niet uitdrukkelijk in figuur 8.2 
staat en dat onmisbaar is voor een nacalculatie is de begrote 
hoeveelheid te verrichten werk (zowel de oorspronkelijk begrote 
hoeveelheid als de hoeveelheid van wijzigingen). Een uurnorm 
wordt afgeleid uit het quotient van het aantal uren en de hoe
veelheid werk. In figuur 8.6 is de begrote hoeveelheid werk aan 
de gegevens van figuur 8.2 toegevoegd. Figuur 8.6 geeft dus de 
gegevens die verzameld moeten worden voor zowel de loonkosten
bewaking als de uurnorm-nacalculatie. De registratie en verwer
king van de gegevens binnen de punt-lijn enkadrering worden in 
de volgende paragraaf toegelicht. 
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De gegevens die nodig Z~Jn voor een priJsnacalculatie. 
Alle begrotingsgegevens, begrotingsgegevens van wijzigingen en 
gegevens uit de werkelijkheid die nodig Zijn voor een prijsna
calculatie zijn genoemd bij de materiaalkostenbewaking(zie pag. 
36 en figuur 8.3) 

8.4. SAMENVATTING VAN DE GEINVENTARISEERDE GEGEVENS 

In figuur 8.7. (zie pag.~1) zijn de figuren 8.1. t/m 8.6. sa
mengevat. In feite is figuur 8.7. een uitwerking van het con
cept uit figuur 7.1 .. 
De begrotingsgegevens, gegevens uit de werkelijkheid en de be
grotingsgegevens van wijzigingen die op dit moment niet bij 
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Waals worden geregistreerd zijn in figuur 8.7. in de blokken 
met doorgetrokken lijn gezet (dit zijn de gegevens die in de 
figuren 8.1. t/m 8.6. binnen de punt-lijn enkadrering staan). 
De blokken met stippelijn bevatten gegevens die momenteel reeds 
geregistreerd worden. 
De doorgetrokken piJlen representeren de direkte en indirekte 
verwerking van de momenteel niet geregistreerde gegevens. De 
stippeliJn-piJlen zijn gegevensverwerkingen die momenteel bij 
Waals worden uitgevoerd en die nodig blijven om de gewenste 
kostenbeheersingsinformatie te leveren. 
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9. DE PROCfDURfS ~OOR Df RfGISTRATif 
fN ~fRWfR~JNG ~AN GfGf~fNS 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de registratie en verwer
king van de gegevens die momenteel niet geregistreerd worden 
(de doorgetroKKen pijlen uit f1g.8.7). De bespreking van de 
procedures gebeurt aan de hand van fig.8.7 . Achtereenvolgens 
komen ter sprake: 

-In par.9.1., de registratie en verwerking van wijzJ~ingen 
(zie de rechthoeken onder de kop "wijzigingen" in fig.8.7). 
Met de verwerking van wijzigingen worden de doorgetrokken 
pijlen in fig.8.7. bedoeld, die de begrotingsgegevens van 
wijzigingen aan de oorspronkelijk begrote gegevens toevoe
gen. 
- In par.9.2, de registratie van de oorspronkelijk begrote 
gegevens (zie de rechthoeken onder de kop "begrotingsgege
vens in fig.8.7) en de gegevens uit de werkelijkheid (zie de 
rechthoeken onder de gelijknamige kop in fig.8.7). Omdat op 
een na alle begrotingsgegevens momenteel bij Waals geregis
treerd worden (zie de stippelijn-rechthoeken onder begrotin
gegevens) zal deze paragraaf zich hoofdzakelijk beperken tot 
de registratie van gegevens uit de werkelijkheid. 
Voorts zal in par. 9.2. worden ingegaan op de toevoeging van 
de gegevens uit de werkelijKbeid aan de begrotingsgegevens 
(zie de cirkels onder begrotingsgegevens in fig.8.7). Deze 
toevoeging is nodig om de verschillen tussen begroot en wer
kelijk te kunnen bepalen. 
- In par. 9.3., de verwerking van de gegevens voor de voort
gangsbewaking, de gedetailleerde kostenbewaking en nacalcul
latie en de globale kostenbewaking. Het gaat hier om alle 
doorgetrokken pijlen die binnenkomen bij de twee rechthoeken 
onder de kop "gedetailleerde kostenbewaking/nacalculatie en 
voortgangsbewaking" en de pijlen die binnenkomen bij de 
rechthoek onder de kop "globale kostenbewaking" in fig.8.7 .. 

9.1. DE REGISTRATIE VAN BEGROTINGSGEGEVENS VAN WIJZIGINGEN EN 
DE VERWERKING VAN DIE GEGEVENS IN DE OORSPRONKELIJK BEGRO
TE GEGEVENS. 

Een WlJZlging die bij Waals binnenkomt doorloopt een proces 
waarin zij wordt geregistreerd en verwerkt. In figuur 9.1 (pag. 
43) is dit proces schematisch weergeven. 
Figuur 9.1. laat zien dat het verwerkingsproces van begrotings
gegevens van wijzigingen in de oorspronkelijk begrote gegevens 
4 mogelijke toestanden kent, t.w. de acceptatie, het begroten, 
het afvoeren en het verwerken van een wijziging. Iedere toe
stand kent zijn eigen formulieren, bestanden en procedures. 
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De bestanden, formulieren en procedures worden per toestand in 
de komende ~ deelparagrafen toegelicht: 

- In deelpar. 9. 1. 1., de acceptatie van wijzigingen; 
- In deelpar. 9. 1. ê., het begroten van wiJzigingen; 
- In deelpar. 9. 1. 3. , het afvoeren van afgekeurde wijzigin-
gen; 
-In deelpar. 9. 1.~., de verwerking van begrote en goedge
keurde wijzigingen in de oorspronkelijk begrote gegevens. 

In deelparagraaf 9. 1. 5. aan het slot van par.9. 1. staat fig. 9. 3 
(pag. 52). In fig. 9. 3. zijn de bestanden en formulieren die in 
de ~ deelparagrafen ter sprake zijn geweest samengevat. Via de 
pijlen in deze figuur is te zien bij welke toestand (accepta
tie, begroten, afvoeren of verwerken) een bestand of formulier 
betrokken is. De figuur bevindt zich op een uitklapbaar blad 
zodat het naast de tekst kan worden gelegd. Voorts is in deel
paragraaf 9. 1. 5. aangegeven wie bepaalde taken het zou kunnen 
uitvoeren. 

9. 1. 1. Acceptatle van w1Jz1g1ngen. 

Een wijziging van een opdrachtgever of architect (of op initia
tief van Waals zelf) moet geregistreerd worden op een accepta-

~3 
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tie formulier van een project. Op het formulier staat aangege
ven (zie bijlage 6): 

- een wijzigingscode; een code van de geaccepteerde wijzi
ging. 
Iedere wijziging in een project is met een wiJzig1ngscode 
uniek gedefinieerd binnen het project. Een wijzigingscode 
bestaat uit twee delen: 

> een getal dat aangeeft of een wijziging meerwerk of ex
tra werk betreft (meerwerk is met de opdrachtgever verre
kenbaar; extra werk is het gevolg van begrotingsfouten en 
kan niet met de opdrachtgever verrekend worden; 
> een volgnummer. 

- een omschrijving van de Wijziging; 
- de toestand waarin een wijziging zich bevindt. 
om wijzigingen regelmatig te kunnen begroten, afvoeren of 
verwerken is het nodig te weten of een wiJziging is: 

> afgekeurd. 
Indien dit het geval is kan een wiJziging worden afge
voerd; 
> goedgekeurd; 
> begroot. 
Een goedgekeurde wijziging die nog niet is begroot kan 
een voorkeursbehandeling bij het begroten krijgen; al
leen goedgekeurde en begrote wiJziging kan verwerkt 
worden; over een alleen begrote wijziging kan onderhan
deld worden op een bouwvergadering; 
> verwerkt. 
Aan een verwerkte wijziging hoeft geen aandacht te wor
den besteed. 

Iedere keer wanneer de toestand waarin een wijziging zich be
vindt verandert door beslissingen op een bouwvergadering, brie
ven van opdrachtgevers, het begroten of verwerken van wijzigin
gen etc., moet dit op het acceptatie formulier worden aangege
ven. 

9. 1. 2. Begroten van w1Jzlglngen. 

Niet afgekeurde wijzigingen moeten zo worden begroot dat de 
(loonkosten-)aktiviteiten, onderaanneemaktiviteiten, materialen 
en bouwplaatskostenposten van een wijziging aansluiten biJ de 
inhoud van de aktiviteiten, materialen en bouwplaatskostenpos
ten die in de oorspronkelijke begroting ziJn gespecificeerd ( 
een voorbeeld: een wijziging houdt de bouw van een seperatie
wand in, en Waals voert deze wiJziging zelf uit; in de werkbe
groting zijn seperatie-wanden gerangschikt onder de aktiviteit 
metselwerk 1-ste verdieping; in dat geval zouden de begrote u
ren wijziging geregistreerd moeten worden als metselwerk 1-ste 
verdieping} . 



kostenbeheersingssysteem 

De volgende gegevens moeten begroot worden (vgl. fig. 8. 2, 8.4. 
en 8. 6. ) : 

- de hoeveelheid te verrichten werk en het aantal uren van 
de (loonkosten-)aktiv1te1ten van een wijziging; 
- de prijs, hoeveelheid en kosten van de materialen die bij 
een wijziging betrokken zijn; 
- de kosten van onderaanneemaktiviteiten van wijzigingen; 
- de kosten van bouwplaatskostenposten van wijzigingen. 
De bouwplaatskosten kunnen niet direkt bepaald worden. De 
bouwplaatskosten van een wijziging moeten bepaald worden 
door de wijziging in het tijdplan in te voeren. Uit de ver
andering van de doorlooptijd van een reeks bouwaktiviteiten 
of het project als geheel kunnen de bouwplaatskosten worden 
afgeleid. Om een wijziging in een tiJdplan in te voeren 
moet er gebruik worden gemaakt van een tijdplan wiJzigingen 
formulier. Op dit formulier wordt hieronder teruggekomen. 

Voor de registratie van de begrotingsgegevens van loon- en on
deraanneemaktiviteiten, materialen en bouwplaatskostenposten 
moet er gebruik worden gemaakt van (zie bijlage 6): 

- een wijzigingenbestand; 
- een tijdplan wijzigingen formulier. 

w1Jz1g1ngenbestand 
Met het oog op de verwerking van wijzigingen in de oorspronke
lijke begrotingsgegevens worden de begrotingsgegevens van wij
zigingen geregistreerd in een wijz1gingenbestand. 
Een voorbeeld van de gegevens waaruit een record van een wijzi
gingenbestand bestaat is gegeven in bijlage 6. 
In een record van het bestand kunnen de begrotingsgegevens van 
ofwel een loonaktiviteit, ofwel een onderaanneemaktiviteit, oi 
een materiaal of een bouwplaatskostenpost worden ingevoerd (dit 
in tegenstelling tot de invoer van de vier typen begrotingsge
gevens in vier aparte wijzigingsbestanden). 
Naast begrotingsgegevens moet er in ieder record worden vermeld: 

- de code van de loonaktiviteit, onderaanneemaktiviteit, het 
materiaal of de bouwplaatskostenpost; 
- de wijzigingscode van de wijziging waarop begrotingsgege
vens betrekking hebben. 

Op het gebruik van deze laatste twee gegevens ~ordt bij de ver
werking van wijzigingen teruggekomen. 

T1Jdplan w1jz1g1ngen formulier 
Bij het begroten van de bouwplaatskosten van wijzigingen moet 
er gebruik worden gemaakt van een tijdplan wijzigingen formu
lier. Op dit formulier worden de gegevens geregistreerd die 
nodig zijn om een wijziging in een tijdplan in te voeren. Deze 
registraties zijn nodig om: 

- te weten welke (goedgekeurde) wijzigingen in een tijdplan 
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zijn ingevoerd; 
- de wijzigingen waarvan de bouwplaatskosten begroot zijn 
maar die (nog) niet zijn goedgekeurd (deze wijzigingen moe
ten na invoering in het tijdplan t.b.v. het begroten van de 
bouwplaatskosten weer uit het tijdplan worden verwijderd) 
bij goedkeuring gemakkelijk opnieuw in het tijdplan in te 
kunnen voeren. 

Op een tijdplan wijzigingen formulier moeten de volgende gege
vens worden geregistreerd (zie bijlage 6): 

- de bouwaktiviteit uit het tijdplan waarop de wijziging be
trekking heeft; 
- de geplande duur van de wijziging; 
- de wijze van verwerking. 
D.w.z. het verwijderen van een bouwaktiviteit uit het tijd
plan, het invoegen van een nieuwe bouwaktiviteit of het 
veranderen van de geplande duur van een bouwakt1v1te1t; 
- de wijz1gingscode van de wijziging die in het tijdplan 
verwerkt is of verwerkt kan gaan worden; 
- een karakter dat aangeeft of een wijziging in het tijdplan 
verwerkt is. 
Dit om snel onderscheld te kunnen maken tussen wijzigingen 
die 1n het tijdplan verwerkt zijn en wijzigingen die alleen 
m.b.v. het tijdplan begroot Zijn. 

9. 1. 3. De afvoer van afgekeurde w1Jz1g1ngen. 

Om efficient met een wijzigingenbestand, een tijdplan wijzigin
gen formulier en een acceptatie-formulier om te gaan is het no
dig regelmatig de afgekeurde wijzigingen die zich in het be
stand of de formulieren bevinden ervan af te voeren. 
Op het acceptatie-formulier staat vermeld of een wijziging is 
afgekeurd. Op dat formulier staat tevens aangegeven of een wij
ziging begroot is. 
Er kunnen zich nu twee mogelijkheden voordoen: 

- Een wijziging is begroot en afgekeurd. 
In dat geval moet een wijziging verwijderd worden uit: 

> het wijzigingenbestand; 
> het tijdplan-wijzigingen formulier (als er bouwplaats
kosten van een afgekeurde wijziging zijn begroot); 
> het acceptatie-formulier. 

De verwijdering uit het wijzigingenbestand kan automatisch 
gebeuren m.b.v. een verwijder-procedure op basis van de co
des van de afgekeurde wijzigingen; 
- Een wijziging is afgekeurd maar niet begroot. 
In dat geval moet een wijziging alleen uit het acceptatie
bestand verwijderd worden. 
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9. 1.4. De verwerKing van begrote en goedgekeurde wijzigingen 
in de oorspronkelijKe begrote gegevens. 

Uit figuur 8.7. volgt dat de verwerking van begrote en goedge
keurde de wijzigingen het volgende omvat: 

- de verwerking van gedetailleerde begrotingsgegevens van 
een wijziging in de gedetailleerde oorspronkelijk begrote 
gegevens. 
Gedetailleerd betekent begrotingsgegevens per loonaktivi
teit, onderaanneemaktiviteit, materiaalsoort of bouwplaats
kostenpost·; 
-de verwerking van de begrote loon-, materiaal-,onderaan
neem- en bouwplaatskosten van goedgekeurde wijzigingen in 
de oorspronkelijk begrote loon-, materiaal, onderaanneem
en bouwplaatskosten; 
- de verwerking van de geplande duur van een wijZiging in 
het tiJdplan. 

Hieronder worden deze drie verwerkingen toegelicht . 

De verwerKing van gedetailleerde begrotingsgegevens van wijzi
gingen in de gedetailleerde oorspronkelijK begrote gegevens. 
De gedetailleerde begrotingsgegevens van wijzigingen kunnen op 
twee manieren verwerkt worden, t.w. door: 

- Invoeging van de begrotingsgegevens van wijzigingen in de 
oorspronkelijk begrote gegevens. 
Dit betekent dat de begrotingsgegevens van wijzigingen ge
groepeerd worden bij de oorspronkelijk begrote gegevens naar 
loonaktiviteit, onderaanneemaktiviteit, materiaal of bouw
plaatsKostenpost; 
- verwijdering v~1 een loonakt1viteit, onde~aaanneemaktivi

teit, materiaal of bouwplaatskostenpost uit de oorspronke
lijke begroting. 
Bij voorbeeld een wijziging die inhoudt dat pannen leggen 
door Waals werKnemers wordt uigevoerd terwijl het pannen 
leggen oorspronkelijk als een onderaanneemaktiviteit was be
groot; in dat geval wordt de loonaktiviteit pannen leggen in 
de oorspronkelijke begroting ingevoegd en de onderaanneemak
tiviteit pannen leggen uit de oorspronkelijke begroting ver
wijderd. 

Om gedetailleerde begrotingsgegevens gemakKelijk (automatisch) 
in de oorspronkelijk begrote gegevens te kunnen invoegen of ze 
gemakKelijk eruit te kunnen verwijderen moet er gebruik worden 
gemaakt van bestanden. In de bestanden liggen de begrotingsge
gevens van wijzigingen en de oorspronKelijke begrotingsgegevens 
opgeslagen. Er zijn twee soorten bestanden nodig: 

-het wijzigingenbestand (zie pag.45). 
Hierin liggen de begrotingsgegevens van wijzigingen opgesla
gen. 
De verwerking van wijzigingen verloopt het snelst met twee 
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wijzigingenbestanden: een bestand met de verwijderingswijzi
gingen en een bestand met invoegingswijzigingen. Het twee a
parte wijzig1ngsbestanden kunnen de invoegingen en verwijde
ringen a.h.w. tegelijkertijd verwerkt worden in de oorspron
kelijke begrotingsgegevens (een vorm van multi-programming, 
zie 4). Dit voordeel werKt natuurlijK alleen bij een onge
veer gelijke bezetting van de beide bestanden. 
In een record van een wijzigingenbestand voor verwijderingen 
kunnen twee wijzingscodes worden ingevuld (zie bijlage 6): 

> de wijzigingscode uit het acceptatiebestand; 
> de wijzigingscode van de wijziging die uit het uren, 
materiaal, onderaanneem- of bouwplaatsbestand verwijderd 
moet worden. 

Verder Kan in een record van het wijzigingbestand voor ver
wijderingen de loonaKtiviteitcode, materiaalcode, onderaan
neemaktiviteitcode bouwplaatsKostencode gespecificeerd wor
den. 
De gegevens van een record uit de wijzigingenbestanden voor 
zowel invoegingen als verwijderingen staan in bijlage 6. 
In het vervolg van dit verslag zal worden uitgegaan van een 
een wijzigingsbestand voor invoegingen en een voor verwijde
ringen. 
- een uren, materiaal-, onderaanneem- en bouwplaatsbestand. 
Hierin Zijn de oorspronKeliJKe begrotingsgegevens van loon
aKtiviteiten (uit de werKbegroting), onderaanneemaKtivitei
ten, materialen en bouwplaatsKostenposten (allen uit de in
schrijvingsbegroting) opgeslagen. Voorbeelden van de records 
van de vier bestanden ziJn gegeven in bijlage 6. 

De records uit de wijzigingsbestanden worden via een invoegpro
cedure of verwijderprocedure (al naar gelang een wijziging in 
het invoeg- en/of verwijder-wijzigingenbestand staat) automa
tisch verwerKt in het uren-, materiaal, onderaanneem- of bouw
plaatsbestand. 
Bij het invoegen van de begrotingsgegevens van een wijziging 
worden deze begrotingsgegevens vaaK verspreid over meerdere re
cords binnen een uren-, materiaal-, onderaan-of bouwplaatsbe
stand (biJ voorbeeld: een wijziging heeft betrekking op 4 ma
teriaalsoorten en de begrotingsgegevens van de wijziging wor
den dus verspreid over het materiaalbestand bij de betreffende 
4 materiaalsoorten gezet). Hierdoor wordt het terugvinden van 
de begrotingsgegevens van een ingevoegde wijziging (bij voor
beeld voor verwijdering of verandering) bemoeiliJKt. Dit pro
bleem wordt opgelost door een relatie te creëren tussen het ac
ceptatie-formulier (het formulier wordt in dit geval een be
stand) en het uren-, materiaal-, onderaanneem- en bouwplaatsbe
stand. Een dergelijke relatie wordt settype genoemd (zie 5 en 
bijlage 7). Het settypen is het mogeliJK om snel alle occuren
ces van een bepaalde wijziging in het uren-, materiaal-, onder
aanneem- of bouwplaatsbestand te vinden. De verwijderprocedure, 
de invoegprocedure en de werking van settypen in deze procedu
res wordt verder toegelicht in biJlage 7. 
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De verwerking van de loon-, materiaal-, onderaanneem- en bouw
plaatskosten ln de oorspronkellJk begrote Joon-, materlaal-, on
deraaJmeem- en bouwplaatskosten. 
De loon-, materiaal-, onderaanneem- en bouwplaatskosten van wij
zigingen van een project worden verkregen door optelling van de 
uren van loonaktiv1teiten en de kosten van materialen, onderaan
neemaktiviteiten en bouwplaatskostenposten uit de wijzigingsbe
standen voor invoegingen en verwijderingen. De resultaten van 
de optelling kunnen worden opgeslagen in een record van een be
stand; dit bestand wordt hier het cumulatiebestand genoemd. 

Cumulatiebestand 
In een cumulatiebestand liggen van ieder project cumulatief de 
uren (van loonaktiviteiten) en de materiaal-, onderaanneem- en 
bouwplaatskosten van alle verwerkte wijzigingen van een pro
ject opgeslagen. 
Omdat er in de wijzigingscode (zie pag.~3) een onderscheid 
wordt gemaakt tussen meerwerk en extra werk, kunnen de wijzi
gingen uit de wijzigingsbestanden apart worden opgeteld voor 
meerwerk en extra werk. In dat geval moeten er echter voor ie
der project twee records in het cumulatiebestand aanwezig zijn: 

- een record met de cumulatieve uren en kosten van meer/min
derwerk; 
- een record met de cumulatieve uren en kosten van extra 
werk. 

Een voorbeeld van de gegevens in een record van het cumulatie
bestand is gegeven in bijlage 6. 

Een toelichting op de procedure waarmee de begrotingsgegevens 
uit de wijzigingbestanden worden opgeteld en ingevoerd in het 
cumulatiebestand staat in bijlage 8 (de procedure wordt in het 
vervolg de cumulatie-procedure genoemd). 

Ha afloop van de invoeg- en verwijderprocedure en de cumulatie 
procedure moeten de verwerkte wijzigingen uit de wijzigingsbe
standen worden verwijderd, om te voorkomen dat wijzigingen 
meerdere keren worden verwerkt. Bovendien maakt het regelmatig 
verwijderen van verwerkte wijzigingen dat er efficienter in een 
bestand gezocht kan worden. 

Het verwerken van de geplande duur van w1jz1g1ngen 1n het t1Jd
plan. 
De verwerking van een wijziging kan het verwijderen, invoeren of 
veranderen (d.i. het vermeerderen of verminderen van de geplande 
duur) van een bouwaktiviteit inhouden. Om de gevolgen van wijzi
gingen voor een reeks bouwaktiviteiten of een project als geheel 
snel en duidelijk zichtbaar te maken moet er gebruik worden ge
maakt van een pl anningsprogranuna. 

Planningsprogranuna 
Een planningsprogramma rekent de gevolgen van wijzigingen voor 
een tijdplan door. 
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Bij aanvang van een project moeten 6e planningsgegevens van 
bouwaktiviteiten (geplande duur,de relaties tussen voorganger 
en opvolger) worden ingevoerd. 
Daarnaast moet iedere wijziging die van invloed kan zijn op het 
tijdplan in het programma worden ingevoerd. 
Het planningsprogramma rekent vervolgens het tijdplan uit en 
presenteert 6it in de vorm van een balkenschema. 
Als een wijziging is verwerkt in het planningsprogramma moet 
dit op het tijdplan-wijzigingen formulier worden aangegeven. 
Dit vergemakkelijkt het zoeken naar goedgekeurde maar nog niet 
verwerkte wijzigingen. 
Een voorbeeld van de werking van een planningsprogramma staat 
in bijlage 9 (het voorbeeld is ontleend aan de precedence-me
thode, zie 1). 

9.1.5. Samenvatting van de formulieren en bestanden dle rol 
spelen bij de registratie en verwerking van wijzigin
gen 

In figuur 9.3 (zie pag.52) zijn de bestanden en formulieren die 
betroKken zijn bij de registratie en verwerking van wijzigingen 
van een project samengevat. 
In tabel 9.1. staat wie geschikt zijn om de taken die horen bij 
de registratie en verwerking van wijzigingen uit te voeren. 

tabel 9.1.: invulling van de taken m.b.t. de registratie en 
verwerking van wijzigingen. 

acceptatie formulier 
bijhouden 
wijzigingen begroten 
tijdplan wijzigingen 
formulier bijhouden 
verwerkingsopdracht 
geven 

projectleider 

• 
• 

assistent/ 
stageair 

Hieronder volgt een korte toelichting op tabel 9.1.: 

- Het acceptatie-formulier bijhouden; dit is een taak voor 
de projectleider omdat deze de coördinerende funktie vervult 
tussen opdrachtgever (waar de meeste wijzigingen vandaan ko
men) en Waals. 
- Wijzigingen begroten; het belangrijkste hierbij is dat de
gene die begroot bouwkundig onderlegd is. Dit kan daarom zo
wel een projectleider als een stageair zijn. 
- Het tijdplan wijzigingen formulier bijhouden; deze taak 
hangt samen met het begroten van bouwplaatskosten van wijzi
gingen en het verwerken van goedgekeurde wijzigingen. De 
taak kan het best worden uitgevoerd door dezelfde persoon 
die ook de wijzigingen begroot, d.w.z. de projectleider of 
een assistent/stageair. 
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- De verwerkingsopdracht; het gaat hier om de beslissing 
welke wijzigingen verwerkt mogen worden. Dit is een taak van 
de projectcoördinator c.q. de projectleider. 

Het verwerken van de gegevens uit de wijzigingsbestanden in het 
uren-, materiaal-, onderaanneem- en bouwplaatsbestand en in het 
cumulatiebestand verloopt via de procedures in bijlagen 7 en 8 
geautomatiseerd. 
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9.2. DE REGISTRATIE VAN DE BEGROTINGSGEGEVENS EN DE GEGEVENS 
UIT DE WERKELIJKHEID. 

Uit figuur 8. 7. blijkt dat veel begrotingsgegevens (zie de 
rechthoeken onder de kop begrotingsgegevens) en gegevens uit 
de werkelijkheid (zie de rechthoeken onder de gelijknamige 
kop) momenteel bij Waals reeds geregistreerd worden. Aan de 
registratie van deze gegevens zal in deze paragraaf geen aan
dacht worden besteed. Het gaat om de volgende gegevens: 

- alle begrotingsgegevens. 
Alle begrotingsgegevens worden reeds geregistreerd behalve 
het verschil tussen het aantal uren uit de inscbrijvingsbe
groting en de werkbegroting. Dit laatste verschil komt ter 
sprake in par. 9. 3 .. 
-de loonkostengegevens uit de werkelijkheid (zie f1g.8. 2). 
De toevoeging van de loonKostengegevens uit de werkelijk
heid aan de begrote loonkostengegevens (zie de eerste cir
kel onder begrotingsgegevens in fig. 8.7) komt ter sprake in 
par. 9. 3 .. 

Wel komt in deze paragraaf ter sprake de registratie van de 
materiaal-, onderaanneem-, bouwplaatskosten- en voortgangsge
gevens uit de werkelijkheid en de toevoeging van deze gegevens 
aan hun respektievelijke begrotingsgegevens. 
De gegevens uit de werkelijkheid werden in hoofdstUk 8 (zie 
ook fig. 8. 7. ) gesplitst in: 

- contractgegevens. 
tn bijlage 13 wordt toegelicht wat onder contractgegevens 
wordt verstaan; 
- gegevens over de werkelijke uitvoering. 
Vt.'H.U'l~ehten van t.U t'. :s:ut.u't. t:~t:~V"W'.n:s: ~~:.i jn ~ ~~~ t.~ kl!:~>:s: t.~.n 
en verbruikte hoeveelheden. 

Beide gegevenssoorten worden met dezelfde procedure aan de be
grote gegevens toegevoegd. Het onderscheid tussen beide gege
venssoorten zit in de registratie; de gegevens uit de werke
lijke uitvoering, die meestal afkomstig zijn van rekeningen 
van derden, moeten gecontroleerd worden met de gegevens die 
Waals zelf heeft geregistreerd; een dergelijke referentie is 
in het contractstadium meestal afwezig. In de komende deelpa
ragrafen komen daarom de volgende aspekten aan bod: 

- In deelpar. 9. 2. 1. , de controleprocedures voor de regi
stratie van materiaalkosten-, onderaanneemkosten- en bouw
plaatskostengegevens uit de werkelijke uitvoering; 
- In deelpar. 9. 2. 2., de procedure voor de toevoeging van 
materiaalkosten-, onderaanneemkosten- en bouwplaatskosten
gegevens uit de werkelijkheid aan de begrotingsgegevens; 
- In deelpar. 9. 2. 3., de registratie van voortgangsgegevens 
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uit de werkelijkheid en de toevoeging van deze gegevens aan 
de begrotingsgegevens in het tijdplan. 

Deze paragraaf wordt besloten met deelparagraaf 9. 2.4. waarin 
figuur 9.4. staat. In fig. 9.4. staan de formulieren en bestan
den samengevat die in deze paragraaf ter sprake komen. Tevens 
wordt in deelpar. 9. 2.4. en in fig. 9.4 aangegeven wie het meest 
geschikt is om de taken te vervullen die in deze paragraaf een 
rol spelen. Fig. 9.4 bevindt zich op een uitklapbaar blad zodat 
het naast de tekst kan worden gelegd. 

9.2. 1. De controleprocedures bij de registratie van materi
aalkosten-, onderaanneemkosten- en bouwplaatskostenge
gevens uit de werkelijke uitvoering. 

In deze deelparagraaf komt de controleprocedure ter sprake bij 
de registratie van achtereenvolgens: 

- de verbruikte hoeveelheid van een materiaalsoort en de 
gemaakte kosten voor een materiaalsoort; 
- de gemaakte kosten voor een onderaanneemaktiviteit; 
- de gemaakte kosten voor een bouwplaatskostenpost. 

De controleprocedure bij de registratie van de verbruikte 
hoeveelheid van een materiaal en de gemaakte kosten. 
De verbruikte hoeveelheden en gemaakte kosten van een materi
aalsoort zijn afkomstig van goedgekeurde rekeningen. De reke
ningen komen binnen bij de administratie en moeten vervolgens 
gecontroleerd worden alvorens aan de begrotingsgegevens te 
kunnen worden toegevoegd. De controle bestaat uit : 

- de prijscontrole. 
Hierbij kan er gebruik worden gemaakt van de contractprij
zen die zijn opgeslagen in het materiaalbestand (zie deel
par. 9. 2. 2. ), Hierdoor wordt het mogelijk dat de administra
tie de controle van de prijzen van materialen met de con
tractafspraken uitvoert (de prijscontrole wordt momenteel 
door een projectleider uitgevoerd). 

- de hoeveelheidscontrole. 
Deze controle moet gebaseerd zijn op materiaalbonnen die de 
uitvoerder invult wanneer er materialen op de bouw worden 
afgeleverd. Op een bon moet staan aangegeven: 

> het projectnummer; 
> de ontvangstdatum van een materiaal; 
> de materiaalsoort (ev. de materiaalcode); 
> de hoeveelheid van een materiaalsoort; 
> de kosten (als een uitvoerder op eigen initiatief 
heeft besteld. 

De hoeveelheidscontrole moet door de administratie worden 
uit gevoerd. 
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De controleprocedure b1J de reg1strat1e van de gemaakte kos
ten voor een onderaanneemakt1v1te1t. 
De gemaaKte kosten zijn afkomstig van rekeningen van onderaan
nemers. 

De controle van onderaanneemrekeningen moet gebaseerd zijn op 
twee bronnen: 

- een onderaanneembon van de uitvoerder. 
Deze geeft aan dat het onderaanneemwerk naar tevredenheid 
heid is afgeleverd. Op de bon moet staan: 

>de onderaanneemaktiviteit (ev. met code); 
> de datum gereed. 
De datum dat de onderaanneemaktiviteit gereed is geko
men; 
> een paraaf van de uitvoerder. 

- de contractkosten die in het onderaanneembestand van een 
project zijn opgeslagen. 
De contractkosten uit een onderaanneemrecord kunnen door de 
administratie worden vergeleken met de kosten op een reke
ning. Ongerijmdheden die bij de vergelijking worden gecon
stateerd of rekeningen van onderaanneemaKtiviteiten waar
voor geen contractkosten zijn vastgelegd gaan naar een pro
j eet 1 ei der. 

De controleprocedure b1J de reg1strat1e van de gemaakte kos
ten voor een bouwplaatskostenpost. 
De controle van bouwplaatskostenrekeningen (m.n. rekeningen 
voor de huur van materieel) moet eveneens gebaseerd zijn op 
twee bronnen: 

- een materieelbon van de uitvoerder. 
Hierop moet staan aangegeven: 

>het materieel (ev. met bouwplaatskostenpostcode); 
> de begin- en einddatum dat het materieel op het werk 
aanwezig was; 
> de hoeveelheid. 

De in rekening gebrachte duur en hoeveelheid wordt dan door 
de administratie vergeleken met de duur en hoeveelheid op 
de materieelbon. 
- de contractkosten in het bouwplaatsbestand. 
De kosten op een rekening worden door de administratie ver
geleken met de kosten in een bouwplaatsrecord. Ongerijmdhe
den bij de vergelijking of bouwplaatskostenposten (materi
eel) waarvoor geen contractkosten zijn vastgelegd gaan naar 
een projectleider. 
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9.2.2. De procedure voor de toevoeging van materiaalkosten
onderaanneemRosten- en bouwplaatskostengegevens uit de 
werKelijKbeid aan de begrotingsgegevens. 

De materiaalkosten-, onderaanneemkosten- en bouwplaatskosten
gegevens moeten voor de gedetailleerde en globale kostenbewa
king worden samengevoegd met de begrotingsgegevens (zie fig. 
8. 7. ). Dit betekent dat de contractgegevens en de gegevens uit 
de werkelijke uitvoering van een materiaalsoort, onderaanneem
aktiviteit of bouwplaatskostenpost bij de begrote gegevens 
van de betreffende materiaalsoort, onderaanneemaktiviteit of 
bouwplaatskostenpost gevoegd moeten worden. De begrotingsgege
vens van materiaalsoorten, onderaanneemaktiviteiten en bouw
plaatskostenposten liggen opgeslagen in respektievelijk het 
materiaalbestand, onderaanneembestand en bouwplaatsbestand van 
een project (zie pag.48). 
Om de samenvoeging van de gegevens uit de werkelijkheid bij de 
begrotingsgegevens uit de drie genoemde bestanden automatisch 
te laten verlopen moeten de gegevens uit de werkelijkheid wor
den opgeslagen in een bestand. Het bestand met de gegevens uit 
de werkelijkheid van een project wordt hier het mutatiebestand 
genoemd. 

Mutatiebestand 
In een record van het mutatatiebestand kan worden vastgelegd 
(vgl. met fig. 8. 3. en 8. 4. ) : 

- de contractgegevens van een materiaalsoort (contractprijs 
contracthoeveelheid en contractkosten), de contractkosten 
van een onderaanneemaktiviteit of de contractkosten van een 
bouwplaatskostenpost; 
- de werkelijk verbruikte hoeveelheid en de gemaakte kosten 
voor een materiaalsoort, de gemaakte kosten voor een onder
aanneemaktiviteit of de gemaakte kosten van een bouwplaats
kostenpost. 

Een voorbeeld van de gegevens in een record van een mutatiebe
stand staat in bijlage 6. 

De procedure voor de samenvoeging van de gegevens in een record 
van het mutatiebestand van een project bij de gegevens uit een 
record van het materiaal-, onderaanneem- of bouwplaatsbestand 
van het project wordt toe ge 1 icht in bij 1 age 14. (zie ook 3). 

9. 2. 3. De registratie van voortgangsgegevens uit de wer
KelijKheid. 

In het vorige hoofdstuk (fig 8. 1.) bleek dat de volgende gege
vens geregistreerd moeten worden: 

- het bestede aantal dagen aan een bouwaktiviteit uit het 
tijdplan; 
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- het percentage gereed van een onderhanden bouwaktiviteit 
uit het tijdplan. 

Deze gegevens moeten op de bouw door de uitvoerder geregis
treerd worden. Voor deze registratie kan de uitvoerder gebruik 
maken van een voortgangsregistratie formulier. 

Het voortgangsregistratie formulier 
Op een voortgangsregistratie formulier moeten de volgende ge
gevens vastgelegd worden: 

- de begin- en einddata van bouwaktiviteiten; 
- het geschatte percentage gereed van onderhanden bouwakti-
vi te i ten. 

Om de projectvoortgang af te kunnen leiden en ev. tijdkosten 
(zie par. 9. 3.4.) te bepalen moeten de gegevens uit een voort
gangsregistratie formulier van een project bij de begrotines
gegevens in een planningsprogramma (zie pag. 49-50) worden in
gevoerd. 

9. 2.4. Samenvatting van de formulieren en bestanden die een 
rol spelen bij de registratie van gegevens uit de wer
l!el1.jl!he1.d 

In figuur 9.4 zijn de formulieren, bestanden en programma's die 
bij de registratie van gegevens uit de werkelijkheid betrokken 
zijn in een schema gezet. Tevens wordt in het schema vermeld 
wie de verschillende taken (formulieren invullen, gegevens van 
rekeningen in bestanden en programma's invoeren, controleren 
van rekeningen) het best kunnen uitvoeren. 
In het schema is de urenregistratie van loonaktivit~iten ~eer
gegeven om een volledig beeld te geven van de gegevens uit de. 
werkelijkheid (in deze paragraaf is de urenregistratie niet ter 
sprake geweest omdat deze registratie momenteel bij Waals reeds 
wordt uitgevoerd). 

De uitvoerder en de administratie krijgen er in het registratief 
systeem van figuur 9.4 een aantal taken bij in vergelijking met 
de bestaande situatie. 

De u1.tvoerder 
De uitvoerder moet naast de urenregistratie: 

- een onderaanneembon invullen; 
- een materiaalbon invullen; 
- een materieelbon invullen; 
- regelmatig een voortgangsregistratie formulier invullen. 

De admin1.stratie 
De administratie krijgt naast de bestaande taken op het gebied 
van de financiele administratie en loonkostenbewaking tevens 
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taken op het gebied van de materiaal-, onderaanneem- en bouw
plaatskostenbewaking en voortgangsbewaking,te weten: 

- de controle van rekeningen per materiaal, onderaanneemak
tiviteit of bouwplaatskostenpost (materieel). 
In feite kan ook de controle van de urenregistraties (mo
menteel door een projectleider uigevoerd) op een relatief 
eenvoudige wijze door de administratie worden uitgevoerd 
(hoe wordt kort toegelicht in bijlage 10); 
- de invoer van gecontroleerde rekeningen in het mutatiebe
stand van een project; 
- de invoer van de gegevens op een voortgangsregistratie 
formulier in een planningsprogramma. 

58 



Kostenbeheersingssysteem 

ITVOERING ADMINISTRATIE PROJECTLEIDING 
PROGRAMMA'S/ 

BESTANDEN 
------- ----+---~-~--------~-- -----------~-------+---~ 

ENREGISTRATIE ---0-
PfRC. GEREED VAN t----1-------------+~ V 1 
DNAHIVITEITEN j 
~------

!R?ENOVERZK:HT 

ffRIAAlBOH 

EACTGEGfVENS 

L~!AlfN 

ru~.n. 
r~~2 

' GOf:I}GfKE!R?Of 

I I 
1--------------1 ~ 

i 
-- --------J 

Ot«RAAHIHH
Rf:KENING -~--------~~ 

HATERWJ.
sm.oo 

BOOWPl AA T S -
BEST.OO _/. 

;--~ 
------ -------------------.;' PlAitHJS· _ 

c: correctie van met goedgelleurde reKenmgen. 
Y : controle van rekemngen. 

t-'9 _ f{, Ij: .be toA.m.u..l..<"-Á''-"'', lll:.A.to. •• ,d,·.n .,..., J-Aóf~AO..nt.mo.'A d.Ae .l..<~ Ä"-9-'

A.t.Ao..t.<"- ,vc",.-, 9"-9"'-"'"-·""A .v.<..t d<t. meAfte (_,-i.ft_!,"--'d _t,._.tAoA.ke,.-, IJ-i~"". 

59 

\ PIICK'>liMiHA j 
' / \~------



...----------------------------------~~~--~----~ 

kostenbeheersingssysteem 

9.3. DE VERWERKING VAN OORSPRONKELIJKE BEGROTINGSGEGEVENS, BE
GROTINGSGEGEVENS VAN WIJZIGINGEN EN GEGEVENS UIT DE WER
KELIJKHEID VOOR DE GEDETAILLEERDE KOSTENBEWAKING/NACALCU
LATIE, GLOBALE KOSTENBEWAKING EN VOORTGANGSBEWAKING. 

In de deelparagrafen van deze paragraaf wordt toegelicht hoe 
de informatie voor de gedetailleerde kostenbewaking en nacalcu
latie, de voortgangsbewaking en de globale kostenbewaking ver
kregen wordt (zie de ingaande pijlen bij rechthoeken onder de 
gelijknamige koppen in fig.8. 7). Achtereenvolgens wordt toege
licht: 

-In deelpar.9. 3. 1., hoe een urenoverzicht en het loonkos
tenverschil verkregen worden. 
Een urenoverzicht levert de informatie voor de gedetailleer
de loonkostenbewaking en uurnormnacalculatie (zie fig.8.7. ). 
Het name de verwerking van de begrotingsgegevens van wijzi
gingen in een urenoverzicht komt ter sprake (zie de doorge
trokken pijl vanuit de rechthoek "begrote uren/hoev.werk per 
loonakt." in fig. 8. 7. ). 
Het loonkostenverschil levert het totaal verschil tussen be
grote en werkelijke loonkosten voor de bepaling van het te 
verwachten eindresultaat (zie de doorgetrokken pijl uitgaan
de van de bovenste cirkel in fig.8.7. ), 
- In deelpar. 9. 3. 2., hoe een materiaaloverzicht en het mate
riaalkostenverschil verkregen worden. 
Een materiaaloverzicht levert de informatie voor de gede
tailleerde materiaalkostenbewaking en prijsnacalculatie 
(zie fig.8. 7. ). Er zal worden ingegaan op zowel de inhoud 
van een overzicht als de wijze waarop een overzicht verkre
gen wordt. 
Het materiaalkostenverschil levert het totaal verschil tus
sen de begrote en werkelijke materiaalkosten voor de bepa
ling van het te verwachten eindresultaat (zie de doorgetrok
ken pijl uitgaande van de een na bovenste cirkel in fig.8. 7). 
- In deelpar. 9. 3. 3. , hoe het onderaanneemkostenenverschil en 
bouwplaatskostenverschil verkregen worden. 
Het gaat hier om de bepaling van het totaal verschil tussen 
de begrote en werkelijke onderaanneemkosten en tussen de be
grote en werkelijke bouwplaatskosten; beide voor de bepaling 
van het te verwachten eindresultaat (zie de doorgetrokken 
pijlen uitgaande van de twee en een na onderste cirkel in 
fig. 8. 7). 
- In deelpar. 9. 3.4., hoe het te verwachten eindresultaat 
verkregen wordt (zie de pijlen die de rechthoek onder de kop 
"globale kostenbewaking" binnenkomen). 

De voortgangsbewaking (de bepaling van het verschil tussen de 
geplande en werkelijke voortgang van een project) gebeurt via 
een planningsprogramma (zie pag.49/50). De invoer van gegevens 
in een planningsprogramma is reeds ter sprake geweest op pag. 
49/50 (invoer van begrotingsgegevens) en pag. 56/57 (invoer van 
gegevens uit de werkelijkheid). De bepaling van de voortgang 
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van een project voor het te verwachten eindresultaat (zie de 
doorgetrokken pijl uitgaande van de onderste cirkel in fig. 
8. 7.) komt ter sprake in deelpar. 9. 3.4. bij de tijdkosten. 

Aan het slot van deze paragraaf (in par. 9. 3. 5.) zijn de formu
lieren, bestanden en programma's die in hoofdstuk 9 ter sprake 
zijn geweest in figuur 9. 6 samengevat (de controle-formulieren 
uit fig. 9.4 zijn voor de overzichtelijkheid in fig. 9.6 achter
wege gelaten). In feite is fig. 9. 6. een specificatie van fig. 
8. 7.; het geeft aan via welke formulieren, bestanden en proce
dures er nodig zijn om de gewenste projectbeheersingsinformatie 
te leveren. Fig. 9.6. staat op een uiklapbaar blad zodat zij 
naast de tekst kan worden gelegd. 

9. 3. 1. De samenstelling van een urenoverzicht en de bepaling 
van bet loonkostenverscbil. 

Voor de samenstelling van een urenoverzicht en de bepaling van 
het loonkostenverschil moet er gebruik worden gemaakt van : 

- Het urenbestand van een project. 
In dit bestand liggen de zowel de oorspronkelijk begrote 
hoeveelheid werk, norm en uren als de begrote hoeveelheid 
werk, norm en uren van wijzigingen opgeslagen (zie pag.48 
en bijlage 7); 
- De urenregistraties en percentages gereed die afkomstig 
zijn van de bouw. 
Dit zijn de gegevens uit de werkelijkheid. 
De bestede uren (uit de urenregistratie) en de percentages 
gereed van loonaktiviteiten van een project worden momen
teel wekelijks in een urenoverzicht ingevoerd. Op deze in
voering wordt verder niet ingegaan. 

Om de begrotingsgegevens uit een urenbestand met de gegevens 
uit de werkelijkheid (die wekelijks in een urenoverzicht wor
den opgeslagen) te kunnen vergelijken moeten de begrotin
gsgegevens eveneens in een urenoverzicht worden ingevoerd. 
De verwerking van de begrotingsgegevens uit een urenbestand 
in het urenoverzicht van een project wordt hieronder toege
licht. 

De verwerking van een urenbestand in een urenoverzicht 
In een urenbestand staan onder iedere oorspronkelijk begrote 
loonaktiviteit de begrotingsgegevens van nul, een of meerdere 
goedgekeurde wijzigingen. 
Om in een urenoverzicht een juiste vergelijking te krijgen 
tussen de gegevens uit de werkelijkheid en de begrotingsgege
vens van een loonaktiviteit, moeten in de begrotingsgegevens 
alle wijzigingen van de loonaktiviteit verwerkt zijn. Het ver
werken van de wijzigingen die bij een loonaktiviteit horen in 
de oorspronkelijke begrotingsgegevens van de loonaktiviteit 
gebeurt met sommatieprocedure 1 (zie bijlage 11). 
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Sommatieprocedure 1. 
Sommatieprocedure 1 telt per loonaktiviteit die in een uren
bestand is staat de begrote uren en de begrote hoeveelheid te 
verrichten werk op. Het resultaat van een optelling (de som 
van de begrote uren en de begrote hoeveelheid te verrichten 
van een loonaktiviteit) wordt opgeslagen in een hulpbestand 
(zie bijlage 6). Het hulpbestand wordt hier het urenhulpbe
stand genoemd. De begrote uren en de begrote hoeveelheid te 
verrichten werk van een loonaktiviteit uit een urenhulpbestand 
is dus samengesteld uit de oorspronkelijk begrote uren en 
hoeveelheid te verrichten werk en de begrote uren en de hoe
veelheid te verrichten werk van alle wijzigingen die bij de 
loonaktiviteit horen. 
De samengestelde begrotingsgegevens van een loonaktiviteit uit 
het urenhulpbestand van een project kunnen vervolgens in het 
urenoverzicht van het project worden ingevoerd. 

Het urenoverzicht. 
Het programma dat momenteel bij Waals een urenoverzicht gene
reert voert de berekeningen uit die nodig zijn voor een ge
detailleerde loonkostenbewaking (de berekening van verschillen 
tussen bestede en te besteden uren) en nacalculatie (de bereke
ning van de begrote uurnormen en de uurnormen uit de werkelijke 
uitvoering). 
Uit gesprekken met uitvoerders bleek dat de gebruiksvriende
lijkheid van een urenoverzicht zou toenemen wanneer de volgen
de twee kolommen eraan worden toegevoegd: 

- een kolom waarin een korte omschrijving van een loonaktivi
teit wordt gegeven; 
- een kolom waarin het nieuwe percentage gereed kan worden 
ingevuld, naast de kolom met het percentage gereed van de 
voorgaande ~eek. 

De bepaling van het loonkostenverschil 
Het loonkostenverschil kan iedere week worden afgeleid uit het 
urenoverzicht omdat dit overzicht wekelijks wordt samengesteld. 
Het loonkostenverschil volgt uit het product van de som van de 
urenverschillen tussen de bestede en te besteden uren van loon
aktiviteiten uit het urenoverzicht en een gemiddeld uurtarief. 
In fig. 8.7. betekent dit dat de bovenste cirkel onder de kop 
"begrotingsgegevens" vervalt en dat er een pijl moet worden 
getrokken vanuit de gedetailleerde loonkostenbewaking naar de 
rechthoek onder de kop "globale kostenbewaking" (het te ver
wachten eindresultaat). 

9. 3. 2. De samenstelling van een materiaaloverzicht en de be
paling van het materiaalkostenverschil 

Voor de samenstelling van een materiaaloverzicht moet er worden 
uitgegaan van een materiaalbestand. In een materiaalbestand 
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heeft iedere materiaalsoort: 

- een record waarin de oorspronkelijk begrote prijs, hoe
veelheid en kosten en de materiaalgegevens uit de werke
lijkheid (dit zijn de oontraotprijra 1 -ho~v~~lhsdd ~n -l-tora
ten en de verbruikte hoeveelheid en gemaakte kosten) liggen 
opgeslagen (zie bag. 56 en bijlage 14); 
- nul, een of meerdere records waarin de begrote prijs, 
hoeveelheid en kosten van de wijzigingen die horen bij een 
bepaalde materiaalsoort liggen opgeslagen (zie pag.47/48 en 
bij 1 age 7). 

Een voorbeeld van de inhoud van een materiaalbestand is ge-
geven in figuur 9. 5. 

IIGROTI«i allfTiACT WEMI.LI 
IIAT. am.<J msr EEII. WLJ2. PUm.l~TEN IUID:Y.~TIN !UV. l~TEII 
COO[ WERl. COO[ 

444 c (ZN ALU ST 10 lO 200 ' lO 110 
444 24 ·10 10 ·100 
210 c v.r. ST 21500 3IXXl I 3IXXl 3IXXl I (XX) 
210 c 5 1500 500 
210 c I 11(0) 1(0) 
198 SfUERS 1000 1(0) 

/-lfi· '. 5: , ..... .held. AAÄ.t. ....... .-ta.t.&AAtatal .I&A.t.ta~~td.. 

Met de gegevens uit een materiaalbestand moeten in een materi
aaloverzicht per materiaalsoort de verschillen tussen de be
grote gegevens en de materiaalgegevens uit de werkelijkheid 
worden uitgerekend (t.b.v. de gedetailleerde materiaalkosten
bewaking).De gegevens uit het materiaalbestand van een project 
moeten dus verwerkt worden in het materiaaloverzicht van het 
project. Deze verwerking wordt hieronder toegelicht. 

De verwerking van een materiaalbestand in een materiaalover
zicht. • Om een juiste vergelijking van de begrote gegevens en de gege-
vens uit de werkelijkheid van een materiaalsoort te verkrijgen, 
moeten de begrote gegevens zijn samengesteld uit zowel de oor
spronkelijk begrote gegevens als de begrote gegevens van de 
wijzigingen die bij de materiaalsoort horen. 
Om dit te bereiken wordt er weer gebruik gemaakt van sommatie
procedure 1 (zie pag.62 en bijlage 11); per materiaalsoort die 
in het materiaalbestand van een project staat vermeld, worden 
de begrote hoeveelheden en kosten (dus zowel de oorspronkelijk 
begrote hoeveelheid en kosten als de begrote hoeveelheden en 
kosten van de wijzigingen), de contracthoeveelheden en -kosten 
en de verbruikte hoeveelheden en gemaakte kosten opgeteld. 
De resultaten van de optellingen worden in een hulpbestand op-
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geslagen. Het hulpbestand wordt hier het materiaalhulpbestand 
genoemd (zie voor de gegevens van het bestand bijlage 6). 

De samengestelde gegevens uit het materiaalhulpbestand van een 
project kunnen vervolgens worden ingevoerd in het materiaalo
verzicht van het project. 

Het Materiaaloverzicht 
In een materiaaloverzicht moeten de volgende verschillen worden 
bepaald (zie 2): 

-het inkoopresultaat voor een materiaal. 
Dit bestaat uit: 

> het verschil tussen de begrote kosten en de contract
kosten van een materiaal; 
> het verschil tussen de begrote prijs en de contract
prijs vermenigvuldigd met de contracthoeveelheid; 
> het verschil tussen de begrote hoeveelheid en de con
tracthoeveelheid in aantallen en in guldens (door verme
nigvuldiging met de begrote prijs); 

- de verschillen tussen contract en de werkelijke uitvoering. 
Dit bestaat uit: 

> het verschil tussen de contractprijs en de werkelijk 
gerealiseerde prijs vermenigvuldigd met de verbruikte 
hoeveelheid; 
> het verschil tussen de contracthoeveelheid en de werke
lijk verbruikte hoeveelheid in aantallen en guldens (door 
vermenigvuldiging met de contractprijs). 

-het werkelijk gerealiseerde resultaat voor een materiaal. 
Dit bestaat uit het verschil tussen de begrote kosten en de 
werkelijk gemaakte kosten. 

De gegevens die in een materiaaloverzicht staan zijn in bijla
ge 6 samengevat. 

Het mater~aalRostenversch~l 
Het materiaalkostenverschil kan niet zonder meer uit het mate
riaaloverzicht worden afgelezen (zoals het loonkostenverschil 
uit het urenoverzicht) omdat: 

- niet alle records uit een materiaaloverzicht bij de bepa
ling van het materiaalkostenverschil betrokken mogen worden. 
In figuur 8.6 is wijziging 24 nog niet in de contractgege
vens verwerkt (een afbestelling van 10 kozijnen); bij spij
kers nemen de werkelijk gemaakte kosten geleidelijk toe en 
valt er over een verschil nog niets te zeggen: 
- het materiaaloverzicht tijdens een project slechts enkele 
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keren nodig is (bij voorbeeld na een grote hoeveelheid in
kopen of na de verwerking van veel wijzigingen en op het 
einde van een project voor de nacalculatie). Het materiaal
kostenverschil van een project moet echter regelmatig worden 
bepaald voor de globale kostenbewaKing. 

Om deze problemen te omzeilen moet het materiaalkostenverschil 
direkt uit de gegevens in een materiaalbestand worden afgeleid 
(dit is mogelijk omdat in een materiaalbestand zowel alle be
grotingsgegevens als de gegevens uit de werkelijkheid van een 
materiaalsoort liggen opgeslagen). 
Om het materiaalkostenverschil af te leiden uit de gegevens in 
een materiaalbestand zijn er twee stappen nodig: 

-Een projectleider moet de kolom "contr.of werk." invullen. 
Een projectleider moet regelmatig een materiaalbestand door
lopen en aangeven of een record van een materiaalsoort bij 
de bepaling van het verschil tussen de begrote kosten en de 
kosten uit de werkelijkheid (contractkosten of gemaakte kos
ten) betrokken mag worden. 
Wanneer dat het geval is voert de projectleider in de kolom 
"contr. of werk." van het materiaalbestand een <c> (voor 
contract) of een <g> (voor gemaakt) in. Bij een <c> worden 
de begrote kosten en de contractkosten van een materiaalre
cord in het materiaalkostenverschil verwerkt; bij een <g> de 
begrote kosten en de gemaakte kosten. 
- Sommatieprocedure 2. 
Sommatieprocedure 2 telt de begrote kosten en de contract
kosten of gemaakte kosten (al naar gelang er een <c> of <g> 
in een record staat) op van alle records uit het materiaal
bestand waar de kolom "contr.of werk." is ingevuld. 
Een schets van de stappen in so~atieprocedure 2 staat in 
bijlage 11. 

Het materiaalkostenverschil volgt uit het verschil tussen de 
som van de begrote materiaalkosten en de som van de materiaal
kosten uit de werkelijkheid. 

9.3.3. De bepaling van het onderaanneem- en bouwplaatskosten
verschil 

De bepaling van het onderaanneem- en bouwplaatskostenverschil 
uit resp. het onderaanneem- en bouwplaatsbestand van een pro-
ject gebeurt met dezelfde twee stappen als beschreven bij de bepa
ling van het materiaalkostenverschil uit de gegevens in het ma
teriaalbestand (zie hierboven). 

9.3.4. De bepaling van het te verwachten eindresultaat 

Om het te verwachten eindresultaat te kunnen bepalen moeten de 
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volgende gegevens bekend zijn: 

- de oorspronkelijk begrote loon-, onderaanneem-,materiaal
en bouwplaatskosten; 
- de begrote loon-, onderaanneem-, materiaal- en bouwplaats
kosten van wijzigingen; 
- het urenverschil tussen het aantal uren voor loonaktivi
teiten in de inschrijvingsbegroting en het aantal uren in de 
werkbegroting; 
- de loon-, materiaal-, onderaanneem- en bouwplaatskosten
verschillen; 
- de tijdkosten die ontstaan als gevolg van een verschil 
tussen de geplande doorlooptijd en de verwachte doorlooptijd 
van een project; 
- de aanneemsom en het meerwerk; 
- de werkelijk uitgegeven loonkosten. 

Al deze gegevens moeten in een programma worden ingevoerd dat 
hier HET NIEUWE FINANCIELE OVERZICHT wordt genoemd. 
Een lay-out van het nieuwe financiele overzicht staat in bijla
ge 12. Hieronder wordt kort toegelicht hoe de zeven hierboven
genoemde gegevens verkregen worden. 

- De oorspronkeliJR begrote loon-, materiaal-, onderaanneem
en bouwplaatsRosten. 
Deze gegevens moeten worden overgenomen uit de inschrijvings
begroting. Om deze gegevens gemakkelijk te kunnen overnemen 
de inschrijvingsbegroting is het beter dat de inschrijvingsbe
groting (zie bijlage 4) wordt uitgebreid met een kolom voor 
bouwplaatskosten, naast de reeds bestaande kolommen voor de 
loon-, onderaanneem- en materiaalkosten. Op die manier wordt 
de verwarring die er momenteel bestaat over wat er in een pro
ject onder bouwplaatskosten wordt verstaan weggenomen. 

-De begrote loon-, materiaal-, onderaanneem- en bouwplaats
Rosten van goedgeReurde wiJzigingen. 
Deze gegevens zijn vastgelegd in 2 records van het cumulatie
bestand (zie pag.49). De gegevens uit de twee records kunnen 
worden ingevoerd in de kolommen voor meerwerk en extra werk van 
het nieuwe financiele overzicht. 

- Het verschil tussen bet aantal uren in de inschrijvingsbe
groting en het aantal uren in de wer~egroting. 
Dit verschil wordt als geheugensteun op een speciale regel van 
het nieuwe financiele overzicht ingevoerd. Voorts moet het u
renverschil na vermenigvuldiging met een gemiddeld uurtarief 
worden opgeteld bij de begrote loonkosten (die afkomstig zijn 
uit de inschrijvingsbegroting). 

-De loon-, materiaal-, onderaanneem- en bouwplaatskostenver-
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schlllen. 
Voor deze verschillen zijn in het nieuwe financiele overzicht 3 
kolommen gereserveerd: 

> een kolom voor (vergelijkbare) begrote kosten; 
> een kolom voor de kosten uit de werkelijkheid; 
> een kolom voor het verschil tussen de begrote kosten en de 
kosten uit de werkelijkheid. 

De begrote loonkosten en de loonkosten uit de werkelijkheid 
worden afgeleid uit een urenoverzicht door resp. de totaal te 
besteden uren en de bestede uren met een gemiddeld uurtarief 
te vermenigvuldigen. 
De begrote materiaal-, onderaanneem- en bouwplaatskosten en hun 
respektievelijke kosten uit de werkelijkheid worden verkregen 
uit een materiaal-, onderaanneem- en bouwplaatsbestand (via de 
twee stappen op pag.65). 

- Tljdkosten. 
Tijdkosten ontstaan doordat bouwaktiviteiten of een project 
als geheel uit- of inlopen op de tijdplanning. Het zijn kosten 
die afhankelijk zijn van de duur van bouwaktiviteiten of van 
een project. Bij gevolg zijn tijdkosten bouwplaatskosten of 
kosten van uitvoering. 
Wanneer uitgelopen bouwaktiviteiten reeds zijn afgerond zijn de 
financiele gevolgen van de uitloop in de registraties van bouw
plaatskosten en in de geregistreerde uitvoeringsuren verwerkt. 
In dat geval is het overbodig de tijdkosten in het te verwach
ten eindresultaat te verwerken. 
Wanneer echter een uitloop of inloop op bouwaktiviteiten of een 
project in de toekomst verwacht wordt zijn de financiele gevol
gen niet in de registraties uit de werkelijkheid verwerkt. In 
dat geval moeten de te verwachten bOU'HPlaatskosten en kosten 
van uitvoering als gevolg van de dreigende uitloop als tijdkos
ten het nieuwe financiele overzicht worden ingevoerd. De kosten 
kunnen worden afgeleid uit de verschillen tussen de planning en 
de gegevens over de werkelijke voortgang die in een plannings
programma worden ingevoerd. 

- De aanneemsom. 
De aanneemsom wordt bij aanvang van een project uit de in
schrijvingsbegroting in de kolom "begroot" van het nieuwe fi
nanciële overzicht ingevoerd. 

- De blj de klant ln rekenlng gebrachte kosten voor meer- of 
mlnderwerk. 
Deze gegevens moeten door de projectleider geregistreerd worden. 
De som van deze registraties moeten in de kolom "meerwerk" van 
het nieuwe financiële overzicht worden ingevoerd. 

-De werkelljke loonultgaven voor een project. 
Deze gegevens worden bepaald op het loonadministratiekantoor. 
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De uitgaven kunnen afwijken van de loonkosten uit de werkelijk
heid die afgeleid worden uit het product van de bestede uren 
uit het urenoverzicht en een gemiddeld uurtarief. Bij een gro
afwijking moet het gemiddeld uurtarief of het percentage waar
mee uren van leerlingen op de bouwplaats worden omgerekend naar 
volwaardige uren worden omgerekend. 

9.3.5. Schema van het kostenbeheersingssysteem. 

De samenvattende figuur van het kostenbeheersingssysteem. 
In figuur 9.6 zijn in één schema de formulieren, bestanden en 
overzichten weergegeven die nodig zijn om een gedetailleerde 
kostenbewaking en nacalculatie, een voortgangsbewaking en een 
globale kostenbewaking te kunnen uitvoeren. In feite is het 
schema een uitwerking van fig. 8.7. en een samenvatting van 
hetgeen in hoofdstUk 9 ter sprake is geweest. 
Een belangrijk deel van het systeem (m.n. de procedures die in 
deze paragraaf, 9.3 ter sprake zijn geweest) is geautomatiseerd. 
In bijlage 15 is het geautomatiseerde deel van het systeem in 
samengevat. Voor ieder onderhanden project bestaat het uit de 
volgende bestanden: 

-een invoeg-wijzigingenbestand (zie pag.~8 en ~ijlage 7); 
-een verwijder-wijzigingenbestand (zie pag.~8 en bijlage 7); 
-een mutatiebestand (zie pag.56 en bijlage 1~); 
- een uren-, materiaal-, onderaanneem- en bouwplaatsbestand 
(zie pag.~8 en verder bij de verwerkingsprocedures op pag.56, 
63 en 6~); 
- een uren- en materiaalhulpbestand(zie resp. pag.62 en pag. 
6~). 

Voorts is er voor alle projecten tezamen een cumulatiebestand 
(zie pag.~9 en bijlage 8). 
De relaties tussen de bestanden worden gevormd door de volgende 
procedures: 

- een verwijder- en invoegprocedure voor het verwijderen 
resp. invoegen van wijzigingen uit resp. in een uren-, mate
riaal, onderaanneem-of bouwplaatsbestand (Zie pag.~8 en 
bijlage 7); 
- een procedure voor de verwerking van gegevens uit de wer
kelijkheid (uit een mutatiebestand) in een uren-,materiaal, 
onderaanneem- of bouwplaatsbestand (zie pag.56 en bijlage 
1~); 

- een procedure voor de verwerking van de begrote kosten en 
kosten uit de werkelijkheid (uit het materiaal, onderaan
neem- en bouwplaatsbestand) voor de bepaling van het mate
riaal-, onderaanneem- en bouwplaatskostenverschil(zie pag.62 
en 6~/65 en bijlage 11, sommatieprocedure 2); 
- een procedure voor de sommatie van gegevens per loonakti
viteit (uit het urenbestand) en per materiaal (uit het mate-
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riaalbestand); de resultaten van de sommatie worden opgesla
gen in een uren- resp. materiaalhulpbestand (zie resp. pag. 
61/62 en pag.64 en bijlage 11, sommatieprocedure 1); 
- een programma voor de sommatie van goedgekeurde wijzigingen 
(uit een invoeg- en verwijderbestand); het resultaat van de 
sommatie wordt opgeslagen in het cumulatiebestand (zie pag. 
49 en bijlage 8); 

Tenslotte moeten nog de drie spread-sheet programma 1 S genoemd 
worden, t.w.: 

-het urenoverzicht van een project (zie pag.62); 
-het materiaaloverzicht van een project (zie pag.64); 
- het nieuwe financiële overzicht van een project (zie 
pag.66 en bijlage 12); 
-een planningsprogramma (zie pag.49/50 en bijlage 9). 

Een planningsprogramma wordt op zichzelf gebruikt terwijl het 
urenoverzicht en materiaaloverzicht van een project in verband 
staan met resp. het urenhulpbestand en het materiaalhulpbestand 
van het project (via sommatieprocedure 2); en het nieuwe finan
ciële overzicht in verband staat met het materiaal-, onderaan
neem- en bouwplaatsbestand van het project (via sommatieproce
dure 1). 
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tO. Df CVNCLUSifS (N AANBfVfLINGfN 

10. 1. DE CONCLUSIES 

Het projectkostenbeheersingssysteem dat in figuur 9.6 is sa
mengevat neemt de tekortkomingen in het bestaande systeem weg, 
die in groep 1 van het intermedium (zie pag.27) zijn weergege
ven. Hierdoor voldoet het in fig. 9.6 gepresenteerde systeem 
gedeeltelijk aan de doelgerichte eisen die aan het gewenste 
kostenbeheersingssysteem werden gesteld (dit waren de doelge
richte eisen 2, 3, ~en 5 uit fig. 2.1); gedeeltelijk, omdat 
niet alle tekortkomingen die (op basis van de doelgerichte ei
sen) bij het bestaande systeem werden gevonden in dit verslag 
zijn opgelost. Niet opgelost zijn de tekortkomingen m.b.t. de 
definieëring van loonaktiviteiten en materiaalsoorten (zie 
groep 2 in het intermedium, pag. 27). De definieëring is met 
name van belang voor een zinvolle nacalculatie (doelgerichte 
eis 3 op pag. 7). 
Behoudens de tekortkoming van de definieëring voldoet het ge
presenteerde systeem aan alle eisen die aan een project~eheer
singssysteem werden gesteld (de eisen 2, ~. 5 en 3 voorzover 
dat geen betrekking heeft op nacalculatie). Dit wordt hieron
der toegelicht (de nummering van de doelgerichte eisen komt 
overeen met de nummering op pag. 7). 

• Doelgerichte eis 2: Een planningsmodel dat op de bouw han
teerbaar is. 
Een planningsprogramma is een computerprogramma dat voortgangs
informatie presenteert in de vorm van een balkenschema (derge
lijke programma's zijn op de software-markt aanwezig). 
In het systeem van fig. 9.6 worden in een planningsprogramma 
gegevens ingevoerd over: 

-goedgekeurde wijzigingen (tijdplan wijzigingen formulier); 
- de werkelijke voortgang van bouwaktiviteiten (voortgangs-

registratie formulier). 

Met deze gegevens (en het oorspronkelijke tijdplan dat ligt op
geslagen in een planningsprogramma) rekent een planningspro
gramma de verschillen tussen de geplande voortgang en de wer
kelijke voortgang per bouwaktiviteit en voor een project als 
geheel uit. Op basis van deze informatie kan een uitvoerder 
achterop geraakte bouwaktiviteiten proberen versneld af te wer
ken en kan op bouwvergaderingen de noodzaak in verband met de 
projectvoortgang bepaalde beslissingen te nemen worden beargu
menteerd. 

• Doelgerichte eis 3: Een informatiesysteem dat periodiek, bij 
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voorbeeld weke11jks, 1nformat1e verschaft over de werkel1Jke 
voortgang en de verbrulkte m1ddelen 1n werkeenheden en geld, 
belde afgezet tegen de begrotlng. 
- Een urenoverzicht kan wekelijks worden samengesteld (uit de 
urenregistraties, perc. gereed registratie en het urenbestand 
van een project) en geeft per loonaktiviteit het verschil tus
sen het aantal begrote uren (incl. de begrote uren van wijzi
gingen binnen een loonaktiviteit) en het aantal werkelijk be
stede uren. Dit is noodzakelijk (doch niet voldoende; zie de 
inleiding in dit hoofdstuk op pag. 71) om een uurnormnacalcu
latie uit te voeren. 
- Een materiaaloverzicht kan wekelijks worden samengesteld en 
geeft per materiaalsoort: 

> het verschil tussen de begrote prijs, hoeveelheid en 
kosten en de contractprijs, -hoeveelheid en -kosten. 
Deze verschillen zijn noodzakelijk voor de analyse van de 
inkoop. Bovendien is het kunnen bepalen van een prijsver
schil noodzakelijk (doch niet voldoende) om een prijsna
calculatie uit te voeren; 
> het verschil tussen contracthoeveelheid en de werkelijk 
verbruikte hoeveelheid. 
Hieruit zijn eventueel ontstane voorraden af te leiden (als 
er meer besteld dan verbruikt is). 
> het verschil tussen de begrote kosten en de werkelijk ge
maakte kosten. 

- Een nieuw financieël overzicht kan regelmatig (bij voor
beeld eens in de twee weken) worden samengeteld en rekent het 
te verwachten financiële eindresultaat van een project uit. 
Het geeft een financieël overzicht van de gedetailleerde gege
vens uit o.m. een uren- en materiaaloverzicht. De informatie 
uit het overzicht geeft de direktie de mogelijkheid afwijkin
gen van de begrote projectkosten in vroegtijdig stadium te 
ontdekken. 
- Een planningsprogramma geeft (gegeven de bij doelgerichte 
eis 2 vermelde invoergegevens) inzicht in de voortgang van een 
project in de tijd. 
Met de informatie uit een planningsprogramma kunnen de direk
tie en projectleiders afwijkingen van de planning in een 
vroegtijdig stadium ontdekken. 

• Doelgerlcbte els 4: Een plannlngsmodel en een 1nformat1esys
teem dat ln korte t1Jd en op relatlef eenvoudlge wljze 1nz1cht 
verschaft in de effecten van stuurmiddelen en wijziglngen in 
bet ontwerp van een project. 
Via een acceptatie-formulier en wijzigingsbestanden (voor in
voegingen en verwijderingen) kunnen wijzigingen in het ontwerp 
van een project automatisch in de begrotingsgegevens (opgesla
gen in een uren-, materiaal-, onderaanneem- en bouwplaatsbe-
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stand) worden verwerkt. Hierdoor zijn de goedgekeurde wijzi
gingen altijd in de resultaten uit een materiaal- en urenover
zicht en in het te verwachten eindresultaat uit een nieuw fi
nancieël overzicht verwerkt. 
Via een tijdplan wijzigingen formulier kan op eenvoudige wijze 
een wijziging (of een stuuractie) in een planningsprogramma 
worden ingevoerd om de gevolgen voor de planning te beoordelen 
(bij voorbeeld om de bouwplaatskosten van een wijziging te be
groten). Op basis van de gegevens die op een tijdplan wijzi
gingen formulier staan, kan de wijziging weer eenvoudig uit 
het tijdplan worden verwijderd en ev. later (bij goedkeuring 
van de wijziging) voorgoed in het tijdplan worden verwerkt. 

M Doelgerichte els 5: Een plannlngsmodel en een informatiesys
teem dle de d1reRt1e ln staat stelt projectbeheers1ngsinforma
t1e te Xr1Jgen zonder aan personen gebonden te ziJn. 
Een materiaaloverzicht, urenoverzicht, nieuw financieël over
zicht en planningsprogramma stellen de direktie om op ieder 
moment de toestand waarin een project verkeerd te beoordelen 
en de afwijkingen te analyseren. 

10.2. DE AANBEVELINGEN 

1. Bij het automatiseringsburo (SCAB) moet advies worden in
gewonnen over de mogelijkheden en de kosten om het geautoma
tiseerde deel van het projectkostenbeheersingssysteem (d.w.z. 
de bestanden en programma~s, zie bijlage 15) te implementeren. 
Hierbij moet er speciaal aandacht worden besteed aan de rela
ties tussen een mutatiebestand en de invoeg- en verwijderbe
standen van een project enerzijds en het uren-, materiaal-, 
onderaanneem- en bouwplaatsbestand van het project anderzijds, 
omdat er juist tussen die bestanden een intensieve uitwisse
ling van gegevens moet pl~atsvinden. 

2. Een planningsprogramma moet worden aangeschaft. De project
leiders moeten geïnstrueerd worden over de werking van het 
programma en het gebruik van het programma (d.w.z. de invoe
ring van voortgangsgegevens en wijzigingsgegevens en de af
leiding van bouwplaats kosten van wijzigingen en tijdkosten 
uit de afwijkingen van de planning die het programma laat 
zien). Dit houdt automatisch de aanschaf in van tenminste 1 
personal computer t.b.v. de projectleiders. 

3. Er moet een aanvang worden gemaakt met de instructie van 
het personeel over de registratieve taken. 

De projectleiders 
- De systematische registratie van wijzigingen m.b.v. een 
acceptatie-formulier per project; 
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- De systematische registratie van wijzigingen die in het 
tijdplan (:planningsprogramma) zijn verwerkt of, bij goedkeu
ring, in het tijdplan worden verwerkt. Bij deze registraties 
wordt er gebruik gemaakt van een tijdplan wijzigingen for
mulier; 
- De systematische registratie van contractgegevens. Zolang er 
nog geen mutatiebestand is geïmplementeerd moet er gebruik 
worden gemaakt van een formulier met de lay-out van een muta
tiebestand. 
De u1tvoerders 
- De registratie van afgeronde onderaanneemaktiviteiten, mate
riaal ontvangsten en de aanwezigheid van materieel op de bouw 
m.b.v. resp. onderaanneem-, materiaal- en materieelbonnen. 
- De registratie van voortgangsgegevens van bouwaktiviteiten 
uit het tijdplan op voortgangsregistratie formulieren. 

De adm1n1strat1e 
- De administratie moet voorbereid worden op een uitbreiding 
van de controletaak. Het gaat om het controleren van hoeveel
heden en prijzen op rekeningen m.b.v. onderaanneem-, mate
riaal- en materieelbonnen en de contractgegevens en de con
trole en verwerking van de urenregistratie formulieren (zie 
bijlage 10). 

4. De invoering van een kolom voor bouwplaatskosten in het 
programma waarmee een inschrijvingsbegroting wordt opgesteld. 
Hierdoor wordt het binnen een project duidelijk welke kosten 
als bouwplaatskosten zijn begroot. 

5. Het is voor de registratie en verwerking van gegevens over 
uitvoering het gemakkelijkst als deze gegevens als loonkosten 
worden begroot en geboekt. 
Bij de bepaling van tijdkosten als gevolg van een dreigende uit
loop van een project moet er naast bouwplaatskosten ook rekening 
worden gehouden met uitvoeringskosten. 

6. Er moet een codering worden gevonden voor materialen en voor 
aktiviteiten per projecttype. Dit is nodig om in de toekomst 
m.b.v. het uren- en materiaaloverzicht van een project prijzen 
voor materialen en uurnormen voor aktiviteiten per projecttype 
te kunnen vaststellen. Het doel van de codering is dat de be
langrijkste materialen en de belangrijkste aktiviteiten die 
bij een bepaald projecttype voorkomen uniek gedefinieerd zijn. 
Voor de definiering van aktiviteiten kan er gebruik worden ge
maakt van een bestaand en gedetailleerd coderingssysteem zoals 
dat van het A.V.O.B .. 
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~f61ST~R VAN Df BfSTANDfN, FORMULif~fN fN P~OCfDURfS IN HfT 
Vf~l3fTfRDf I<OSTfNBfHffRSINC3SSYSTffM. 

- Acceptatie formulier 
- Bouwplaatsbestand 
de procedures met *· 
- CUmulatiebestand 
- Inschrijvingsbegroting 
- Onderaanneembestand 
de procedures met *· 
- Materiaalbestand 
de procedures met *· 

p.43-44, bijlage 6 
p.47, bijlage 6; zie voorts bij 

p.49 en bijlage 6 en 8 
p.47 en bijlage 4 
p.47, bijlage 6; zie voorts bij 

p.47, bijlage 6; zie voorts bij 

- Materiaalbon p.54 
- Materiaalhulpbestand p.64, bijlage 6 en 11 
- Materiaaloverzicht p.63 en 64, bijlage 6 en 11 
- Materieelbon p.55 
- Mutatiebestand p.56, bijlage 14 en 6 
- Onderaanneembon p.55 
- Nieuwe financiële overzicht p.66, bijlage 12 
- Tijdplan wijzigingen formulier p.46 en bijlage 6 
- Urenbestand p.47, bijlage 6; zie voorts bij de 
procedures met *· 
- Urenhulpbestand 
- Urenoverzicht 
- Voortgangsregistratie 
- Werkbegroting 

p.62, bijlage 6 en 11 
p.62, ~ijlage 6 en 11 

formulier p.57 en bijlage 6 
p.47, bijlage 5 

- Wijzigingbestand invoegingen p.45, p.47-48, bijlage 6 
en 7 

- Afvoer van afgekeurde wijzigingen p.46 
- CUmulatieprocedure p.49 en bijlage 8 
- Invoegprocedure van wijzigingen <•> p.48 en bijlage 7 
- Mutatieprocedure (voor de toevoeging van gegevens uit de wer-
kelijkheid bij de begrotingsgegevens; •> p.56 en bijlage 14 
- Planningsprogramma p.49-50 en bijlage 9 
- Sommatieprocedure 1 (procedure voor de samenstelling van een 
materiaal- of urenoverzicht; •> p.62 en 64 en bijlage 11 
- Tijdkosten bepaling p.67 en bijlage 9 
- Sommatieprocedure 2 (procedure voor de bepaling van het mate-
riaal-, onderaanneem-en bouwplaatskostenverschil; •> p.64-65 
en bijlage 11 
- Verwijderprocedure van wijzigingen <•> p.48 en bijlage 7 
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