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Taken Landschapsplanning bv 

ABSTRACT 

This report describes the development of a strategy for Taken Landschapsplanning bv. 
Taken Landschapsplanning is a consultants-agency on the professions of planning and 
designing landscape and urban space. The consultants wanted insight in environmental 
influences and internal problems. Therefore a strategie analysis is carried out which 
deliveres a view of the extent to which the environmental changes provide opportunities 
and threats, given the internal capabilities in terms of strengths and weaknesses. ~ 
items are selected and action plans are set up to describe the strategie implementation. 
Finally a model tor annually strategie planning is given. 
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SUMMARY 

1. Setting 

This report is the result of a graduation assignment at Taken Landschapsplanning bv 
(TLP) in Roermond. TLP is a consultants-agency which gives advise and makes plans at 
the professions of planning and designing landscape and urban space . The consultants 
are divided in three main departments, namely 'Research' (R), 'Rural Planning and 
Design' (RPD) and 'lmplementation and Supervision' (IS), (see figure 1 ). The disciplines 
are ecology, hydrology, landscape architecture, planning, designing and civil enginee
ring. Next to these, there are two supporting departments namely the Drawing-office 
and the Secretariat. 
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Figure 1. The organisation chart of Taken Landschapsplanning bv. 

The office consists of thirty employees. Six years ago the company opened a new office 
in Arnhem. The aim is that this will become an independent office. 
The assignments come trom government, companies or individuals and can involve 
different disciplines. The project team can be compound by employees trom the main 
departments and the project manager is responsible tor the project organisation, the 
contact with the client and verifies the budget. 
TLP completes about fifty project and generates a turnover of f2 million a year. 

De ontwikkeling van een Strategisch Beleidsplan Il 



Taken Landschapsplanning bv 

2. Assignment 

The company is influenced by government policy and the economie situation. The 
competitive rivalry in this line of business is high. At this moment a lot of external 
changes take place. Government services are offering their services to the public 
market, urban planning is a growing market and competitors are co-operating. The 
factors that influence and determine the market for TLP are given in figure 2. The 
company wants insight in some internal and external factors and the question which 
arises, is how to develop a strategy for Taken Landschapsplanning bv. 

competi1Drs 
government 

policy 

Figure 2. Factor that influence the market 

The books are full of ways to develop a companies strategy. This report fellows the 
approach of Wissema [151 which says to implement the steps presented in figure 3. 

intemal analysis 

1 extemal analysij 

lllMB'" ' 

mission 

actionplans 
strategy 

implementatie 

Figure 3. Genera/ approach tor developing strategy 
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Based on interviews with managers some internal problems are detected ( these are: no 
acquisition guidelines, project planning and organisation is not structured and no long 
term strategy). 

When these internal problem items are joined with the external factors, the items which 
will be investigated due to the internal and external strategie analysis, are defined (see 
figure 3). All the squares in the figure have to be worked out, so the formulation of this 
assignment is: 

Develop with co-operation of the Management Team a strategy, 
give solutions tor the internal and external problems 
and implement the plan. 

The internal problem items are: 
· Acquisition; 
· Project planning and organisation. 
The external problem items are: 
· Clients and competitors; 
·Government developments. 

3. Approach 

The approach to fulfil this assignment, is divided in three phases and is as fellows: 

1. ORIENTATION 
In this stage the external factors, witch determine the market for consultants like TLP, 
are investigated, based on the existing literature. Next, interviews are kept with the 
managers for gaining insight in the internal problems and the literature is consulted to 
gain insight in the process of strategie decision making. This stage has resulted in the 
formulation of this assignment and the approach. 

2. INVESTIGATION 
The strategie analysis holds that the internal and the external factors, named in the 
formulation of the assignment, are investigated. These subjects, the purpose of 
analysing them and the means by which they will be analyzed, are: 

lntemal analysis: 
· Acguisition: to gain insight in the way the acquisition is structured and the coordinati
on between the five acquisitors, by means of conversations about their approach of 
new clients and how they maintain their network. 
· Project management: to gain insight into concrete problems that occur by implemen
ting projects, by means of analysing five finished projects which will be tested on items 
of the Critica! Success Factors and the Project plan [ 11 ] . 
The items are: 
- type of dient; 
- type of werk/product; 
- quotation; 
- project life cycle; 
- choice of the project manager; 
- presence of a project plan: 

- mission of the project; 
- approach; 
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- time schedule; 
- choice of the project team members; 
- communication and consultation with the client; 
- evaluation; 
- potential problems. 

- financial schedule by means of graphics; 
- bottlenecks; 
- changes. 
· Portfolio analysis: to gain insight in the types of clients, their assignments and their 
share in the sales, the products, the profitability and the factors that influence this 
profitability wilt be analyzed. Therefore a spreadsheet wilt be set up and filled with 
project information like: 
- type of client; 
- budget; 
- casts; 
- lead time; 
- number of departments which worked on the project; 
- number of project team members; 
- work pressure. 
With the data in this spreadsheet, portfolio and regression analyses can be carried out, 
to gain the wanted information. 
· Position of TLP: with information of competitors, TLP can compare some features like 
the size and sales per employee. The information is gained from annual reports. 

External analysis: 
· Clients : to gain information about how the clients judge the service of TLP and what 
their future assignments will be like. This information will be gathered by interviewing a 
selected number of clients, who are representative for the several groups of clients. 
· Competitors: to gain a survey of which offices are the most competitive and what 
kind of work the competitors do. Also information can be gathered from the clients 
about the strengths and the weaknesses of these competitors, during the interviewing. 
· Business environment: to gain information about the developments in this line of 
business from literature, clients and profession organisation. 

The results of the strategie analysis are the strengths and weaknesses from the 
company and opportunities and threats of the environment and will be used to develop 
a strategy. 

3. SOLUTION AND IMPLEMENTATION 
In the third phase a strategie business plan will be developed, following the schedule in 
figure 3 on page 111. First the mission, vision and objectives will be made clear. They 
make the framework in which the strategy must fit. Next the strengths and weaknesses 
of the company will be put opposite to the opportunities and threats in an issue-matrix. 
The issue-matrix is an analytica! device which helps a company to identify the extent to 
which the strengths and weaknesses are relevant to, and capable of dealing with the 
changes taking place in the business environment. Issues are problems or challenges 
which are of strategie importance for a company and decisions about them will have to 
be made. To make the strategie choice easier, for each issue alternative strategies will 
be developed. To make a choice a session will take place. In this session the issues and 
alternatives will be presented to the Management Team and can be discussed. For the 
issues with the highest priority, action plans are formed. The final strategie choice has 
to be evaluated at the end. 
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4. Results of the strategie analysis 

The results of the internal and external analysis are given per subject. 

· Acguisition 
There are no guidelines for acquisition. No general approach for maintaining and 
expanding the network is given and the territories for the different acquisitors are not 
made explicit. 

· Project management 
A project plan is not found in the project administration. The planning of activities in 
time, dividing the budget for the different activities and giving feedback to the client 
and the members of the project team are parts of the project plan. lf a project plan is 
not made clear to all parties there is no commitment, parts can be missed and is it easy 
to make changes. 
The project registration is not consistent and the project information can not be seen in 
one survey, which makes it difficult to oversee large projects. 

· Portfolio analysis 
The projects are divided into projects which are bought off and project which are paid 
by hour. The last category projects is mainly provided by clients who operate in the 
mineral supply branch: the regular clients. They generate the biggest part of the profit . 
The municipalities generate the biggest part of the sales with project which are bought 
off. 
The regression analysis showed that a few factors influence the profitability of projects 
in a negative way. These are: 
- budget; 
- lead time; 
- number of project team members; 
- number of departments which worked at the project. 
lf a project has a large budget, a long lead time, a large project team and a lot of 
different departments working on it, the chance that the project has a negative result 
increases. Also the size of the financial result increases. 

· Position of TLP 
TLP is a middle size office with a sales per employee of f90.000,-. This while the norm 
by other companies is f100.000,- or more. 

· Clients 
The product/market-combinations are given and their features which relate to the 
strengths and weaknesses and the selection criterions for inviting an office to quote. 
The function which TLP fulfils is giving shape to the ideas of the client and deliver the 
knowledge and capacity. 
The main strengths of TLP according to the clients and the internal analysis are : 
- The multidisciplinary approach of the projects: TLP is wanted for projects on the 

tangent of the different disciplines; 
- The knowledge of the local and regional areas and the acquaintance with civil and 

other government servants; 
- lmplementing relative small, low budget projects, with a small project team and a 

minimum of departments involved. 
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The main weaknesses of TLP according to the clients and the internal analysis are: 
- The planning, budgeting, feed back and evaluation on projects; 
- The communication with clients and project team members and the presentation of 

plans to clients and the presentation of the office to the market; 
- TLP has no knowledge of urban planning. 

· Competitors 
A survey of the main competitors per product and their strengths and weaknesses is 
given. lt seems that competitors have better communication and presentation. 

· Business environment 
A couple of developments which are important to TLP are: 
- Projects are getting bigger and more complex; 
- The assignments of the regular clients are ending or shifting; 
- The area between the city and the country is becoming very important. Therefore 

urban planning and landscape planning are needed for planning this area. Urban 
planning is a growing market; 

- The competitors are co-operating and expanding their services; 
- Government services are offering their products and services to the public market. 

5. Strategie Business Plan 

The results of the internal and external analysis will be used to support the strategie 
decision making process. To carne to a strategie choice the steps described in figure 3 
on page 111 will have to be followed. The information gained trom the investigation phase 
is used to complete the steps and is as fellows: 

· Organisation goals 
The goals trom the organisation which are made explicit within the scope of ISO
certification are: 
- to contribute to the environment' s quality for man and nature, by means of making 

plans and giving advise; 
- to maintain the employment in these professions; 
- to gain profit to compensate the taken risks and to secure the companies continuity. 

· Mission 
The mission explains what the company wants to contribute to the society, the reason 
d' être and is based upon the shared va lues. 
The mission for TLP is based on the opinion of the interviewed managers and goes: 

TLP wants to contribute toa better environment for man and nature 

This mission is not made explicit and is not carried by all of the managers. 

· Vision 
A vision makes cleat where the company wants to be on the long term . When this was 
asked at the managers they said: 
- keep TLP in Roermond at this size and in this composition; 
- growth for the office in Arnhem; 
- engage the knowledge of urban planning; 
- keep their independence. 
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· Objectives 
The objectives tell what the company wants to achieve on short terms. These objecti
ves have not been made clear at TLP. Here the sales, the costs and the profit are 
annually predicted. 
The office in Arnhem does have to achieve some objectives concerning to size and the 
safes. 

· Strengths and weaknesses, opportunities and threats 
Not all these features will be aimed here, only the main ones. 
The main strengths and weaknesses are given with the results of the internat and 
external analysis underneath "Clients" on page Vl. 
The main development in the environment are also given with the results of the 
strategie analysis underneath "Business environment" on page VII. These will be divided 
in opportunities and threats. 
The main opportunity is: 
- The area between the city and the country is becoming very important. Therefore 
urban planning and landscape planning are needed for planning this area. Urban planning 
is a growing market. 

Threats should be divided into threats which can not be influenced and threats that can 
be eliminated by a strength. 
The main threats are: 
- Projects are getting bigger and more complex; 
- The assignments of the regular clients are ending or shifting; 
- The competitors are co-operating and expanding their services; 
- Government services are offering their products and services to the public market. 

·Issues 
By putting the opportunities and threats opposite to the strengths and weaknesses in an 
issue-matrix, the issues can be derived. As said, an issue is a problem or a challenge 
which is of strategie importance to the company . The main issues, problems or 
challenges for TLP are: 
Challenge: Urban planning. 
Because of the importance of planning the area between city and country and the lack 
of knowledge of urban planning, this is a challenge for TLP. 
Problems: Project management. 
The threats is that projects will become bigger and more complex. Next to this TLP's 
strengths is in small projects, because of the weak planning, budgeting and feedback. 

Communication and presentation 
A main weakness is the communication and presentation. Communication holds giving 
feed back to clients and project team members about project information. Presentation 
holds all the activities concerning the presentation of TLP to the market (Public relations 
and acquisition) and presenting the plans to the clients. The presentations of competi
tors have, according to the clients, more swing. 

Next to these issues, a model is given to categorise the opportunrtres which are 
important to the company but not on a strategie level. Strategie decisions go together 
with investments. There are some opportunities, which can be utilised, without a major 
investment and because of the ending or shifting of the assignments from regular 
clients, who generate a great part in the profits, other clients or products have to be 
found to compensate this loss. In figure 4 this model is given. The model can be used to 
develop chances to investigate the cells and brainstorm for possibilities. 

De ontwikkeling van een Strategisch Beleidsplan VIII 



Taken Landschapsplanning bv 

PRODUCT 
present new 

consolidation product 
development 

present 

MAR KET 

market 
diversification development 

new 

Figure 4. Alternative directions for deve/opment 

The next step is to develop alternatives or solutions for the given issues. 

· Alternatives 
The alternatives for the named issues are: 
Urban planning 
The question is: How can TLP gain knowledge of urban planning? 
The alternatives are: 
- 1 . do nothing; 
- 2. training; 
- 3. engage an urban planner; 
- 4. co-operate with a competitive office. 

Project management 
The question is: How can TLP improve their project management and eliminate a major 
weakness? 
The alternative solutions are: 
- 1 . do nothing; 
- 2. improve the project management by drawing up a project plan in the initial phase. 

Communication and presentation 
The question is: How can TLP communicate? 
The alternative solutions are: 
- 1 . do nothing; 
- 2. draw up a communication plan. 

· Strategie choice 
Making strategie decisions is for a middle sized company a difficult process. The 
process is made easier by analysing the environment and the capabilities, deriving issues 
and develop alternatives for the named issues. The next step is choosing an alternative 
or a solution . In middle sized offices as TLP the communication and decision making 
process is more important then high tech analysis . Next to the fact that such a process 
never took place before, a strategie session is organised. In this session the issues, 
opportunities and threats that were of most importance to the participants where 
discussed. The items were: 1 . Communication and presentation; 

2. Ending of regular clients; 
3. Urban planning; 
4. Project management. 
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During the session these items were explained and discussed. The alternatives and 
solution were estimated and completed . 
The stated goal of the session was to make strategie choices, but during the session it 
became clear that major decisions like this can not be made in one day. Therefore action 
plans were formed. Per item a participant recommended oneself for werking out an 
item. The participant will take a good look at the named alternatives and solutions in 
term of demanded knowledge, capacity and casts. This because casts will make it 
easier to make the decision. 

· Action plans 
The action plans contain the following points: 
- For each item a participant is responsible for werking out the item in terms of know

ledge, capacity and casts. 
- The deadline is set on the fist of november 1997. Then the participants will meet and 

present their findings. 

· lmplementation 
As said before, the stated goal of developing a strategy is not completed, because of 
lack of time. Therefore the implementation plan is given which describes what steps are 
left to be taken, after the first of november. 
On the first of november, when the results are presented, it is possible to make 
decisions. lf not, a further investigation can be required. 
The decision has to fit the framework of mission and vision. lf not the mission and 
vision will have to be reconsidered . 
Each decision has to be followed by a plan of implementation . This plan contains the 
following items: 
- who is responsible for the implementation; 
- with steps have to be taken to implement this decision; 
- when are the milestones or deadlines for the steps; 
- how, by means of which resources (manpower, budget) the decision has to be imple-
mented. 
lt is important that the implementation process is kept . The action and implementation 
plans must be checked on and the milestones and deadlines must be kept by the 
Management Team. 
After the implementation the whole process of decision making has to be evaluated. 

6. Strategie Planning Cycle 

The process of strategie decision making which is started during the graduation as
signment, should be repeated from time to time, for example once a year. 
lt is not necessary to repeat all of the described steps in figure 3 on page 111. Only the 
major internal en external developments have to be considered. A lot of information 
about changes in the market and with clients can carne from evaluations. The projects 
have to be evaluated after the implementation. The clients can give information about 
the strengths and weaknesses and the chances of a next project. 
Another source of information can be a acquisition deliberation, in which the acquisitors 
can discuss the going development and draw up action plans to cape with these 
developments. Action plans contains plans in which is stated which acquisitors is aiming 
on what area for selling which products. Also objectives concerning the sales or the 
number of assignments can be drafted. This deliberation can take place once a month, 
sa TLP can react more quickly on the developments. 
The issues can be determined the same way as here described. After that, the alternati-
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ves, action plans and implementation plans can be developed. Therefore also, the model 
tor developing alternative directions (figure 4 on page IX) can be used. 

Again the whole process has to be kept. Every meeting, new dates can be picked and 
the progress should be registered and kept by the Management Team. 

7. Conclusions and recommendations 

This graduation assignment has delivered a method to structure strategie decision 
making. The final results of this project are action plans tor the items: 
- Communication and presentation, 
- Ending of assignment trom regular clients, 
- Urban planning, 
- Project management 
in which the further steps are described (see figure 5) and a model tor strategie planning 
is given, which is related to an acquisition deliberation. 

The main recommendation are: 
· Review the assumed mission and vision and draw up objectives. 
· Listen to the client, define the project, draw up a project plan and give feed back to 

the client and the project team members about the project information. 
· Evaluate projects. 
· Work out the named items and present the results on november the first. 
· Draw up implementation plans per decision. 
·Follow the strategie planning cycle once a year. 
· Have acquisition deliberations which are coupled at the planning cycle. 

STRATEGIC BUSINESS PLAN Action plans 

Items Solutions/ Responsible Deadline 
Altern11tives 

Communication & · internal feed back manager Arnhem 1 nov. '97 
Presentation · external feed back and the planner 

·public relations 
· acquisition 
· presentation 

Ending regular clients · consolidation Head RPD, 1 nov. '97 
· expanding network Head Rand IS 
· expanding 

services\products 
· diversification 

Urban planning · engage urban planner Director 1 nov. '97 
· alliance with 

competitor 

Project management · problems will be Head Rand 30 sept. '97 
dissolved when ISO is manager Arnhem 
implemented 

Figure 5. Strategie Business Plan 
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VOORWOORD 

Na een verblijf van negen maanden in het Limburgse Roermond, is mijn kennis van de 
Limburgse taal niet veel veranderd. Het verschil tussen een "kukske", een "keukske" en 
een "kuukske" (wat vrij vertaald in het Nederlands respectievelijk betekent koekje, 
keukentje en kuikentje) is mij nog steeds niet duidelijk. 

Wel kan ik zeggen dat ik een hele leuke t ijd heb gehad in het prachtige, nostalgische 
pand aan de Kapellerlaan . Daarnaast is het voor mij een hele leerzame ervaring geweest 
die veel indrukken heeft achtergelaten. Daarom wil ik de volgende personen, die deze 
ervaring voor mij hebben mogelijk gemaakt, bedanken. 

Allereerst w il ik mijn bedrijfsbegeleider René Walenbergh bedanken voor de steun en tijd 
die hij in de begeleiding van mijn afstudeerproject heeft gestoken. Zijn tips en kritische 
opmerkingen hebben mij geholpen bij het uitvoeren van de opdracht. Tevens wil ik Hans 
Heijnen bedanken voor de dagelijkse ondersteuning. 
Niet te vergeten zijn de dames van het Secretariaat, Sandra en Helma, bij wie ik altijd 
terecht kon met mijn vragen en voor snoepjes en alle medewerkers van het bureau 
Taken Landschapsplanning die zorgden voor de gezelligheid tijdens mijn verblijf. 

Binnen de TUE wil ik mijn begeleiders de heer Verzellenberg en de heer Kroep bedanken 
voor de bedrijfskundige ondersteuning van mijn afstudeeronderzoek. Tevens dank aan 
de heer Van Herel voor zijn optreden als derde beoordelaar. 
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september 1 997 
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INLEIDING 

Ter afsluiting van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven (TUE), is een afstudeeronderzoek uitgevoerd bij Taken Landschapsplanning 
b.v. in Roermond. Taken Landschapsplanning is een ingenieursbureau dat adviezen 
verstrekt op het werkterrein van de instandhouding en ontwikkeling van landelijk gebied 
en stedelijke buitenruimte. De aanleidingen van de opdracht zijn ontwikkelingen en 
onzekerheden uit de omgeving, en met name van de overheid. Hierdoor wil het bedrijf 
inzicht krijgen in een aantal interne en externe factoren in de vorm van een strategisch 
beleidsplan. 

Als leidraad voor het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van het Tien Stappen Plan 
(TSP), zoals dat tijdens de studie is aangereikt (zie bijlage 1, pagina 1 ). 

In schema ziet de opbouw van het rapport er als volgt uit (tabel 1): 

Tabel 1. Opbouw van het rapport 

1 . Bedrijfsbeschrijving 

2. Externe oriëntatie 

3. Opdrachtformulering 
· Probleemstelling 
·Opdracht 
· Plan van aanpak 
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5. Strategisch Beleidsplan 
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1. BEDRIJFSBESCHRIJVING 

1.1. Taken Landschapsplanning b.v. 

Taken Landschapsplanning (TLP) is een onafhankelijk en zelfstandig adviesbureau in 
Roermond met ruim dertig jaar ervaring op het terrein van zowel de instandhouding als 
de ontwikkeling van het landelijk gebied en de stedelijke buitenruimte. In 1984 heeft 
Ir. B. Taken (landschapsarchitect) het bureau Vallen Landschapsplanning met een drietal 
anderen overgenomen en het bedrijf tot de huidige samenstelling en omvang gebracht. 
Het bureau kenmerkt zich door de multidisciplinaire aanpak waarmee aan de verstrekte 
opdrachten wordt gewerkt, waarbij duurzame ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit van 
de woon- en werkomgeving voorop staan. De disciplines variëren van hydrologie en 
ecologie, landschapsarchitectuur, ontwerp en planologie tot civiel- en cultuurtechniek. 
Zes jaar geleden is in Zutphen een regiovestiging geopend. Hier werken op dit moment 
twee landschapsarchitecten en overig werk wordt doorgeschoven naar Roermond. Het 
uiteindelijke doel is dat de vestiging zelfstandig zal werken en dat wil zeggen dat men 
eigen opdrachten binnenhaalt en uitvoert. Inmiddels is de regiovestiging verhuisd naar 
Arnhem. 
De opdrachten komen van de overheid, bedrijven, instellingen en particulieren en worden 
in projectgroepen uitgewerkt. De opdrachten kunnen variëren wat betreft het schaalni
veau en de fase in het planningsproces. Zo kan er een complete opdracht, van onder
zoek tot en met de directievoering, worden uitgevoerd, maar ook deeladviezen voor een 
beperkt onderwerp zijn mogelijk. De omzet van 1996 was f2.150.000,- en het aantal 
opdrachten per jaar is ongeveer 50. 
Op dit moment is TLP bezig met de ISO-certificering. Men heeft, gezien de werkzaamhe
den, gekozen voor een NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitsborgingsnorm. De certificering zal in 
december van dit jaar plaats moeten vinden. 
In het kader van de ISO-certificering zijn de doelen van TLP opgesteld. Deze worden als 
gegeven aangenomen en zijn: 
· het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van woon- en leefmilieu door plannen en 
adviezen op het gebied van landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning, milieu en 
water; 
· het in standhouden van arbeidsplaatsen op dit vakgebied; 
· het maken van winst om de continuïteit veilig te stellen en als vergoeding voor het 
gelopen risico voor eigen vermogen . 

1.2. Organisatiestructuur 

Bij het bedrijf werken zo'n dertigtal medewerkers, waarvan een aantal part-time (24,3 
FTE's). 
De professionals zijn verdeeld over drie hoofdafdelingen, te weten de afdelingen Bodem, 
Water en Natuur (BWN), Ruimtelijke Planvorming en Ontwerp (RPO) en Uitvoeringsvoor
bereiding en Directievoering (UVV). Daarnaast worden er twee ondersteunende afdelin
gen onderkend, te weten de Tekenkamer en de Administratie, bestaande uit het 
Secretariaat, Archief en Systeembeheer en de Financiële Administratie. Bijlage 2 op 
pagina 2 beschrijft de vijf afdelingen en bevat een organogram van TLP. 

Zes jaar geleden is een Management Team (MT) gevormd, bestaande uit de directeur en 
de drie afdelingshoofden. Daarnaast kan de Chef Tekenkamer facultatief worden 
gevraagd bij bepaalde onderwerpen. 
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1.3. Projectorganisatie en -planning 

De hieronder beschreven projectorganisatie en -planning is gebaseerd op het concept 
van de procedurebeschrijving uit het ISO-kwaliteitshandboek. 

Offerte-aanvraag 
De offerte-aanvragen kunnen schriftelijk of mondeling bij TLP binnen komen en worden 
geregistreerd in het offerteregister. Het Secretariaat legt de aanvraag aan de directeur 
voor en die bepaald wie het meest voor het opstellen van de offerte in aanmerking 
komt. Bij twijfel wordt met de overige leden van het MT overlegd. De opsteller van de 
offerte bepaalt of aan de gestelde eisen in de offerte-aanvraag kan worden voldaan, op 
basis van de beschikbaarheid van de medewerkers, de tijdsplanning en het budget. 
Indien een offerte wordt opgesteld, is het betreffende MT-lid verantwoordelijk voor het 
verzamelen van de relevante informatie uit vergelijkbare offertes en referentieprojecten 
en het raadplegen van medewerkers op hun specialistische kennis en inzicht in de 
benodigde inzet van personeel. Mocht het project afdelingsoverschrijdend zijn, dan moet 
de opsteller van de offerte dit aangeven in verband met het kiezen van de projectleider 
(PL). De directeur tekent de offerte voor deze de deur uit gaat. De opdrachtgever kan de 
opdracht mondeling of schriftelijk bevestigen. In alle gevallen wordt er een opdrachtbe
vestiging verstuurd door TLP. Van offertes waar geen opdracht uit voortkomt, geeft de 
opsteller kort de reden aan. 
Bij het verkrijgen van de opdracht wordt, als dat nog niet bekend is, de projectleider 
gekozen. De PL wordt gekozen op basis van: 
· de omvang en complexiteit van het project; 
· de aard van het project; 
· de mate waarin vervolgopdrachten worden verwacht; 
· de intensiteit en kwaliteit van bestaande contacten met de opdrachtgever; 
· de specialistische achtergrond van de opdrachtgever in relatie met die van de PL; 
· de ligging van het plangebied; 
·en de beschikbaarheid van de projectleider. 

De PL is verantwoordelijk voor de werkorganisatie, het contact met de opdrachtgever en 
de budgetbewaking. Er kan besloten worden om tijdens een project te wisselen van PL. 
Dit is niet gebruikelijk en wordt alleen gedaan als het een langlopend project betreft 
waarbij de aard duidelijk verandert (bijvoorbeeld van onderzoek naar uitvoering). 

Plan van aanpak 
Voor de aanvang van het project moet er volgens het ISO-kwaliteitshandboek (concept
vorm) een plan van aanpak worden opgesteld door de opsteller van de offerte, als dat in 
de offerte-aanvraag is vereist of door de projectleider. Het plan wordt teruggekoppeld 
aan het beoogde projectteam. In dit plan staan de volgende punten vermeld: 
· de aard van het project; 
·de betrokken partijen (b.v. de klankbordgroep); 
· het doel en de gewenste resultaten van de opdracht; 
·een pakket van eisen (randvoorwaarden en/of uitgangspunten); 
· het plangebied; 
·de methoden; 
·de wijze van presenteren van de informatie (rapporten, tekeningen e.d.); 
· de samenstelling van het projectteam; 
·en een gefaseerde tijd- en inzetplanning. 
De projectgroepen kunnen dwars door de afdelingen heen worden gevormd, de 
zogenaamde matrixstructuur. 
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Projectvoortgang 
Maandelijks vindt er een projectleidersoverleg plaats, waarin de voortgang van de 
verschillende projecten wordt geregistreerd. PL' s vullen per project het percentage 
afgerond werk in. Deze gegevens worden samen met de urenregistratie per medewerker 
in het ProjectAdministratieSysteem (PROJAS, zie bijlage 3, pagina 4) en in het budget
bewakingsprogramma (KTBB, zie bijlage 3) verwerkt. Hieruit blijkt de (financiële) voort
gang van het project. Deze gegevens worden maandelijks geanalyseerd door de secreta
ris van het MT. In het projectleidersoverleg worden budgetproblemen besproken met als 
doel het vaststellen van de oorzaak en het analyseren van correctiemogelijkheden. 
Hieruit volgen per budgetprobleem concrete actiepunten of acceptatie van het verlies. 
Overige budgetproblemen worden maandelijks na het projectleidersoverleg in het MT
overleg besproken. Eventuele oplossingsrichtingen die hieruit komen, worden terugge
koppeld aan de PL en de projectmedewerkers (PM's). Na afronding van het project 
wordt het financiële resultaat op het projectevaluatieformulier vermeld. 

Projectplanning 
Daarnaast wordt door de PL's op een projectplanningsformulier (zie bijlage 3) per project 
de inzetbehoefte per PM voor de eerstkomende drie maanden, alsmede de deadlines, 
ingevuld. Deze gegevens worden in het ProjectPlanningsprogramma (PROPLAN) 
verwerkt. Tijdens het projectleidersoverleg wordt deze planning in overleg met de 
secretaris van het MT en de Chef Tekenkamer met de afzonderlijke PL' s besproken en 
eventueel bijgesteld bij knelpunten. De afdelingshoofden en de Chef Tekenkamer 
beoordelen uiteindelijk of de bijgestelde planning aansluit bij de specialismen van hun 
medewerkers en de planning van de afdeling. Na bespreking in het MT-overleg wordt 
een definitieve driemaandelijkse planningslijst verspreid onder de afdelingshoofden en de 
Chef Tekenkamer. Daarnaast houdt de Tekenkamer een korte termijnplanning bij, omdat 
tekenwerk niet voor drie maanden te plannen is. Vaak komt het werk op de Tekenkamer 
ad hoc binnen en wordt het rechtstreeks aan een tekenaar gegeven . 

1 .4. Eerste probleemstelling 

Op dit moment is een aantal ontwikkelingen gaande op overheidsniveau. Dit zijn onder 
andere de herindeling van de gemeenten, waardoor de ambtenarenapparaten groter 
worden, het privatiseren van overheidsdiensten (Dienst LBL en Stad Amsterdam) en de 
groei van Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn er ontwikkelingen bij de concurrenten, zoals 
globalisering en fusering bij de cultuurmaatschappijen en dienstenuitbreiding en samen
werkingsverbanden bij de middelgrote bureaus. Ook is door het vol raken van de steden, 
de inrichting van het gebied tussen de stad en het platteland belangrijk geworden. 
Hierdoor is bij Taken Landschapsplanning de vraag ontstaan of er stedenbouwkundige 
kennis in huis moet worden gehaald. Daarnaast wil Taken Landschapsplanning meer 
inzicht krijgen in de genoemde externe ontwikkelingen en hoe intern op deze ontwik
kelingen kan worden gereageerd. 
Op basis van een aantal gesprekken en een interne notitie blijkt dat er een aantal interne 
en externe factoren niet geheel duidelijk zijn. Als eerste probleemstelling werd dan ook 
gesteld: 

Wat moet de strategie voor Taken Landschapsplanning bv worden? 

Met deze probleemstelling in het achterhoofd, is een externe oriëntatie uitgevoerd. 
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2. EXTERNE ORIENTATIE 

2.1 . Inleiding 

Deze oriëntatie vindt veelal plaats voor de aanvang van de afstudeeropdracht en heeft 
hier als doel gehad, inzichten en informatie te verkrijgen over de sector waarin het 
afstudeerbedrijf opereert. Vaak is het zo dat externe ontwikkelingen de achterliggende 
oorzaak vormen van het ontstaan van een afstudeeropdracht. 
Met behulp van bestaande literatuur is gezocht naar algemene factoren die de markt van 
adviesbureaus als Taken Landschapsplanning bepalen. Om hier antwoord op te krijgen 
zijn de markt (§2.2.), de concurrenten (§2.3.) en de marktbepalende factoren (§2.4.) 
afzonderlijk in de volgende paragrafen beschreven. Daar TLP de landschapsarchitectuur 
als integratiekader binnen de multidisciplinaire aanpak ziet, zal hierop nadruk worden 
gelegd. Daarnaast zullen ontwikkelingen uit de omgeving worden vernoemd en kan er 
worden gerefereerd naar de situatie bij TLP. 

2.2. De markt 

De opdrachten voor adviesbureaus op het gebied van landschapsplanning komen van 
overheid, bedrijfsleven en particulieren . Hieronder zullen deze groepen en hun (te 
verwachten) opdrachten en ontwikkelingen afzonderlijk worden toegelicht. 

2.2. 1 . Overheid 
In Nederland werkt bijna de helft (44%) van alle tuin- en landschapsarchitecten (vanaf 
nu landschapsarchitecten genoemd) bij overheidsinstanties [5]1. Als daarbij ook de 
opdrachten worden betrokken die de adviesbureaus van de overheid verkrijgen, blijkt dat 
driekwart van het werk van landschapsarchitecten op overheidsgelden draait (47% van 
de landschapsarchitecten werkt bij bureaus, 60% van de opdrachten van bureaus 
komen van de overheid). Daaruit blijkt tevens dat de overheid een concurrent is van de 
adviesbureaus en het belang van de overheid als opdrachtgever. Niet alleen op rijksni
veau (ministeries en overheidsdiensten), maar ook op provinciaal en gemeentelijk niveau 
worden opdrachten verstrekt. 

Een beschrijving van de belangrijkste departementen Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij (LNV), Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), Verkeer en 
Waterstaat (V&W) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW), diensten en 
beleidskaders die van belang zijn voor deze branche, wordt gegeven in bijlage 4, pagina 
7. De departementen bestaan uit een centraal orgaan en een aantal regiodirecties. Deze 
regiodirecties ontwikkelen beleid, werken het door het centraal orgaan gemaakte beleid 
uit voor de regio's en evalueren de uitvoering van beleid op provinciaal niveau. Door de 
departementen zijn officiële overeenkomsten met de cultuurmaatschappijen, Heidemij, 
Grontmij en Oranjewoud gemaakt. De betreffende opdrachten zijn het verrichten van 
landschapsinventarisaties en het maken van landschapsontwerpen voor deelplannen. 
Hierdoor verkrijgen de middelgrote bureaus nauwelijks opdrachten op dit niveau [5]. 
Een nieuwe ontwikkeling op rijksniveau is dat de Dienst Landinrichting en Beheer 
Landbouwgronden (LBL), de uitvoerende dienst van het ministerie van LNV, aan het 
privatiseren is en zich op de particuliere markt zal gaan begeven. Dienst LBL voert de 

1 verwijzing naar literatuurlijst 
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landinrichtings- en groenprojecten uit en er werken in totaal 1 8 landschapsarchitecten 
[5]. Rijkswaterstaat groeit en trekt mensen uit allerlei disciplines aan, met het oog op 
het aankomend project "Maaswerken", waarbij de Maas zal worden verbreed uit 
veiligheidsoverwegingen. 
Tot slot kan met betrekking tot het werkgebied van de landschapsarchitect worden 
genoemd dat landschapsarchitecten steeds vaker worden betrokken bij interdepartemen
tale samenwerking voor integraal omgevingsbeleid en ontwerp. 

De provincies werken rijksbeleid uit, ontwikkelen beleid voor landelijke gebieden en 
verstedelijking en controleren gemeentelijk beleid. Binnen de provincie zijn er relatief 
weinig landschapsarchitecten werkzaam ( ± 30)[5]. 
Door de provinciale diensten worden sectorale beleidsplannen ontwikkeld voor onder
meer provinciaal milieubeleid, waterhuishouding, natuurbeleid en verkeer en vervoer. 
Daarnaast worden geïntegreerde beleidsvisies ontwikkeld. De vertaling van sectorale 
visies in ruimtelijke ordeningsbeleid vindt plaats in een streekplan. Het aantal streekplan
nen verschilt per provincie van 1 tot 5. In het streekplan worden voor grote bestuurlijke 
eenheden voorschriften gegeven voor de ruimtelijke ontwikkeling van functies. Meestal 
zijn dit globale visies die het behoud van de bestaande kwaliteiten benadrukken. De 
laatste jaren vindt de integratie van beleidsvelden steeds meer plaats in gebiedsgerichte 
plannen. In de opstelling van deze plannen wordt samengewerkt met gemeenten. 
Ongeveer 5 % van de opdrachten voor bureaus komt van de provincie. 

Bij de gemeenten werken ongeveer 130 landschapsarchitecten plus vele tientallen HBO
landschapsontwerpers [5]. Ze zijn verdeeld over de ca . 600 gemeenten in Nederland. De 
landschapsarchitectonische opgaven ontstaan bij de gemeenten bij de planning van het 
buitengebied (bestemmingsplannen, landschapstructuurplannen) en bij de planning, 
inrichting en beheer van stedelijk gebied (stadsuitbreiding, -reconstructie, openbare 
ruimte). 
De gemeenten voeren een belangrijk deel van het rijks- en provinciaal beleid voor de 
ruimtelijke ordening uit. Hiervoor dienen onder andere de bestemmingsplannen buitenge
bied, waarin het restrictieve beleid van de Rijksplanologische Dienst zit verankerd. De 
provincie toetst deze plannen. 
De gemeenten vormen een bestuurslaag waarin veel projecten tot stand komen, 
waarvan de uitvoering veelal gebeurt in samenwerking met marktpartijen. Gemeenten 
besteden werk uit bij gebrek aan capaciteit of expertise of wanneer ze onafhankelijk 
advies nodig hebben om de politiek van hun visie te overtuigen . Ze profiteren van de 
frisse inbreng van buitenstaanders. 
Een ontwikkeling op gemeentelijk niveau is dat door het samengaan van verschillende 
gemeentes (herindeling) de ambtenarenapparaten groeien, waardoor de eigen capaciteit 
en expertise toenemen. 

2.2.2. Bedrijfsleven 
Naast de overheid is het bedrijfsleven een belangrijke opdrachtgever voor bureaus op het 
gebied van de landschapsplanning. Dit zijn bijvoorbeeld bednj'ven die een bureau 
inschakelen voor een ontwerp van een tuin of een terrein rond een gebouw. Op het 
gebied van dit soort opdrachten wordt veel concurrentie ondervonden van de kleine 
één persoonsbureaus. 
Een specifieke opdrachtgever uit het bedrijfsleven voor TLP is te vinden in de ontgron
dingsbranche. Hieruit komen veel en langdurige opdrachten (vaste opdrachtgeversschap
pen). Het land dat ontgrond is ten behoeve van delfstoffenwinning, zoals zand, grind en 
klei, zal heringericht moeten worden. Door maatschappelijke ontwikkelingen krijgt die 
toekomstige inrichting meer aandacht dan eerst (Dit blijkt o.a. uit de nota Gegrond 
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Ontgronden van het ministerie van LNV). 
De uitgifte van ontgrondingsvergunningen wordt bepaald door de maatschappelijke 
behoefte naar oppervlaktedelfstoffen [14]. De delfstoffen moeten aan een bepaalde 
kwaliteitseis voldoen, waardoor niet alle lokaties geschikt zijn. Een goede kwaliteit van 
industriezand wordt met name in het Rivierengebied en in Gelderland gevonden en de 
klei die geschikt is voor de bakstenenindustrie ligt veelal in de uiterwaarden. Deze 
gebieden kunnen niet onuitputtelijk worden benut, dus zullen alternatieve lokaties of 
oplossingen moeten worden bedacht, zoals het binnendijks gebied of alternatieve 
materialen. 
Daarbij komt het volgende vraagstuk, wat de bestemming van de ontgronde gebieden 
moet worden; recreatie of natuurbouw of een combinatie daarvan . Vooral in het rivieren
gebied zijn de recreatieplassen niet meer te tellen. Een verdere uitbreiding hiervan zal 
leiden tot een verzadiging, ondanks · de toegenomen vraag naar recreatiemogelijkheden 
vanuit de maatschappij. Daarbij komt het probleem van de financiën van het beheer van 
de recreatieplassen en de natuurgebieden; wie draait voor de kosten op? 
In Limburg heeft de overheid haar vergunningenbeleid aangepast, door de maatschappe
lijke weerstand die is ontstaan tegen grind- en zand plassen. Het formele beleid is erop 
gericht dat grind- en zandwinning in Limburg dient te worden afgebouwd en alternatie
ven dienen te worden ontwikkeld. 
Al met al blijkt toch dat het belangrijk is dat aan het herinrichten van ontgrond gebied 
grote aandacht moet worden geschonken, maar dat de ontgrondingsactiviteiten in het 
Rivierengebied ten einde lopen. 
De opkomst van projectontwikkelaars betekent een potentiële markt voor landschapsar
chitectenbureaus. De projectontwikkelaar vormt een intermediair tussen de gemeenten 
en de landschapsarchitect . De komst hiervan is het gevolg van toenemende uitbesteding 
door de gemeenten, maar heeft nog niet geleid tot een daadwerkelijke toename van 
opdrachten [5]. Hiervoor is een goede bekendheid van het werk en de toegevoegde 
waarde die het werk van landschapsarchitecten levert van belang. 

2.2.3. Particulieren 
Ook particulieren kunnen opdrachten verstrekken op het gebied van de landschapsplan
ning. Dit zijn dan vooral "kleine" opdrachten zoals het inrichten van een tuin, terrein of 
golfbaan. Vooral de aanleg van een golfbaan komt de laatste tijd veel voor. Ook hier 
geldt dat veel concurrentie ondervonden wordt van de kleine en éénpersoonsbureaus . 

2.3. Concurrenten 

In Nederland wordt er door verschillende type bureaus aan landschapsplanning gedaan. 
De adviesbureaus op dit vakgebied kunnen als werkterrein milieu, infrastructuur, 
ruimtelijke inrichting, procestechniek & installaties en bouw hebben. De opdrachten 
kunnen bestaan uit een onderzoek/studie, een advies, een ontwerp, de uitvoering/direc
tievoering van een project, beheer of een combinatie van twee of meer van deze 
onderdelen. De concurrentiestrijd in deze branche is hoog. Er moet vaak in concurrentie 
worden ingeschreven, waardoor het moeilijk wordt om een dekkende prijs te vragen. Er 
is een onderscheid te maken tussen de grote cultuurmaatschappijen, de middelgrote en 
de kleine eenpersoons bureaus. Vooral cultuurmaatschappijen zijn kapitaalkrachtiger en 
voor hen is het dus makkelijker om bij een gewild project onder de kostprijs in te 
schrijven. 

2 .3 .1. Cultuurmaatschappijen 
De grote cultuurmaatschappijen in Nederland zijn de Heidemij NV, de Grontmij NV en 
Oranjewoud Beheer BV (zie bijlage 5, pagina 9) . De grootste ondernemingen kenmerken 
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zich door globalisering en uitbreiding door overnames en deelnemingen. Ze beschikken 
doorgaans niet alleen over een adviserende, maar ook over een uitvoerende- en 
beheerafdeling [6]. 
De cultuurmaatschappijen zijn zich gaan decentraliseren. Ze hebben vestigingen geopend 
in de verschillende windstreken in het land. Hierdoor zijn ze beter in staat op regionale 
opdrachtgevers in te spelen. Wel hebben ze c_entrale kenniscentra opgericht, waarin 
specifieke kennis is gestationeerd. 
Op dit moment richten de cultuurmaatschappijen zich ook op de grote mammoetop
drachten die door de overheid worden verstrekt. Deze opdrachten zijn te groot voor 
bureaus als TLP, maar hierdoor komen de opdrachten die iets kleiner zijn vrij, wat een 
kans biedt voor de middelgrote bureaus. 

2.3.2. Middelgrote en kleine bureaus 
De middelgrote bureaus houden zich voornamelijk bezig met tuin- en landschapsarchitec
tuur, stedenbouw en cultuurtechniek, dus op het werkterrein milieu en ruimtelijke 
inrichting. Ze hebben dus een opmerkelijk kleiner werkterrein in vergelijking met de 
cultuurmaatschappijen. 
Door de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) is in 
1994 een enquête gehouden onder 135 bureaus die bij deze vereniging zijn aangesloten. 
De resultaten hiervan staan in bijlage 6, pagina 10. Hierbij moet vermeld worden dat de 
bureaus die zich uitsluitend specialiseren op de stedenbouwkunde hiertoe niet behoren. 
Hieronder een korte samenvatting van de NVTL-enquête: 
- als vuistregel wordt een omzet van f100.000,- per medewerker gehanteerd; 
- totale omzet van de geënquêteerde bureaus bedroeg no miljoen; 
- meeste bureaus werken met 3 medewerkers of minder; 
- moeilijk om lange termijn verwachting te bepalen, door gebrek aan marktinzicht; 
- laag percentage opdrachten van rijk en provincies, deze sluiten contracten af met de 
cultuurmaatschappijen; 
- hoge concentratie van bureaus in het midden en westen van Nederland, het noorden 
en zuidwesten zijn minder bezet; 
- vrij veel concurrentie ondervonden van architecten- en stedenbouwkundige bureaus; 
- opvallend veel samenwerking tussen bureaus onderling; 
- opkomende trend van samenwerking tussen stedenbouwkundige bureaus en land-
schapsarchitecten bij het ontwikkelen en plannen van het overgangsgebied tussen 
platteland en stad; 
- met het ontwerpen van inrichtingsplannen (voor zowel stad als land) en met steden
bouwkundige plannen wordt de grootste omzet gegenereerd; 
- verbreding van het dienstenpakket. 

2.4. Marktbepalende factoren 

Uit onderzoek en uit de voorgaande paragrafen blijkt duidelijk dat het door de overheid 
gevoerde en door de maatschappij gedragen beleid en de economische situatie in 
Nederland bepalende factoren zijn voor de markt van adviesbureaus. De marktbepalende 
en -beïnvloedende factoren die voor TLP gelden, staan in figuur 1 op de volgende 
pagina. 
Na een stabilisatie van de markt voor ingenieursbureaus in 1993, heeft de groei zich de 
afgelopen jaren onverminderd doorgezet. Bepalend voor de groei op het werkterrein van 
de bureaus zijn de investeringen van de overheid op het gebied van milieu, ruimtelijke 
inrichting en infrastructuur en de investeringen van het bedrijfsleven op het gebied van 
milieu, gebouwen en terreinen [5]. Daarnaast spelen volgens Oranjewoud de toenemen 
de technologische en organisatorische complexiteit van werken een rol [7]. Hierdoor is 

De ontwikkeling van een Strategisch Beleidsplan pagina 8 



Taken Landschapsplannlng bv 

concurrenten i>- markt/ 
overheidsbeleid opdrachtgevers -
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Figuur 1. Marktbepalende en -beïnvloedende factoren voor TLP 

het belang van ingenieursbureaus bij de realisatie en beheer van projecten vergroot. De 
investeringen van overheid, bedrijfsleven en particulieren zijn sterk afhankelijk van de 
economische ontwikkelingen in algemene zin en het daarop afgestemde overheidsbeleid. 

2.4. 1 . Economie 
Veelal is het zo dat door de maatschappij een bepaald item sterk onder de aandacht 
wordt gebracht, zoals bijvoorbeeld het milieu een aantal jaren geleden een hot-item was. 
Vervolgens wordt dit door de politiek uitgewerkt en wordt er een bepaald beleid 
ontwikkeld. Uit dat beleid komt een aantal wetgevingen die op lager niveau, provinciaal 
en gemeentelijk, door- en uitgevoerd zullen moeten worden . Als aan deze plannen 
geldstromen of subsidies worden gekoppeld en er dus door de maatschappij draagvlak 
aan is gegeven, brengt dit opdrachten en dus werk voor de adviesbureaus met zich mee. 
Mocht het zo zijn dat er op een moment door de overheid andere aspecten belangrijker 
worden geacht, bijvoorbeeld de werkgelegenheid, dan wordt het beschikbare geld hierin 
geïnvesteerd. De opdrachtenstroom is dus sterk afhankelijk van de economische 
situatie. Vooral in laag-conjunctuur kunnen weinig opdrachten worden verwacht. 

2.4.2. Overheidsbeleid 
In Nederland bepaalt het parlement het beleid en de wetgeving. De ministeries van 
VROM, LNV en V&W hebben invloed op de markt van adviesbureaus, omdat ze in het 
vakgebied van de landschapsarchitecten liggen. 
Het nationaal beleid vindt zijn uitwerking in de provinciale streekplannen, waterhuishou
dingsplannen, milieubeleidsplannen, natuurbeleidsplannen en planologische plannen. 
Vervolgens wordt het provinciaal beleid als toetsingskader gebruikt door de gemeenten, 
waterschappen, zuiveringsschappen en recreatieschappen. 
De cultuurmaatschappijen verkrijgen de meeste opdrachten van bedrijven, rijk en 
provincies. De middelgrote en kleine bureaus hebben vaak als opdrachtgever gemeen
ten, instellingen/diensten, bedrijven en particulieren. Alle bureaus zijn dus én afhankelijk 
van de economische situatie én van het gevoerde beleid en de maatschappelijke ideeën 
over de inrichting van het stedelijk en landelijk gebied. Daarnaast moet het vakgebied op 
een positieve manier worden geprofileerd naar de maatschappij. Het belang van een 
goed ontwerp voor landelijk en stedelijk gebied moet worden benadrukt en bekendheid 
van het vakgebied moet worden uitgedragen. 
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3. OPDRACHTFORMULERING 

3.1. Probleemstelling 

Strategische beleidsplanning 
In de literatuur is veel geschreven over hoe de strategie kan worden bepaald. Een 
onderneming komt in aanraking met vele gebeurtenissen in haar omgeving, waardoor 
belangrijke beslissingen moeten worden genomen over de voortgang en de richting die 
het bedrijf ingaat. De uiteindelijke richting die een onderneming ingaat is afhankelijk van 
de doelen van de onderneming, de perceptie van de (ontwikkelingen van de) omgeving 
en de inschatting van de eigen bekwaamheden. Een algemeen schema voor strategische 
planning, waar deze drie aspecten inzitten, wordt in figuur 2 weergegeven. 

missie 

W.llillllifrlll• y 

visie 

1 

' 
doelen 

"'"'; -·' 
' 

keuze ~ actieplannen ~ invoeren ~ evaluatie 

lll!lilll'; 
T 

alternatieven 

lllliHiliil 
1 

issues 
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1 interne analyse h r 
strategische 

1 externe analyse V 
analyse 

Figuur 2. Algemeen schema voor strategische beleidsplanning [15] 
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Om tot een passende strategie te kunnen komen, moeten volgens het schema de 
volgende stappen worden ondernomen. 
Als eerste zullen de missie en de visie van de onderneming bekend moeten zijn. De 
missie geeft aan wat de organisatie voor de samenleving wil betekenen, welke waarde 
zij toevoegt en is gebaseerd op de gedeelde waarden en normen van de medewerkers. 
De visie geeft aan waar de onderneming op langere termijn heen wil, een niet kwantifi
ceerbaar streven. De doelen zijn wel kwantificeerbaar en geven aan wat het bedrijf op 
korte termijn wil bereiken. De missie, visie en doelen vormen het kader waarbinnen een 
gekozen strategie moet passen. Een strategie geeft aan met welke middelen de doelen 
bereikt zullen worden in de vorm van een in de tijd gefaseerd actieplan. Om tot alterna
tieve strategieën te komen, moet een analyse van de markt en van het bedrijf uitgevoerd 
worden. De analyse van de markt bestaat uit het nader bekijken van de opdrachtge
vers/klanten, concurrenten en branche-ontwikkelingen. Hieruit volgt een aantal kansen 
en bedreigingen. In de analyse van het bednjf komen onder andere de organisatie
structuur, de positie van het bedrijf en een overzicht van de bestaande produkt/markt 
combinaties aan de orde. 
Dit onderzoek levert de sterkten en zwakten van het bedrijf ten opzichte van de 
concurrent. Door de sterkten en de zwakten uit te zetten tegen de kansen en bedreigin
gen, leidt dat tot een aantal issues. Issues zijn problemen of uitdagingen die van belang 
zijn voor de voortgang van een bedrijf. Voor deze issues zullen alternatieve strategieën 
worden ontwikkeld. Daaruit kan binnen het kader van de gestelde doelen een keuze 
gemaakt worden. Hiervoor worden actieplannen opgesteld, waarin de invoering wordt 
beschreven. De uiteindelijke keuze zal later geëvalueerd worden. 

Interne interviews 
Op basis van deze theorie en de eerste probleemstelling zijn volgens het Tien Stappen 
Plan (zie bijlage 1 , pagina 1 ) oriënterende interviews opgesteld en afgenomen met de 
MT-leden en de regiomanager Arnhem. De interviews hebben als doel meer inzicht te 
verkrijgen in de probleemgebieden en mogelijke oplossingen. De onderwerpen die tijdens 
deze interviews aan de orde zijn gekomen, zijn te vinden in bijlage 7, pagina 1 2. 

Tijdens de interviews is een aantal probleemgebieden naar boven gekomen, dat hieron
der is weergegeven. 
Als interne probleemgebieden zijn tijdens de interviews genoemd: 
· Gebrek aan structuur in de projectorganisatie en -overleg. Bijvoorbeeld intern projecto
verleg vindt willekeurig plaats zonder agenda en tijdlimiet. Ook werden afstemming en 
coördinatie in dit verband genoemd. De taken binnen een projectgroep en rapportagelij
nen worden niet expliciet gemaakt; 
· Ontbreken van richtlijnen voor de acquisitie. De acquisitie wordt gedaan door de 
directeur, twee MT-leden, de regiomanager Arnhem en een planoloog. De verschillende 
werkgebieden en opdrachtgevers zijn onder deze vijf acquisiteurs verdeeld. Desondanks 
is er geen duidelijke afbakening van de werkgebieden en zijn er geen richtlijnen; 
· Ontbreken van een expliciete strategie. Het opstellen van een strategisch beleidsplan 
heeft jaren op de agenda van de kantoorbespreking gestaan, maar is nooit gerealiseerd. 
De visie en de strategie van het bedrijf zijn niet expliciet gemaakt. Daarnaast is het 
belangrijk dat de strategie jaarlijks wordt getoetst en herzien [15). 

De externe probleemgebieden die genoemd zijn, zijn: 
· Onzekerheid over de marktontwikkelingen (opdrachtgevers en concurrentie). Hoe 
wordt door de opdrachtgevers over het bedrijf gedacht en wat zijn de toekomstige 
werkopgaven? Ook is een overzicht van de concurrenten gewenst, inclusief de werkge
bieden waarop zij operationeel zijn; 
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· Onzekerheid over de positie van de overheid (in verband met de genoemde 
ontwikkelingen in §2.2.1.). 

Daarnaast is er nog een probleemgebied te onderscheiden op het raakvlak van het 
interne en externe: 
· Hoe marktontwikkelingen gedetecteerd en structureel verwerkt kunnen worden in de 
organisaûe. De huidige marktontwikkelingen worden voornamelijk door de acqui
siteurs en de PL's ad hoc gevolgd. Bij symposia, in de vakbladen en via het netwerk 
worden nieuwe ontwikkelingen gehoord en gelezen. Deze ontwikkelingen en de mogelij
ke gevolgen voor TLP worden in de wandelgangen besproken. Zo kan het dus zijn dat 
bepaalde zaken gemist worden of dat bepaalde medewerkers niet op de hoogte zijn. Ook 
kan op deze manier één ontwikkeling door meerdere medewerkers op meerdere tijdstip
pen worden besproken, wat nadelig is voor de efficiëntie. Subsidiestromen en beleids
stukken worden niet geanalyseerd op mogelijke toekomstige opdrachten. Acquisitie
overleg, waarin ervaringen en ontwikkelingen uitgewisseld kunnen worden, is gewenst. 

Definitieve probleemstelling 
Op basis van deze interne en externe probleemgebieden en de literatuurstudie is de 
volgende probleemstelling opgesteld: 

Hoe kan Taken Landschapsplanning bv tot strategie vorming komen? 

Om een antwoord op dit probleem te vinden, moeten volgens het schema voor strategi
sche beleidsplanning (pagina 1 0) en de gesignaleerde probleemgebieden de volgende 
onderzoeksvragen worden beantwoord. 

Vragen die door intern onderzoek te beantwoorden zijn: 
·Wat zijn de missie, visie en doelen van Taken Landschapsplanning b.v.? 
·Hoe verloopt de projectorganisatie en -overleg? Waar zitten knelpunten? 
· Wat zijn de project/markt combinaties en hoe zijn hun resultaten? 
·Hoe is de acquisitie verdeeld en hoe verloopt de coördinatie? 
·Wat zijn de sterke en zwakke punten van Taken Landschapsplanning? 
Vragen die door extern onderzoek te beantwoorden zijn: 
·Wie zijn de opdrachtgevers en wat zijn hun eisen en ontwikkelingen? 
· Wie zijn de concurrenten en op welk werkterrein zijn zij concurrent? 
· Wat zijn de huidige branche-ontwikkelingen en wat betekenen ze voor TLP? 
·Wat zijn de kansen en bedreigingen? 
Vragen die door analyse van de onderzoeksresultaten te beantwoorden zijn: 
· Welke issues blijken er en welke alternatieve strategieën zijn er te ontwikkelen voor 
deze issues? 
· Welke strategie wordt gekozen en past deze in het kader van de gestelde missie, visie 
en doelen? 
·Hoe worden de actieplannen ingevuld en hoe verloopt de evaluatie? 

3.2. Opdrachtformulering 

Om aan de probleemstelling en de afgeleide onderzoeksvragen te voldoen is de volgende 
opdracht geformuleerd: 

Stel met medewerking van het Management Team een strategisch beleidsplan 
op, geef daarbij oplossingsrichtingen voor de genoemde probleemgebieden en 
voer het plan in. 
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De genoemde probleemgebieden zijn: 
Intern: · projectorganisatie en -overleg; 

· richtlijnen voor de acquisitie; 
Extern: ·marktontwikkelingen en overheidspositie; 

·detectie en verwerking van marktontwikkelingen. 

De methoden die leiden tot oplossen van deze opdracht, moeten in het plan van aanpak 
naar voren komen. 

3.3. Aanpak 

3.3.1. Werkschema 
Als basis voor het strategisch beleidsplan wordt onder andere een SWOT-analyse 
verricht [8, 13, 15]. SWOT staat voor strengths, weaknesses, opportunities en threats en 
houdt in dat je de sterkten en zwakten van je organisatie uitzet tegen de kansen en 
bedreigingen van de omgeving. Deze vier aspecten worden verkregen door een interne 
en externe analyse uit te voeren (zie figuur 2, pagina 1 0). Als aanpak van het onderzoek 
zal een SWOT-analyse worden uitgevoerd, waarbij dié aspecten nader zullen worden 
bekeken, die tijdens de oriënterende interviews naar boven zijn gekomen. Deze aspecten 
zijn in het algemene schema voor strategische beleidsplanning gevuld en worden 
weergegeven in figuur 3. Dit werkschema vormt de basis van het afstudeeronderzoek. 

actieplannen 
invoeren 
evaluatie 

Figuur 3. Werkschema Strategische Beleidsplanning voor Taken Landschapsplanning 
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Toelichting op de interne analyse: 
· acquisitie: 
De wijze waarop de acquisitie in de organisatie gestructureerd is en hoe de afstemming 
tussen de acquisiteurs is vastgelegd zal voornamelijk door gesprekken met de acquisi
teurs in beeld gebracht kunnen worden. 
·projectorganisatie: 
De algemene projectadministratie is beschreven in paragraaf 1 .4, maar hier zal aan 
worden toegevoegd, een analyse van een aantal gerealiseerde projecten van de offerte
aanvraag tot en met de nazorg. Dit zal geschieden aan de hand van een aantal criteria, 
die ontleend zijn aan de theorie van het projectmanagement (11 J. Hieruit zou een aantal 
concrete problemen kunnen blijken. De informatie hiervoor ligt in de verschillende 
mappen (zie bijlage 3, pagina 4), maar een aantal gesprekken met sleutelfiguren zal 
noodzakelijk zijn; 
· portfolio-analyse: 
Om een beeld te krijgen van de soorten opdrachten en opdrachtgevers en hun aantrek
kelijkheid, zal een portfolio-analyse uitgevoerd worden (8, 1 3]. De aantrekkelijkheid van 
een opdracht wordt bij TLP bepaald door de mate van winstgevendheid, spin off 
(vervolgopdrachten) en/of continuïteit. In deze analyse zal alleen de mate van winstge
vendheid bepaald worden, omdat de overige niet kwantitatief meetbaar zijn. De benodig
de gegevens liggen in de verschillende registratiemappen opgeslagen. Ook zal er 
onderzoek worden verricht naar de factoren die vermoedelijk van invloed zijn op de 
winstgevendheid van een project. Vermoedelijke factoren zijn onder andere de omvang 
van het project en het aantal projectmedewerkers; 
·positiebepaling van TLP ten opzichte van de concurrentie: 
Voor een gedeelte is dit is pas mogelijk nadat een breder inzicht in de concurrentie is 
verkregen. Wel kan een aantal punten die in de NVTL-enquête (zie paragraaf 2.3 en 
bijlage 6, pagina 1 0) aan de orde zijn gekomen, worden vergeleken met de situatie bij 
TLP en de Grontmij; 

Toelichting op de externe analyse: 
· opdrachtgevers: 
Inzicht verkrijgen in de besluitvorming en de beoordeling van opdrachtgevers en in de 
toekomstige opgaven en ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als kwantitatief. Deze 
informatie kan verkregen worden door middel van (diepte)interviews met een geselec
teerd aantal opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers kunnen geselecteerd worden met 
behulp van de gegevens uit de portfolio-analyse; 
·concurrenten: 
Een overzicht van de verschillende concurrenten en op welk werkgebied zij concurrent 
zijn. Dit laatste, omdat het werkgebied van TLP breder is dan een gemiddeld adviesbu
reau. Hiervoor zal literatuur geraadpleegd moeten worden, wat tijdens de externe 
oriëntatie al gedeeltelijk is gedaan. Verder zal een aantal gesprekken gevoerd moeten 
worden met sleutelfiguren om ontwikkelingen in kaart te kunnen brengen; 
· algemene branche-ontwikkelingen: 
Uit de literatuur, bij opdrachtgevers en bij vakorganisaties, zoals de NVTL, gegevens 
verzamelen betreffende algemene ontwikkelingen over de toekomstige opgaven. Met 
name de opkomst van de stedenbouwkundige aspecten in de landschapsplanning. 

Toelichting op het strategisch beleidsplan: 
· kader voor de strategie: 
De missie, visie en doelen van TLP komen uit de interviews met de MT-leden en de 
regiomanager Arnhem. 
· issues en alternatieve strategieën: 
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De sterke en zwakke punten van TLP worden hier uitgezet tegen de kansen en bedrei
gingen uit de omgeving in een issue-matrix. Voor deze issues kunnen alternatieve 
strategieën en oplossingsrichtingen worden ontwikkeld, waardoor een kader ontstaat 
waaruit keuzes gemaakt kunnen worden. 
· keuze: 
Om tot strategische keuzes te komen, wordt een strategische sessie gehouden, waarin 
de issues besproken worden die door de deelnemers een hoger prioriteit hebben gekre
gen. 
· actieplannen: 
In de actieplannen wordt vastgelegd wie, wat, wanneer en hoe gaat doen. Ook wordt 
hierin de invoering en de evaluatie beschreven. 

3.3.2. Plan van aanpak 
In tabel 2 op de volgende twee pagina's zullen de onderzoeksstappen in de uit te voeren 
volgorde worden gegeven, met daarachter het resultaat/doel van de stap en de plaats 
waar de benodigde informatie vastligt. 
Achter elk onderwerp staat het hoofdstuk of de paragraaf ( §) vermeld, waarin het 
betreffende onderwerp wordt behandeld . 
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Tabel 2. Plan van aanpak voor het Strategisch beleidsplan 

Plan van aanpak (1) 

Wat analyseren? ( §4.2.) 

acquisitie ( §4.2.1 .) 

projectorganisatie 
(§4.2.2.) 
projectregistratie 
(§4.2.2.) 

projecten d.m.v.: 
portfolio-analyse 
(§4.2.3.) 

regressie-analyse 
(§4.2.4.) 

positie TLP 
(§4.2.5.) 

Wat analyseren? ( §4.3 .) 

opdrachtgevers 
(§4.3.1.) 

concurrentie ( §4.3.2.) 

branche-ontwikkelingen 
(§4.3 .3 .) 

Wat is het resultaat/doel? ( §4.4.) 

- inzicht in het huidige acquisitiebe
leid ( §4.4.1 .) 

- inzicht in projectorganisatie 
(§4.4.2.) 
- inzicht in projectregistratie 
- overzicht van knelpunten 
( §4.4.3.) 

- overzicht van soort opdrachtgevers, 
projecten en de winstgevendheid van 
de projecten ( §4.4.4.) 
- aandeel van verschillende op
drachtgevers in de omzet ( §4.4.5.) 
- aandeel van verschillende "produk
ten" in de omzet 
- inzicht in factoren die de winstge
vendheid beïnvloeden ( §4.4.6.) 

- vergelijking met andere bureaus 
van: 
·omvang van het bureau 
·omzet 
· omzet per medewerker 
· aandeel van opdrachtgevers in de 
omzet ( §4.4. 7 .) 

Wat is het resultaat/doel? ( §4.4.) 

- overzicht van de verschillende 
combinaties van opdrachtgever en 
produkt(en) ( §4.4.8 .) 
- inzicht in de besluitvorming en de 
beoordeling van de service ( §4.4.9.) 

- overzicht van concurrenten en hun 
werkgebieden ( §4.4. 10.) 
- toekomstige ontwikkelingen 
(§4.4.11 .) 

De ontwikkeling van een Strategisch Beleidsplan 

Waar ligt de informatie? 

- gesprekken met acquisiteurs 

- theorie van projectmanagement 
[11] 
- doorlopen van een aantal gese
lecteerde projecten 
- projectadministratie (mappen en 
uitdraaien) 

- projectadministratie 
- gesprekken met sleutelfiguren 

- NVTL-enquête 
- gegevens uit de portfol io-analyse 
- jaarboek van Nederlandse onder-
nemingen en jaarverslagen 

Waar ligt de informatie? 

- interviews met geselecteerde 
opdrachtgevers 

- literatuur en vakbladen 
- vakorganisaties als NVTL 
- gesprekken met sleutelfiguren en 
opdrachtgevers 
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Plan van aanpak (2) 

Welke onderdelen bevat het 
SBP? 

Kader voor de strategie: 
missie, visie en doelen ( §5 .3.) 

Issues: 
sterke en zwakke punten uit
zetten tegen kansen en be
dreigingen ( §5.4.) 

Alternatieve strategieën : 
per issue alternatieve strate
gieën ontwikkelen ( §5.4.) 

Keuze strategie: 
door middel van een strategi
sche sessie tot een overeen
stemming komen ( §5.5.) 

Actieplannen : 
opstellen van een actieplan 
waarin staat aangegeven wat 
de gevolgen van een strate
gie zijn m.b.t. inhoud, capaci

teit en kosten ( §5.6.) 

Wat ie het resultaat/doel? 

- kader waarbinnen de gekozen stra
tegie moet passen 

- problemen of uitdagingen die van 
belang zijn voor de voortgang van 
TLP 

- kader van alternatieve strategieën 
waaruit een keuze gemaakt kan 
worden 

- intern overeenstemming bereiken 
over de kansen en bedreigingen voor 
TLP 
- overeenstemming bereiken over 
welke kansen benut en welke be
dreigingen geëlimineerd moeten 
worden 
- overeenstemming over hoe de 
implementatie en vervolgacties moe
ten worden vastgelegd 

- kader aangeven van gevolgen voor 
een gekozen strategie 
- vastleggen actieplannen en verant
woordelijken 

Waar ligt de informatie? 

- interviews met MT en regioma
nager 

- resultaten van de interne en 
externe analyse 

- gegevens uit de voorgaande 
stappen 
- literatuur 

- gegevens uit voorgaande stap
pen 
- literatuur 
- sessie met de MT-leden en de 
regiomanager 

- sessie met de MT-leden en de 
regiomanager 
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opsomming van de conclusies 
( §6 .2 .) en de aanbevel ingen 
( §6 .3 .), tips ( §6.4.) en een 
projectevaluatie (§6.5 .) 

- opsommen conclusies 
- opsommen aanbevelingen 
- tips en opmerkingen 
- evaluatie van het project 

- alle gegevens uit de voorgaande 
stappen 

De werkzaamheden, werkwijze en resultaten van de interne en externe analyse zullen in 
hoofdstuk 4 worden weergegeven. 
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4. INTERNE EN EXTERNE ANALYSE 

4.1. Interne analyse 

In de interne analyse is het acquisitiebeleid nader bekeken (§4.2.1.) en daarna is de 
projectorganisatie ( §4.2.2.) onderzocht op basis van een aantal aspecten. Verder is er 
een portfolio-analyse ( §4.2.3.) opgezet en zijn de factoren die vermoedelijk invloed 
hebben op de winstgevendheid van een project onderzocht (§4.2.4.). Tot slot is de 
positie van TLP vergeleken met de concurrentie ( §4.2.5.). De resultaten van de interne 
analyse staan in paragraaf 4.3. 

4.1.1. Acquisitie 
Over het te voeren acquisitiebeleid zijn geen concrete afspraken gemaakt. Er zijn 
informele gesprekken gevoerd met een aantal acquisiteurs, over hoe zij acquisitie voeren 
(hoe, hoe vaak en wanneer), de bureaupresentatie-map en de richtlijnen. 

4.1.2. Projectorganisatie 
Een aantal afgeronde projecten is onderzocht met als doel inzicht verkrijgen in de 
projectorganisatie en in concrete problemen bij de uitvoering van projecten. Er zijn drie 
projecten nader bekeken die elk binnen één hoofdafdeling uitgevoerd zijn en twee 
projecten waar de drie hoofdafdelingen aan hebben gewerkt, omdat het vermoeden 
bestaat dat projecten die binnen één afdelingen worden uitgevoerd, beter verlopen 
(zowel financieel als in tijd), dan projecten waaraan door meerdere afdelingen is 
gewerkt. De doorlopen projecten zijn geselecteerd door de afdelingshoofden met het 
criterium een zo representatief mogelijk project voor de afdeling en voor het bureau te 
selecteren. 
De projecten zijn onderzocht op een aantal aspecten, die afgeleid zijn uit de projectma
nagement theorie [ 11 J (zie bijlage 8, pagina 1 3) en van belang zijn bij het uitvoeren van 
projecten bij TLP. Ze zijn volgens deze aspecten puntsgewijs uitgewerkt (zie bijlage 9, 
pagina 15). Ook is er van elk project een grafiek gemaakt van het verloop van de 
werkelijke en de gebudgetteerde kosten als functie van " ie bijlage 9, pagina 26 
en verder). In deze grafiek staan de maandelijks PROJAS-st d en het percentage 
gereed per maand vermenigvuldigd met het budget. erkelijke verschotten en 
het bedrag wat daadwerkelijk gedeclareerd is, staan in een tabel. De PROJAS-stand 
bestaat uit het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het verkooptarief. De 
verschotten zijn tevens berekend op basis van de verkoopprijs. 
De voortgangs- en budgetbewaking en terugkoppeling gebeurt in het maandelijkse 
projectleidersoverleg (zie paragraaf 1.3). De inzetbehoefte wordt door de PL's bepaald 
per projectmedewerker voor de komende drie maanden en wordt tevens in paragraaf 
1 .3. beschreven. 

4.1.3. Portfolio-analyse 
Een portfolio-analyse is een hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in hoe de balans van de 
produkten c.q. projecten bijdragen aan het versterken van de strategische positie van de 
organisatie en zo de continuïteit op langere termijn waarborgen. Daartoe moeten eerst 
de produkt/markt combinaties bekend zijn en een indicatie van de aantrekkelijkheid van 
de projecten en de markt. 
Om deze analyse uit te voeren bij Taken Landschapsplanning is een spreadsheet 
opgezet, waarin een groot aantal afgeronde projecten is geanalyseerd. Hiermee kan een 
beeld verkregen worden van de relatie tussen: 
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· opdrachtgevers en de omzetverdeling; 
· soorten opdrachten en de winstgevendheid; 
·factoren die de winstgevendheid beïnvloeden. 

Bij een aantal medewerkers van het bureau heerst het vermoeden dat een aantal 
factoren invloed heeft op de winstgevendheid van een project. In de spreadsheet 
(opgezet in Lotus 1-2-3, omdat dit programma voor handen was) kan per afgerond 
project een aantal algemene gegevens worden ingevuld en een aantal factoren waarvan 
het vermoeden bestaat dat deze invloed heeft op de winstgevendheid . Deze 
· administratieve gegevens en factoren, 
· de waarden ervan, 
· en de plaats waar ze vastgelegd zijn, 
staan in bijlage 10, pagina 29. 
Het doel van deze spreadsheet, is dat met behulp van grafieken en regressie-analyses 
verbanden worden onderzocht tussen de verschillende factoren en het financiële 
resultaat. Ook is er een indeling gemaakt van de verschillende type opdrachtgevers met 
daarachter hun aandeel in de omzet, het aantal opdrachten en de gemiddelde omzet en 
winst per opdracht. 
In de spreadsheet zijn 135 willekeurig gekozen projecten verwerkt, lopend van nummer 
1123 (augustus 1989) tot en met 1426 (februari 1997). De werkwijze voor het vullen 
van de spreadsheet is in bijlage 11, pagina 32 in chronologische volgorde beschreven en 
schematisch weergegeven. De gevulde spreadsheet is tevens aan bijlage 11, pagina 35 
en verder toegevoegd. 

Omzetverdeling 
Bij TLP worden opdrachten onderverdeeld in opdrachten die op uurbasis worden 
verrekend en opdrachten met afkoopsommen. De opdrachtgevers worden onderverdeeld 
in "vaste" en overige opdrachtgevers. De bestaande combinaties staan in tabel 3. 

Tabel 3. Opdrachten en opdrachtgevers 

Opdrachtgevers 
1 

1 
Opdrachten vast 

1 
overige 

1 

uurbasis 
. 

1 

. 
1 

afkoopsommen . 
Opdrachten die op uurbasis worden verrekend komen voor het grootste gedeelte van de 
zogenoemde vaste opdrachtgevers. Vaste opdrachtgevers komen voornamelijk uit de 
ontgrondingsbranche en verstrekken opdrachten op regiebasis. Het betreft hier projecten 
die jarenlang duren en waarvoor onder gelijkblijvend projectnummer regelmatig werk 
wordt verkregen . Er hoeft dus geen offerte aangevraagd te worden, het werk wordt per 
uur verrekend en het wordt in een één op één situatie gegund. 
Overige opdrachtgevers vragen al of niet in concurrentie een offerte aan en betalen op 
basis van een afkoopsom. Hier kan eventueel een prijs bijkomen voor meerwerk, wat 
niet in de offerte vermeld is. Het komt voor dat werk op uurbasis wordt verrekend. Het 
gaat dan meestal om informatie-avonden of meerwerk. 
In de spreadsheet staan, zoals eerder vermeld, projecten van overige opdrachtgevers die 
op basis van offertes en afkoopsommen behandeld zijn en een klein aantal dat op 
uurtarief is verrekend. Om dus een overzicht van de totale omzetverdeling te krijgen, zal 
de omzet van de opdrachten, die op uurbasis worden verrekend, meegenomen moeten 
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worden. Deze omzet is bepaald door de factuurbedragen van 1994, 1995 en 1996 per 
projectnummer en per jaar op te tellen. Nu kan van de jaarlijkse omzet het aandeel van 
de opdrachten op uurbasis berekend worden en het aandeel van de afkoopsommen. 
Over het deel van de omzet dat door de afkoopsommen gegenereerd is, kan de verdeling 
uit de spreadsheet, worden opgezet. Hierdoor ontstaat er een overzicht van 1 994 tot en 
met 1996 van de omzet per opdrachtgeverscategorie. 
Er is geen inzicht ontstaan in de produktverdeling en de winstgevendheid per produkt, 
omdat het voor de medewerkers moeilijk bleek om projecten onder één produktnaam te 
brengen. 

4.1.4. Regressie-analyse 
Het is in een spreadsheet op een eenvoudige manier mogelijk om verbanden te onder
zoeken tussen twee factoren. Deze methode heet regressie-analyse en houdt in dit geval 
in dat er wordt gekeken of er een significante relatie bestaat tussen twee onderzochte 
factoren. 
Er is een aantal factoren waarvan intern het vermoeden heerst dat ze (een ne:ll-CI-~~ 
invloed op het financiële resultaat (per definitie: gedeclareerd bedrag minu PROJAS) 
van projecten hebben (zie bijlage 10, pagina 29). Het doel van deze analyse ·.,.......,"'4L.L.~ 

onderzoeken welke factoren inderdaad invloed hebben op de winstgevendheid van een 
project. 
Per factor is een grafiek gemaakt, waarin de resultaten (winst of verlies) van de 
projecten uit de spreadsheet zijn uitgezet tegen bijvoorbeeld het aantal projectmedewer
kers uit de hoofdafdelingen. Hierbij wordt door de computer een correlatie-coëfficiënt (r) 
gegeven die een eventueel verband uitdrukt. De grafieken zijn gegeven in bijlage 12, 
pagina 39 en verder met onder elke grafiek vermeld wat de waarde van de correlatie
coëfficiënt is en wat de betekenis daarvan is. 

4.1.5. Positie Taken Landschapsplanning 
Op basis van de gegevens uit de bovenstaande analyses en overige, algemene informa
tie, kan een vergelijking gemaakt worden tussen Taken Landschapsplanning bv, de 
adviesbureaus die hebben meegewerkt aan de enquête van de NVTL (zie bijlage 6, 
pagina 10) en de Grontmij (zie bijlage 5, pagina 9). Hierin zijn onder andere de omvang 
van de bureaus vergeleken, de omzet en de omzet per medewerker en de opdrachten
verdeling . 

4.2. Externe analyse 

De externe analyse zal bestaan uit een analyse van de besluitvorming bij de opdrachtge
ver (§4.3.1.), de concurrenten (§4.3.2.) en de marktontwikkelingen (§4.3.3.). De 
resultaten van deze analyse staan in paragraaf 4 .3 . 

4.2.1. Opdrachtgevers 
Voor het krijgen van inzicht in de besluitvorming van opdrachtgevers en in hun toe
komstplannen en een oordeel over de service is er voor gekozen om met een geselec
teerd aantal opdrachtgevers een diepte-interview te houden, omdat met een enquête de 
respons laag is en oppervlakkige informatie boven komt. 
Er is een selectie gemaakt door een aantal MT-leden. Gezien de methode van gegevens 
verzamelen zijn uiteindelijk 1 6 opdrachtgevers geselecteerd en benaderd uit zoveel 
mogelijk verschillende categorieën om een representatieve selectie te krijgen . De 
selectiecriteria die door de MT-leden zijn gehanteerd, waren : 
· opdrachtgevers waarvan regelmatig opdrachten worden verkregen; 
· opdrachtgevers of vertegenwoordigers van overheidsdiensten die de markt en het 
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bureau goed kennen; 
·opdrachtgevers die bereid zijn mee te werken. 

Alle benaderde opdrachtgevers hebben in een interview ingestemd. 
Een overzicht van het plan van aanpak, een lijst van de geselecteerde opdrachtgevers, 
de vragen die tijdens de interviews aan de orde zijn gekomen en een beoordeling van de 
service staan gegeven in bijlage 13, pagina 4 7. De resultaten van de interviews zijn 
"gestapeld", dat is het bij elkaar zetten van antwoorden van verschillende opdrachtge
vers op dezelfde vraag. 

4.2.2. Concurrenten 
In de interviews met de opdrachtgevers is onder andere gevraagd van welke andere 
bureaus de opdrachtgevers gebruik maken. Hierdoor is een overzicht verkregen van de 
belangrijkste concurrenten, het werkgebied waarop ze concurrerend zijn en hun sterke 
en zwakke punten. 

4.2.3. Marktontwikkelingen 
In de interviews met de opdrachtgevers zijn tevens de ontwikkelingen aan de orde 
gekomen die voor TLP van belang kunnen zijn. Deze ontwikkelingen, samen met die uit 
de externe oriëntatie (zie hoofdstuk 2) zijn weergegeven in de volgende paragraaf. 

4.3. Resultaten van de interne en externe analyse 

In deze subparagraaf staan de resultaten van de geanalyseerde onderwerpen, waarbij 
gebruik is gemaakt alle beschikbare informatie. 

4.3.1. Acquisitie 
De vijf acquisiteurs binnen het kantoor zijn verdeeld over de werkgebieden van hun 
eigen afdeling. De afdelingshoofden uit de afdelingen BWN en UVV voor hun vakgebied, 
de directeur en de planoloog voor de Ruimtelijke Ordening en de regiomanager Arnhem 
voor zijn regio. Er zijn geen richtlijnen voor de acquisitie. De acquisiteurs voeren geen 
algemeen geldend beleid ten aanzien van het bezoeken van potentiële of nieuwe 
opdrachtgevers, de frequentie van bezoeken aan het bestaande netwerk en het 
bijhouden van bezoeklijsten, waarop ingevuld wordt wanneer voor het laatst contact 
met de opdrachtgever geweest is. 
Er is een bureaupresentatiemap samengesteld, waarin een zo breed mogelijk beeld van 
het bureau wordt gegeven op basis van een aantal uitgevoerde projecten. Acquisiteurs 
stellen zelf de map samen voordat ze op acquisitiebezoek gaan. 

4.3.2. Projectorganisatie 
Taken Landschapsplanning bv is vanaf 1984 gegroeid tot een bedrijf van bijna 30 
medewerkers. De huidige structuur is daar nog niet op aangepast. Dit komt terug in de 
projectorganisatie en -registratie. 
Begin jaren '80 bestond TLP uit ongeveer vier medewerkers. Met deze omvang is een 
bureau en haar werkzaamheden te overzien. Iedereen weet van elkaar wat hij of zij doet 
en men kan makkelijk werk van elkaar overnemen. Met bijna dertig medewerkers wordt 
dit moeilijker en zijn procedures en coördinatiemechanismen nodig voor de gewenste 
afstemming. De taken- en bevoegdhedenverdeling zal in het ISO-kwaliteitshandboek 
worden beschreven. 

Met de term projectorganisatie wordt bedoeld de planning en afstemming van projecten, 
personeel, budget en middelen en de terugkoppeling van de planning. 
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De projectorganisatie voldoet niet aan de onderzochte aspecten. Een projectplan is niet 
terug te vinden, wel zijn onderdelen afzonderlijk beschreven. In een projectplan staan 
onder andere (zie bijlage 8, pagina 1 3): 
·de doelen; 
· plan van aanpak; 
· planning van de werkzaamheden in de tijd; 
· inzet van personeel op de werkzaamheden; 
· de in te zetten middelen en het budget; 
· de overlegmomenten (zowel intern als extern) 
· de evaluatie. 
Dit plan moet aan de projectmedewerkers worden teruggekoppeld. Het doel van een 
projectplan is dat er overeenstemming is bereikt over het uit te voeren plan en dat 
wijzigingen niet zomaar kunnen worden doorgevoerd. Het is belangrijk dat alle partijen 
het in de beginfase eens zijn met het plan, zodat er afspraken kunnen worden vastge
legd . Zonder gestructureerd projectplan zouden onderdelen kunnen worden gemist en 
zouden projecten een vrijblijvend karakter kunnen krijgen, omdat niets expliciet wordt 
vastgelegd. 
Het hier bedoelde projectplan is te vergelijken met een combinatie van het plan van 
aanpak en de daarbij behorende registraties (zoals bijvoorbeeld in de CPM en in PRO
PLAN). zoals deze volgens het ISO-kwaliteitshandboek moet worden gehanteerd (zie 
paragraaf 1.4.). Deze planning is niet als zodanig in de onderzochte projecten terug 
gevonden, omdat het kwaliteitshandboek toen niet in werking was. Het opstellen van 
een plan van aanpak voor de aanvang van een project, het terugkoppelen van dit plan 
aan de projectmedewerkers en het plannen en budgetteren van de projectonderdelen en 
de inzet van het personeel op de verplichte formulieren zou voldoende moeten zijn om 
de projectorganisatie gestructureerd te laten verlopen. Het blijft natuurlijk noodzaak om 
de projectvoortgang te controleren en waar nodig is in te grijpen . 

4.3.3. Projectregistratie 
Met de term projectregistratie worden alle middelen bedoeld die worden gebruikt om de 
projectorganisatie vast te leggen. De projectregistratie is in principe voldoende en 
compleet voor deze omvang van het bureau. Maar doordat er met verschillende 
registratiemappen en software wordt gewerkt, is de stand van zaken van een project 
niet in één oogopslag te overzien. 
De registratie gebeurt op basis van de urenschriftjes van de medewerkers. Hierin staan 
de namen van de projectonderdelen waaraan gewerkt is met daarachter het aantal uren 
dat eraan besteed is. Deze namen van de projectonderdelen oftewel projectwerkzaamhe
den komen niet altijd overeen met die in de Centrale Projectenmap (CPM). 
In de projectregistratie wordt gewerkt met de PROJAS-stand. Deze PROJAS-stand is 
gebaseerd op de uurtarieven van de verschillende disciplines uit de hoofdafdelingen, die 
zijn gebaseerd op de begroting en op de uurtarieven van het vorige jaar. De werkelijke 
kosten van een project zijn niet direct terug te vinden. Reproduktie- en drukkosten 
(verschotten) worden vaak in een afkoopsom meegenomen, maar later niet meer 
gecontroleerd. Over het algemeen wordt gerekend dat de verschotten 7% van de omzet 
uitmaken. 
Op de KTBB-lijst staan projecten die niet 100% gereed gemeld worden . Zij blijven een 
aantal maanden bijvoorbeeld op 98% staan en verdwijnen vervolgens van de lijst. 
Doordat in de KTBB-lijsten met de aangepaste PROJAS-stand wordt gewerkt, zijn voor 
de projecten die de jaargrens overschrijden, de winstpercentages niet juist. 
De PROJAS-stand van projecten die de jaargrens overschrijden, wordt aangepast aan 
het percentage dat een project gereed gemeld is. Het gemaakte verlies of winst wordt 
dus per jaar weggeschreven. 
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Uit controle van de budgetten met de Honorarium-mappen, blijkt dat niet alle budgetten 
die in de CPM-map onderscheiden worden, ook gedeclareerd worden. Ook komt het 
voor dat werkzaamheden zoals besprekingen of informatie-avonden wel gedeclareerd 
worden, maar niet in de CPM-mappen worden vermeld. 
Vervolgens is niet in één oogopslag te overzien, wie en hoeveel medewerkers aan een 
project hebben gewerkt. Om dit te weten moeten alle weekstaten gedurende het project 
doorlopen worden en de namen van de projectmedewerkers worden genoteerd, om 
vervolgens het aantal te kunnen tellen en te kunnen bepalen uit welke afdelingen de 
projectmedewerkers komen. 
Ook is niet voor alle projecten duidelijk wie aan welk onderdeel heeft gewerkt. 
De gevolgen van deze projectregistratie is dat de projectinformatie niet in één overzicht 
bij elkaar kan worden gezet en niet consistent is. Als projecten groter worden en langer 
duren wordt het overzicht steeds moeilijker. En er gaat veel tijd in de registratie zitten. 

4.3.4. Portfolio-analyse 
Met de projectgegevens in de spreadsheet is een aantal analyses verricht. Als eerste is 
er een overzicht gemaakt van de categorieën opdrachtgevers en de omzet van die 
categorie opdrachtgever. De opdrachtgevers zijn in te delen in "vaste" opdrachtgevers 
uit de ontgrondingsbranche, die op regiebasis opdrachten verstrekken en die op uurbasis 
worden verrekend en overige opdrachtgevers waarvoor hoofdzakelijk op basis van 
offertes en afkoopsommen wordt gewerkt en af en toe op uurbasis wordt gewerkt. 
Opvallend is dat de door het bureau genoemde "vaste" opdrachtgevers niet zo vast zijn 
als de naam doet vermoeden. Er zijn geen raamcontracten of verplichtingen. Het werk 
betreft langlopende projecten in de ontgrondingsbranche ( > 1 0 jaar) waarvoor TLP de 
visie en de basisplannen heeft gemaakt en waar redelijk constant werk uit voort komt. 
Ook andere bureaus zijn bij deze bedrijven werkzaam. Deze vaste opdrachtgevers zijn 
niet in deze tabel verwerkt. 
Voor sommige overige opdrachtgevers is TLP de huisadviseur en wordt voor bepaald 
werk regelmatig gevraagd. Een willekeurige steekproef van uit de categorie "losse" 
opdrachtgevers is in tabel 4 verwerkt. 

Gemeente en Gewest 2.983.100 2.309.500 45 48 48.100 -673 .600 -14.000 

Waterschap 1.046.000 930.600 18 10 93.100 - 115.400 -11 .500 

Bedrijfsleven 845.500 729.200 14.5 39 18.700 -116.300 -3.000 

Provincie 516.400 396.200 8 7 56.600 -120.200 -17.200 

Rijk 602.000 386.400 7.5 16 24.200 -215.600 -13.500 
RWS (232.200) (208.600) (4) (11) (19.000) (-23.600) (·2 . 100) 
VROM (125 .000) (83.300) (2) (1) (83.3001 (-41 .700) (-41 .700) 
LNV (222.600) (78.000) (1) (2) (39.000) (-144.600) (-72.300) 
SBB (22.200) (16.500) (0.5) (2) (8.300) (-5 .700) (-2 .800) 

Particulier 205.800 220.300 4 7 31.500 14.500 2.100 

Natuurbeheer 104.600 96.200 2 4 24.100 -8.400 -2.100 

Instantie 42.600 34.700 4 8.700 -7.900 ·2.000 

TOTAAL Il 6.346.000 5. 103.100 100 135 37.800 -1.242.900 -9. 200 
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Toelichting tabel 4: 
De gegevens zijn samengevat per categorie opdrachtgever. Achter elke categorie 
opdrachtgever staat de totale PROJAS-stand, het totale gedeclareerde bedrag, het 
aandeel in de omzet (=gedeclareerd per categorie/totaal gedeclareerd). aantal opdrach
ten, gemiddeld budget per opdracht, resultaat en gemiddeld resultaat per opdracht. 
Zoals uit de tabel blijkt, hebben gemeenten en het gewest het grootste aandeel in de 
omzet van de afkoopsommen, namelijk 45%. De gemeenten liggen voornamelijk in 
Limburg en een aantal in Noord-Brabant en het gewest is het Gewest Midden-Limburg. 
De waterschappen komen op de tweede plaats met 18% van de omzet . Bij deze 
waterschappen behoren Waterschap Roer en Overmaas, Waterschap De Dommel en 
Zuiveringschap Limburg. 
Hierna volgt het bedrijfsleven met 14,5% van de omzet, waar de "vaste" opdrachtge
vers uit de ontgrondingsbranche niet meegerekend zijn. De bedrijven waar TLP opdrach
ten van krijgen zijn onder andere bouwbedrijven, andere advies- en architectenbureaus, 
beleggings- en bouwfondsen. 
Daarna komen de Provincies Limburg en Noord-Brabant met samen 8% aandeel in de 
omzet. 
Deze categorieën zorgen samen voor ruim 80% van de omzet voor de losse opdrachtge
vers en bijna 80% van de opdrachten. 
De rijksoverheid is onderverdeeld in Rijkswaterstaat (RWS, 4%), ministerie van VROM 
(2%), ministerie van LNV (1 %) en Staatsbosbeheer (SBB, 0,5%). Hierna volgt een 
aantal kleinere opdrachtgevers zoals particulieren, de Vereniging Natuurmonumenten en 
besturen van scholen. 
In de onderste rij van de tabel is te zien dat het totaal gedeclareerde bedrag de PROJAS
stand niet dekt. Dit wil niet direct zeggen dat er verlies geleden wordt, omdat er in de 
PROJAS-stand een winstpercentage is verrekend. 

4.3.5. Omzetverdeling 
De omzet van de opdrachten die op uurbasis worden verrekend en de omzet van de 
afkoopsommen staan in een totaaloverzicht in tabel 5 . 

Tabel 5. Omzetverdeling 1994 tot en met 1996 

opdracht op uurbasis 370.000 19 790.000 37 775.000 36 

afkoopsommen 1 .580.000 81 1. 130.000 63 1 .375.000 64 

totale omzet 11 , .950.000 11 2., 00.000 11 2., 50.000 

Uit de tabel blijkt dat de omzet op uurbasis in 1995 ruim verdubbeld is in vergelijking 
met 1994. De totaalomzet in 1 995 is 7, 7 % gestegen ten opzichte van 1994. Er zijn in 
1995 meer directe declarabele uren gemaakt, zodat de omzet van de afkoopsommen 
verminderd is. 
Uit de bovenstaande tabellen 4 en 5 blijkt dat de omzet van de afkoopsommen de 
PROJAS-stand niet dekt. Als aangenomen wordt dat de vaste opdrachtgevers het 
grootste gedeelte van de opdrachten op uurbasis verstrekken, dekken de vaste op
drachtgevers dus de niet declarabele directe uren die voor de afkoopsommen worden 
gemaakt. 
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4.3.6. Regressie-analyse 
Met de projectgegevens in de spreadsheet zijn regressie-analyses verricht. Hier zullen de 
onderzochte factoren worden gegeven met daarachter een eventueel verband plus de 
implementatie van dit resultaat. De mate van sterkte van de correlatie, staat in bijlage 
12, pagina 39 vermeld. 

Resultaat tegen budget: negatief verband (bijlage pagina 40) 
Als de financiële resultaten van de geanalyseerde projecten uitgezet worden tegen het 
budget, blijkt dat er een negatief verband bestaat en dat de grootte van het resultaat 
toeneemt, naarmate het budget groter wordt. Dat wil dus zeggen dat grote projecten 
vakërfinancieel minder goed lopen dan kleine projecten en dat de omvang van het 
verlies groter is. 

Resultaat tegen het aantal hoofdafdelingen: negatief verband (bijlage pagina 41) 
Als de resultaten van de projecten worden uitgezet tegen het aantal hoofdafdelingen dat 
aan het project gewerkt heeft, blijkt dat er een negatief verband bestaat. Opvallend aan 
de grafiek is dat range van de waarden toeneemt als het aantal hoofdafdelingen 
toeneemt. Het is dus niet alleen zo dat het resultaat negatief beïnvloed wordt als het 
aantal hoofdafdelingen dat aan een project werkt toeneemt, maar ook de grootte van 
het financiële resultaat wordt beïnvloed. Dit kan zowel negatief als positief zijn. 

Resultaat tegen het aantal projectmedewerkers uit de hoofdafdelingen: negatief verband 
(b1ïfage pagina 42) 
Als de resultaten van de projecten tegen het aantal projectmedewerkers dat uit een 
hoofdafdeling komt worden gezet, blijkt dat er een negatief verband is en de grootte van 
het verlies toeneemt naarmate het aantal PM's toeneemt. Dat wil dus zeggen, dat hoe 
meer projectmedewerkers uit de hoofdafdelingen aan een project werken, hoe meer dat 
drukt op de winstgevendheid van een project. 
Voor het Resultaat tegen het aantal projectmedewerkers uit de ondersteunende 
afdelingen geldt tevens een negatief verband. 

Resultaat tegen aantal projectmedewerkers: negatief verband (bijlage pagina 43) 
Als de resultaten van de projecten tegen het totaal aantal projectmedewerkers wordt 
uitgezet, blijkt er een negatief verband en een toename van de bandbreedte als het 
aantal PM's toeneemt. Deze analyse is twee keer uitgevoerd. Eénmaal exclusief 
stagiaires en secretaresses en éénmaal inclusief. Het verschil is minimaal. Het aantal 
projectmedewerkers heeft dus een negatieve invloed op het projectresultaat en de 
omvang van het verlies. 

Resultaat tegen doorlooptijd: negatief verband (b1ïfage pagina 44) 
Als de resultaten van de projecten wordt uitgezet tegen het aantal maanden dat een 
project duurt, blijkt dat er een negatief verband bestaat. Het lijkt erop dat hoe langer een 
project duurt, hoe meer dat op de winstgevendheid drukt. De gemiddelde doorlooptijd 
van een project, gebaseerd op deze gegevens is 16, 7 maanden. 

Resultaat tegen budget per maand: geen verband (bijlage pagina 45) 
Met "budget per maand" is bedoeld de werkdruk te omschrijven. Hierbij is per project 
het budget gedeeld door de doorlooptijd en uitgezet tegen het resultaat van het project. 
Er blijkt uit de analyse geen verband te bestaan tussen het resultaat en het "budget per 
maand" oftewel de werkdruk van een project. 
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Resultaat tegen inschfljving: een verband (bijlage pagina 46) 
De grafiek waarin de resultaten zijn uitgezet tegen de manier waarop de opdracht is 
verkregen behoeft enige uitleg. De manieren waarop een opdracht verkregen is, zijn in 
concurrentie op basis van een afkoopsom, rechtstreeks op basis van een afkoopsom of 
op uurbasis. Een eventueel significant verband hiertussen is niet concreet. Wat wel 
opvallend is, is dat de ranges meer uitlopen naarmate de onzekerheid toeneemt. Bij 
inschrijving in concurrentie is de range en dus de kans op grotere verliezen het grootst. 

ÀL ;..,.,,,.~ ~ 
ConclusieLhet budget, het aantal projectmedewerkers en het aantal hoofdafdelingen dat 
aan een pfoject werkt hebben een negatieve invloed op het financiële resultaat van een 
project. Ook de doorlooptijd en de onzekerheid bij de inschrijving hebben een negatief 
effect op de winstgevendheid en de omvang van het verlies van de projecten . Langlo
pende projecten, vaak ook grote projecten, zijn dus minder aantrekkelijk dan kleine, 
korte projecten, waar een relatief klein aantal medewerkers aan werkt. 
Al deze verbanden zijn te verklaren. Budgettair grote projecten duren vaak lang, er is 
veel inzet van personeel nodig en er zijn vaak meerdere disciplines (complexe projecten) 
nodig voor de uitvoer van het project. Er werken dus meerdere projectmedewerkers aan 
het project en deze medewerkers komen uit verschillende afdelingen. Elke keer als het 
werk van de ene werknemer naar de andere wordt overgedragen en eventueel ook nog 
naar een andere afdeling, moeten er gegevens en informatie worden overgedragen . Dit 
kost tijd voor intern overleg. Hoe meer mensen en hoe meer afdelingen aan het project 
werken, hoe meer tijd en dus geld dat het kost. Als daarbij komt dat de projectorganisa
tie niet goed gestructureerd is (geen projectplan voor de aanvang van een project, 
waarin de planning wordt vastgelegd), versterkt dat deze resultaten. 

4.3. 7. Positie van Taken Landschapsplanning 
Uit de NVTL-enquête van 1994 (zie bijlage 6, pagina 10) blijkt dat 6% van de adviesbu
reaus, meer dan 20 medewerkers heeft. TLP werkt nu met 24,3 FTE's en behoort dan 
ook tot de middelgrote bureaus. De Grontmij heeft medio 1996 rond de 2800 medewer
kers. 
Voor de gemiddelde omzet per medewerker wordt de vuistregel f100.000,- gehanteerd. 
De omzet per medewerker van TLP in 1996 bedroeg f90.000,- en ligt dus onder de 
vuistregel. Bij de Grontmij was de omzet per medewerker in 1996 ongeveer f190.000,- . 
Hierbij zit verrekend de omzet van materialen en werk van derden. Als deze bedragen 
van de omzet afgehaald worden, blijft de toegevoegde waarde (TW) over. De TW per 
medewerker bij de Grontmij in 1996 was f132.000,-. 
De verdeling van de omzet in percentages over de verschillende opdrachtgevers is als 
volgt: 

Opdrachtgever: 
gemeenten/gewest 
rijksdiensten 
projectontwikkelaars 
particulieren 
provincies 
adviesbureaus 
overige 

Enquête: Taken Landschapsplanningb.v.: 
43% 45% 
15% 7,5% 
10% 0,5% 
10% 4% 
5% 8% 
5% 4% 

22% 31% 

In de enquête wordt geen aparte melding gedaan van de waterschappen en het bedrijfs
leven. Daarom zijn deze onder de noemer overige aan de lijst toegevoegd. Wel is het 
mogelijk dat deze type opdrachtgevers in de enquête onder een andere noemer zijn 
verwerkt. Uit de vergelijking blijkt dat TLP achter ligt op het gebied van de projectont
wikkelaars. 
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4.3.8. Produkt/Markt-combinaties 
Een algemene indruk die tijdens de interviews met de opdrachtgevers naar boven kwam, 
is dat er verschillende "produkt/markt" combinaties zijn te maken. Een produkt/markt
combinatie geeft aan welk produkt in welk marktsegment verkocht wordt en zou als een 
apart bedrijfsonderdeel gezien kunnen worden. Bij TLP zijn combinaties gemaakt tussen 
de geïnterviewde opdrachtgeverscategorieën en het soort werk dat TLP voor hen doet. 
De beoordeling van TLP van deze produkt/markt-combinaties kwam vrijwel overeen en 
wordt hieronder gestapeld weergegeven in de vorm van indrukken die tijdens de 
interviews naar boven kwamen. In bijlage 13, pagina 49 staat een schematisch 
overzicht dat naast de tekst kan worden gebruikt. 

Gemeenten: Bestemmingsplannen 
· Bij de keuze van een bureau weegt kwaliteit en de presentatie van het plan van 
aanpak en de visie zwaarder dan de prijs van de offerte. Het bureau moet goed liggen bij 
het bestuur; 
· Symposia, publiceren in de vakbladen en het mondelinge circuit zijn belangrijk; 
· Hoger (academisch) niveau van de juridisch invulling is gewenst. Stedenbouwkundige 
kennis zou een toegevoegde waarde kunnen leveren; 
· Communicatie en het creëren van draagvlak bij betrokkenen wordt steeds belangrijker; 
· TLP is een verlengstuk van de afdeling en levert de kennis en capaciteit. 

Gemeenten: Civiel- en cultuurtechnisch werk 
· Het netwerk is erg belangrijk, via studiedagen en recepties contact onderhouden, af 
en toe je gezicht laten zien is belangrijk, maar je moet de deur niet plat lopen; 
· Een bureaupresentatie met referenties is belangrijk om een goed beeld te krijgen van 
wat TLP kan, zodat er een kans is dat ze ook bij andere werken worden uitgenodigd; 
· De eerste binnenkomer is dat het moet klikken met de contactpersoon, ze moeten 
letterlijk en figuurlijk dezelfde taal spreken. Dit betekent dus het Limburgs of Brabants, 
zowel als de taal van het vakgebied, techniek in dit geval. Een extern bureau wordt 
gezien als een verlengstuk van de eigen afdeling. Daarom moet het klikken tussen de 
medewerkers van de gemeente en die van het bureau. Ook met toezichthouders van de 
aannemer moet het goed gaan, anders wordt deze van de opdracht gehaald; 
· Uitstraling en mentaliteit van de mensen is soms belangrijker dan de kennis; 
· Uiteindelijke keuze van het bureau gebeurt op basis van de laagst ingeschreven 
offerte; 
· De presentatie van een voorstel of een plan is essentieel en moet door een bekwaam 
persoon worden gedaan; 
· TLP levert de capaciteit en de deskundigheid die de gemeente mist. 

Provincies: Inrichtingsplannen en Bestemmingsplannen 
· Een Provincie is niet vaak opdrachtgever, maar heeft vaker een toetsende functie; 
· De Provincie mag niet één bureau noemen bij ontgronders of gemeenten, maar mogen 
wel een indicatie geven van bureaus die goed werk leveren op een bepaald gebied; 
· Bureaus moeten ontgronders aansporen tot het maken van goede plannen; 
· Alleen een stedenbouwkundige in dienst nemen is een ramp: een solitaire discipline in 
de organisatie past niet, je moet groeien door uitbreiding van het totaal en niet door 
aanplakken van een deel; 
· Groeien door goed en aantoonbaar werk te leveren en zo je netwerk uit te breiden: 
combinatie van kwaliteit en netwerk. Of door een alliantie van een breed bureau en een 
specialistisch bureau als TLP: koppeling van bestaande netwerken en bestaande werken; 
· TLP is een goed, gedegen bureau, maar bescheiden. Ze zouden meer gerichte PR en 
acquisitie moeten bedrijven. 
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Rijksoverheid: Onderzoek 
· De onderbouwing van analyses en inventarisaties varieren per opdrachtgever. TLP is 
een goed, breed, risicomijdend en gedegen bureau, voor plannen op het snijvlak ecologie 
en planologie/inrichting met een beetje cultuurtechniek daarin; 
· Bij gespecialiseerd werk denk je niet zo snel aan TLP. Ze weten wat haalbaar is, maar 
daardoor zijn ze niet zo geschikt voor bijzonderheden of iets nieuws, het blijft een beetje 
behouden; 
· Meer diepgang op ecologisch gebied gewenst; 
· Goede middenmoot tussen de kleine, éénpersoonsbureaus en de cultuurmaatschappij
en; 
· Imago van TLP is dat ze bestemmingsplannen-maker zijn en inrichter van grindplassen. 

Rijksoverheid: Bestemmingsplannen, Inrichtingsplannen 
· Rijksoverheid fungeert als toetsend orgaan en stelt de middelen beschikbaar. 
· Sterke punten zijn de sterke visie op het landschap en de ecologische kennis. Het is 
een gedegen bureau; 
·Imago van TLP is dat ze landbouwonvriendelijk zijn; 
· Het niveau van de juridische invulling van een bestemmingsplan is een te verbeteren 
punt; 
· Speerpunten zijn tussengebied stad/land, handhaving bestemmingsplannen: aanbieden 
van een totaalpakket, verbrede plattelandsontwikkeling en het streven naar duurzaam
heid van het buitengebied; 
· TLP moet meer nadruk leggen op communicatie voor het creëren van draagvlak; 
· Moeilijk om mee te discussiëren door gedrevenheid; 
· Economische dragers van een bestemmingsplan worden onderbelicht; 
· TLP moet plaats kennen, markt kennen en de partners zoeken die haar aanvullen. 

Rijksoverheid: Civiel- en cultuurtechnisch werk 
· Sterk om hun regionale kennis, deskundig op het ecologisch gebied gevolgd door de 
technische uitwerking, flexibel in het aanpassen of aanvullen van werk. Ze zijn gedegen 
en geen trendsetter; 
· Goede contactpersonen belangrijk in dit werk en regelmatig contact houden; 
· Punten van verbetering zijn de nazorg en tussentijdse evaluaties bij project en 
detachering en de onderbouwing van keuzes. 

Waterschap: Beekherstelprojecten 
· TLP en Grontmij zijn de beste bureaus op dit gebied; 
· Kleine bureaus vergen meer begeleiding en dat kost tijd; 
· De interne planning en budgettering kan beter; de planning bij het Waterschap wordt 
hierop gebaseerd; 
· TLP kan zich verbeteren op constructief gebied, TLP is sterk op het gebied van de 
ecologie en hydrologie en de integrale planvorming die daaruit volgt. 

Ontgronders/Bed rijfsleven: Inrichtingsplannen 
· TLP heeft een sterke visie waar ze volledig achter staan. Dit kan gunstig zijn, maar 
kan ook tegenwerken bij discussies en aanpassingen. Ze kiezen vaak zelf een richting en 
drukken deze door; 
· TLP moet niet meer willen doen dan de opdrachtgever vraagt. Opdrachten moeten 
goed geformuleerd en afgebakend worden, duidelijk vermelden wat wel en wat niet bij 
het werk hoort en dit terugkoppelen aan de opdrachtgever. Door meer te doen dan de 
opdrachtgever vraagt, worden ze vaak duurder dan gepland. TLP moet niet zoveel 
hobbiën en meer communiceren; 

De ontwikkeling van een Strategisch Beleidsplan pagina 28 



Taken Landschapsplanning bv 

· Presentaties zijn belangrijk en zouden meer swing moeten hebben, ontwerpen mogen 
wat radicaler; 
· Criteria voor de keuze van een bureau zijn : de gemeente of provincie die overtuigd 
moet worden en de voorkeur heeft voor een bepaald bureau en de specifieke kennis; 
· De missie van TLP zou niet alleen moeten zijn dat ze mooie plannen maken, maar ook 
moeten uitdragen dat grindplassen heel mooi kunnen zijn, ze moeten de grindplassen 
promoten, ook in eigen belang. 
· De organisatie van TLP is te groot om goed bestuurbaar te zijn, hierdoor schort het 
nog wel eens aan de interne terugkoppeling tussen twee afdelingen; 
· Voordeel is dat ze dicht bij zitten en kennis van het gebied, de politiek en de instanties 
hebben; 
· De geïnterviewden vragen zich af wie de huidige directeur zal opvolgen. 

4.3.9. Beoordeling door opdrachtgevers 
In deze subparagraaf zal een kort overzicht worden gegeven van de beoordeling die de 
geïnterviewde opdrachtgevers over TLP hebben. Een uitgebreide beoordeling wordt aan 
bijlage 13, pagina 50 toegevoegd. 
Het imago van TLP is volgens de meeste geïnterviewden dat TLP bekend is om de 
bestemmingsplannen en het inrichten van grindplassen . Verder zouden ze landbouwon
vriendelijk zijn. TLP staat bekend om het leveren van kwalitatief goed, gedegen en 
behouden, risicomijdend werk. De functie die TLP voor de meeste geïnterviewden 
vervuld, is het vormgeven aan ideeën van de opdrachtgever. De sterke punten van TLP 
zijn de visie en de goede landschappelijke inpassing van de plannen. De redenen waarom 
een opdrachtgever werk aan TLP uitbesteed, zijn voornamelijk de lokale en regionale 
kennis van het gebied en bestuursleden en de ambtenaren. Het werk wat aan TLP wordt 
uitbesteed ligt op de raakvlakken van de drie hoofdafdelingen . De multidisciplinaire 
aanpak waarbij de opdrachten op twee of meer vakgebieden liggen van ecologie en 
hydrologie, landschapsarchitectuur, ontwerp en planologie en civiel- en cultuurtechnisch 
werk, is een sterk punt. Een zwak punt is de efficiency van de projectorganisatie. De 
kernwoorden die tijdens de interviews naar boven kwamen, zijn communicatie, presenta
tie en terugkoppeling. Onder de term communicatie valt de communicatie bij bestem
mingsplannen, waarbij het creëren van draagvlak bij betrokkenen steeds belangrijker 
wordt. Met de term presentatie wordt bedoeld de presentatie van het bureau naar de 
markt (PR en acquisitie) en de presentatie van plannen en visies, die volgens de 
opdrachtgevers meer swing mogen hebben. Verder vinden de geïnterviewden de 
terugkoppeling van de plannen en de planning en met name wijzigingen in de planning 
niet voldoende. Hierbij wordt de terugkoppeling van informatie naar de opdrachtgevers 
bedoeld, zowel als de terugkoppeling tussen projectmedewerkers binnen het bureau. Een 
tussentijdse en eindevaluatie wordt door de meeste geïnterviewden als een nuttig middel 
gezien, om knelpunten in de uitvoer tijdig te kunnen bespreken en om vervolgopdrachten 
beter te kunnen laten verlopen. Een evaluatie zou het initiatief van de opdrachtgever 
moeten zijn en een formele status moeten krijgen. 
Verder werd er door een aantal geïnterviewden geopperd dat stedenbouwkundige kennis 
een kans voor TLP zou kunnen zijn en dat het gewenste niveau van de juridische 
invulling bij bestemmingsplannen hoger ligt. Ook werd gezegd dat TLP gedreven is en 
eigenwijs, waardoor ze moeilijk in discussies zijn. 
De selectiecriteria voor de keuze van een bureau, voor offerte of uitbesteding, zijn voor 
alle instanties de ervaring die ze met het bureau hebben. De meeste opdrachtgevers 
hebben een impliciete of expliciet lijst met bureaus waaruit ze hun keuze maken. Mocht 
er een keer iets fout gaan, wordt het bureau van de lijst gehaald. Voor een aantal 
opdrachtgevers geldt dat wisselen van bureaus een criterium is, omdat een bureau niet 
mag denken dat ze een huisbureau zijn. Voor de beoordeling van offertes geldt dat bij 
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civiel- en cultuurtechnisch werk de prijs bepalend is voor de uiteindelijke keuze van het 
bureau . Bij andere opdrachtgevers geldt dat de kwaliteit en de wijze van offreren/presen
teren even zwaar meetellen. Voor bestemmingsplannen weegt de wijze en de kwaliteit 
en de presentatie van de offerte zelfs zwaarder dan de prijs. Het gaat hier om langlopen
de projecten. 

4.3. 10. Concurrenten 
De bureaus die door de meerderheid van de opdrachtgevers als concurrent van TLP 
werden gezien staan hieronder weergegeven. Hierbij is de indeling van het soort werk 
dat TLP voor deze opdrachtgever doet aangehouden en zijn de sterke en zwakke punten 
volgens de opdrachtgevers achter elk concurrerend bureau gezet. 

Bestemmingsplannen: 
Haegens en Hoebens: heeft geen specialisten, maar all rounders en heeft een traditione
le aanpak; 
Pouderoyen: is een breder bureau met juristen en stedenbouwkundigen in dienst, ze 
hebben een goede PR en richten zich beter op de communicatie met de opdrachtgever 
en tussen de betrokken partijen, heeft een groot marktaandeel in Brabant; 
BRO Vught: is een sterk, groot bureau dat alles kan en heel breed is, ze hebben goede 
PR-activiteiten, maar zijn wel duurder; 
Brouwers: heeft een zwakke visie op landschap en is meer geschikt voor simpeler werk. 
Civiel- en cultuurtechnisch werk: 
Kragten: is een goed meedenkend bureau, maar heeft weinig kennis op ecologisch en 
hydrologisch gebied, is belangrijker aan het worden in Limburg; 
Brouwers: heeft weinig specialistische kennis in huis 
Witteveen en Bos: is een breed, goed bureau waar specialisten werken. 
Ecologisch en hydrologisch onderzoek: 
IWACO: is de beste op hydrologisch gebied, ze liggen erg goed bij de provincies Limburg 
en Brabant, ze missen lokale kennis en zijn iets duurder; 
Grontmij: is goed op het gebied van natuurontwikkeling, ze is erg breed en werkt met 
kenniscentra verspreid over het land en ze is constructief beter. 
Inrichtingsplannen: 
Groenplanning: heeft het grootste marktaandeel bij de regionale ontgrondingen, is sterk 
in landschapsarchitectuur, heeft een goede communicatie en terugkoppeling, maar is 
ecologisch minder; 
Thijsen: ligt goed bij de regionale ontgronders en kenmerkt zich door sporen van 
menselijk ingrijpen in het landschap achter te laten, ze zijn bezig met een alliantie met 
het Brabantse, brede bureau Croonen. 

4.3.11. Marktontwikkelingen 
Ontwikkelingen uit de omgeving die tijdens de interviews met de opdrachtgever en uit 
de literatuur naar boven gekomen zijn, zijn: 

· De herindeling van gemeentes. In Limburg is een groot aantal gemeentes al heringe
deeld, wat voor een aantal huisbureaus nadelige gevolgen had. Bij een aantal gemeen
tes, waaronder Grubbenvorst, moet de herindeling nog plaats vinden. Een ander gevolg 
is dat de ambtenarenapparaten groeien en de dreiging ontstaat dat de gemeenten meer 
werk zelf gaan doen en minder gaan uitbesteden. 

· Projecten worden groter en complexer. Ontsnipperingsprojecten bijvoorbeeld worden 
gekoppeld aan MER-studies, waardoor grote projecten ontstaan. Voor de uitvoer van 
deze projecten liggen de kansen bij cultuurmaatschappijen hoger, omdat zij meer 
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mensen vrij kunnen maken hiervoor. 

· Afbouwen van zand- en grindlocaties in Limburg. Limburg heeft de afgelopen jaren in 
het grootste gedeelde van de landelijke vraag naar zand en grind voorzien. De maat
schappelijke weerstand tegen de zand- en grindplassen neemt toe. Hierdoor heeft de 
overheid haar beleid aangepast: Zand- en grindwinning in Limburg dient te worden 
afgebouwd. Alternatieven zijn: hergebruik, alternatieve materialen en zuinig omgaan met 
eindige grondstoffen. In Limburg hebben Groenplanning, Taken Landschapsplanning en 
Thijsen het grootste marktaandeel in de inrichtingsplannen. In de overige provincies 
spelen de cultuurmaatschappijen een grote rol. 

· Project Maaswerken van start. Er wordt een groot project opgestart voor de verbre
ding van de Maas uit veiligheidsoverwegingen. Hierbij komt ook zand en grind vrij. Wie 
dit project gaat leiden is nog niet bekend. 

Landelijk gebied: verbrede plattelandsontwikkeling/plattelandsvernieuwing. De 
overheid heeft subsidies beschikbaar gesteld, om de economische dragers van het 
platteland (landbouw, natuur en recreatie) meer impact te geven. 

· Vervaging stad/land, stadslandschappen, VINEX-lokaties: doordat de steden volraken 
en het platteland ongeschonden moet blijven, wordt het inrichten van het tussengebied 
van stad en platteland belangrijk. Om tot een goede visie te komen, is zowel land
schapsarchitectonische als stedenbouwkundige kennis nodig. 

· Handhaving bestemmingsplannen: er vindt een verschuiving plaats bij de bestem
mingsplannen van actualisering naar handhaving. De actualisering is afgerond en de 
bestemmingsplannen liggen klaar. Vaak hebben gemeentes niet de capaciteit om de 
projecten die hieruit volgen uit te voeren. De adviesbureaus zouden hierop kunnen 
inspelen. Er komen subsidies vrij uit de milieupot. 

· GIS-applicaties (Geografische Informatiesystemen) worden belangrijk. Ook bij de 
overdracht van tekeningen en bestanden. Bij Rijkswaterstaat en bij de ontgronders 
wordt met GIS gewerkt. Het is belangrijk om up to date te blijven. 

· Onderzoek naar de werking van de Waterschappen en het Zuiveringschap. Er wordt 
een onderzoek verricht naar de werking van de waterschappen Roer en Overmaas en 
Peel en Maasvallei en het Zuiveringschap in Limburg. Op dit moment zijn dit drie 
afzonderlijke organisaties. De Waterschappen houden zich bezig met de waterkwantiteit 
en het Zuiveringschap met de waterkwaliteit. Uit het onderzoek kunnen drie oplossings
richtingen komen: 1. Integratie van Waterschappen en het Zuiveringschap tot één 
organisatie; 2. Zuiveringschap verdelen over en samenvoegen bij de twee Waterschap
pen, dus twee organisaties; 3. Huidige situatie blijft behouden, dus drie organisaties. 
Deze laatst mogelijkheid wordt als minst waarschijnlijk gezien. 

· RWS denkt erover om bestekschrijven uit te gaan besteden. Ook willen ze meer 
gebruik gaan maken van perspectieven om mensen te laten zien hoe een plan er 
uiteindelijk uit zal gaan zien. 

· Lopende projecten van Aqua Terra NV (een vaste opdrachtgever) lopen af. Er komt 
wel weer nieuw werk, maar TLP moet nog afwachten of ze daarvoor in aanmerking 
komen. Aqua Terra heeft relaties met Groenplanning. 
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· Fusies en overnames bij concurrerende bureaus. Cultuurmaatschappijen groeien uit 
door fusies en overnames van bureaus uit de hele wereld. Hun strategie bij deze groei is 
het overnemen van lokale bureaus, waarschijnlijk voor de bekendheid van die bureau 
met het gebied en de lokale politiek. Zij worden dus steeds groter en kapitaalkrachtiger. 
Ook het Brabantse, breed georiënteerde bureau Croonen en het Noord-Limburgse, 
specialistische bureau Thijsen zijn in de beginfase van een langdurig samenwerkingsver
band. Cultuurmaatschappijen kenmerken zich tevens door te gaan decentraliseren. Ze 
hebben een aantal vestigingen geopend in de verschillende windrichtingen van het land 
en trekken dan ook personeel uit die regio aan. Een voordeel hiervan is dat ze beter op 
de hoogte zijn van de regio. 

· Privatisering van rijksoverheidsdiensten. Dienst LBL van het ministerie van LNV en 
Stad Amsterdam zijn zich op de particuliere markt gaan begeven. 

· Monitoring: veldcartering en inventarisatie voor SBB. TLP heeft hier de kennis voor, 
maar zou zich meer kunnen profileren op dit gebied. 
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5. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 

5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen de stappen worden beschreven die geleid hebben tot de totstand
koming van de strategische keuze van Taken Landschapsplanning. De gegevens uit de 
voorgaande hoofdstukken zullen als bouwstenen dienen. 

5.2. Ontwikkeling van het strategisch management 

5.2. 1. Strategisch denken 
Het woord strategie komt van oudsher uit het Grieks. Het Griekse werkwoord strategoo 
betekent het plannen van de vernietiging van je vijanden door middel van een effectief 
gebruik van je middelen [12]. Pas later is het begrip gekoppeld aan het ondernemen. 
Tot voor de Tweede Wereldoorlog werden strategieën zelden expliciet gemaakt in 
organisaties. De ondernemer had een bepaalde visie over de toekomst van het bedrijf. 
Hij leidde op basis van intuïtie en traditie, door gebrek aan een methode voor strategi
sche beleidsvorming. 
Vroeger lag de nadruk op de marktaantrekkelijkheid. Later is het inzicht ontstaan dat in 
een aantrekkelijke markt met veel concurrenten die de business beter verstaan, geen 
goede resultaten worden behaald. De nadruk is daardoor op de concurrentiekracht 
komen te liggen. 

5.2.2. Systemen voor strategische beleidsvorming 
Een andere manier om naar de ontwikkeling van het strategisch denken te kijken is via 
een beschrijving van de systemen voor de strategische beleidsvorming [12](zie figuur 4). 

" Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Financiële Lange-termijn Extren Strategisch 
planning planning georiënteerde management 

O> 
planning 

c 
c 
c Planning door c~ 

(tl c.. de gehele 
> Q) organisatie ~...c 
Q) (.) 
~VJ >·- Analyse van Koppeling ·- O> 
- Q) o_ concuurenten strategische Q) (tl - ..... Meerjaren en markt en operationele Wu; 

budget plannen 
Evaluatie van 

Jaarlijks Planning van strategische Meer nadruk op 
budget de groei alternatieven implementatie 

Haal het budget Voorspel de toekomst Denk strategisch 'Make it happen' 

WAARDESYSTEEM 

Figuur 4. De effectiviteit van strategische planning in vier fasen {121 
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In fase 1 wordt de formele planning gereduceerd tot een jaarlijks budgetteringsproces. 
De strategie is zelden geformaliseerd en berust voornamelijk bij de ondernemer zelf. 
In fase 2 wordt door de toegenomen complexiteit een expliciete strategie vereist. Het 
accent verschuift naar een lange termijnboekhouding en de planning is voorspellingsge
oriënteerd. De werkelijkheid wordt gevangen in ingewikkelde modellen, maar omge
vingsveranderingen worden nog steeds niet gesignaleerd. 
In fase 3 proberen de strategische planners de basiskrachten van de markt beter te 
begrijpen. Er wordt gekeken naar de eigen produkten en naar die van de concurrenten. 
Het concept van de produkt/markt-combinaties ontstaat. Het verschil met fase 2 is dat 
er meerdere alternatieve strategieën worden gegenereerd en dat het management actief 
deelneemt in het planningsproces. 
Fase 4 combineert strategische planning met strategisch management. Het plannings
proces gaat dwars door de organisatiegrenzen heen. Het stimuleert het denken van 
managers om concurrentiekracht te benadrukken, zich te richten op thema's en te 
onderhandelen over doelstellingen. Het versterkt de betrokkenheid van iedereen binnen 
de organisatie en is gericht op open communicatie. 

5.2.3. Strategie in het midden- en kleinbedrijf 
Een strategie geeft aan in welke richting het bedrijf zich wil ontwikkelen en in welk 
tempo dat zal gebeuren op het gebied van markt, produkt, technologie en ook organisa
tiestructuur en -cultuur. Tevens geeft het aan op welke manier deze ontwikkeling moet 
worden uitgevoerd. 
Het blijkt bijzonder lastig een draaiboek voor een onderneming te schrijven. De gestelde 
doelstellingen hebben vaak betrekking op continuïteit en winst maken, maar geven geen 
richting aan een bedrijf en geen invulling hoe ze die winst en continuïteit willen behalen. 
Het wordt een stuk duidelijker als uit een aantal concrete alternatieven gekozen kan 
worden. Toch blijft het moeilijk, omdat niet alle alternatieven vooraf kunnen worden 
overzien en omdat ze gebaseerd zijn op niet complete en niet erg "harde" gegevens. 

Voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) lijkt het praktischer zich voor te bereiden door 
een continu en liefst niet te formeel afstemmingsproces om de neuzen dezelfde kant op 
te krijgen. Hierbij is het communicatieproces belangrijk (12]. 

TLP bevindt zich op dit moment in fase 1 van het strategische planningsproces in figuur 
4 op de vorige pagina. Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld en de strategie is niet 
expliciet gemaakt. De omzet per jaar wordt geraamd op basis van de geraamde kosten 
en de gegevens van de vorige jaren. Hoe deze omzet denkt te worden behaald, wordt 
niet duidelijk gemaakt. 
Het streven is nu om het planningsproces van TLP in fase 3 te brengen, waarbij op basis 
van een jaarlijkse analyse van het bedrijf, de markt en de concurrenten, de gaande 
strategie getoetst kan worden of een nieuwe richting gekozen kan worden uit een aantal 
alternatieve strategieën. 

5.3. Kader voor de strategie 

De gekozen strategie van een onderneming moet passen binnen de m1ss1e, v1s1e en 
doelen (zie figuur 2, pagina 10). Mocht het niet zo zijn, dan is een heroverweging van de 
missie, visie en doelen nodig. 

5.3.1. Organisatiedoelen 
De organisatiedoelen van TLP zijn in het kader van de ISO-certificering opgesteld en 
worden als gegeven aangenomen. Ze luiden: 
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· het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van woon- en leefmilieu door plannen en 
adviezen op het gebied van de landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning, milieu en 
water; 
· het instandhouden van arbeidsplaatsen op deze vakgebieden; 
· het maken van winst als noodzakelijk middel om de continuïteit van de onderneming 
veilig te stellen en als vergoeding voor eigen vermogen en lopend risico. 

5.3.2. Missie 
Een missie geeft aan wat de leden van een organisatie voor elkaar en voor de samenle
ving willen betekenen. Het expliciteert voor de organisatie haar reden van bestaan en 
toekomstperspectief en is gebaseerd op de gedeelde waarden en normen van haar 
medewerkers [bron: M.C.D.P. Weggeman, College Strategische Beleidsvorming, 
Vakgroep Organisatiekunde, Faculteit Technische Bedrijfskunde, TUE, februari 1996]2

• 

Als missie werd door de meerderheid van de geïnterviewden in de oriënterende fase aan 
het begin van het onderzoek gezegd, dat: 

TLP wil bouwen en een bijdrage leveren aan een betere leefomgeving voor mens en 
natuur. 

Deze missie is niet expliciet en wordt niet door iedereen gedragen. 

5.3.3. Visie 
De visie van een bedrijf geeft aan waar een bedrijf op de lange termijn heen wil, een niet 
kwantificeerbaar doel [bron: M.C.D.P. Weggeman, College Strategische Beleidsvorming, 
Vakgroep Organisatiekunde, Faculteit Technische Bedrijfskunde, TUE, februari 1996]. 
De visie die door een aantal geïnterviewden tijdens de oriënterende interviews naar 
boven kwam, is: 
· TLP in Roermond in deze samenstelling en omvang behouden; 
· eventuele groei bij de vestiging in Arnhem plaats laten vinden; 
· stedenbouwkundige kennis aantrekken, in welke vorm is niet bekend; 
· meer de rol van een trekkersbureau aannemen, in plaats van een volgbureau; 
·zelfstandig blijven, niet opgaan in een cultuurmaatschappij. 

5.3.4. Doelstellingen 
Doelen geven aan wat een organisatie op kortere termijn wil bereiken en zijn wel 
kwantificeerbaar. 
Voorbeelden van doelstellingen voor een onderneming kan zijn: 
· X% groei van de omzet in jaar Y in vergelijking met jaar Y-1, eventueel gespecificeerd 
naar produkt- of marktgroepen, 
· f X,- omzet per medewerkers in jaar Y; 
· R% rendement op het eigen vermogen in jaar Y; 
· K% kostenvermindering in jaar Yin vergelijking met jaar Y-1, enz. 

Voor het bureau in Roermond worden geen doelstellingen opgesteld. Er wordt jaarlijks 
een omzet, de kosten en de winst begroot. 
Voor de vestiging in Arnhem is wel een aantal doelstellingen vastgezet betreffende het 
personeelsbestand en de acquisitie-omzet voor de komende 10 jaar in overleg met de 

2 Hier is van de definitie van Wissema afgestapt, omdat hij de visie en doelen als onderdeel van de missie ziet en 

deze doorwerkt tot operationele plannen. Weggeman ziet de missie, visie en doelen als drie te onderscheiden aspecten 
die elk verder ingaan op detailniveau. 
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regiomanager. Na 2 jaar worden de gestelde doelstellingen geëvalueerd en wordt er een 
go/no go beslissing genomen en bepaald hoe verder wordt gegaan. 

5.4. Issues en alternatieve strategieën 

In deze paragraaf worden de sterke en zwakke punten van TLP gegeven en de kansen 
en bedreigingen uit de omgeving die uit het onderzoek blijken. Hieruit worden de issues 
herleid, waarvoor alternatieve strategieën zijn ontwikkeld. 

5.4.1. Sterke en zwakke punten 
Sterke punten van TLP, waarmee ze zich kunnen onderscheiden van andere bureaus 
komen uit de interne en externe analyse en zijn: 
· sterke visie en een goede landschappelijke inpassing van de plannen; 
· kennis over het lokale en regionale gebied en met lokale en regionale bestuursleden en 

ambtenaren; 
· multidisciplinaire aanpak op de vakgebieden ecologie en hydrologie, landschaps

architectuur en ontwerp, planologie en civiel- en cultuurtechniek; 
· gedegen en behouden, risicomijdend en kwalitatief goed werk; 
· relatief kleine en kortlopende projecten, waaraan niet te veel projectmedewerkers en 

afdelingen werken. 

Zwakke punten van TLP, waarop verbetering gewenst is komen uit de interne en 
externe analyse en zijn: 
·efficiency van de projectorganisatie en -registratie: interne planning en budgettering, 

terugkoppeling naar de opdrachtgever en evaluatie en registratie niet consistent; 
· het communicatieproces en het niveau van de juridische invulling bij bestemmings-

plannen; 
· communicatie en presentatie in brede zin; 
· geen stedenbouwkundige kennis in huis; 
· moeilijk in discussies door gedrevenheid. 

5.4.2. Kansen en bedreigingen 
Ontwikkelingen uit de omgeving die een kans kunnen vormen voor TLP komen uit de 
externe oriëntatie en de externe analyse en zijn: 
· project Maaswerken; 
· verschuiving bij bestemmingsplannen: nadruk op handhaving; 
·landelijk gebied: verbrede plattelandsontwikkeling; 
· stedenbouw: vervaging stad/land; 
·GIS-applicaties; 
·bestekschrijven en perspectieven voor RWS; 
· monitoring voor SBB; 
·alliantie aangaan met een concurrerend bureau. 

Ontwikkelingen uit de omgeving die een bedreiging vormen voor TLP komen uit de 
externe oriëntatie en de externe analyse en zijn: 
· herindeling gemeentes, waardoor ambtenarenapparaten groeien; 
· communicatieproces (bij bestemmingsplannen) wordt steeds belangrijker; 
· groter en complexer worden van projecten; 
· afbouwen zand- en grindlocaties; 
· werk van Aqua Terra (vaste opdrachtgever) loopt af; 
· onderzoek naar werking Waterschappen en Zuiveringschap; 
· RWS is aan het groeien, waardoor de dreiging ontstaat dat ze minder werk uitbeste-
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den; 
· overnames en allianties bij concurrenten, decentralisatie van cultuurmaatschappijen; 
• privatisering overheidsdiensten. 

5.4.3. Problemen, uitdagingen en alternatieve strategieën 
Een issue is een probleem ofwel een uitdaging en komt voort uit de combinatie van de 
belangrijkste ontwikkelingen uit de omgeving, de sterkten en de zwaktes van de 
onderneming en de visie van de ondernemer. In bijlage 14 op pagina 52 staan deze 
gegevens tegen elkaar uitgezet, is aangegeven wat de issues zijn en hoe deze zijn 
afgeleid. 

Een belangrijke dreiging voor TLP die uit de analyse naar voren komt is het aflopen van 
vaste opdrachtgevers. De bedreigingen uit de omgeving zijn het aflopend werk van Aqua 
Terra en het afbouwen zand- en grindlocaties in Limburg op de lange termijn. Daarnaast 
is er een aantal kansen naar boven gekomen, waarvoor geen omvangrijke investeringen 
gedaan hoeven te worden, om die te kunnen benutten. Daarom is er gezocht naar een 
kader waarin TLP de groei en uitbreidingsmogelijkheden onder kan brengen. 
De vraag die hierdoor naar boven kwam, luidt: 

Hoe kan TLP het aflopend werk van de vaste opdrachtgevers opvangen en 
optimaal gebruik maken van de genoemde kansen? 

TLP moet op zoek gaan naar manieren om de toekomstige afname van werk van de 
vaste opdrachtgevers op te vangen. Algemene alternatieve strategieën bij uitbreiding 
[ 1J, zijn (zie figuur 5): 

-1 niets doen; 
-2 uitbreiden van het netwerk/opdrachtgeversbestand; 
-3 uitbreiden van het diensten/produktenpakket; 
-4 consolideren bestaande diensten en netwerk; 
-5 diversificeren. 

PRODUKT 

bestaand nieuw 

penetratie produktontwikkeling bestaand 
(alternatief 4) (alternatief 3) 

MARKT 

marktontwikkeling diversificatie 
(alternatief 2) (alternatief 5) nieuw 

Figuur 5. Algemene strategieën bij uitbreiding [11 

ad 1. Niets doen: Raming bij ongewijzigd beleid. 
Zoals uit de interne analyse blijkt is het saldo (omzet minus PROJAS) van de "losse" 
opdrachtgever negatief. Dat wil dus zeggen dat de opdrachten van de vaste opdrachtge-
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vers, het verlies op de "losse" opdrachtgevers compenseren en een belangrijk aandeel in 
de winst hebben. Bij een afname van het aantal opdrachten van vaste opdrachtgevers 
komt de continuïteit van het bureau in gevaar. 

ad 2. Uitbreiden van het bestaande netwerk/opdrachtgeversbestand 
Dit houdt in dat met het huidige dienstenpakket het bestaande netwerk uitgebreid 
wordt. Dit kan zowel binnen de regio waar TLP nu in opereert, maar ook daarbuiten. Een 
mogelijkheid hiervan is dat de nadruk voor uitbreiding van het netwerk in het gebied 
tussen Arnhem en Roermond te leggen, om logistieke voordelen te behalen. 
Voorbeelden van de manieren waarop deze uitbreiding plaats kan vinden, zijn: 
- door nadruk te leggen en zich te onderscheiden op het gebied van prijs en/of kwaliteit 
of zich te richten op een bepaald marktsegment [1 J; 
- door middel van PR-campagnes (veel publiceren, adverteren en acquireren) zichzelf 
profileren bij nieuwe potentiële opdrachtgevers; 
- een duurzame samenwerking met een ander soortgelijk bureau, dat eventueel in een 
andere regio opereert. 

ad 3. Uitbreiden van het diensten/produktenpakket 
Dit houdt in dat het bestaande diensten- en produktenpakket uitgebreid wordt in het 
bestaande netwerk. De manieren waardoor het aantal disciplines of het produktenpakket 
uitgebreid kan worden of waardoor meer diepgang of specialisatie ontstaat, zijn: 
- interne medewerker opleiden; 
- in dienst nemen van een nieuwe discipline (bijvoorbeeld stedenbouw); 
- alliantie met een breder bureau of een bureau met een andere specialisatie; 
- nieuwe toepassing of vernieuwing van een bestaand produkt of en nieuw pro-
dukt/dienst ontwikkelen (bijvoorbeeld monitoring en GIS-applicaties en het vernieuwen 
van het proces bij bestemmingsplannen). 

ad 4. Consolideren bestaande diensten en netwerk 
Dit houdt in dat met de bestaande diensten een hoger marktaandeel of grotere marges 
bij de verschillende opdrachtgevers wordt behaald, waardoor de positie wordt verbeterd. 
Dit kan onder ander door middel van: 
- bestaande diensten (b.v. civiel en cultuurtechnisch werk) bij bestaande netwerken (b.v. 
een gemeente waarvoor het bestemmingsplan is gemaakt) te introduceren; 
- de kwaliteit van de bestaande diensten verbeteren of de prijs en dus kosten van de 
bestaande diensten verlagen [1 ]. 

ad 5. Diversificeren 
Met een nieuwe dienst of produkt een nieuwe markt opgaan. De dienst of de markt kan 
wel enige relatie hebben met het bestaande. 

Uitbreiding en groei van een onderneming kan op basis van een combinatie van de 
hierboven genoemde alternatieve strategieën. De keuze(s) van deze alternatieven en de 
invulling daarvan worden beïnvloed en in zekere mate ook bepaald door de issues 
(problemen en uitdagingen) en de kansen en bedreigingen die uit de interne en externe 
analyse komen. Hieronder zullen de uitdagingen en problemen voor TLP worden 
vermeld, die uit de combinatie van de sterkten en zwakten van het bureau en de kansen 
en bedreigingen uit de omgeving, zijn afgeleid. Daaronder staat gegeven voor welke 
algemene strategie voor uitbreiding het issue een probleem of een uitdaging is. De wijze 
waarop de issues zijn afgeleid en de issue-matrix die hierbij hoort, staan in bijlage 14, 
pagina 52. 
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5.4.4. Uitdagingen 
De uitdagingen die uit de interne en externe analyse naar boven komt, zijn: 
· 1. stedenbouw; 
· 2. bestemmingsplannen. 
Deze issues zullen hieronder worden toegelicht. 

1. Stedenbouw 
Uitdaging voor uitbreiding dienstenpakket 
Aan het begin van het onderzoek heeft de vraag zich al opgeworpen of dat TLP steden
bouwkundige kennis in huis zou moeten nemen. Uit de analyse blijkt dat het een zwakte 
van TLP is dat men geen stedenbouwkundige kennis in huis heeft. Als hier de kans uit 
de omgeving tegenover wordt gezet dat vervaging stad/land en stadslandschappen 
steeds belangrijker worden, ontstaat de vraag: 

Hoe kan TLP inspelen op de vervaging stad/land in het oog houdend de gestelde 
visie, missie en doelen? 

De alternatieven hiervoor zijn: -1 niet op inspelen; 
-2 interne medewerker opleiden; 
-3 stedenbouwkundige aannemen; 
-4 duurzame samenwerking met stedenbouwkundig bu-
reau. 

ad 1 niet op inspelen 
Een alternatief is om niet op deze ontwikkeling in te spelen. Hierdoor maakt TLP geen 
kans op stedenbouwkundige plannen en de uitvoeringsplannen die hiervan het vervolg 
zijn. Uit de enquête van de NVTL (zie bijlage 6, pagina 11) blijkt dat 50% van de totale 
omzet van de NVTL-bureaus (is 70 miljoen gulden) gegenereerd wordt door steden
bouwkundige plannen en door (her)inrichtingsplannen van stedelijk gebied. 

ad 2. interne medewerker opleiden 
Een ander alternatief is om een interne medewerker op te leiden tot stedenbouwkundige. 
Een voordeel hiervan is dat het personeelsbestand niet uitgebreid wordt en dat er een 
integraal geheel in de multidisciplinaire aanpak blijft bestaan (uitgroeien in plaats van 
aanplakken). Ook kan de opgeleide stedenbouwer bij gebrek aan werk op het steden
bouwkundige gebied, zijn/haar eigen werk doen. Een nadeel is dat tijdens de lengte van 
de opleiding, niet van deze kans geprofiteerd kan worden en dat de medewerker geen 
netwerk op stedenbouwkundig gebied heeft en geen referenties naar geleverd werk kan 
tonen. 

ad 3. stedenbouwkundige aannemen 
Een volgend alternatief is het aannemen van een stedenbouwkundige. Een voordeel 
hiervan is dat de kennis meteen beschikbaar is, maar het nadeel is dat de omvang van 
het bureau wordt vergroot en de samenstelling veranderd. Daarbij kan de kans ontstaan 
dat de stedenbouwkundige een solitair eiland in de organisatie wordt en niet past in de 
multidisciplinaire aanpak. Ook moeten de kosten voor een nieuwe medewerker terugver
diend worden. Er moet dus voldoende werk voor deze persoon zijn. 
De keuzes die ontstaan zijn: ·part-time vs full-time vs free lance 

· geroutineerd vs niet-geroutineerd 
· Roermond vs Arnhem 

Omdat er in het begin niet voldoende werk voor een full-timer zal zijn, kan er voor een 
andere optie gekozen worden. Een mogelijkheid is een free lancer, die op afroep 
inspringt bij stedenbouwkundig gerichte plannen. Een nadeel hiervan is dat hier het 
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gevaar van een solitair persoon in de organisatie dreigt en dat het werk van deze 
persoon niet binnen het geheel past. 
Hiernaast kan de keuze gemaakt worden voor een pas afgestudeerde of een ervaren 
stedenbouwkundige. Het voordeel van en pas afgestudeerde is dat deze relatief goed
koop en nog te vormen is. Een nadeel is dat deze niet-geroutineerde geen netwerk heeft 
en geen referenties kan tonen naar geleverd werk. Een andere keuze die gemaakt moet 
worden als voor dit alternatief wordt gekozen is of de stedenbouwkundige in de 
vestiging in Roermond of in Arnhem te werk wordt gesteld. Bij plaatsing in Arnhem blijft 
de omvang en samenstelling van Roermond gelijk en de vestiging in Arnhem groeit wat 
betreft de omvang en het kennisniveau. 

ad 4. duurzame samenwerking met stedenbouwkundig bureau 
Het aangaan van een duurzame samenwerking met een stedenbouwkundig bureau heeft 
als voordeel dat de omvang en samenstelling van TLP niet verandert en dat netwerken 
gekoppeld kunnen worden en er referenties naar bestaande werken voor handen zijn. 
Een nadeel is dat een gedeelte van de eigen kennis en know how wordt prijsgegeven 
aan een concurrerend bureau. De keuze die ontstaan zijn een samenwerkingsverband 
met een: · eenmansbureau vs 

· stedenbouwkundig bureau vs 
·breder bureau. 

Een voordeel van een breder bureau is dat eventuele andere zwakke punten, zoals het 
niveau van de juridische kennis en de projectregistratie, op deze manier verbeterd 
zouden kunnen worden. Een nadeel van een groter en breder bureau is dat de onafhan
kelijkheid in gevaar zou kunnen komen. 

2. Bestemmingsplannen 
Uitdaging voor uitbreiden dienstenpakket/consolideren bestaande dienst 
Een zwakten van de bestemmingsplannen van TLP zijn: de communicatie en de pre
sentatie van het plan missen swing en de juridische invulling is niet op het gewenste 
academisch niveau. Een kans om de bestemmingsplannen op te vijzelen ontstaat 
doordat de nadruk van actualisering op handhaving van bestemmingsplannen komt te 
liggen. Hiervoor komen subsidies vrij, waardoor de handhaving voor gemeentes 
aantrekkelijk wordt. Daarnaast blijkt dat de presentatie en het plan van aanpak belangrij
ker is dan de prijs van de offerte. De kans dat TLP afgewezen wordt voor een bestem
mingsplan door een te hoge prijs of dat men verlies draait, omdat men te laag heeft 
ingeschreven, wordt hierdoor verkleind. Een bedreiging voor de bestemmingsplannen is 
dat de nadruk komt te liggen op het creëren van draagvlak bij de betrokkenen en op 
communicatie en presentatie. Dit is een zwak punt van TLP waarop verbetering gewenst 
is. 
De vraag die uit het bovenstaande naar boven komt, is: 

Hoe kan TLP inspelen op de verschuiving bij bestemmingsplannen en de zwakke 
punten bijschaven? 

De alternatieve strategieën hiervoor zijn: -1 niets doen; 
-2 bestemmingsplannen uit het pakket 
stoten; 
-3 inspelen op verschuiving; 
-4 bijschaven zwakten in bestemmings-
plannen. 

ad 1. niets doen 
Zoals uit de interne en externe analyse blijkt, zijn gemeenten de grootste opdrachtge-

De ontwikkeling van een Strategisch Beleidsplan pagina 40 



Taken Landschapsplanning bv 

vers. Een belangrijk werk dat door gemeentes wordt uitbesteed zijn bestemmingsplan
nen. Bestemmingsplannen moeten om de tien jaar worden herzien en de totstandkoming 
is van lange duur. Hierdoor vormen ze dus een relatief constant werk en zorgen ze voor 
werkvoorraad in een bureau. Ook kan er van een gemeente spin off verwacht worden 
als de contacten eenmaal zijn gelegd. Door niets te doen zou TLP zich door het belangrij
ker worden van communicatie en presentatie zich buiten spel kunnen werken en een 
belangrijke bron van inkomsten en netwerken verliezen. 

ad 2. bestemmingsplannen uit het pakket stoten 
Uit de interne analyse blijkt dat bestemmingsplannen over het algemeen verliesgevend 
zijn. Een voordeel van het uitstoten van bestemmingsplannen zou zijn dat dit verlies niet 
meer geleden wordt. Nadelen van het uitstoten van bestemmingsplannen zijn dat er 
ander werk voor in de plaats moet komen om de medewerkers aan het werk te houden 
en om de misgelopen omzet op te vangen, het mislopen van vervolgopdrachten (spin 
off), het in gevaar komen van de continuïteit van het bureau en dat bestaande kennis 
niet wordt gebruikt. 

ad 3. inspelen op de verschuiving 
De actualisering van bestemmingsplannen is bijna aan zijn eind gekomen. Er vindt nu 
een verschuiving plaats van actualisering naar handhaving . Externe bureaus zouden niet 
alleen bij de planvorming betrokken kunnen worden, maar ook bij de uitvoer van 
projecten die uit het bestemmingsplan komen en bij de handhaving. De subsidies voor 
de actualisering van bestemmingsplannen zijn op en de plannen liggen nu klaar. Vaak 
hebben gemeentes niet de capaciteit om de hieruit volgende projecten uit te voeren. 
Daarom zouden adviesbureaus een totaalpakket aan moeten bieden; een onderhouds
contract, waarin ook de handhaving zit onder gebracht. Voor de handhaving worden 
subsidies vrijgemaakt uit de milieupot. TLP zou op de handhaving in kunnen spelen door 
deze sudsidiestromen uit te pluizen en de gemeentes op de hoogte te stellen van deze 
·geldstroom, om zo de gemeentes te kunnen prikkelen voor het aantrekken van een 
bureau voor de uitvoering . 

ad 4. bijschaven zwakten in bestemmingsplannen 
Het maken van een bestemmingsplan wordt door gemeenten vaak gezien als een 
noodzakelijk kwaad, dat geld en tijd kost. Een nieuwe trend in het opstellen van een 
bestemmingsplan is dat concurrerende bureaus een klankbordgroep oprichten, waarin 
alle betrokkenen deel hebben en hun zegje kunnen doen. Presentaties van plannen door 
concurrenten hebben meer swing en zijn een doorslaggevende factor geworden bij het 
uitbesteden van een bestemmingsplan. TLP zou meer aandacht aan de communicatie en 
presentatie kunnen besteden, door een aantal sleutelfiguren in de organisatie een cursus 
te laten volgen en door het communicatieproces als expliciet onderdeel in het plan van 
aanpak van een bestemmingsplan op te nemen. 
Een ander zwak punt van de bestemmingsplannen dat uit de analyse naar boven kwam, 
is het niveau van de juridische invulling van de bestemmingsplannen. De opdrachtgevers 
wensen een jurist op academisch niveau. Hiervoor zou TLP een jurist aan kunnen 
nemen, maar vermoedelijk is voor een full time jurist te weinig werk. Een andere 
mogelijkheid is dat TLP een medewerker op zou kunnen leiden tot meester in de rechten. 
Een nadeel hiervan is dat het enige tijd duurt voordat het gewenste niveau bereikt is. 
Voordelen hiervan zijn dat de kennis in huis komt en de omvang niet verandert. Het 
aangaan van een alliantie met een bureau dat zich meer gespecialiseerd heeft op 
bestemmingsplannen is zoals eerder gezegd een andere mogelijkheid. De voor- en 
nadelen hiervan staan in het kopje "stedenbouw" vermeld. 
Een vierde mogelijkheid is een jurist op afroepbasis bij de projecten betrekken . Dit is in 
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het verleden al eens eerder gedaan. Een nadeel hiervan is dat bij vragen van de op
drachtgever niet direct beantwoord kunnen worden. 

5.4.5. Problemen 
De problemen die uit de interne en externe analyse naar boven komen, liggen op het 
gebied van de: 
· 1 . projectorganisatie; 
· 2. communicatie en presentatie. 
Dit zijn geen directe bedreigingen, maar zijn wel belangrijk voor het bureau als geheel. 
De genoemde punten komen tijdens het onderzoek verschillende keren onder verschillen
de noemers terug. Wil TLP optimaal van de uitdagingen "stedenbouw en bestemmings
plannen" en de kansen profiteren, zal intern de structuur op orde moeten worden 
gebracht. 

1 . Projectorganisatie 
Probleem voor uitbreiden netwerk/consolideren bestaand netwerk 
Zwakke punten die tijdens de analyse naar boven zijn gekomen zijn: de planning, de in
terne budgettering en de terugkoppeling. 
Met de term projectorganisatie wordt bedoeld de planning van projecten, personeel, 
budget en middelen en de terugkoppeling van deze planning. Opmerkingen van op
drachtgevers waren dat er vaak meer gedaan wordt dan gevraagd. Dit komt vooral naar 
boven bij de vaste opdrachtgevers die per uur betalen en niet op basis van een afkoop
som. Ook worden levertijden nogal eens overtreden. Een slechte interne budgettering 
blijkt uit het negatieve saldo (budget minus PROJAS-stand) van de projecten die op 
basis van afkoopsommen worden afgerekend en de meerwerkaanvragen. Ook merkten 
opdrachtgevers op dat ze soms merken dat intern zaken niet goed worden terugge
koppeld met andere projectmedewerkers en dat het bureau de plannen en de planning 
niet goed terugkoppelen naar de opdrachtgever. Hierdoor ontstaan er extra overlegsitua
ties. Uit het bovenstaande wordt begrijpelijk dat kortlopende projecten waar relatief 
weinig medewerkers aan werken, bij TLP beter lopen dan grote projecten. 
Ook hier geldt weer dat het groter en complexer worden van projecten een bedreiging 
is . Het belang van een goede planning en terugkoppeling wordt nogmaals onderstreept 
doordat het één van de tien Kritische Succesfactoren [ 11 J (bijlage 8, pagina 13) is. De 
vraag die hierdoor naar boven komt is: 

Hoe kan TLP haar projectorganisatie verbeteren en daardoor een zwakte elimine
ren? 

De oplossingsrichtingen : -1 niets doen; 
-2 projectorganisatie aanpassen door het opstellen en te-
rugkoppelen van een projectplan . 

ad 1. niets doen 
Niets doen aan de projectorganisatie vormt niet een direct gevaar voor het bureau, maar 
wel voor de langere termijn . 

ad 2. projectorganisatie aanpassen door het opstellen en terugkoppelen van een project
plan 
Een projectplan wordt voor de aanvang van een project opgesteld door de projectleider 
en wordt teruggekoppeld aan de projectmedewerkers . De belangrijkste onderdelen van 
zo'n projectplan zijn de doelen van het project en de te onderscheiden werkzaamheden 
in de tijd gefaseerd met daarachter de benodigde middelen en inzet van personeel. Ook 
de communicatie en overlegpunten/momenten kunnen hierin worden vastgelegd. 
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Een projectplan kan een groot aantal problemen die bij TLP zijn geconstateerd worden 
ondervangen. Op dit plan kan de planning en de interne budgettering worden afgestemd. 
Aan projectmedewerkers kan worden duidelijk gemaakt waarom voor een bepaald 
project laag ingeschreven is en wat dat betekent voor het geplande aantal uren dat een 
medewerker aan dat project mag besteden. Ook kunnen de interne overlegmomenten 
met behulp van mijlpalen worden vastgelegd en worden gestructureerd, zodat de 
medewerkers efficiënter worden ingezet en worden niet geplande overlegsituaties zoveel 
mogelijk geëlimineerd. 
Door te budgetteren wil dat niet zeggen dat de omzet stijgt. Als een medewerker maar 
een x aantal uren aan een project mag werken, maar daarna niets meer te doen heeft, 
zal hij of zij de resterende tijd ook aan dat project besteden. Wel kan het aantal niet
declarabele uren dalen te budgetteren. Maar er moet voldoende werk op voorraad zijn. 
Dat is een zaak van de acquisitie. Bij het volgende probleem (Communicatie en presenta
tie) zal de terugkoppeling ook aan de orde komen. 

2. Communicatie en presentatie 
Probleem voor uitbreiden netwerk/consolideren bestaand netwerk 
Een zwakte van TLP is de communicatie en presentatie in de brede zin. Met communica
tie en presentatie wordt zowel bedoeld het communiceren intern tussen projectmede
werkers als het communiceren met opdrachtgevers en met de markt. Presentatie houdt 
in het presenteren van het bedrijf naar buiten toe en het presenteren van plannen en 
offertes zowel als het persoonlijk optreden. De communicatie is niet alleen bij bestem
mingsplannen een zwak punt, maar ook in het algemeen laat de communicatie en de 
terugkoppeling naar de opdrachtgevers te wensen over. Het belang van communicatie 
en terugkoppeling wordt onderstreept doordat "Advies vragen an de klant" en "Commu
nicatie" twee van de tien Kritische Succesfactoren [11 l (bijlage 8, pagina 13) zijn. Er 
wordt relatief weinig gepubliceerd en geadverteerd in de vakbladen, terwijl dat door 
opdrachtgevers als belangrijk wordt gezien. Een aantal opdrachtgevers heeft nog nooit 
een bureaupresentatie gezien en zijn niet op de hoogte van wat TLP in huis heeft aan 
kennis en mogelijkheden . Ook presentaties van visies en plannen in het algemeen 
variëren, hebben geen swing en zijn zeer persoonsgebonden. 
De vraag die hierbij ontstaat, luidt: 

Hoe kan TLP beter communiceren met de markt? 

De oplossingsrichtingen die hiervoor ontwikkeld zijn luiden: 
-1 niets doen; 
-2 communicatieplan opstellen. 

ad 1. niets doen 
De communicatie en presentatie vormt niet een directe bedreiging, maar vormt wederom 
een probleem voor de lange termijn. 

ad 2. communicatieplan opstellen 
De oplossingsrichtingen die in het kader van communicatie- en presentatieverbeteringen 
kunnen worden aangebracht, kunnen betrekking hebben op de volgende onderwerpen: 
Interne terugkoppeling: de wijze waarop projectinformatie wordt teruggekoppeld aan de 
betrokken projectmedewerkers. Deze projectinformatie bestaat onder andere uit de 
opdrachtformulering, de uit de voeren werkzaamheden, de planning (tijd, geld en 
personeel), de restricties (bijvoorbeeld een laag budget), de projectvoortgang en 
eventuele wijzigingen. 
De wijze van terugkoppeling kan worden vastgelegd in het plan van aanpak dat volgens 
ISO aan het begin van een project zou moeten worden opgesteld en welke overeenkomt 
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met het in het kopje "Projectorganisatie" voorgestelde projectplan. Een voorbeeld 
hiervan kan zijn dat op bepaalde momenten overleg wordt gepleegd of dat op bepaalde 
momenten een intern schrijven wordt verzonden aan de betrokken projectmedewerkers 
waarop de projectinformatie staat vermeld. De momenten waarop die informatie zou 
moeten worden verspreid kunnen zijn aan het begin van het project, na het bereiken van 
vastgelegde mijlpalen of data of na wijzigingen die zich hebben voorgedaan. 
Externe terugkoppeling: de wijze waarop de projectinformatie wordt teruggekoppeld aan 
de opdrachtgever. Deze projectinformatie bestaat onder andere uit de opdrachtfor
mulering, de uit de voeren werkzaamheden, de planning (tijd) en eventuele wijzigingen. 
De wijze van terugkoppelen zou op dezelfde manier kunnen gebeuren als hierboven 
vermeld. Als toevoeging zouden projecten tussentijds en na afloop geëvalueerd kunnen 
worden. Dit kan middels een kort gesprekje met de opdrachtgevers over het verloop van 
het project. 
PR-activiteiten: zijn alle activiteiten die gericht zijn op het verbeteren, vasthouden of 
beschermen van het imago van een bedrijf of een produkt !bron: Marketing Manage
ment, P. Kotler, 1991). Het zijn dus alle activiteiten die naar buiten gericht zijn, de 
presentatie van het bureau naar de markt, waartoe de reclame-activiteiten voor het 
gemak ook worden gerekend. Een aantal onderdelen hiervan is: 
- publicaties: de vragen die hierbij een rol spelen zijn: Wie is onze markt en welke 
vakbladen lezen zij? In welke vakbladen publiceren onze grootste concurrenten? Hoeveel 
publicaties willen we per jaar schrijven? 
- adverteren: Hiervoor gelden dezelfde vragen als hierboven met als aanvulling: Welk 
budget willen we jaarlijks aan advertenties besteden? 
- folders: De folders zijn onlangs aangepast en zullen binnenkort verspreid worden. Een 
ander voorbeeld is een nieuwsbrief voor relaties en voor eigen medewerkers. 
- symposia en seminars: Het actief en passief bijdragen aan en aanwezig zijn bij 
gelegenheden waarbij naamsbekendheid verkregen kan worden of het netwerk kan 
worden onderhouden. 
Acquisitie: omvat alle activiteiten die gericht zijn op het onderhouden en uitbreiden van 
het bestaande netwerk. Het zijn niet alleen opdrachtgevers die tot dat netwerk behoren, 
maar ook andere actoren die invloed hebben op en op de hoogte zijn van de markt. Een 
voorbeeld hiervan zijn vertegenwoordigers van de provincie en rijksoverheid. Daarnaast 
is het persoonlijke netwerk belangrijk. Onderdelen van een acquisitieplan zijn: 
- Gebied, werk en acquisiteur: Leg vast op welk gebied men zich gaat concentreren, 
welke produkten men daar wil verkopen en welke acquisiteur zich hierop richt in de 
vorm van actieplannen. Eventueel kunnen doelstellingen met betrekking tot de omzet of 
het aantal opdrachten worden opgesteld. 
- Aanpak potentiële opdrachtgevers. Hierin kunnen gedragsregels, de bureaupresentatie 
en produktpresentaties worden beschreven. Alle potentiële en nieuwe opdrachtgevers 
zouden een brede bureaupresentatie moeten zien, zodat ze op de hoogte zijn van wat 
TLP in huis heeft. Verder is het belangrijk dat ook nieuwe contactpersonen bij een 
opdrachtgever een bureaupresentatie zien. 
- Aanpak onderhouden netwerk. Hierin zouden richtlijnen kunnen worden gegeven met 
betrekking tot het bijhouden van bezoeklijsten. Hierop staat vermeld wie, wanneer, waar 
geweest is, met wie gesproken heeft en wat het vervolg is. Hierbij kan tevens een 
datum/periode vermeld worden wanneer nog eens geïnformeerd wordt. De frequentie 
van de bezoeken zouden moeten worden afgestemd op de wensen van de opdrachtge
ver c.q. contactpersoon. Het zouden niet alleen de opdrachtgevers moeten zijn waarvan 
regelmatig opdrachten worden verkregen die op deze lijsten staan. 
Er is een start gemaakt met een acquisitie-overleg. Hierin kunnen ervaringen worden 
uitgewisseld, marktontwikkelingen worden besproken en het acquisitieplan worden 
aangepast indien nodig. 
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Presentatie: het persoonlijke optreden van medewerkers naar buiten toe. Dit begint al bij 
het eerst telefoontje. Hiervoor zouden bepaalde gedragsregels kunnen worden opgezet. 
Verder is het presenteren van bijvoorbeeld plannen of het toelichten van offertes als een 
te verbeteren punt aangegeven door de opdrachtgevers. Hiervoor zouden cursussen 
presentatietechnieken kunnen worden gevolgd. Presentaties mochten meer swing 
hebben. Daarom zouden andere mogelijkheden om informatie over te dragen kunnen 
worden bekeken, zoals bijvoorbeeld via een computer en een projector. 

5.5. Strategische keuze 

Uit de bovenstaande problemen en uitdagingen blijkt de samenhang tussen de items en 
blijkt dat het niet mogelijk is om over het ene item een beslissing te nemen zonder dat 
dat gevolgen heeft voor een ander item. Om tot strategische keuze te komen, is in 
paragraaf 5.2. gezegd dat in het midden- en kleinbedrijf het communicatieproces om de 
neuzen dezelfde richting in te krijgen belangrijk is. Omdat bij TLP de meningen met 
betrekking tot de lange termijn planning uiteen liggen en omdat nog niet eerder in 
groepsverband tot strategische keuzes is gekomen, is voorgesteld om een strategische 
sessie te houden. Het doel van deze sessie is het bereiken van overeenstemming over: 

1 . de kansen en bedreigingen voor TLP; 
2. welke kansen benut en welke bedreigingen geëlimineerd moeten worden; 
3. hoe de vervolgacties worden vastgelegd. 

De agendapunten die tijdens deze sessie aan de order komen, zijn door de deelnemers 
gekozen door waarderingscijfers toe te kennen aan de issues, kansen en bedreigingen 
die uit de analyse komen. Niet alle kansen en bedreigingen kunnen worden besproken, 
wegens tijdgebrek. Dit wil niet zeggen dat andere onderwerpen niet belangrijk zijn voor 
TLP. De organisatie van de sessie staat in bijlage 15 vermeld. De items die de hoogste 
score hebben gekregen en tijdens de sessie aan de orde zijn gekomen, zijn: 

1 . Communicatie en presentatie 
2. Aflopen vaste opdrachtgevers 
3. Stedenbouw 
4. Projectorganisatie 

Van deze items is een korte uitwerking gegeven en zijn alternatieve strategieën en 
oplossingsrichtingen die in paragraaf 5.4. genoemd zijn vermeld. Hierna is per item 
gediscussieerd en zijn er op- en/of aanmerkingen gegeven en eventueel aanvullingen. Uit 
de sessie blijkt hoe ingrijpend de beslissingen zijn die over de items gemaakt moeten 
worden en dat beslissingen van dergelijke omvang niet in een middag kunnen worden 
besproken. Hierdoor is het oorspronkelijke doel, het komen tot een strategische keuze, 
niet gehaald. Wel zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot volgacties, die in de 
volgende paragraaf worden vermeld. 

5.6. Actieplannen 

Elk, tijdens de sessie besproken item dient verder te worden uitgewerkt om alle alterna
tieven en oplossingen goed in beeld te krijgen. Per item heeft een deelnemer zich 
aanbevolen om de verder uitwerking te trekken. Voor de verder uitwerking van de items 
zullen alle mogelijkheden nader moeten worden bekeken met betrekking tot de inhoud, 
de benodigde capaciteit en de kosten. De inhoud heeft betrekking op de kennis die 
nodig is om op een kans in te gaan of om een bedreiging te elimineren en of deze kennis 
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aanwezig 1s. De capaciteit heeft betrekking op het in te zetten personeel of de middelen 
om een kans te benutten of een bedreiging tegen te gaan en in hoever deze past in de 
planning. Tot slot zullen de kosten die nodig zijn om een alternatief of een oplossing in 
te voeren in kaart moeten worden gebracht. Deze drie criteria kunnen het beslissingspro
ces en het maken van een keuze vergemakkelijken. Vervolgens is er per item een termijn 
vastgesteld. Op de gestelde datum zullen alle "trekkers" de uitwerking op papier hebben 
en zullen de resultaten worden besproken . Eventueel kunnen er dan daadwerkelijk 
keuzes gemaakt worden. 
De volgende afspraken zijn gemaakt. 

Actieplan Communicatie en presentatie 
Per onderdeel van de communicatie en presentatie zal gekeken worden naar mogelijke 
oplossingsrichtingen en de consequenties daarvan. 
Trekker: Regiomanager Arnhem, in een co-produktie met de planoloog . 
Termijn: 1 november 1997 is een uitwerking gereed, waarin de consequenties staan 
weergegeven voor de verschillende oplossingsrichtingen op het gebied van inhoud, 
capaciteit en kosten. 

Actieplan Aflopen vaste opdrachtgevers 
Er is behoefte om nog een keer te praten over de gevolgen van het aflopen van het werk 
van Aqua Terra. Er zou bijvoorbeeld eens gekeken kunnen worden hoeveel omzet en 
uren aan Aqua Terra zijn toe te schrijven. Over het afbouwen van de grind- en zandloka
ties, wordt gezegd dat deze nooit afgebouwd zullen worden en dat de Maaswerken een 
nieuwe naam is voor de ontgrondingen. Wel wordt hierbij gemeld dat de actoren die bij 
de Maaswerken een rol spelen, andere zijn dan tot nu toe bij inrichtingswerk. 
De uitwerking van dit item zal gebeuren op basis van figuur 5 op pagina 37, waarin vier 
uitbreidingsstrategieën worden vermeld. Per cel zal een aantal alternatieve strategieën 
worden ontwikkeld. 
Trekker: Hoofd Afdeling RPO, waarbij informatie zal worden aangedragen door de 
Afdelingshoofden BWN en UVV. Hoofd RPO is niet bij de sessie aanwezig geweest en 
zal worden geïnformeerd door de planoloog. Mocht het Afdelingshoofd RPO dit item niet 
willen trekken, zal er in het MT-overleg een nieuwe trekker worden gekozen. 
Termijn: 1 november 1997 zal er een uitwerking gereed zijn, waarbij een overzicht is 
gemaakt van mogelijke invullingen (kansen) van de strategieën per cel. Er wordt dus per 
cel gekeken naar de mogelijkheden en per mogelijkheid zullen de consequenties moeten 
worden bekeken voor wat betreft het inhoudelijke, de capaciteit en de kosten. Hierbij 
zouden de afdelingshoofden mogelijke invullingen voor hun eigen afdeling en voor het 
bedrijf als geheel in kaart kunnen brengen. 

Actieplan Stedenbouw 
Tijdens de sessie zijn de deelnemers het over de eerste twee genoemde alternatieven 
zover eens dat deze alternatieven "niets doen" en "interne opleiding" afvallen . De 
overige zullen verder worden uitgezocht. 
Verder is er aangegeven dat er ook een traject zou kunnen worden uitgezet waarbij 
bijvoorbeeld begonnen wordt met een strategische alliantie om vervolgens een steden
bouwkundige aan te nemen. Ook zou een mogelijkheid kunnen zijn om te beginnen met 
een free lancer, vervolgens een part-timer en vervolgens een full-timer. 
Verder zou moeten worden bekeken of men daadwerkelijk een erkend stedenbouwer 
(BNS-er) wil of iemand die goed in staat is stedenbouwkundige plannen te maken . 
Het is duidelijk een strategische beslissing, waarin de afweging moet worden gemaakt 
of de investering kan worden terugverdiend. 
Trekker: Directeur 
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Termijn: 1 november 1997 zal er een overzicht gereed zijn waarop voor de verschillende 
mogelijkheden de consequentie met betrekking tot de inhoud, capaciteit en kosten 
worden vermeld. 

Actieplan Projectorganisatie 
Wegens gebrek aan tijd is dit onderwerp niet volledig behandeld. De afspraak die is 
gemaakt is dat er gewacht wordt tot 30 september, als de interne audit plaats vindt in 
het kader van de ISO-certificering. Dit omdat een aantal deelnemers van mening is dat 
deze problemen zijn opgelost als ISO eenmaal draait. 
De genoemde zwakke punten in de projectorganisatie zullen na 30 september a.s. 
worden doorgesproken en gecheckt door het Afdelingshoofd BWN en de Regiomanager 
Arnhem. 

5. 7. Implementatieplannen en evaluatie 

Hoe moet het verder na 1 november? 
Op 1 november komen de deelnemers aan de sessie bijeen en hebben zij ieder een 
bijdrage geleverd aan de uitwerking van de items. Per item zullen de oplossingen en 
alternatieven worden gegeven en per mogelijkheid het kader met betrekking tot de 
inhoud, capaciteit en kosten. 
Op basis van de mogelijkheden kan per item een beslissing gemaakt worden . Mocht het 
zo zijn dat er behoefte is aan meer informatie, kan besloten worden tot het instellen van 
een nader onderzoek. De beslissingen zullen moeten worden getoetst aan het kader van 
de missie, visie en doelen. Mocht er een miss-fit ontstaan, zal het kader nader herzien 
moeten worden. 
Per gekozen oplossing of gemaakte beslissing moet een implementatieplan worden 
opgesteld. Hierin staan de volgende punten uitgewerkt: 
·wie: wie is (zijn) de verantwoordelijke(n)? 
· wat: welke stappen moeten worden ondernomen voor de implementatie van de 

oplossing of het alternatief en wat is het uiteindelijke doel? 
· wanneer: op welke data of na welke mijlpalen dienen de stappen voltooid te zijn? 
· hoe: welke middelen (personeel, budget en techniek) worden beschikbaar gesteld? 
Er zou geprobeerd kunnen worden om per oplossing doelstellingen op te stellen (zie 
§5.3.4., pagina 35). Doelstellingen hebben de vorm: "Bereik dat op tijdstip t blijkt dat 
gebeurtenis x zich heeft voorgedaan n. 

Vervolgens moet de voortgang van de strategische beleidsplanning worden gewaarborgd 
en bewaakt. De actieplannen en implementatieplannen moeten worden gevolgd en 
deadlines en mijlpalen moeten worden gecontroleerd door bijvoorbeeld het MT. 
Na de implementatie moet een evaluatie van de beslissingen plaatsvinden. Er moet door 
de deelnemers worden gekeken of dat het beoogde doel en de gestelde doelstellingen 
zijn behaald. Mochten er afwijkingen zijn, dan moet de oorzaak worden bepaald en 
welke acties worden ondernomen als het oorspronkelijke doel nog wil worden behaald . 

5. 8. Strategische planning-cyclus 

Het proces dat tijdens het afstudeeronderzoek is opgestart, is een proces dat van tijd tot 
tijd, bijvoorbeeld jaarlijks, herhaald moet worden. Hiervoor kan het schema voor de 
strategische beleidsvorming op pagina 13 worden gebruikt. Het planningsproces zou aan 
het acquisitie-overleg kunnen worden gekoppeld. De stappen die genomen moeten 
worden zijn de volgende: 
Interne analyse: Het is niet nodig om jaarlijks een grondige analyse uit te voeren. Er 
zouden belangrijke verschuivingen in beeld gebracht kunnen worden, zoals bijvoorbeeld 
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in de omzetverdeling in opdrachtgeverscategorieën of in de verhouding "uurbasis/af
koopsom". Door middel van evaluatiegesprekken met opdrachtgevers kan een oordeel 
over de service gekregen worden en kunnen sterke en zwakke plekken worden gesigna
leerd. 
Externe analyse: Hierbij kunnen veranderingen bij de concurrent in kaart gebracht 
worden en de kansen en bedreigingen uit de omgeving, omdat dat juist de meest 
veranderende factor is. De marktontwikkelingen kunnen tijdens het acquisitie-overleg 
worden gesignaleerd en onderverdeeld in kansen en bedreigingen. Hierdoor hebben alle 
acquisiteurs bijgedragen aan het leveren van ontwikkelingen op hun eigen vakgebied. 
Issues/items: Door de kansen en bedreigingen en de sterke en zwakke punten tegenover 
elkaar in een matrix te zetten, kunnen uitdagingen en problemen gesignaleerd worden. 
Selectie en actieplannen: Het selectieproces zou kunnen verlopen door middel van een 
sessie zoals dat tijdens het afstudeeronderzoek is gedaan. Hierin kunnen de meest 
dringende uitdagingen en problemen worden besproken en oplossingsrichtingen worden 
ontwikkeld. Vervolgens kunnen er trekkers aangewezen worden die de items uitwerken 
met betrekking tot de inhoud, capaciteit en de kosten. Vervolgens kan het schema van 
de algemene uitbreidingsstrategieën (figuur 5, pagina 37) worden gebruikt om de kansen 
uit de omgeving uit te werken, omdat groei en uitbreiding doorlopende activiteiten zijn. 
Dit schema kan worden gekoppeld aan het acquisitieplan, waaruit gerichte actieplannen 
ontstaan. Het resultaat van de selectie is dat er actieplannen zijn opgesteld en er een 
nieuwe datum is vastgesteld. In een actieplan staan: 
· de te behandelen items en issues; 
·de trekker(s)/verantwoordelijke(n); 
· genoemde oplossingsrichtingen en alternatieven; 
·het termijn of datum wanneer de uitwerking gereed moet zijn. 
Keuze: Op basis van de uitgewerkte items en issues kunnen beslissingen worden 
gemaakt, die worden getoetst aan het kader van de missie, visie en doelen. Bij strategi
sche beslissingen is het belangrijk dat de kosten opwegen tegen de verwachte baten. 
Implementatieplannen: Per beslissing moet een implementatieplan worden opgesteld. 
Wat in een implementatieplan staat, is in paragraaf 5.7. op de vorige pagina vermeld. 
Vervolgens zouden per beslissing of oplossing meetbare doelstellingen moeten worden 
opgesteld. 
Evaluatie: Het beslissings- en implementatieproces moet worden geëvalueerd. Doelstel
lingen en doelen moeten worden gecontroleerd en als ze niet gehaald zijn, moet de 
oorzaak hiervan onderzocht worden. Eventueel kunnen er nieuwe plannen worden 
opgezet en begint het planningsproces bij de stap "Selectie en actieplannen". 

Bij de strategische planning is het belangrijk de voortgang te bewaken. Hiervoor kunnen 
per bijeenkomst nieuwe data genoemd worden, waarop weer bijeengekomen wordt. Bij 
de implementatie is het belangrijk dat mijlpalen en geplande data gevolgd worden. 
Hiervoor zou een registratie opgezet kunnen worden, waarin de voortgang wordt 
geregistreerd en deadlines kunnen worden gesignaleerd door een aangewezen verant
woordelijke. De eerste bijeenkomst van de planning-cyclus zou bij het acquisitie-overleg 
kunnen worden vastgesteld. 
Door het koppelen van het acquisitie-overleg en de strategische planvorming, kunnen 
marktontwikkelingen sneller worden gesignaleerd. Bij nieuwe trends of ontwikkelingen 
hoeft dus niet gewacht te worden tot de jaarlijkse strategische planning-cyclus, maar 
kunnen er meteen actie- en implementatieplannen worden opgesteld en in het acquisitie
plan worden opgenomen. 
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6. Conclusies & Aanbevelingen 

6.1. Inleiding 

Het afstudeeronderzoek bij Taken Landschapsplanning heeft een opzet voor het maken 
van strategische keuzes opgeleverd. De eindresultaten zijn actieplannen, die voor vier 
items zijn opgesteld en een model voor strategische beleidsplanning, dat is gekoppeld 
aan een acquisitie-overleg. 
In dit hoofdstuk zullen de conclusies & aanbevelingen worden behandeld. De conclusies 
zijn een korte weergave van de resultaten van het onderzoek waarbij antwoord wordt 
gegeven op de onderzoeksvragen van pagina 12 (§6.2.) en de aanbevelingen geven 
punten aan waar nog aandacht aan kan worden besteed (§6.3.). Vervolgens zullen nog 
een aantal tips en opmerkingen worden gegeven (§6.4.) en zal het afstudeerproject 
worden geëvalueerd ( §6.5.) . 

6.2. Conclusies 

Missie, visie en doelen 
- De missie, visie en doelen zijn vastgesteld op basis van gegevens uit het ISO-kwali

teitshandboek en interne interviews en zijn als gegeven aangenomen. 

Acquisitie 
- Er is geen expliciet en eenduidig acquisitiebeleid, waarin richtingen worden aangege

ven met betrekking tot het gebied, het soort werk, een aanpak voor potentiële 
opdrachtgevers en voor het onderhouden van het bestaande netwerk. 

Projectorganisatie 
- Zwakke punten zijn de interne en externe planning en terugkoppeling. 
- Er vindt geen tussentijdse en eindevaluatie plaats. 
- Kleine, kortlopende projecten waaraan een relatief klein aantal projectmedewerkers 

heeft gewerkt, lopen financieel het beste. 

Projectregistratie 
- De namen van projectonderdelen zijn niet consistent in de verschillende registraties. 
- Er is geen totaaloverzicht van de stand van zaken van een project, waarin staat per 

projectonderdeel de voortgang (financieel, procentueel), projectmedewerkers, gemaak
te kosten, resterend budget en gedeclareerd bedrag. 

- Het gemaakte verlies op projecten wordt na overschrijden van de jaargrens wegge
schreven (PROJAS-stand wordt gelijkgesteld aan het percentage gereed) . Hierdoor ont
staan geen inzicht in de werkelijk bestede uren en het brengt extra administratief werk 
met zich mee. 

Omzetverdeling 
- De omzet die door vaste opdrachtgevers wordt gegenereerd, dekt de niet declarabele 

uren die door afkoopsommen worden gemaakt. 
- Gemeentes zijn de grootste opdrachtgever, wat betreft de omzet van afkoopsommen. 

Opdrachtgevers 
- Er is inzicht verkregen in de beoordeling van de service door opdrachtgevers en er zijn 

kenmerken van produkt/markt-combinaties gegeven . 
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Concurrenten 
- Er is een overzicht gegeven van de grootste concurrenten, hun werkgebied en de 
sterkten en zwaktes volgens opdrachtgevers. 

Sterken. zwaktes. kansen en bedreigingen 
- Er is een matrix gemaakt waarin de sterken en zwakke punten van TLP zijn uitgezet 

tegen de kansen en bedreigingen uit de omgeving. Uit deze matrix zijn issues afgeleid. 

Strategisch Beleidsplan 
- Er zijn actieplannen opgesteld voor de items: 

· Communicatie en presentatie; 
· Aflopen vaste opdrachtgevers; 
· Stedenbouw; 
· Projectorganisatie. 

- Er is nog geen strategische keuze gemaakt, wel is het implementatieplan omschreven, 
met betrekking tot de inhoud. 

6.3. Aanbevelingen 

Missie, visie en doelen 
- Bekijk de missie en visie nog eens en stel doelen vast. 

Acquisitie 
- Stel een acquisitieplan op, waarin actieplannen en doelstellingen zijn verwerkt. 
- Voer structureel acquisitie-overleg, waarin ervaringen en marktontwikkelingen kunnen 

worden besproken en eventueel het acquisitieplan kan worden aangepast. 

Projectorganisatie 
- Luister naar de opdrachtgever, baken (vooral grote) opdrachten af in werkpakketten, 

stel een planning op in tijd, geld, personeel en middelen in de vorm van een projectplan 
en koppel deze intern en extern terug. 

- Evalueer projecten na afronding en tussentijds. 

Projectregistratie 
- Pas de PROJAS-stand na het overschrijden van de jaargrens niet aan, waardoor een 

beter inzicht in de financiële voortgang ontstaat en minder administratieve werklast 
ontstaat. 

- Laat een stagiaire of afstudeerder de mogelijkheden tot verbeteren van de projectre
gistratie bekijken (bijvoorbeeld de mogelijkheid om een netwerk te installeren). 

Omzetverdeling 
- Deel de projecten in de spreadsheet in produktgroepen in en vergelijk de omzet per 

produktgroep. 

Strategisch Beleidsplan 
- Werk de genoemde items op pagina 45 uit en koppel deze 1 november a.s. terug. 
- Voer het implementatieplan van pagina 47 uit en evalueer de beslissingen. 
- Herhaal de strategische planning-cyclus jaarlijks. 
- Koppel een acquisitie-overleg aan de planning-cyclus. 
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6.4. Tips en opmerkingen 

-+ Maak gebruik van de kenmerken van de produkt/markt-combinaties bij de acquisitie en 
de offerte-afhandeling. 

-+ Maak duidelijk onderscheid tussen ontwikkelingen waarop geen invloed kan worden 
uitgeoefend en focus op de ontwikkelingen waar wel bebruik van kan worden 
gemaakt. 

-+ Stel bij belangrijke vergaderingen een (onafhankelijke) voorzitter aan die de proces
voortgang bewaakt en ingrijpt bij afdwaling van het onderwerp en gebruik agenda's 
met een tijdslimiet per agendapunt. 

6.5. Opdrachtevaluatie 

Het uitgevoerde afstudeerproject is geëvalueerd op basis van de Kritieke Succesfactoren 
en getoetst met behulp van het Project lmplementation Profile (PIP) uit bijlage 8, pagina 
13. Hieruit blijkt dat over de factoren "Personeel" en "Technische taak" geen beoorde
ling kan worden gegeven, omdat geen projectteam is ingesteld en geen specifieke 
technologie of training nodig was voor het uitvoeren van het onderzoek. 
Factoren die laag gescoord hebben zijn "Top management ondersteuning" en "Project
schema/Plan". 
Het eerste punt van verbetering is om het Top management aan het begin van het 
project duidelijker de insteek van het onderzoek te vermelden en aan te geven dat een 
afstudeeronderzoek gericht is op verandering en verbetering. 
Een tweede punt van verbetering is het opstellen van een tijdsplan aan het begin van 
het project. Het is moeilijk om in de beginfase een project duidelijk in stappen te 
onderscheiden en in te schatten hoeveel tijd het uitvoeren van een stap nodig heeft. Bij 
dit project is veel tijd in het vullen van de spreadsheet gestoken . Misschien had een 
tijdplanning dit eerder aangegeven. 
Een ander punt waaraan bij een volgend project meer aandacht besteed kan worden, is 
het betrekken van overige medewerkers. Het duurt enige tijd voordat men gewend is 
aan en bekend is bij de medewerkers, maar zij bezitten waardevolle informatie die van 
belang kan zijn voor het verloop van het onderzoek. Daarom is het belangrijk om met 
medewerkers te praten over hun mening en ervaring. 
Een ander leerpunt is dat met logisch denken en zaken puntsgewijs neerzetten een goed 
inzicht in de problematiek wordt verkregen en dat theorieën niet altijd een eenduidige 
oplossing geven. 
Bij het Tien Stappen Plan (bijlage 1, pagina 1) hoort een checklist, waarin per afgeronde 
stap een vragenlijst moet worden ingevuld. Deze checklist is ook gebruikt om het project 
te evalueren. Tijdens dit afstudeerproject is geen klankbordgroep opgericht, omdat de 
contacten zodanig waren, dat bij betrokkenen makkelijk kon worden binnengelopen. Bij 
het uitvoeren van het diepte-onderzoek, zijn geen werkgroepen opgericht. Het oplos
singsplan bevat de volgende punten: er zijn oplossingsrichtingen gegeven voor de 
gesignaleerde problemen en een methode om gestructureerd strategische beslissingen te 
ondersteunen. Tot een strategische beslissing is het nog niet gekomen. 
Een implementatiefase is wegens tijdgebrek niet aan de orde gekomen. Wel is een 
implementatieplan omschreven en zijn richtlijnen geven betreffende de inhoud van zo'n 
plan. De laatste stap, de afronding moet nog plaats vinden. Er is afgesproken dat in de 
eerstvolgende kantoorbespreking een presentatie van het onderzoek wordt gegeven voor 
alle medewerkers binnen het kantoor. Met de bedrijfsbegeleider zal een evaluatiegesprek 
worden gehouden. 
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De ontwikkeling van een Strategisch Beleidsplan pagina 53 



Taken Landschapsplanning bv 

Lijst met afkortingen 

AH= 
BP = 

BWN = 
CCT = 
CPM-map 
GIS = 
GML = 
H-map 
IP= 
KSF = 

KTBB-lijst = 
LBL = 
LNV = 
MA-dossier 
MER= 
MT(-leden) 
NVTL = 
OCenW = 
oz = 

PIP= 
PL = 
PM = 
PROJAS = 
PROPLAN = 
RO-dienst = 
RPO = 
RWS = 
SAS= 
SBB= 
TLP = 
TSP = 
TUE= 
TW = 

uvv = 

V&W = 

VROM= 

afdelingshoofd 
bestemmingsplan 
afdeling Bodem, Water en Natuur 
civiel- en cultuurtechnisch werk 
Centrale Projectenmap 
Geografisch Informatiesysteem 
Gewest Midden Limburg 
Honorarium-map 
inrichtingsplan 
Kritische succes factor 
Korte Termijn Budget Bewakingslijst 
Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
offerte dossier 
Milieu-effectrapportage 
Management Team(-leden) 
Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
onderzoek (ecologisch en hydrologisch) 
Project lmplementation Profile 
projectleider 
projectmedewerker 
Project Administratiesysteem 
Project Planningsprogramma 
Rijksoverheidsdienst 
afdeling Ruimtelijke Planvorming en Ontwerp 
Rijkswaterstaat 
afdeling Secretariaat, Archief en Systeembeheer 
Staatsbosbeheer 
Taken Landschapsplanning b.v. 
Tien Stappen Plan 
Technische Universiteit Eindhoven 
toegevoegde waarde 
afdeling Uitvoeringsvoorbereiding en directievoering 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
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Bijlage 1. Tien Stappen Plan 

Door Prof.dr.P.H. Kempen en dr.J.A. Keizer, verbonden aan de vakgroep Organisatiekunde 
van de TUE, is een plan opgesteld dat bijdraagt aan een succesvolle uitvoering van het 
afstudeerproject [9]. Het afstudeerproject is opgedeeld in drie fasen : oriënterende-(stap 1 
t/m 5), onderzoeks- (stap 6 t/m 8) en uitvoeringsfase (stap 9 en 10). Elke fase heeft een 
aantal stappen welke afgerond moeten worden. Per stap wordt door hen een aantal tips 
gegeven. De stappen van dit Tien Stappen Plan (TSP) zijn achtereenvolgens: 

1. Externe oriëntatie 
2. Intake gesprek 
3. Oriënterende interviews 
4. Analyse van gegevens 
5. Terugkoppeling interviewresultaten met geïnterviewde: probleemstelling, opdrachtformu
lering en plan van aanpak 
6. Voorbereiding diepte-onderzoek: werkplanning 
7. Diepte-onderzoek 
8. Oplossingsplan 
9 . Implementatie oplossingsrichtingen 
10. Afronding 

Tiea-Stappen-Plan (TSP) van bet organisatieadviesproces 
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Bijlage 2. Organogram Taken Landschapsplanning bv 
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Figuur 81. Organogram Taken Landschapsplanning b.v. 
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Hoofdafdelingen 

Door de afdeling Bodem, Water en Natuur (BWN), roepnaam Onderzoek, worden studies 
verricht op het gebied van hydrologie, ecologie, landschap, cultuurhistorie, milieu, 
landbouw, recreatie en houtteelt, alsmede het ontwikkelen van G.l.S.-applicaties (Arclnfo) 
binnen de genoemde vakgebieden. In veel gevallen levert de afdeling onderzoeksgegevens 
in de vorm van inzichtelijke randvoorwaarden ten behoeve van de ontwikkeling van 
ruimtelijke plannen en het maken van ontwerpen, alsmede het opstellen van beheersplan
nen . Daarnaast kan onderzoek verricht worden voor derden, waardoor een complete 
opdracht alleen onderzoek omvat. 

De afdeling Ruimtelijke Planvorming en Ontwerp (RPO), kortweg Ontwerp, werkt aan 
integrale planvorming op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en water, zoals 
bestemmingsplannen buitengebied, milieu-effectrapportages, regionale en inrichtings
plannen. Daarnaast worden ook sectorale plannen, zoals landschapsbeleidsplannen en 
groenstructuurplannen ontwikkeld. Binnen genoemde planvorming in groter verband is het 
ontwerpen op een lager (uitvoerbaar) schaalniveau en het aangeven hoe een dergelijke 
situatie zich in de tijd moet ontwikkelen, één van de kernactiviteiten van TLP. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen landelijk ontwerp (recreatieprojecten, bossen, landgoederen, 
wegen, water, landschappelijk groen en natuurontwikkeling) en stedelijk ontwerp (publieke 
buitenruimte in stad en dorp, terreininrichting bij gebouwen, sportvelden, parken en stedelijk 
groen) . 

Voor het realiseren wordt een ontwerp door de afdeling Uitvoeringsvoorbereiding en 
Directievoering (UVV) , roepnaam Techniek, technisch en juridisch vertaald. Dit geschiedt 
in nauwe samenspraak met de ontwerper in de vorm van een bestek en bestektekeningen, 
alsmede begrotingen . De afdeling zorgt in principe voor de aanbesteding, directie en 
toezicht, maar kan dit ook delegeren. Daarnaast kan de uitvoeringsvoorbereiding worden 
verricht voor derden, waardoor een complete opdracht alleen uitvoeringsvoorbereiding 
omvat. 

Ondersteunende afdelingen 
Ondersteunende afdelingen zijn de Tekenkamer en de Administratie. 
De Tekenkamer is verantwoordelijk voor de visualisering en het technisch tekenwerk. 
Handmatig en geautomatiseerd (AutoCad) worden onder andere bestektekeningen, 
vogelvluchten en ooghoogte-perspectieven gemaakt. 
Onder de Administratie worden het Secretariaat, Archief en Systeembeheer (SAS) gerekend 
en de financiële administratie. 
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Bijlage 3. Projectadministratie en -registratie 

Voor de registratie en de administratie van de projecten wordt gebruik gemaakt van de 
hieronder vermelde middelen. Hierachter is een voorbeeld van een Projectplanningsformulier 
en een Projectvoortgangsformulier gegeven. 

Projectenlijst = Een uitdraai van alle projecten die door TLP uitgevoerd zijn. Er wordt per 
project het projectnummer gegeven, de plaats waar het project uitgevoerd is, de naam van 
het project en de opdrachtgever. 
KTBB-lijst = Het Korte Termijn Budget Bewakingslijst is vanaf december 1993 draaiend en 
in Lotus 1-2-3 opgezet. Hierin wordt per project het budget vermeld, het percentage gereed, 
de PROJAS-stand (zie hieronder), het winstpercentage, het bedrag wat die maand declarabel 
was en het cumulatief gedeclareerde bedrag tot en met deze maand en de vorige. Het 
winstpercentage wordt berekend door het budget te verminderen met de PROJAS-stand en 
de uitkomst hiervan vervolgens te delen door het budget. Deze lijsten worden maandelijks 
uitgedraaid en gebruikt bij het MT-overleg en het PL-overleg. 
PROJAS-map = In het Project Administratie Systeem worden wekelijks het gewerkte aantal 
uren en de gemaakte kosten per medewerker per projectonderdeel ingevuld. Deze gegevens 
worden door de projectmedewerkers bijgehouden in een schrift. Deze uren worden 
verrekend met het tarief wat voor het werk van die medewerker wordt gevraagd, het 
verkooptarief dus. In dit verkooptarief zitten directe loonkosten en overhead (indirecte uren, 
huisvesting e.d.) verrekend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte uren. 
Directe uren zijn direct toe te schrijven aan een project. Hiervan is gemiddeld 82% 
declarabel, dus te verrekenen aan de opdrachtgever. De indirecte uren zijn de zogenaamde 
B-uren en bestaan uit de uren voor de administratie, intern overleg en besprekingen e.d. Uit 
het PROJAS-systeem kunnen de weekstaten van de medewerkers gedraaid worden. Ook 
kunnen hieruit maandelijks overzichten worden gedraaid waarop per project is te zien 
hoeveel uur en welke medewerker er die maand aan het betreffende project gewerkt heeft. 
Hieruit zijn weer lijsten te halen waarop alle lopende projecten staan met daarachter het 
totaal aan tarieven en onkosten (reis en verblijf) dat per project besteed is, zowel per 
maand, per kwartaal als per jaar. 
CPM-map = In de Centrale Projectenmap zitten de projectvoortgangsformulieren (zie 
volgende bladzijde), waarop per project, per projectonderdeel het daarvoor te besteden 
budget wordt vermeld. Hierachter vult de PL maandelijks het percentage-gereed in. Onder 
deze tabel wordt de cumulatieve PROJAS-stand gezet. Elk jaar wordt er een nieuwe map 
gemaakt. De lopende en nieuwe projecten krijgen een leeg formulier dat hierin wordt 
gestopt. Voor projecten die over de jaargrens heengaan, wordt de PROJAS-stand 
gelijkgesteld aan het gemiddelde percentage dat een project gereed gemeld is, vermenigvul
digd met het totale budget. 
H-map = In de Honorariummappen zitten per project de offerte(s), opdrachtbevestiging(en) 
en rekeningen van een project. 
Correspondentiemap = In deze map zitten per project alle brieven, notulen, notities en 
andere informatie van betrokkenen bij een project. 
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Projectplanningsformulier (PROPLAN) 
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Projectvoortgangsformulier (CPM-Map) 
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Bijlage 4. Departementen en beleidskaders 

Zoals in hoofdstuk 2 al werd vermeld, neemt de overheid een moeilijke situatie in. Aan de 
ene kant is zij de grootste werkgever voor landschapsarchitecten. Aan de andere kant is ze 
een concurrent en vormt ze een bedreiging voor particuliere bureaus. De ministeries die voor 
landschapsarchitecten belangrijke werk- en opdrachtgevers zijn, zijn: 

Ministerie van LNV 
Het ministerie van LNV is de grootste werkgever voor landschapsarchitecten. De architecten 
zijn verspreid over de centrale en regionale beleidsdirecties en hebben vaker een 
geïntegreerde positie met andere disciplines binnen LNV. LNV kent sectorbeleid op de 
gebieden natuur, landbouw, recreatie, bos en landschap, zoals bijvoorbeeld het Natuurbe
leidsplan, beleid (ontstaan uit de ruilverkavelingen) en het Structuurschema Groene Ruimte. 
De Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL) is de uitvoerende dienst. 
Het ministerie heeft officiële overeenkomsten met de cultuurmaatschappijen Heidemij, 
Gronfmij en Oranjewoud. De opdrachten zijn onder andere het doen van landschapsinventa
risaties en het maken van landschapsontwerpen voor deelplannen en worden volgens een 
vaste verdeelsleutel verdeeld. 

Ministerie van VROM 
De beleidsmaker in de sector ruimtelijke ordening bij het ministerie van VROM is de 
Rijksplanologische Dienst (RPD) [2]. De beleidskaders komen tot stand door onderzoek, ont
werp en overleg. Voorbeelden hiervan zijn de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en de Vierde 
Nota Ruimtelijke Nota Extra (VINEX). Deze ontwerpen zijn voornamelijk op de stedenbouw 
gericht en landschapsontwerp was dan ook nauwelijks aanwezig. Specifieke opdrachten 
voor landschapsarchitecten zijn er niet, daar deze als "algemene" ontwerpers worden 
gezien. De RPD besteedt beleidstudies en thematische studies uit aan bureaus, die op 
regionaal niveau opereren. Ook voor het verkrijgen van nieuwe ideeën wordt de inbreng van 
externe bureaus gewaardeerd. Er wordt gesteld dat deze opdrachtenstroom kan groeien. 
De Rijksgebouwendienst verzorgt de huisvesting in Nederland. De dienst ontwerpt zelf 15 
à 20% van de bouwopgaven en besteedt de overige uit aan externe bureaus. Hun visie is 
dat er eerst een architect in de arm moet worden genomen om de relatie tussen gebouw en 
omgeving vorm te geven. Later komt er eventueel een "tuinarchitect" bij als de buitenruimte 
deel uitmaakt van de opgave. 

Ministerie van VenW 
Het ministerie van VenW maakt o.a. beleid voor verkeer, vervoer en voor de natte 
infrastructuur. De uitvoerende dienst is het Directoraat Generaal Rijkswaterstaat (RWS) waar 
de planvorming, de aanleg en het beheer van weg en water plaats vindt. Bij regiodirecties 
en de interne adviseurs werken bijna geen landschapsarchitecten. Toch is de landschapszorg 
rondom de aanleg van wegen en kanalen belangrijk. Dit levert dan ook belangrijke 
opdrachten op voor de bureaus. Ook binnen de organisatie van RWS neemt de belangstelling 
voor groen toe. Op dit moment trekt RWS veel mensen aan en is aan het groeien. Dit wil 
zeggen dat ze meer opdrachten zelf kunnen uitvoeren. 

De ontwikkeling van een Strategisch Beleidsplan Bijlage pagina 7 



Taken Landschapsplanning bv 

Ministerie van Ocenw 
Het ministerie van OCenW is niet direct een opdrachtgever, maar is van belang vanwege 
haar stimulerende rol voor de landschapsarchitectuur. Het ministerie van OCenW is 
verantwoordelijk voor het architectuurbeleid. Landschapsarchitectuurbeleid komt voort uit 
verbreding van dit architectuurbeleid en staat voor het verbeteren van de opdrachtge
verschap van de overheid en het stimuleren van het landschapsarchitectuurklimaat in het 
buitenland. Bij het departement zelf werken geen landschapsarchitecten. 

Een aantal concrete beleidskaders dat nu actueel is [ 4 J: 

Structuurschema Groene Ruimte 

Natuurbeleidsplan (NBPJ 

Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) en NMP+ 

Derde Nota Waterhuishouding (Derde Nota WHH) 
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Bijlage 5. Cultuurmaatschappijen 

De grootste adviesbureaus op het gebied van, onder andere, landschapsplanning, zijn de 
Heidemij, Grontmij en Oranjewoud. Ze hebben als werkterrein milieu, infrastructuur, 
ruimtelijke inrichting, procestechniek & installaties en bouw. Vooral de grote ondernemingen 
hebben internationale, wereldwijde vestigingen en belangen. Een korte beschrijving van de 
drie bedrijven volgen hieronder. 

De Heidemij opereert met ruim 4500 mensen op internationaal niveau en beslaan het gehele 
genoemde werkterrein [6, 71. Ze behoren in Nederland tot het grootste ingenieursbureau en 
tot de derde van Europa. De netto winst in 1994 bedroeg bijna 36 miljoen gulden en er 
werd aan ruim 10.000 opdrachten gewerkt. De omzet per werknemer bedroeg in 1994 
f186.000,-. De helft van de opdrachten komen uit Nederland en een derde uit de 
Verenigde Staten. De opdrachtgevers zijn voor 52% bedrijven en de overige opdrachten 
komen van de overheid (27% van de lokale overheid en 21 % van de centrale overheid). Het 
grootste omzet behalen ze op het gebied van het milieu (55%). De infrastructuur en 
inrichting bepaalt 34 % van de orderportefeuille. Door de overname van andere bureaus zoals 
Grabowsky & Poort en Geraghty & Miller en deelnemingen in andere Europese bedrijven 
groeit de Heidemij gestaag . Ook op de markt in Afrika, Azië en Latijns Amerika bieden ze 
hun diensten aan. 

De Grontmij heeft een decentraal karakter en wil zich daarmee flexibel en marktgericht 
opstellen [6,71. Met een netto winst van bijna 16 miljoen en ongeveer 3.000 mensen is ze 
de tweede grootste in ons land. De omzet per medewerker bedroeg in 1994 f 185. 000 ,- . 
Ze voeren opdrachten uit die het gehele werkterrein beslaan. Ook in Europa is hun 
marktaandeel groeiend en ze streven naar een versterking van hun positie in het Verre 
Oosten en in de ontwikkelingslanden. Door middel van netwerken en lokale partners wordt 
aan buitenlandse projecten meegewerkt. 

Oranjewoud Beheer BV is de moedermaatschappij van een aantal werkmaatschappijen in 
binnen- en buitenland [6, 71. Met een personeelsbestand van rond de 1700 mensen en een 
netto resultaat van 5 miljoen gulden is ze beduidend kleiner dan de vorige twee bureaus. De 
diensten omvatten infrastructuur, milieu, vrije tijdsvoorzieningen en bouw. De opdrachtge
vers variëren van de overheid via het middel- en kleinbedrijf tot de particulier. Het is dus 
duidelijk dat Oranjewoud ook de "kleine" opdrachten doet. Een sterk punt van het bedrijf 
is dat ze vijf vestigingen hebben, verspreid over het hele land zodat kennis van de lokale 
omstandigheden en op landelijk niveau aanwezig is. Oranjewoud heeft niet de trend naar 
internationaliseren. Wel heeft ze, naast deelname aan een aantal Nederlandse bureaus, 
deelname in een Belgisch en een Hongaars bedrijf. 
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Bijlage 6. NVTL-enquête 

Hieronder de resultaten van de NVTL-enquête die gehouden is in 1994 onder 135 tuin- en 
landschapsarchitectenbureaus. De bureaus die bij de NVTL zijn aangesloten, houden zich 
in ieder geval bezig met de planning landelijk gebied en/of tuinarchitectuur. Daarnaast 
kunnen zij zich begeven op het werkterrein van de planning stedelijk gebied, groenplanning 
en milieuadviezen. De meerderheid van de tuin- en landschapsarchitectenbureaus werken 
met 1 of 2 medewerkers en maar 6% heeft meer dan 20 medewerkers (tabel 6.1). 

Tabel 6.1. Verdeling van aantal medewerkers 

# medewerkers 1 2 3 4 5 6 7 8-20 

% bureaus 39 14 11 9 9 3 2 7 

Voor de éénpersoonsbureaus ligt de gemiddelde omzet tussen de f50.000,- en f100.000,-. 
Zesentwintig procent heeft zelfs een omzet tussen de f100.000,- en f500.000,-. De 
bureaus met 2 tot 5 medewerkers hebben een gemiddelde omzet tussen de f100.000,- en 
f500.000,-. Van de grote bureaus (meer dan 10 medewerkers) heeft 90% een grotere 
omzet dan 2 miljoen gulden. De maximale omzet is niet bekend, wel is bekend dat de totale 
omzet van alle bureaus 70 miljoen gulden is. Hiervan zetten de kleinere bureaus (87% van 
alle bureaus) slechts 16 miljoen gulden om. Dus 13% van de bureaus neemt 77% van de 
omzet voor hun rekening. Hoewel hier en daar afwijkingen voorkomen kan een vuistregel 
worden gehanteerd van f100.000,- omzet per medewerker. De opdrachten komen van: 

gemeenten (43%); 
rijksdiensten ( 15 % ) ; 
instellingen (12%); 
projectontwikkelaars (10%); 
particulieren (10%); 
provincies (5%); 
en andere bureaus (5%). 

Het blijkt dat gemeenten belangrijke opdrachtgevers zijn. Verder ontvangen de grote bureaus 
meer opdrachten van rijksoverheden en projectontwikkelaars, dan van de overige diensten. 
Bij de kleine bureaus is dat net andersom. De werkzaamheden van de bureaus zijn het 
opstellen van plannen en projecten en bestaan uit de volgende opdrachten: 

Plannen: 
- landschapsonderzoek 
- MER-studies 
- groenstructuurplannen 
- groenbeheerplannen 
- stedenbouwkund. plannen 

Projecten: 
- openbaar groen 
- (her)inrichtingsplannen 
- tuinen en terreinen 

- overig werk 

- totaal 
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omzet in 

Uit de produktverdeling (zie onderstaande tabel) blijkt dat bij kleine bureaus de advisering 
vooral gericht is op de inrichting van tuinen en terreinen rond gebouwen en openbaar groen. 
Bij de grotere bureaus ligt het accent vooral op stedenbouwkundige plannen, herinrichting, 
alsmede op landschapsonderzoek en MER-rapportages. Uit het onderzoek blijkt dat vooral 
met het ontwerpen van inrichtingsplannen voor zowel landelijk als stedelijk gebied en met 
stedenbouwkundige plannen de grootste omzet wordt gegenereerd. 

Tabel 6.2. Omzetverdeling onder de produkten en het aantal medewerkers van het bureau 

flOOO 'l6 flOOO 'l6 flOOO 'l6 f1000 'l6 flOOO 'l6 flOOO 'l6 

landschapsonder-

zoek/inrichting lan-
dolijk gebied 420 6 269 3 260 6 930 14 7226 17 9064 13 

milieu-effect-rappor-
tag es 70 74 166 3 270 4 2976 3644 6 

groenstructuur- en -

bo~idsplannen 840 10 1184 14 366 600 9 1700 4 4689 6 

groenbeheerplannen 

696 7 166 2 366 400 6 860 2 2376 3 

stedenbouwkundige Il plannen 1166 14 692 620 10 680 10 36 18247 26 

openbaar groen. be--
graaf- en recreatie-
plaats 1260 16 1110 13 676 13 880 13 3400 8 7326 10 

(her)inrichting stede-
lijk gebied 910 11 1369 16 1040 20 880 13 6960 14 10149 14 

terrein/particulier 2066 26 3071 36 1610 31 1080 16 2126 6 9961 14 

overig werk 1086 13 686 8 210 4 1080 16 2976 6036 8 

TOTAAL Il 8400 8610 6200 6800 42600 IMrfä~è:=, :::::.:::.:::::tl 

Over de locaties van de bureaus in Nederland is te zeggen dat de meeste bureaus in 
Gelderland en Utrecht gevestigd zijn (60%). In Noord- en Zuid Holland is dat percentage 
22% en in het noorden en zuidwesten van Nederland zijn weinig bureaus gevestigd. Ten 
aanzien van de concurrentiepositie blijkt dat bijna de helft van de bureaus (vooral de grote) 
concurrentie ondervindt van andere Tuin- en Landschapsarchitectenbureaus (T- en 
L-bureaus) en stedenbouwkundige bureaus. Vooral de middelgrote bureaus (tussen 6 en 10 
medewerkers) ondervinden concurrentie van architectenbureaus. Concurrentie van de 
cultuurmaatschappijen wordt door bijna de helft van de bureaus ervaren, met name door de 
kleine en middelgrote bureaus. Opvallend is het samenwerken van bureaus onderling (72%). 
Dit gebeurt vooral met ander T- en L-bureaus, (47%), ingenieursbureaus (40%) en ook wel 
met de cultuurmaatschappijen (16%). 
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Bijlage 7. Interne interviews 

De interviews zijn gehouden onder de MT-leden en de Regiomanager Arnhem, omdat zij op 
het hoogste beslissingsniveau zitten en de afnemers zijn van het resultaat van het 
onderzoek. Zij vormen het draagvlak voor de afstudeeropdracht. 

Het interview is begonnen met een introductie van de studie Bedrijfskunde en de plaats van 
het afstudeeropdracht hierin. Daarna is het Tien Stappen Plan uitgelegd en de plaats van het 
interview in het onderzoek. Voor de interviews was 1 uur uitgetrokken, maar de gemiddelde 
duur was 2 uur. 

De eerste set vragen had betrekking op de functie en taken van de geïnterviewde en de 
sterke en zwakke punten van Taken Landschapsplanning. Ook knelpunten die tijdens de 
uitvoer van het werk worden ondervonden, kwamen aan de orde. 

Het tweede blok vragen ging over de opdracht en de probleemstelling. De eerste 
probleemstelling luidde: hoe komen we tot een door iedereen gedragen strategie? Er werd 
gevraagd of de geïnterviewde zich kon vinden met de probleemstelling. Vervolgens werd 
gevraagd wat ze als eindprodukt van deze stage zien en wat er volgens hun in een 
strategisch beleidsplan staat. 

Tot slot kwamen de vragen met betrekking tot de missie, visie, doelen en strategie aan de 
orde. Ook de ontwikkelingen uit de omgeving werden behandeld. 
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Bijlage 8. Kritische succesfactoren en projectplan 

Kritische succesfactoren 

De tien Kritische succesfactoren (KSF' s) uit de projectmanagement theorie [11], zijn 
ontwikkeld door J.K. Pinto en D.P. Slevin. Ze hebben geprobeerd om de factoren zo te 
ontwikkelen dat de bruikbaar zijn voor een grote range van type projecten . De tien KSF's 
hebben als doel gebruikt te worden om het project tijdens de uitvoer te bewaken en zijn: 

1. project missie: definieer de doelen en de scope van het project; 
2 . top management ondersteuning: bereidheid bij het top management voor het inzetten van 
de benodigde middelen; 
3. projectschema en -plannen: gedetailleerde specificatie van de door individuen te 
ondernemen stappen voor de implementatie van het project; 
4. advies van de klant vragen : communicatie met en advies vragen bij de klant en alle 
betrokken partijen; 
5. personeel: selecteer, verwerf en train het benodigde personeel voor in het projectteam; 
6. technische taak: beschikbaarheid van de benodigde technologie en expertise voor het 
uitvoeren van specifieke technische acties; 
7. acceptatie bij de klant: de kunst om het uiteindelijke produkt te kunnen verkopen aan de 
klant; 
8. controle en terugkoppeling: op tijd leveren van uitgebreide informatie in iedere fase; 
9. communicatie: voorzien in een goed netwerk en de benodigde informatie voor alle 
sleutelfiguren in de projectuitvoer; 
10. trouble shooting: bekwaamheid om onverwachte crisissen en afwijkingen van het plan 
aan te kunnen. 

De schrijvers hebben op basis van deze factoren een Project lmplementation Profile (PIP) 
opgezet. Hiervoor moet voor 50 vragen die betrekking hebben op het verloop van het 
project een score gegeven worden. Door deze scores op te tellen kan op een snelle manier 
een project kwantitatief beoordeeld worden op basis van deze tien KSF' s, die gebaseerd zijn 
op 409 succesvol uitgevoerde projecten. Een aantal van deze factoren is sterk gericht op 
eenmalig uit te voeren projecten in een organisatie, zoals bijvoorbeeld een automatiserings
of een produktontwikkelingsproject. Daarom zijn ze voor het beoordelen van de projecten 
bij TLP aangepast. 

Projectplan 

1 n het projectplan zoals dat in de projectmanagement theorie [ 11, bladzijde 155-15 71 is 
omschreven, bevat de volgende elementen: 

1. overzicht: kort samenvatting van de doelen en een afbakening van het project, een 
verklaring van de projectdoelen binnen de organisatiedoelen en een lijst van de belangrijkste 
mijlpalen in het projectschema; 
2. doelen: gespecificeerde doelstellingen die tijdens en na het project behaald willen worden. 
Deze bevatten onder andere doelstellingen over het beoogde financiële resultaat en de 
techniek/technologie; 
3. algemene aanpak: beschrijving van de technische en de management benadering van het 
werk. Hierin staat bijvoorbeeld of het project een vervolg is van een vorig project en of er 
een gedeelte van het werk wordt uitbesteed aan derden; 
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4. contractuele aspecten: dit kritieke gedeelte van het plan omvat een beschrijving van alle 
rapportage verplichtingen, aangeleverde stukken en informatie door de klant, adviescomités, 
eigendomsaktes, contracten met onderaannemers en leverschema's voor extra middelen e.d. 
5. schema: bevat taakomschrijvingen met de benodigde tijd in overleg met degene die de 
taak uit moet voeren en de mijlpalen; 
6. middelen: het budget wordt verdeeld per taak en daarnaast moeten niet-routinematige 
kosten worden omschreven. Dit zijn kosten voor specifieke machines of bijvoorbeeld voor 
laboratoriumonderzoek; 
7. personeel: lijst met het verwachte personeel dat nodig is voor het project. Dit omvat 
speciale kennis of bekwaamheden en eventuele training. Het personeel, de middelen (punt 
6) worden gekoppeld aan het schema (5), waardoor een consistent geheel moet ontstaan. 
8. evaluatiemethoden: dit onderdeel bevat een beschrijving van de evaluatiemethoden die 
wordt gehanteerd als het project is afgerond; 
9. potentiële problemen: voor de aanvang van het project worden alle potentiële problemen 
in beeld gebracht. Dit zijn vaak gebeurtenissen waar een projectleider niet of weinig invloed 
op heeft, zoals slecht weer, stakingen, technische storing e.d. Het is belangrijk om bij het 
schema rekening te houden met eventuele vertragingen. 

Ook het hier genoemde projectplan is sterk toegeschreven naar eenmalig uit te voeren 
project. Daarom zijn de onderdelen in het plan aangepast aan de situatie bij TLP, waar alle 
opdrachten op projectbasis worden uitgevoerd. 

Aspecten 

De aspecten waarop de projecten onderzocht zijn, zijn een samenstelling van de KSF's en 
het projectplan en zijn: 
· opdracht en de aanleiding van de opdracht; 
· offerte-aanvraag en -afhandeling; 
· opdrachtbevestiging; 
· projectlevenscyclus; 
· keuze projectleider; 
·aanwezigheid projectplan: 

- doel van het project; 
- aanpak; 
- tijdschema; 
- personeel/projectteam; 
- communicatie met opdrachtgever; 
- evaluatie; 
- potentiële problemen. 

· kostenverloop; 
· bottlenecks; 
·wijzigingen. 

Voor deze aspecten is gekozen, omdat ze onderdelen zijn van de tien KSF' s en het 
projectplan en in de registratiemappen terug te vinden zijn. 
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Bijlage 9. Uitwerking Projectorganisatie 

Project: 

Hieronder zullen de volgende projecten behandeld worden, in volgorde van de in paragraaf 
4.2.2. genoemde aspecten: 
1259: Aanleg passantensteiger in de haven van Maasbracht (afd . UVV); 
1200: Dassenonderzoek voor de Provincie Limburg (afd . BWN); 
1338: Advisering Gemeente Dussen (afd. RPO); 
1157: Retentiebekken Mechelderbeek (alle afdelingen) ; 
1392: Vispassage Gemeente Amerongen (alle afdelingen). 

Hierachter zal per project de PROJAS-stand en het geplande budget in een grafiek worden 
weergeven. 

1259, Aanleg passantensteiger haven Maasbracht 
voorbereiding en directievoering 

Opdrachtgever: College van B&W van de gemeente Maasbracht 

Offerte: 

Opdrachtbevestiging: 
Projectlevenscyclus: 
(zie grafiek) 

Projectleider: 

Projectplan: 
doel 

aanpak 
tijdschema 

personeel 

N.a.v. een rapport van het Gewest Midden Limburg (GML) betreffende 
aanlegplaatsen in Midden Limburg (1989). 
Platformgroep: Gem. Maasbracht, Gewest M-Limburg, Provincie Limburg 
Contactpersoon was JV en er is ingeschreven op basis van no cure no pay 
en een afkoopsom. Dit in verband met de subsidie, waar bijna twee jaar op 
gewacht is. De eerste offerte is uitgebracht op 12-8-93 en bedroeg f 
46.125,- excl. door JV. Deze is later aangepast door veranderd prijspeil. 
Tweede offerte is uitgebracht op 6-11-95 en bedroeg f 50.175,- excl. De 
eind oplevering was op 11-10-96. 
niet aanwezig 
november 92: start werkzaamheden 
maart 93: offertes aanvragen voor inmeting en slibonderzoek en het gebied 
is geïnventariseerd 
juli 93: bestekken en begroting opgesteld 
aug. 93: eerste offerte 
stilstand 
nov. 95: tweede offerte 
dec 95: aanbesteding vindt plaats 
jan 96: gestanddoening 
april/mei/juni/juli : directievoering 
juli 96 eerste proces verbaal 
oktober 96: eindoplevering 
JV (afdeling UVV) had contact en heeft het meeste overleg gevoerd. PP 
heeft in eerste instantie de meeste werkzaamheden uitgevoerd en later heeft 
TV dit overgenomen (beide uit de afdeling UVV 
(niet in deze gewenste vorm aanwezig) 
kort overzicht van activiteiten in de offerte, geen scope/afbakening van de 
opdracht 
aangegeven activiteiten in de offerte 
geen tijdsplanning bij de activiteiten 
in september wordt er een werkplanning gegeven voor de aanbesteding en 
de uitvoering . Later is deze planning bijgesteld en verlengd. De aannemer 
maakt in de regel de planning van de te verrichten activiteiten 
mijlpalen worden niet gegeven intern overleg wordt niet gepland, dat 
gebeurt op de afdeling zelf 
JA was PL, PP en later TV PM's, Tekenkamer 
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communicatie niet van te voren gepland 
opdrachtgever 2 maal: TLP, Provincie Limburg, Gemeente Maasbracht 

1 maal: bovengenoemde plus RWS en GML 
2 maal: TLP, Gem. Maasbracht, aannemer 
1 maal: TLP en Gem. Maasbracht 

evaluatie niet bekend 
potentiële problemen niet aan het begin van het project vermeld, wel tijdens de tweede 

bouwvergadering zal punten genoemd die tot vertraging zouden kunnen 
leiden 

Kostenverloop: 

Bottlenecks: 

Wijzigingen: 

Opmerkingen: 

de opdracht is afgekocht, zoals vaak bij voorbereiding en directievoering 
gebeurt. Ze zijn aan de opdracht begonnen, voordat een offerte s uitge
bracht, omdat op basis van ervaring vrijwel zeker was dat de subsidie en 
dus de opdracht door zou gaan. Aan de lijnen in de grafiek op pagina 26 is 
te zien dat de twee lijnen vrijwel parallel lopen en dat de lijn van de 
PROJAS-stand onder het budget blijft. 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de gebudgetteerde en 
werkelijke uren en verschotten in geld en het verschil hiertussen. 

Tabel 9.1. Kostenoverzicht project 1259 

1 Il Budget 
1 

Werkelijk 
1 

Verschil 
1 

Uren (f) 48.585 43.593 4.992 

Verschotten ( f) 1.590 5.145 -3.555 

Totaal 50.175 48.738 1.437 

de eerste vertraging (begin 94 tot eind 95) is te verklaren door dat er 
gewacht moest worden op de subsidiegelden van de overheid. De overheid 
was op dat moment in bezuiniging gegaan op het gebied van de recreatie. 
Daarna is de start van de uitvoer verzet van 1 januari 96 tot 1 mei 96. 
overgang van PM: TV heeft het half 95 overgenomen van PP. 
De offerte is eind 95 gewijzigd i.v.m. een prijspeilstijging en een uitbreiding 
van het plan i.v.m. de wijziging van de aanlegplaats van de rondvaartboot. 
De verkoop van de bestekken op papier of op schijf leverde resp. f 250,
en f 300,- op. 
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Project: 
Opdrachtgever: 

Offerte: 

0 pdrachtbevestig ing: 

Projectlevenscyclus: 
(zie grafiek) 

Projectleider: 

Projectplan: 
doel 
aanpak 
tijdschema 

mijlpalen 

personeel 

1200, Dassenonderzoek Provincie Limburg 
College van B&W van de gemeente Maasbracht; naar aanleiding van het 
aanwijzen van een aantal ontgrondingslokaties in de provincie, moet er een 
onderzoek verricht worden betreffende het aspect das. 
Platformgroep: Prov. Limburg, NMF, RIN, (ROV), (VWM) (begeleidingscie.) 
eerste offerte opgesteld door HH en uitgebracht naar aanleiding van een 
gesprek op 1 febr. 91 
6 febr. 91 betreffende 5 ontgrondingslokaties en bedroeg 
f 56.344,-. Definitieve offerte betreffende fase 1a, 6 ontgrondingslokaties 
op 15 maart 91 bedroeg f 39.855,- excl drukkosten, incl verschotten. In 
mei werd een tweede offerte uitgebracht voor fase 1b: f 12.035,
verkregen op 26 maart 91, 1 op 1 inschrijving, afkoopsom, opdracht 
verkregen omdat ze al eerder onderzoek naar dassen hadden gedaan. 
februari 91: bespreking met Prov. Limburg 
maart: bespreking begeleidingscie., terreinbezoeken, beoordeling bestaande 
situatie 
april: concept rapport fase 1 
mei: bespreking concept rapport begeleidingscie, tweede offerte fase 1 b: f 
12.035,- plus mondelinge rapportage 
juni: concept rapport fase 1 b 
augustus: bespreking rapport en schriftelijke beoordeling, twee maal 
vernieuwd concept 
oktober: definitief rapport en afronding onderzoek 
PL: HH (afdeling BWN), overleg 
PM: MR, GIS/Arclnfo en overleg; SJ, veldbioloog/inventarisatie (beide uit de 
afdeling BWN) 
(niet in deze gewenste vorm aanwezig) 
onderzoeksvragen opgesteld in de offerte plus fasering 
aangegeven activiteiten en tekeningen in de offerte plus aantallen 
geen tijdsplanning bij de activiteiten, wel een deadline van het eerste rapport 
(fase 1) op 1 mei 91 
per vergadering wordt besproken wanneer de volgende vergadering was en 
wat er dan klaar is. Van het interne overleg, 2 maal, zijn notulen gemaakt, 
deze data of momenten zijn niet van te voren gepland 
HH was PL, de PM's zijn SJ en MR 
In de offerte wordt per activiteit aangegeven welke medewerker, ingedeeld 
in disciplines, hoeveel dagen aan die activiteit werkt, ook de tarieven per 
discipline worden gegeven. SJ is voor deze opdracht aangetrokken, hij was 
op dat moment niet in dienst 

communicatie opdrachtgever structureel van te voren gepland, elke vergade-
ring wordt de volgende bepaald, besprekingen zijn een kostenpost in de 
offerte, er worden notulen gemaakt en deze worden teruggekoppeld: 
1 maal : TLP, Provincie Limburg 
5 maal: TLP en begeleidingscie. 

evaluatie niet bekend 
potentiële problemen niet bekend 
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Kostenverloop: 

Conflict: 
Wijzigingen: 

Nazorg: 

de opdracht is afgekocht. Aan de lijnen in de grafiek op pagina 26 is te zien 
dat de twee lijnen vrijwel parallel lopen en dat de lijn van de PROJAS-stand 
onder het budget blijft. Alleen in het begin gaat de rode lijn er even onder, 
doordat er aan de offerte is gewerkt en besprekingen zijn gehouden, voordat 
de opdracht binnen was. 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de gebudgetteerde en 
werkelijke uren en verschotten in geld en het verschil hiertussen. Drukkos
ten zijn apart verrekend. 

Tabel 9.2. Kostenoverzicht project 1200 

1 Il Budget 
1 

Werkelijk 
1 

Verschil 
1 

Uren (f) 48.497 47.471 1.026 

Verschotten ( f) 3.393 2.376 1.017 

1 
Totaal Il 51.890 

1 
49.847 

1 
2.043 

1 

begeleidingscie. zet soms haar vraagtekens bij de kwantitatieve aanpak 
in eerste instantie zouden twee fasen uitgevoerd worden zoals in de 
offerte-aanvraag stond. Maar na overleg is besloten om eerst fase 1 a te 
doen en daarna de go/no go beslissing te nemen voor de volgende fase. 
halfjaarlijks wordt er een terreinbezoek afgelegd waarna een monito
ringsverslag wordt opgesteld over de stand van de dassen 
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Project: 
Opdrachtgever: 

Offerte: 

Opdrachtbevestiging: 

Facturering: 

Projectlevenscyclus: 

1338, Advisering Dussen 
College van B&W van de Gemeente Dussen; zij nodigen TLP uit om een 
offerte uit te brengen voor het begeleiden en adviseren inzake de ontwikke
ling in het gebied ten westen van de A-27 in de Gemeente Dussen. Hierbij 
wordt een overzicht van de activiteiten gegeven en een globale tijdsplanning 
Coördinatiegroep: TLP en Gem. Dussen 
Begeleidingscie.: Gem. Dussen, Provincie N-Brabant, Waterwinningsbedrijf 
De Brabantse Biesbosch en TLP 
eerste offerte is uitgebracht op 14 december 94 en bedroeg 
f 60.000,-, afkoopsom, inschrijving. In deze offerte staat een plan van 
aanpak met daarin een stappenplan, tijdsplanning in weken, projectmede
werkers, referentieprojecten en een kostenoverzicht per stap, incl. 
overlegpunten. 
verkregen op 10 januari 95, Gem. Dussen wordt opdrachtgever, Waterwin
ningsbedrijf De Brabantse Biesbosch is de financier 
eerst word 20% van de hoofdsom verrekend en daarna elk bedrag per stap 
minus 20% na afronding van de stap 
november 94: offerte-aanvraag 
december: offerte uitgegeven 
januari 95: opdrachtbevestiging, aanvragen aanvullende info, concept 
rapport Analyse, aangepaste tijdsplanning, draaiboekvoorstel 
februari: overleg begeleidingscie., bilateraal overleg, planningslijst inzetbe
hoefte PM plus # pagina's verslag per stap, concept rapport 1338 A en B, 
overleg begeleidingscie., wijziging draaiboek, uitgangspunten, wensen en 
eisen opdrachtgever. 
maart: concept rapport 1338-A en 8, overleg begeleidingscie., 
tijdsplanning aangepast (3 weken langere doorlooptijd), definitief rapport 
1338 A en B (Analyse en Visie), commissiebehandeling. 
april: overleg begeleidingscie., concept rapport 1338-D Strategie, eerste 
officiële overleg) 
mei: wijziging en uitbreiding tijdsplanning, tussengevoegd: Stap 
4 .Structuurplan, 5 .Landschapsplan, 6.Convenanten, 7. Bestemmingsplan 
(Buro Wissing), extra overlegpunten juni: notitie 1338-E:commentaar op 
structuur visie/plan van Buro Wissing, planning gewijzigd: eerst wordt er een 
structuur- en bestemmingsplan gemaakt, duurt 6 maanden. 
augustus: bilateraal overleg, definitief rapport 1338-D Strategie, twee 
raadsvergaderingen, vertrouwelijke notitie 1338-F 
februari 96: bilateraal overleg 
maart: bilateraal overleg, planning gehele project door WBB, vierde 
spaarbekken, tweede offerte "Meerwerk" f12.700,-, bevestiging opdracht 
"Meerwerk", facturen naar Gem. Dussen, derde offerte "onderhandelingen" 
f5400,-, notitie 1338-G Zandafvoer Jannezand 
april : raadsvergadering te Dussen, twee concepten 1338-H Landschapsplan, 
besloten raadsbijeenkomst, werkgroep bijeenkomst mei: concept 1338-H, 
overleg coördinatiegroep en werkgroep, definitief verslag 1338-H 
juni: info-avond Gem. Dussen 
juli: twee concepten bestemmingsplan door Buro Wissing, offerte Verbin
dingsroute f 5244,-
augustus: overleg coördinatiegroep 
september: concept rapport 1338-J Verbindingsroute en definitief rapport 
oktober: info-avond, deskundigenberaad, info-avond gemeenteraad, 
deskundigenberaad 
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Projectleider: 

lnzetbehoefte: 

Projectplan: 
doel 
aanpak 

tijdschema 

november: kostenberaming uitvoer, EINDAFRONDING 
PL: AH, overleg en planvorming, officieel naar buiten is BT PL (beide uit de 
afdeling RPO) 
PM: HH, MR, FF (uit de afdeling BWN) en JV (afdeling UVV) 
al bekend bij het opstellen van de offerte 
in februari 95 is een planningslijst opgesteld waarin het # dagen per PM per 
activiteit weergegeven is, ook het aantal pagina's in het rapport dat hiervoor 
is gereserveerd 
(niet in deze gewenste vorm aanwezig) 
niet expliciet gemaakt 
plan van aanpak opgenomen in de offerte , draaiboek waarin rapportages 
vermeld 
in de offerte is door TLP een tijdschema opgezet in een tijdbalk, in weken 
per activiteit, het einde van het project staat er niet op, hierin staan ook de 
overlegpunten en de rapportages (mijlpalen). In maart 96 komt WBB met 
een planning van het hele project, met mijlpalen en een einddatum 26-5-97. 
Vervolgens zijn er een aantal wijzigingen en uitbreidingen van het aantal 
overlegpunten 

personeel AH was PL, BT officieel, de PM's zijn HH, JA, FF en MR 
communicatie opdrachtgever het aantal overlegpunten met de verschillende 

groepen is in de tijdbalk aangegeven, deze planning is wel regelmatig 
aangepast 

evaluatie niet bekend 
potentiële problemen niet bekend 

Kostenverloop: in het totaal zijn vier offertes uitgebracht, daarnaast zijn nog een aantal info
avonden en andere vergaderingen per uurtarief gedeclareerd. De opdrachten 
zijn afgekocht op de derde na. In de eerste offerte zijn de verschotten als 
stelpost van 6% meegerekend. Bij de tweede offerte, het meerwerk, zijn 
extra kosten voor verschotten opgenomen die in de eerste fase gemaakt zijn 
plus de verschotten t.b.v. de tweede offerte. De derde offerte wordt 
gebudgetteerd en afgerekend op de gemaakte uren en onkosten. De vierde 
offerte os een afkoopsom incl. verschotten. 
Offerte 1: f 60.000,- Gedeclareerd: 
Offerte 2: f 12.700,-
0fferte 3: f 5.400,-
0fferte 4 : f 5.244,-

Totaal f 83.344,-

f 60.000,
f 18.265,
f 5.164,-
f 5.244,-

ln de grafiek op bladzijde 27 is te zien dat in de eerste acht maanden de 
PROJAS stand sneller stijgt dan het resultaat. Vervolgens lopen de lijnen 
parallel aan het einde van het project gaat de PROJAS stand weer sneller 
omhoog. Dit is eigenaardig, omdat in de laatste fase de werkzaamheden op 
uurtarief werden afgerekend. In de onderstaande tabel staat in kolom 
"budget" de geoffreerde bedragen, excl. de verschotten die niet in de 
offerte gespecificeerd staan en excl. de afrekening van de extra uren die 
niet in de offertes vermeld stonden. In de kolom "Werkelijk" staan de kosten 
die volgens PROJAS en onkostenmappen gemaakt zijn . In de daarna 
volgende kolom staan de gesommeerde bedragen van de gedeclareerde uren 
en onkosten. In de laatste kolom wordt het verschil gegeven van de 
werkelijke kosten en de gedeclareerde bedragen. 
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Wijzigingen: 

Tabel 9.3. Kostenoverzicht project 1338 

1 1 

Budget Werkelijk Gedeclareerd Verschil 
(1) (2) (3) (3)-(2) 

Uren ( f) 79.844 118.921 86.827 -32.094 

Verschotten ( f) 3.500 11.060 10.426 -634 

1 
Totaal Il 83.344 

1 
129.981 

1 
97.253 

1 
-32.728 

1 

In mei 96 zijn de eerste twee offertes afgehandeld. Dan is er al een verlies 
geleden van f 110.957,- minus f 78.265,- = 

f 32.692,- Aan het einde van het project is dit bedrag zelfs 
f 32.719,-
er is besloten een structuurplan te maken en het bestemmingsplan eerder 
op te stellen, hierdoor heeft het project een vertraging opgelopen. 
De tijdsplanning is minimaal drie keer gewijzigd 
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Project: 
Opdrachtgever: 

Offerte: 

Opdrachtbevestiging: 

Projectlevenscyclus: 

Projectleider: 

Projectplan: 
doel 

aanpak 

1157 Retentiebekken Mechelderbeek 
Waterschap Roer en Overmaas (WRO), lokatieonderzoek Mechelderbeek 
voor tijdelijke opvang regenwater 
verzoek tot een offerte in december 1989 op basis van notitie 
"Uitgangspunten ten behoeve van offerte aanvraag voorbereiding bufferloka
tie onderzoek Mechelderbeek". Na een mondelinge toelichting wordt de 
eerste offerte uitgebracht: f 96.157,- d.d. 19-12-89. Na een tweede 
overleg tussen WRO en TLP wordt de tweede offerte uitgebracht: f 
78.510,- d.d 18-1-90. Een aanvullende offerte voor een vooronderzoek: f 
10.724,- volgt op d.d. 29-3-90. 
verkregen februari '90 (tweede offerte) en oktober '90 
(aanvullende offerte) 
januari 90: offerte, overleg WRO/TLP toelichting offerte 
februari: opdrachtbevestiging, overleg WRO/TLP 
maart: concept rapport 1157-A plus tekeningen, overleg WRO/TLP, 
aanvullende offerte 
april: concept rapport 1157-A, overleg WRO/TLP 
juni: offerte Stichting HSL f 1600,-
februari 91: overleg WRO/TLP 
maart, april: overleg WRO/TLP 
mei: overzicht geoffreerde en verwerkte budget tot nu toe, intern overleg 
HH/MR betreffende planning 
juni: overleg WRO/TLP 
januari 92: einde bufferlokatie onderzoek 
april: overleg WRO/TLP 
september: stand van zaken/budget/voortgang/planning 
oktober: er zijn vier varianten gevonden, twee daarvan worden 
bestekgereed gemaakt. Kosten hiervan: f 48.000,- minus restant budget 
januari 92 f 42 .000,- is f 6.000,- te goed als meerwerk. Intern overleg 
HH/KK 
november: bodemonderzoek uitbesteed aan Fugro 
augustus 93: tekeningen 1157-7 en 8 
maart 94: rapport 1157-A 
oktober 94: kredietraming 
maart 95: opvragen gegevens betreffende projectgebied 
april 96 aanbestedingsvoorbereiding op basis van bestek 1157-F. Voor de 
directievoering en toezichthouding is een aparte offerte uitgebracht t.w.v. 
f 15.100,-. De PL werd toen JA. 
HH is PL 
PM's: MR (GIS, Arclnfo), FF, KK (uit afdeling BWN) 
PP (bestekschrijven) (uit de afdeling UVV) 
? (uit de afdeling RPO) 
(niet in deze gewenste vorm aanwezig) 
aanleiding van de opdracht in de notitie offerte-aanvraag gegeven plus de 
uit te voeren werkzaamheden inclusief de probleemstelling, oplossing en 
uitgangspunten met de te verrichten werkzaamheden 
plan van aanpak opgenomen in de offerte met daarin de activiteiten incl. 
overleg 

tijdschema globale planning hoofdactiviteiten in de tijd 
personeel zie "Projectleider", niet in een projectplanvorm 
communicatie opdrachtgever: minimaal acht overlegsituaties met de 

opdrachtgever terwijl er maximaal zes in de offerte aangegeven zijn. 
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evaluatie niet bekend 
potentiële problemen: niet bekend 

Kostenverloop: in de grafiek op pagina 27 is te zien dat de PROJAS-stand lijn gaat vanaf 
het begin al over het budget en komt er niet meer onder. Daarbij komt dat 
de PROJAS-lijn in het begin (tot het tweede kwartaal 1991) steiler gaat. 
Aan het einde van het project gaan de lijnen iets naar elkaar toe. 

Wijzigingen: 

In de onderstaande tabel staat een overzicht gegeven van de gebudgetteer
de uren en stelpost (zie kolom 1). Daarnaast staan de werkelijke uren 
volgens PROJAS en de kosten inclusief het uitbesteden van het inmeten en 
het bodemonderzoek. In de volgende kolom staat wat er gedeclareerd is aan 
uren, stelposten plus f 60,- extra reprokosten. In de laatste kolom staat het 
verschil van wat er gedeclareerd is en werkelijk verbruikt is. 

Tabel 9.4. Kostenoverzicht project 1392 

1 Il Budget 
1 

Werkelijk 
1 

Verschil 
1 

Uren (f) 16.000 25.100 -9.100 

Verschotten ( fl 2.000 2.375 -375 

1 
Totaal Il 18.000 

1 
27.475 

1 
-9.475 

1 

aan het begin van het project is de offerte aangepast omdat in de eerste 
offerte te diep inging op het vooronderzoek. Aan het eind van het project 
heeft afdeling UVV het overgenomen en een nieuwe offerte uitgebracht 
voor de directievoering en toezichthouden. 
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Project: 
Opdrachtgever: 

Offerte: 

1392 Vispassage Gemeente Amerongen 
RijksWaterStaat (RWS), Directie Oost Nederland, Hoofd Watersystemen. De 
vispassages is een gezamenlijk project van de Ministeries VenW en LNV 
(1990). 
N.a.v. de Derde Nota Waterhuishouding en Nota Watersystemen Verkennin
gen. 
Bij de NederRijn en Lek zullen bij Hagenstein, Amerongen en Driel vispassa
ges worden aangelegd. 
verzoek tot een offerte in januari 96, waarin aanleiding van het project staat 
en de te offreren activiteiten staan. Ook de startdatum (1 maart 96) en de 
geplande duur (drie maanden) staan vermeld, alsmede de samenstelling van 
de projectgroep: RWS-DON, Min. LNV, RWS Dienstkring Rijn en Lek. Offerte 
uitgebracht op 12 februari f 18.000,- . Afkoopsom, in concurrentie. 

Opdrachtbevestiging: verkregen op 29 februari 96 
Projectlevenscyclus: januari 96: offerte-aanvraag 

Projectleider: 

Projectplan: 
doel 

aanpak 

tijdschema 

februari: offerte uitgebracht en opdracht verkregen 
april:projectgroep overleg: drie varianten gepresenteerd, verzoek tot uitstel 
deadline van drie maanden door externe factoren, eind mei zal definitieve 
variant doorgegeven worden, volgende vergadering gepland 
juni: schetsontwerp 1392 4-5 verstuurd naar projectgroep, projectgroeps
overleg, concept rapport 1392-A 
juli: definitief rapport 1392-A 
augustus: intern onderzoek gedaan 
september: bespreking variant 2 volgens tekening 1392-5 
december: Project Fresh Up dag betreffende Hagenstein en Amerongen 
BT (afdeling RPOJ: offerte opgesteld, overleg 
JA (UVV): kostenraming gemaakt,overleg 
HH, AV (BHN): (intern) onderzoek en constructie en werking van de vistrap 
JB, HV (RPO): planvorming en ontwerp GS (Tekenkamer); SH, HN 
(Secretariaat) 
(niet in deze gewenste vorm aanwezig) 
aanleiding van de opdracht in de offerte-aanvraag gegeven plus de uit te 
voeren werkzaamheden 
plan van aanpak opgenomen in de offerte met daarin de activiteiten incl. 
overleg 
geen planning van de activiteiten in de tijd, ook geen verdeling van de 
werkpakketten en geplande overlegmomenten onder de projectmedewer-
kers, geen mijlpalen 

personeel zie "Projectleider" 
communicatie opdrachtgever overlegsituaties met de opdrachtgever zijn niet 

terug te vinden, geen notulen. De opdrachtgever heeft een coördinator 
aangesteld die de contacten regelt. Er is tweemaal overleg met de 
projectgroep geweest 

evaluatie niet bekend 
potentiële problemen in de uitgebrachte offerte wordt aangegeven dat de 

eigendomssituatie moet worden bekeken voor knelpunten. In april wordt al 
aangegeven dat de planning twee maanden uit zal lopen wegens de 

Kostenverloop: 
eigendomssituatie, bodemopbouwonderzoek en de watersnelheden 
De PROJAS-lijn gaat vanaf het begin al over het budget en komt er niet 
meer onder, zie de grafiek op pagina 28. Daarbij komt dat de PROJAS-lijn 
steiler gaat dan de budget-lijn en langer doorgaat. Dit komt onder andere 
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Bottlenecks: 

Wijzigingen: 

doordat er in augustus een intern onderzoek is verricht en er in december 
nog een terugkomdag was. Wel is in juli het definitieve verslag ingeleverd. 

Tabel 9.5. Kostenoverzicht project 1392 

1 1 

Budget Werkelijk Gedecla- Verschil 
(1) (2) reerd (3) (3)-(2) 

Uren (f) 73.510 111.260 89.230 -17.030 

Verschotten ( f) 5.000 18.600 5.060 -13.540 

Totaal 1 78.510 
1 

129.860 
1 

94.290 
1 

-35.570 
1 

wachten op de eigendomssituatie, bodemopbouw en de watersnelheden. 
Er is een intern onderzoek verricht op het gebied van de te gebruiken 
software 
de deadline is bijgesteld in het begin van het project 
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Grafieken kostenverloop projecten 1259 en 1200 
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Grafieken kostenverloop projecten 1338 en 1157 
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Figuur 84. Kostenverloop project 1338 
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Grafiek kostenverloop project 1392 
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Bijlage 10. Variabelen Portfolio- en Regressie-analyse 

In de onderstaande lijst staan de administratieve gegevens, de te verklaren variabele/factor 
en de verklarende variabelen/factoren. Daarachter staan tussen haakjes of aanhalingstekens 
de waarden die de gegevens en variabelen aan kunnen nemen en eventueel de grootheid, 
waarin ze uitgedrukt worden. Tussen accolades staat vermeld waar of bij wie de gegevens 
vastliggen. Voor de betekenis van de afkortingen hiervan zie bijlage 3. 

Administratieve gegevens: 
Projectnummer: 

Omschrijving: 

Opdrachtgever: 

PROJAS: 

Te verklaren variabele: 
Resultaat: 

zodat gezien kan worden welk project het betreft. 
+ (nummer 1123 t/m 1426) 
{projectenlijst} 
kort noemen van het project, op basis van de indeling in de produkt
folders met een uitbreiding : 
+ "stedelijk groen"; 
+ "stads- en dorpsinrichting"; 
+ "wegen"; 
+ "natuurontwikkeling"; 
+ "landschapsbeleids- en groenstructuurplan" ; 
+ "bestemmingsplan buitengebied"; 
+ "milieu-effect-rapportage"; 
+ "hemelwaterbeheer"; 
+ "overige adviezen". 
{projectenlijst} 
type opdrachtgever aan wie verantwoording afgelegd moet worden: 
+ rijk: "LNV", "VROM", SBB" of "RWS"; 
+ "provincie"; 
+ "gewest"; 
+ "gemeente"; 
+ "bedrijfsleven"; 
+ "particulier"; 
+ "instantie"; 
+ "waterschap"; 
+ "adviesbureau"; 
+ "architectenbureau"; 
+ "natuurbeheer"; 
+ "projectontwikkelaar"; 
+ "beleggingsfonds". 
{projectenlijst} 
het totaal aantal gewerkte uren aan het project, verrekend met het 
verkooptarief. 
+ (bedrag van f x,-) 
{PROJAS} 

het verschil tussen het Budget en de PROJAS-stand 
(Budget -PROJAS) 
+ (bedrag f x,-) 
{PROJAS, Budget} 
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Verklarende variabelen: 
Er is een aantal variabelen dat volgens sleutelfiguren vermoedelijk invloed heeft op de 
winstgevendheid van een project. Dit zijn: 
· de grootte van het budget, beïnvloedt de winstgevendheid negatief; 
· het aantal medewerkers dat aan het project gewerkt heeft, beïnvloedt de winstgevend
heid negatief; 
· het aantal (hoofd- of ondersteunende) afdelingen dat aan een project heeft gewerkt, be
ïnvloedt de winstgevendheid negatief; 
· d doorlooptij · en --werkcfru , beïnvloeden de winstgevendheid negatief; 
· de waarop e racht is verkregen en wordt afQerekend: Mededingers bij de 
inschrijving, beïnvloeden de winstgevendheid negatief. Afrekening op uurtarief is altijd 
winstgevend, afkoopsommen kunnen nadelig zijn, vooral in combinatie met een inschrijving 
in concurrentie. ,_ 7 
De gegevens die nodig zijn om deze verbanden te kunnen onderzoeken, worden in de 
spreadsheet gezet en zijn hieronder gegeven . 

Budget: het totaal gedeclareerde bedrag van het project. 
+ (bedrag van f x,-) 
{H-Map} 

Hoofdafdeling: de afdeling waaruit de projectleider geselecteerd is: 
+ "BWN" = Bodem, Water en Natuur; 
+ "RPO" = Ruimtelijke Planvorming en Ontwerp; 
+ "UVV" = Uitvoeringsvoorbereiding. 
{CPM} 

Naam hoofdafd.: de naam/namen van de hoofdafdeling(en) die aan het project 
gewerkt heeft/hebben. 
+ "BWN"; 
+ "RPO"; 
+ "UVV"; 
+ "BWN RPO"; 
+ "BWN RPO UVV"; 
+ "BWN UVV"; 
+ "RPO UVV". 
{PROJAS} 

Aantal hoofdafd.: het aantal hoofdafdelingen dat aan het project gewerkt heeft . 
• "1"; 
• "2"; 
• "3". 
{PROJAS} 

Naam onderst.afd.: de naam/namen van de ondersteunende afdelingen, die aan het 
project gewerkt heeft/hebben. 
+ "SEC" = Secretariaat; 
+ "TEK" = Tekenkamer; 
+ "SEC TEK". 
{PROJAS} 

Aantal onderst. afd.: het aantal ondersteunende afdelingen dat aan het project gewerkt 
heeft . 
• "1"; 
• "2". 
{PROJAS} 
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Aantal projectmedewerkers:het aantal medewerkers uit de hoofdafdelingen waardoor aan 
het project gewerkt is. 
+ (waarde 1 of meer) 
+ {PROJAS} 

Doorlooptijd: het aantal maanden dat aan een project gewerkt is. 
+ (waarde 1 of meer) 
{PROJAS} 

Inschrijving: de manier waarop de opdracht verkregen is. 
+ "1" = in concurrentie op basis van een afkoopsom; 
+ "2" = 1 op 1 inschrijving op basis van een afkoopsom; 
+ "3" = op uurbasis. 
{projectmedewerkers} 
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Bijlage 11. Werkwijze Portfolio-analyse 

In de spreadsheet zijn 135 willekeurig gekozen projecten verwerkt, lopend van nummer 
1123 (augustus 1989) tot en met 1426 (februari 1997). Voor het invullen van de gegevens 
is gebruik gemaakt van de projectenlijst, Korte Termijn Budget Bewakingslijsten (KTBB), 
Project Administratie Systeem-uitdraaien (PROJAS), Centrale Projectmappen (CPM), 
Honorarium-mappen (H-mappen) en de correspondentiemappen (zie bijlage 3). De 
werkzaamheden voor het vullen van de spreadsheet in chronologische volgorde worden 
weergegeven. Een schematisch overzicht, dat als ondersteunend voorbeeld kan worden 
gebruikt, staat in onderstaande figuur. 

SPREADSHEET 

proj.nr. naam opdr.gever PROJAS budget winst°/o P.M.'s inschrijving 

110J x gemeenteA 5000 600J 16.7 8 2 

1101 y bedrijf B 20JO 250J 0 .2 7 1 

1103 z provincie C 10JO 90J 0 .1 6 1 

>-.::: 

~ 
> ...... - -- ~ 

1 -

" >-41(1-~--

PROJECTENLIJST 

proj.nr. naam o pdr.gever 

110J 

1101 

1102 

1103 

x 
y 

yy 

z 

ge meenteA 

bedrijf B 

on tgronderO 

pr ovoncieC 

- PROJAS 

proj.nr. 

110J 

1101 

1102 

1103 

H-MAP 

Factuur 
project 

110J 

1990 

PROJAS 
stand 
51XJO 

20CXJ 

250J 

100J 

1 

/ 
PROJAS 

proj.nr. 

110J 

P.M.1 

P.M.2 

P.M.3 

1990 

[ 
6000 

1 

1 

1 
1 

- KTBB-lijst 

proj.nr. o/~gereed winst% 

110J 100 12 

1101 60 15 

1102 100 -5 

1103 10J 2 

Figuur 87. Overzicht werkwijze portfolio-analyse 
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De opzet voor de spreadsheet is gemaakt door aan de hand van de projectenlijst alle 
projectnummer vanaf 1100 tot en met 1425 in te vullen. Daarachter zijn de namen van de 
projecten en de opdrachtgevers gezet. De analyse is begonnen bij 1100, omdat in die tijd 
(eind 1989) begonnen is met de huidige vorm van registratie en zodoende de gewenste 
gegevens beschikbaar waren. Daarna zijn de maandelijkse KTBB-lijsten doorlopen en zijn de 
budgetten en de winstpercentages (berekend op basis van het budget en de PROJAS-stand) 
van projecten die in die lijsten 100% gereed gemeld waren uit de lijsten gehaald en in de 
spreadsheet gezet. In de KTBB-lijsten staat een aantal projecten handmatig aangekruist. Dit 
zijn projecten van de vaste opdrachtgevers, waarvan onder hetzelfde projectnummer 
herhaaldelijk opdrachten worden verkregen waarvoor geen offerte uitgebracht hoeft te 
worden (regiebasis) en die op uurbasis worden gedeclareerd. Deze projecten zijn niet in de 
spreadsheet vermeld. Men zou alle declaraties over de geanalyseerde periode moeten 
optellen om hun aandeel in de omzet te kunnen bepalen. 
Na controle met de CPM-map bleken niet alle afgeronde projecten in de KTBB-lijsten 100% 
gereed gemeld te zijn. Deze projecten bleven bijvoorbeeld in een aantal lijsten op 98% 
gereed staan en verdwenen vervolgens. Aan de hand van de CPM-mappen (1991 t/m 1997) 
zijn de budgetten van die projecten alsnog ingevuld in de spreadsheet. De ontbrekende 
winstpercentages zijn vooralsnog uit de KTBB-lijsten gehaald. 
Vervolgens bleek dat een groot aantal projecten onderverdeeld is in te onderscheiden 
werkzaamheden. Voor deze onderdelen zijn in de CPM-map aparte budgetten uitgetrokken. 
Deze onderverdeling komt meestal uit de offerte en is ter vergemakkelijking van het bepalen 
van de voortgang van een project door de PL. Ook kan het voorkomen dat een nieuwe 
offerte is aangevraagd voor een vervolgopdracht. Deze projectonderdelen zijn in de 
spreadsheet zo veel mogelijk apart genoemd en hebben een eigen subnummer gekregen 
(bijvoorbeeld 1301.1). Hierdoor kunnen de administratieve gegevens en factoren achter de 
onderdelen worden gezet en kunnen deze subprojecten afzonderlijk beoordeeld worden. 
Daarna is ter controle voor een aantal projecten de H-map erbij genomen. Daaruit bleek dat 
niet alle budgetten, die in de CPM-mappen genoemd zijn, ook gedeclareerd waren en dat 
sommige werkzaamheden, zoals besprekingen en informatie-avonden, wel gedeclareerd 
waren maar niet als apart projectonderdeel in de CPM-map waren vermeld. Daarom is als 
budget het totale gedeclareerde bedrag, wat in de H-map staat vermeld, genomen. 
Vervolgens bleek dat de PROJAS-standen die in de KTBB-lijsten en in de CPM-mappen 
vermeld staan, aangepast worden als een project de jaargrens overschrijdt. De PRO
JAS-stand wordt dan gelijkgesteld aan het percentage gereed van een project vermenig
vuldigd met het budget. Dus voor projecten waar meer aan gewerkt is dan gepland/gebud
getteerd was, worden de overschotten aan uren weggeschreven als het project de jaargrens 
overschrijdt. Omdat met deze aangepaste PROJAS-stand het winstpercentage berekend 
wordt in de KTBB-lijsten, geeft dit percentage geen correct beeld van de winstgevendheid 
van een project. Daarom zijn per project per jaar de afzonderlijke PROJAS-standen bij elkaar 
opgeteld, in een kolom aan de spreadsheet toegevoegd en is in combinatie met het budget 
het werkelijke winstpercentage berekend. Daarnaast is er per project aangegeven uit welke 
afdeling de projectleider kwam, hoeveel projectmedewerkers (PM' s) er waren en uit welke 
(hoofd- of ondersteunende) afdeling(enl de projectmedewerkers komen. De projectleiders 
staan in de CPM-mappen vermeld. De overige gegevens staan in de PROJAS-mappen. Om 
deze gegevens in de goede samenstelling te krijgen, zijn de maandelijkse uitdraaien waarop 
per project staat aangegeven wie er aan dat project gewerkt heeft, nagelopen . Tijdens het 
doorlopen van de uitdraai zijn alle namen van de projectmedewerkers opgeschreven. Pas 
nadat alle uitdraaien van het betreffende project nagekeken waren, kon het aantal 
projectmedewerkers worden bepaald en het aantal en de namen van de afdelingen die aan 
het project hebben gewerkt. 
Vervolgens is per project aangegeven of de opdracht in concurrentie of in een 1 op 1 
situatie is verkregen. Deze informatie is door een aantal sleutelfiguren bij TLP gegeven. 
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Daarna is de doorlooptijd bepaald door de begin- en einddatum per project(onderdeel) op te 
zoeken in de CPM-map en deze van elkaar af te trekken. Door het budget per project te 
delen door de doorlooptijd (in maanden) is geprobeerd de werkdruk weer te geven. Dit 
omdat het vermoeden heerst, dat werkdruk een negatief effect op de winstgevendheid 
heeft. 

Niet alle project uit de geselecteerde periode zijn dus verwerkt in de spreadsheet. De 
projecten die erin verwerkt zijn, zijn te beschouwen als een willekeurige steekproef. Het 
aantal waarnemingen, dat gebruikt wordt voor de regressie-analyse, is meer dan de eerder 
genoemde 135. Dit omdat sommige projecten onder te verdelen waren in projectonderdelen 
die als afzonderlijke waarnemingen zijn meegenomen in de analyse. 
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Spreadsheet (1) 

Projectnr. Projectnaam 

1123 retentiebekken Horstergrub 

1123, 1 retentiebekken Horstergrub 

1126 voorstad 

1126, 1 voorstad 

1126 ,2 voorstad 

1126,3 voorstad 

1129 BP Elfenmeer 

1129,1 BP Elfenmeer 

1129,2 BP Elfenmeer 

1132 streekplanultwerking Z-Limb 

1146 landgoed Suideras 

1146,1 landgoed Suideras 

114 7 Maas- en Roeroevers Voorstad 

1147, 1 Maas- en Roeroevers Voorstad 

1147,2 Plein St Jacob Voorstad 

1157 Ret. Bekken Mechelderbeek 

1157, 1 Rel. Bekken Mechelderbeek 

1167 Renovatie groenvooz. Melick 

1168 bouwlokatieonder. Oosterbeek 

1168, 1 bouwlokatieonder. Oosterbeek 

1170 bomenplan Stevensweert 

1173 riolering Reubenberg 

117 4 passantensteiger Voorstad 

1187 BP Beesel 

1192 De Schatberg Maasbree 

1192, 1 De Schatberg Maasbree 

1192,2 De Schatberg Maasbree 

1192,3 De Schatberg Maasbree 

1192,4 De Schatberg Maasbree 

1192,5 De Schatberg Maasbree 

1192,6 De Schatberg Maasbree 

1200 dassenonderzoek reg.winningen 

1207 landschapsplan Rondweg Zuid 

1207, 1 landsch.inpass.ind.terrein 

1221 BP Voerendaal 

1221 , 1 BP Voerendaal 

1221 ,2 BP Voerendaal 

1221,3 BP Voerendaal fase 2 

1221 ,4 BP Voerendaal 

1223 verplaats.sportvelden Sevenum 

1228 vorstonderzoek 

1229 vismigratie Gulp 

1229,1 vismigratie Gulp+ Neubourg 

1229,2 vismigratie Gulp 

1229,3 vismigratie Gulp Neubourg 

1229,4 vismigratie Gulp 

1230 woningbouw Roerdomp 

1231 Jandsch .beleidsplan Boxmeer 

1231,1 landsch.beleidsplan Boxmeer 

1233 inrichtinsvisie Roode Beek 

1233,1 inrichtinsvisie Roode Beek 

Projectindeling 

water 

uitvoer (+software) 

stadsinrichting 

uitvoer 

meerwerk 

wegen 

bestemmingsplan 

info 

planbijstelling 

streekplan 

landschapsplan 

uitvoer 

ontwerp 

uitvoer (+software) 

ontwerp 

water (+Arc+soft) 

toezicht 

groenplan 

schetsontwerp 

uitvoer 

groenplan 

water 

uitvoer (+software) 

bestemmingsplan (+soft+Arc) 

bestemmingsplan (+Arclnfo) 

aanlegvergunning 

uitv.grondverzet 

start MER (+Arclnfo) 

MER 

hydro!. onderzoek (+Arclnfo) 

bodemonderzoek 

milieu-effect 

landschapsplan 

landschapsplan 

bestemmingsplan ( +Arclnfo) 

landbouw/verweving (+Arclnfo) 

recreatie (+Arclnfo) 

bestemmingsplan+ invent(+Arclnfo) 

div. niet deel 

inrichtingsschets en bestemmingsplan 

onderzoek (+Arclnfo) 

vispassage (+software) 

meerwerk (+software) 

toezicht (+software) 

vijver 

perspectief+foto 

visie 

landschapsbeleidsplan 

boscompensatie 

visie (+Arclnfo+soft) 

perspectief 

INSCHR. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

Opdrachtgever 

waterschap 

waterschap 

beleggingsfonds 

beleggingsfonds 

beleggingsfonds 

beleggingsfonds 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

provincie 

particulier 

particulier 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

waterschap 

waterschap 

gemeente 

bedrijfsleven 

bedrijfsleven 

gemeente 

rijk/VROM 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

provincie 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

bedrijfsleven 

waterschap 

waterschap 

waterschap 

waterschap 

waterschap 

bedrijfsleven 

gemeente 

gemeente 

waterschap 

waterschap 

PROJAS 

93118 

13796 

80550 

172387 

6468 

427 

31728 

1008 

9026 

171860 

23248 

46014 

23152 

130895 

1870 

109897 

11140 

45457 

11378 

14678 

20700 

125043 

78274 

394449 

92839 

3491 

995 

29113 

99975 

17785 

2130 

47471 

52599 

1543 

213693 

118371 

28469 

83883 

11795 

36572 

27451 

60179 

18504 

31036 

23195 

3751 

3340 

64668 

77400 

325118 

3587 

Budget 

72377 

13850 

90000 

99300 

800 

1800 

17420 

1050 

5684 

116600 

34740 

30000 

35000 

100800 

2400 

89230 

15100 

30100 

15900 

7405 

19900 

83300 

62661 

202442 

101008 

5102 

1472 

14807 

82036 

20375 

7398 

51890 

53773 

2188 

134882 

50000 

24150 

94197 

0 

40257 

35344 

121561 

10878 

51000 

12945 

4500 

5800 

35156 

57138 

248000 

4455 

Resultaat 

-20741 

54 

9450 

-73087 

-5668 

1373 

-14308 

42 

-3342 

-55260 

11492 

-16014 

11848 

-30095 

530 

-20667 

3960 

-15357 

4522 

-7273 

-800 

-41743 

-15613 

-192007 

8169 

1611 

477 

-14306 

-17939 

2590 

5268 

4419 

1174 

645 

-78811 

-68371 

-4319 

10314 

-11795 

3685 

7893 

61382 

-7626 

19964 

-10250 

749 

2460 

-29512 

-20262 

-77118 

868 

Doorloopt. 

47 

6 

31 

0 

19 

17 

22 

0 

27 

6 

20 

2 

75 

6 

48 

0 

0 

19 

0 

32 

79 

36 

0 

0 

24 

13 

4 

4 

7 

36 

1 

26 

13 

28 

30 

8 

24 

40 

32 

5 

11 

16 

2 

5 

8 

26 

61 

2 

budget/maand 

1540 

2308 

2903 

0 

42 

1800 

1025 

1050 

5684 

5300 

0 

11 11 

5833 

5040 

1200 

1190 

2517 

627 

0 

0 

1047 

0 

1958 

2563 

2806 

0 

0 

617 

6310 

5094 

1850 

7413 

1494 

2188 

5188 

3846 

863 

3140 

0 

1677 

884 

3799 

2176 

4636 

809 

2250 

1160 

4395 

2198 

4066 

2228 

# H-AFD # PM H-AFD # PM 0-AFD # PM INCL # PM EXCL 

3 12 8 20 16 

2 3 5 4 

2 5 4 9 8 

2 8 4 12 13 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

2 

1 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

1 

2 

2 

3 

2 

3 

1 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

2 

4 

2 

2 

10 

12 

9 

9 

7 

5 

15 

5 

12 

6 

6 

8 

6 

10 

12 

11 

3 

0 

8 

12 

5 

2 

6 

12 

10 

8 

6 

5 

2 

6 

3 

9 

6 

2 

5 

2 

2 

7 

8 

11 

2 

0 

7 

2 

9 

6 

4 

2 

7 

6 

8 

3 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

0 

2 

4 

0 

0 

2 

9 

0 

9 

5 

4 

5 

2 

5 

2 

6 

2 

3 

5 

2 

2 

7 

7 

7 

6 

2 

11 

3 

4 

19 

18 

13 

11 

14 

6 

21 

6 

20 

9 

8 

12 

11 

16 

19 

19 

3 

1 

10 

16 

5 

2 

8 

21 

19 

13 

10 

10 

4 

11 

5 

15 

8 

5 

10 

4 

4 

14 

15 

18 

2 

6 

2 

7 

2 

3 

14 

17 

10 

10 

12 

6 

19 

5 

16 

8 

7 

11 

10 

15 

19 

16 

3 

8 

15 

5 

2 

7 

17 

15 

10 

8 

9 

2 

9 

3 

13 

8 

3 

8 

4 

2 

12 

13 

15 

2 
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Spreadsheet (2) 

Projectnr. Projectnaam 

1234 wandelpadennet M-Limb 

1234,1 wandelpadennet M-Limb 

1234,2 wandelpadennet M-Limb 

1234,3 wandelpadennet M-Limb 

1235 Hammerveld-Oost 

124 7 Provinciale weg Alphen 

1247,1 Provinciale weg Alphen 

1249 passantenhaven bassin Weert 

1249, 1 passantenhaven bassin Weert 

1250 onderzoek jachthaven M-Limb 

1257 begraafplaats Grubbenvorst 

1258 Veerweg Lottum 

1258,1 Veerweg Lottum 

1258,2 Veerweg Lottum 

1259 passantensteiger Maasbracht 

1260 terreininrichting Stilpot 

1263 ROM thema aanpak Geuldal 

1269 aanlegsteiger haven Weert 

1270 inrichtingsvisie Geuldal 

1274 veldkartering Bosbeek 

127 5 milieuvergunningen c.a. 

1278 herinrichting Keelven 

1278, 1 herinrichting Keelven 

1279 beheer Swalmdal/Roerdal 

1280 advies begraafpl. Gemert 

1283 beregeningsvijver 

1284 advies ontsluiting 't Zand 

1287 onderzoek Geleenbeekdal 

1287, 1 onderzoek Geleenbeekdal 

1287 ,2 onderzoek Geleenbeekdal 

1287 ,3 onderzoek Geleenbeekdal 

1288 structuurvisie kasteeltuin 

1289 tuinplan Karrewiel 

1290 tuin Weert 

1290,1 tuin Weert 

1291 hrerinrichting camping 

1292 advies BP Maasplassen 

1295 bermenplan Asenray 

1299 hist. onderzoek 

1300 landinrichting Stevol 

1301 Kleine Dommel 

1 301 , 1 Kleine Dom mei 

1301,2 Kleine Dommel 

1301,3 Kleine Dommel 

1301,4 Kleine Dommel 

1301,5 Kleine Dommel 

1301,6 Kleine Dommel 

1302 waterobject Voorstad St.Jacob 

1305 tuin Dirksbergerweg 

1306 onderzoek golfbanen N-Brab 

1307 geluidwerende voorz. Langstr. 

1308 ontwerp buurtplan De Pelikaan 

Projectindeling 

wegen 

wegen 2 (+Arclnfo+soft) 

wegen 3 (+autocad) 

wegen 3 meerwerk (+soft) 

onderzoek 

groenplan (+soft) 

meerwerk 

ontwerp 

toezicht 

recreatie 

dorpinrichting 

groenplan+folder 

toezicht 

meerwerk 

uitvoer (+software) 

inrichting 

plan (Arclnfo) 

recreatie (+Arclnfo) 

inrichtingsvisie (+soft) 

? (+software) 

milieuvergunning 

inrichting 

meerwerk tijdbasis 

beheersplan 

dorpinrichting (+soft+ auto) 

hemelwater 

advies ontsluiting 

hemelwater+ecol.onderzoek( +Arclnfo) 

onderzoek dassen (+Arclnfo) 

advies bp 

meerwerk 

structuurvisie 

tuin 

tuin 

toezicht 

inrichting 

advies bp 

onderzoek 

onderzoek 

landinrichting 

natuur (+soft+ arc+auto) 

uitvoer 

infobord (+auto) 

onderhoudsvisie (+soft) 

onderhoudsvisie meerwerk 

monitoring niet declar 

toezicht beplanting 

voorstad 

terreinaanleg (+soft+Arc) 

recreatie 

scherm+meerwerk 

inrichting 

INSCHR. Opdrachtgever 

gewest 

gewest 

gewest 

2 gewest 

2 gemeente 

provincie 

2 provincie 

2 gemeente 

2 gemeente 

2 gewest 

2 gemeente 

2 gemeente 

2 gemeente 

2 gemeente 

2 gemeente 

2 bedrijfsleven 

1 provincie 

2 rijk/RWS 

2 waterschap 

2 waterschap 

2 bedrijfsleven 

2 gemeente 

3 gemeente 

2 rijk/SBB 

2 gemeente 

2 bedrijfsleven 

2 gemeente 

1 gemeente 

2 gemeente 

2 gemeente 

3 gemeente 

2 gemeente 

2 instantie 

2 particulier 

2 particulier 

0 bedrijfsleven 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

0 

gemeente 

gemeente 

architect 

rijk/LNV 

waterschap 

waterschap 

waterschap 

waterschap 

waterschap 

waterschap 

waterschap 

particulier 

particulier 

provincie 

gemeente 

gemeente 

PROJAS 

37133 

99304 

88796 

1651 

12276 

41263 

1658 

71904 

32341 

32678 

2267 

104051 

41893 

6755 

43595 

11332 

124232 

4098 

60287 

8489 

27398 

51575 

787 

16787 

59811 

4112 

3549 

45087 

2098 

4841 

414 

14437 

7987 

70517 

12823 

8786 

12100 

13156 

3300 

1025 

144846 

53024 

14694 

10496 

1916 

304 

5248 

13657 

20925 

39183 

10256 

11463 

Budget 

37000 

72200 

72140 

10000 

11900 

14500 

10840 

57877 

36900 

19200 

495 

90250 

49490 

8772 

48685 

15971 

51506 

8000 

62798 

5000 

33444 

18400 

3111 

8500 

47186 

3950 

4122 

37847 

4498 

4550 

1366 

15000 

6800 

55500 

68000 

5833 

15532 

10297 

15630 

0 

74583 

78800 

5780 

8500 

1500 

0 

10860 

0 

14200 

37306 

17783 

8500 

Resultaat 

-133 

-27104 

-16656 

8349 

-376 

-26763 

9182 

-14027 

4559 

-13478 

-1772 

-13801 

7597 

2017 

5090 

4639 

-72726 

3902 

2511 

-3489 

6046 

-33175 

2324 

-8287 

-12625 

-162 

573 

-7240 

2400 

-291 

952 

563 

-1187 

-15017 

55177 

-2953 

3432 

-2859 

12330 

-1025 

-70263 

25776 

-8914 

-1996 

-416 

-304 

5612 

-13657 

-6725 

-1877 

7527 

-2963 

Doorloopt. 

12 

14 

19 

4 

54 

28 

28 

5 

17 

3 

32 

13 

6 

49 

21 

8 

4 

52 

7 

36 

24 

15 

8 

27 

8 

5 

4 

20 

26 

5 

7 

1 

26 

8 

7 

4 

31 

5 

18 

16 

4 

4 

0 

0 

0 

3 

24 

24 

8 

3 

budget/maand 

3083 

5157 

3797 

2500 

220 

518 

10840 

2067 

7380 

1129 

165 

2820 

3807 

1462 

994 

761 

6438 

2000 

1208 

714 

929 

767 

207 

1063 

1748 

494 

824 

9462 

4498 

228 

53 

3000 

971 

55500 

2615 

729 

2219 

2574 

504 

0 

4144 

4925 

1445 

2125 

0 

0 

0 

0 

592 

1554 

2223 

2833 

# H-AFD # PM H-AFD # PM 0-AFD # PM INCL # PM EXCL 

3 8 6 14 11 

3 7 8 15 12 

2 3 6 9 7 

2 2 2 4 4 

2 5 4 9 7 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

3 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

7 

8 

3 

4 

4 

7 

5 

3 

5 

4 

10 

2 

10 

3 

3 

9 

3 

4 

8 

4 

3 

9 

3 

3 

1 

5 

3 

8 

2 

6 

3 

4 

1 

10 

5 

5 

3 

1 

2 

7 

4 

5 

6 

6 

1 

6 

2 

3 

0 

6 

4 

4 

5 

6 

3 

3 

0 

5 

4 

0 

2 

6 

4 

0 

2 

0 

3 

0 

7 

1 

2 

2 

3 

2 

0 

7 

5 

2 

0 

1 

0 

4 

2 

2 

3 

13 

2 

14 

5 

7 

4 

13 

6 

7 

9 

9 

16 

5 

13 

3 

8 

13 

3 

6 

14 

5 

4 

13 

3 

5 

1 

8 

3 

15 

3 

3 

8 

6 

6 

17 

10 

7 

3 

2 

3 

2 

11 

6 

7 

9 

11 

2 

12 

3 

5 

4 

11 

5 

6 

8 

6 

14 

3 

11 

3 

7 

11 

3 

4 

12 

4 

3 

11 

3 

3 

6 

3 

13 

3 

2 

7 

5 

4 

14 

7 

6 

3 

2 

1 

2 

9 

4 

6 

8 
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Spreadsheet (3) 

Projectnr. Projectnaam 

1311 ecol.tussenzones Maastricht 

1312 geluidwal A27 

1312, 1 geluidwal A27 

1312,2 geluidwal A27 

1314 ecol. groenbeheer Maastricht 

1314, 1 ecol. groenbeheer Maastricht 

1314,2 ecol. groenbeheer Maastricht 

1315 passantenaanlegpl. Buggenem 

1316 regenwaterteheer Hazendans 

1317 uitbr.begraafplaats Herkenbosch 

1318 zoneringsplan vertlijfsrecr.Roerdalen 

1318, 1 zoneringsplan verblijfsrecr.Roerdalen 

1319 herinrichting Coli. Broekhin 

1320 Camping Hoeve Polak 

1322 dassenburcht Amby 

1322, 1 dassenburcht Amby Maastricht 

1323 advies CRH 

1324 jachthaven Tesken 

1325 herinrichting Borheggenstrasse 

1326 onderzoek vispassage Borgharen 

1327 BP De Wissen, Helmond 

1327, 1 Inrichtingsplan De WtSSen 

1327,2 De Wissen bestek+wijzig 

1328 Kapellerlaan 179 

1329 aanlegplaats rondvaartboten 

1330 plein hoek Kasteelsingel 

1332 stimuleringsplan N-Limburg 

1336 terreininrichting Ramada Hotel 

1337 fietspad Steer 

1337,1 fietspad Steer 

1338 advisering Spaarbekken 

1343 grondboringen Maas 

1343, 1 grondboringen Maas 

1344 vispassage Hagenstein 

1345 Roode Beek beplanting 

1346 Kleine Dommel Kervel 

134 7 advies Eldershome 

1348 masterplan NMEC 

1349 natuurplan Noordereiland 

1349, 1 natuurplan Noordereiland 

1349,2 natuurplan Noordereiland 

1351 inrichting entreepartij, MERU 

1353 ontsnippering RW 79 

1354 terreininrichting 't Ham 

1355 recreatiebedrijf Bardoel 

1357 herinrichting ODA 1 fase 2 

1358 herziening BP Vlodrop 

1359 beplanting Resort Arcen 

1360 per3pectieven RW 73 

1362 bouwfokatie Dennemarken 

1364 herinrichting kasteel Geusselt 

1364, 1 herinrichting kasteel Geusselt 

Projectindeling 

zonering (+auto+Arc) 

uitvoer 

palenplan 

scherm fase 2 

groenbeheer 

meerwerk 

presentatierapp 

uitvoer (+soft) 

hemelwater (+Are) 

dorpinrichting (+soft) 

zonering tijdbasis 

zonering 

inrichting 

camping 

milieu-effect (+Are) 

milieu-effect (+Are) 

advies cbr 

recreatie 

inrichting 

vispassage 

bestemmingsplan 

inrichtingsplan (+auto) 

bestek (+auto) 

tuin (+auto) 

toezicht 

uitvoer ( +soft+auto) 

stimuleringsplan (+soft) 

terreininrichting 

uitvoer+toezicht 

meerwerk 

hemelwater 

onderzoek (+Are) 

aanvullende invent (+are) 

vispassage 

groenplan (+soft) 

natuurontwikkeling 

advies 

inrichtingsplan 

natuurplan 

bespreking 

meerwerk 

inrichting 

milieu-effect (+soft+auto) 

terreininrichting (+auto) 

visie 

inrichting (+soft) 

bestemmingsplan 

groenplan 

tekenwerk 

meerwerk 

inrichting 

toezicht 

INSCHR. Opdrachtgever 

2 adviesbureau 

2 gemeente 

2 gemeente 

2 gemeente 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

instantie 

bedrijfsleven 

gemeente 

gemeente 

bedrijfsleven 

bedrijfsleven 

adviesbureau 

rijk/RWS 

adviesbureau 

adviesbureau 

adviesbureau 

adviesbureau 

gemeente 

gemeente 

rijk/LNV 

bedrijfsleven 

gemeente 

gemeente 

gemeente 

rijk/RWS 

rijk/RWS 

rijk/RWS 

waterschap 

gemeente 

architect 

gemeente 

bedrijfsleven 

bedrijfsleven 

bedrijfsleven 

particulier 

rijk/RWS 

bedrijfsleven 

bedrijfsleven 

gemeente 

particulier 

adviesbureau 

rijk/RWS 

projectontwikkelaar 

bedrijfsleven 

bedrijfsleven 

PROJAS 

47035 

15945 

2324 

1305 

99292 

9013 

8265 

6972 

11389 

18002 

5350 

14984 

2491 

9994 

8573 

4237 

1025 

8848 

8596 

6197 

41143 

27134 

85456 

6398 

43465 

22081 

221528 

6495 

3072 

5389 

113454 

15577 

926 

15358 

6914 

5523 

5939 

7797 

41236 

7477 

12020 

12686 

46569 

4083 

5792 

19063 

5498 

7123 

12753 

11948 

22029 

4225 

Budget 

26000 

10000 

2000 

0 

38716 

11570 

12100 

20000 

9042 

10500 

2136 

14850 

1500 

2500 

9700 

4320 

1759 

9967 

7200 

8800 

32500 

44620 

51650 

0 

39400 

18000 

78008 

4000 

6325 

1975 

86827 

21245 

1900 

8500 

8400 

6930 

5000 

6829 

20537 

7875 

12560 

12075 

25205 

1000 

4950 

13785 

5375 

5500 

21050 

15500 

25950 

2925 

Resultaat 

-21035 

-5945 

-324 

-1305 

-60576 

2557 

3835 

13028 

-2347 

-7502 

-3214 

-134 

-991 

-7494 

1127 

83 

734 

1119 

-1396 

2603 

-8643 

17486 

-33806 

-6398 

-4065 

-4081 

-143520 

-2495 

3253 

-3414 

-26627 

5668 

974 

-6858 

1486 

1407 

-939 

-968 

-20699 

398 

540 

-611 

-21364 

-3083 

-842 

-5278 

-123 

-1623 

8297 

3552 

3921 

-1300 

Doorloopt. 

9 

8 

8 

0 

20 

18 

0 

25 

3 

8 

7 

11 

2 

7 

3 

3 

18 

6 

2 

8 

18 

2 

14 

28 

16 

25 

5 

20 

4 

24 

3 

3 

3 

14 

6 

66 

22 

0 

0 

3 

7 

5 

7 

3 

2 

7 

2 

12 

17 

18 

budget/maand 

2889 

1250 

250 

0 

1936 

643 

0 

800 

3014 

1313 

305 

1350 

750 

357 

3233 

1440 

1759 

554 

1200 

4400 

4063 

2479 

25825 

0 

1407 

1125 

3120 

800 

316 

494 

3618 

7082 

1900 

2833 

2800 

495 

833 

103 

934 

0 

0 

4025 

3601 

200 

707 

4595 

2688 

786 

10525 

1292 

1526 

163 

# H-AFD # PM H-AFD # PM 0-AFD # PM INCL # PM EXCL 

3 8 5 13 11 

2 5 5 10 7 

2 2 1 3 3 

2 3 0 3 3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

1 

3 

2 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

8 

3 

2 

3 

3 

6 

2 

2 

5 

3 

2 

1 

3 

4 

3 

6 

3 

6 

7 

5 

4 

8 

4 

3 

3 

7 

3 

2 

4 

2 

4 

3 

3 

2 

5 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

4 

5 

2 

5 

4 

5 

3 

5 

3 

2 

0 

0 

1 

0 

2 

7 

4 

7 

4 

6 

6 

9 

3 

2 

2 

9 

2 

0 

4 

2 

2 

3 

3 

4 

0 

3 

4 

2 

4 

1 

3 

1 

2 

2 

3 

3 

0 

13 

7 

7 

6 

4 

11 

4 

4 

2 

5 

4 

3 

5 

5 

4 

13 

7 

13 

11 

11 

10 

17 

7 

5 

5 

16 

5 

2 

8 

4 

6 

6 

6 

6 

4 

9 

6 

6 

3 

5 

3 

5 

6 

7 

8 

2 

11 

5 

5 

5 

4 

9 

3 

3 

2 

5 

4 

2 

4 

5 

4 

11 

6 

10 

11 

9 

9 

13 

5 

5 

4 

12 

5 

2 

6 

4 

6 

3 

4 

5 

3 

7 

5 

3 

2 

4 

2 

5 

5 

5 

7 

2 
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Spreadsheet (4) 

Projectnr. Projectnaam 

1366 inrichtingsplan Huifkarhoeve 

1 369 faunapassages Meerssen 

1370 kweldruk Schrevenhoeksbroekje 

1371 groeve Rutten recycling 

1372 schoolterrein De Achtbaan 

1374 terreininrichting Hornerheide 

1377 hoofdopdeling terreinen A.T. 

1379 herinrichting Kapellerlaan 

1380 Zandmaas deelproject ecol. 

1381 De Slaag, Heel 

1382 terreininrichting Wessem 

1386 Het Kruisveld 

1387 perspectief De Margriet 

1388 advies kleiwinning CRH 

1389 inrichting Johann Greinstr. 

1392 vistrap Amerongen 

1393 inrichtingsvisie Terworm 

1394 inrichtingvisie Stevol 

1395 inrichtingsvisie Maasdal 

1396 perspectieven Loonse Duinen 

1397 sportcomplex Nuth 

1400 detachering groenopzichter 

1401 terreininrichting Roermond 

1402 scherm A 67 

1403 Peellandvijver schetsontwerp 

1404 alg. adviezen Maastricht 

1407 detachering P.Petter, Heidemij 

1408 tuin kavel 118 Arcen 

1410 div. technische projecten 

1411 vistrappen Zandmaas 

1412 terreininrichting Moermans 

1413 faunabegel. maatregel. RW67 

1414 perspectief brug Julian. kanaal 

1415 advies stortplaats DSM 

1416 infrastructuur nat.park Meinweg 

1417 Jultjesriet 

1420 buiteninricht. rundveehouderij 

1423 landschapsonderzoek Galgenberg 

1425 poster helofytenfilter 

1426 landschapsvisie RW73 

Projectindeling 

terreininrichting 

milieu-effect 

onderzoek (+Arc+soft) 

schetsontwerp 

inrichting 

terreininrichting+( au1o) 

tekenwerk 

wegen 

onderzoek (+soft) 

MER 

terreininrichting ( +au1o) 

inrichting (+auto) 

visie 

advies 

dorpinrichting 

vispassage (+soft) 

inrichtingsplan 

inrichtingsvisie 

inrichtingsvisie 

ontwerp 

recreatie 

detachering 

terreininrichting (+soft) 

scherm (+au1o) 

schetsontwerp 

advies 

detachering 

tuin 

groenplan 

vispassage 

terreininrichting 

milieu-effect 

tekenwerk 

onderzoek 

milieu-effect 

inrichtingsvisie 

inrichting 

onderzoek 

tekenwerk (+soft) 

landschapsvisie 

INSCHR. Opdrachtgever 

2 bedrijfsleven 

2 gemeente 

2 waterschap 

2 bedrijfsleven 

2 instantie 

2 architect 

3 bedrijfsleven 

2 gemeente 

rijk/RWS 

2 bedrijfsleven 

2 bedrijfsleven 

2 projectontwikkelaar 

2 natuurbeheer 

3 bedrijfsleven 

2 adviesbureau 

2 rijk/RWS 

2 natuurbeheer 

2 natuurbeheer 

2 natuurbeheer 

2 provincie 

gemeente 

provincie 

2 instantie 

2 gemeente 

2 gemeente 

3 gemeente 

3 adviesbureau 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

particulier 

adviesbureau 

adviesbureau 

bedrijfsleven 

rijk/RWS 

rijk/RWS 

adviesbureau 

rijk/SBB 

adviesbureau 

bedrijfsleven 

gemeente 

wa1erschap 

rijk/RWS 

PROJAS 

3513 

4259 

41135 

1899 

1025 

31421 

1866 

10673 

54254 

14484 

6272 

17500 

17199 

1937 

6386 

25174 

51664 

13312 

22377 

5812 

17896 

84884 

31140 

29766 

13860 

1319 

2742 

405 

3227 

3735 

323 

38317 

8621 

2986 

5405 

6196 

5420 

3742 

5332 

4378 
6345965 

Budget 

3325 

3000 

24970 

2000 

0 

21006 

3692 

5120 

50760 

17500 

12300 

15450 

20225 

2092 

6150 

18000 

39000 

21993 

15000 

5825 

22225 

107740 

26375 

30644 

14300 

1428 

2800 

426 

3053 

3300 

436 

25800 

15120 

2500 

8000 

15500 

4925 

3271 

5500 

4255 
5103135 

Resultaat 

-188 

-1259 

-16165 

101 

-1025 

-10415 

1826 

-5553 

-3494 

3016 

6028 

-2050 

3026 

155 

-236 

-7174 

-12664 

8681 

-7377 

13 

4329 

22856 

-4765 

878 

440 

109 

58 

21 

-174 

-435 

113 

-12517 

6499 

-486 

2595 

9304 

-495 

-471 

168 

-123 
-1242830 

Doorloopt. 

18 

19 

2 

7 

11 

8 

2 

6 

5 

5 

29 

4 

2 

3 

12 

10 

5 

3 

3 

12 

11 

10 

13 

10 

3 

7 

2 

6 

15 

3 

6 

4 

2 

3 

2 

budget/maand 

3325 

167 

1314 

1000 

0 

1910 

462 

2560 

8460 

3500 

2460 

533 

5056 

1046 

2050 

1500 

3900 

4399 

5000 

1942 

1852 

9795 

2638 

2357 

1430 

1428 

2800 

142 

436 

1650 

436 

4300 

1008 

833 

1333 

3875 

2463 

1090 

5500 

2128 

# H-AFD # PM H-AFD # PM 0-AFD # PM INCL # PM EXCL 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

3 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

2 

1 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

3 

3 

2 

6 

4 

6 

4 

2 

5 

3 

6 

10 

4 

7 

5 

4 

5 

4 

5 

2 

2 

1 

9 

1 

2 

5 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

0 

6 

2 

3 

3 

4 

3 

5 

5 

1 

2 

3 

6 

3 

4 

5 

2 

5 

6 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

2 

3 

3 

1 

4 

2 

3 

7 

4 

3 

3 

12 

3 

7 

9 

8 

5 

10 

8 

2 

3 

9 

16 

5 

10 

5 

10 

6 

10 

10 

7 

1 

4 

3 

11 

2 

4 

5 

6 

3 

6 

3 

4 

3 

6 

3 

3 

2 

9 

3 

6 

9 

5 

4 

8 

6 

1 

3 

7 

13 

5 

9 

4 

8 

5 

8 

8 

6 

1 

4 

2 

11 

2 

2 

3 

5 

3 

5 

3 

2 
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Taken Landschapsplannlng bv 

Bijlage 12. Grafieken regressie-analyse 

In het kader van de regressie-analyse is een aantal grafieken gemaakt, waarin het financiële 
resultaat van de projecten uit de spreadsheet uitgezet is tegen een aantal factoren die 
volgens sleutelfiguren invloed heeft op dit resultaat. 
Om te onderzoeken of de aangegeven factoren (zie bijlage 10, pagina 29) invloed hebben 
op het financiële resultaat ( = PROJAS-stand minus gedeclareerd bedrag) van de projecten, 
wordt zoals gezegd een regressie-analyse uitgevoerd. Per factor wordt er een grafiek 
gemaakt en wordt er door de computer een correlatie-coëfficiënt (r) berekend. Deze 
correlatie-coëfficiënt (0 ::::; r ::::; 1) geeft aan of er een significant verband is tussen twee 
onderzochte factoren. Of het eventuele verband positief of negatief is blijkt uit de vorm van 
de grafiek. De correlatie-coëfficiënt moet worden getoetst aan een minimale waarde. Deze 
minimale waarde (r min) is te berekenen door middel van de t-toets. De gegevens die hiervoor 
nodig zijn, zijn: 

het aantal vrijheidsgraden (v) het aantal waarnemingen - 2 196 - 2 194 

De formule is als volgt: 

tv = r x V(v/(1-r2
)) 

ingevuld: 
t 194 = r xV(194/(1-r 2 )) 

In de tabel van de t-toets (Statistisch Compendium, Faculteit Wiskunde en Informatica, 
Technische Universiteit Eindhoven, bladzijde 38) bij een eenzijdige toetsing met en 
betrouwbaarheid van 99,95% en v = 200 (de waarde 194 staat niet in de tabel, de waarde 
200 benadert het beste), blijkt dat de toetsingsgrootheid t 194 een waarde 3,34 mag hebben. 
Als deze waarde in de formule wordt ingevuld, blijkt r min = 0,23. 

Dit wil dus zeggen dat er per te onderzoeken factor een grafiek gemaakt wordt, waar boven 
staat welke factor tegen het resultaat is uitgezet. Onder deze grafiek wordt de 
correlatie-coëfficiënt (r) gegeven. Deze r wordt vergeleken met de r min en hieruit wordt de 
conclusie getrokken of er een significant verband is tussen de twee onderzochte factoren, 
of dat verband positief of negatief is en wat dat uiteindelijk inhoudt. 
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Taken Landschapsplanning bv 

Res ultaat tegen budget 
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Grafiek 1. Het resultaat tegen het budget 

Is er een verband tussen resultaat en budget?: ja . 
Uit de analyse blijkt dat er een negatief verband is met een r = 0,51. 
Dat wil dus zeggen dat hoe groter het budget van een project en dus de omvang van een 
project, hoe groter de kans is dat project financieel minder goed zal lopen. Kleine projecten 
zijn financieel aantrekkelïker. Ook is te zien dat de bandbreedte toeneemt naarmate het 
bu get groter wordt. Dat wil zeggen dat de grootte van het verlies ook groter wordt, 
naarmate het budget stijgt. 
Conclusie: de risico' s worden groter bij projecten met een groot budget. 
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Grafiek 2. Het resultaat tegen het aantal hoofdafdelingen 
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Is er een verband tussen resultaat en het aantal hoofdafdelingen dat aan een project 
gewerkt heeft: ja. 
Uit de analyse blijkt dat er een negatief verband is met r = 0,28. 
Opvallend aan de grafiek is dat de range van de waarden "resultaat" toeneemt, naarmate 
het aantal hoofdafdelingen toeneemt. Het is dus niet alleen zo dat het aantal hoofdafdelin
gen het financiële resultaat negatief beïnvloedt, maar ook de grootte van het resultaat 
beïnvloedt. 
Conclusie: hoe meer hoofdafdelingen aan een project werken, hoe hoger de kans dat het 
resultaat negatief wordt en hoe hoger de kans dat het resultaat een grote waarde heeft. 
Deze waarde kan positief zijn, maar de kans is groter dat deze negatief is. 
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Grafiek 3. Het resultaat tegen het aantal PM's uit de hoofdafdelingen 
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Is er een verband tussen resultaat en aantal projectmedewerkers uit de hoofdafdelingen: ja 
Uit de analyse blijkt dat er een negatief verband is met een r = 0,46. 
Dat wil dus zeggen dat hoe meer projectmedewerkers uit de hoofdafdeling aan een project 
werken, hoe meer dat drukt op het resultaat van dat project. 
Er is ook een regressie-analyse gedaan waarin het resultaat tegen het aantal PM uit de 
ondersteunende afdelingen is uitgezet en hiervoor geldt tevens een negatieve correlatie met 
een waarde r = 0,45. 
Tevens is in de grafiek te zien dat de bandbreedte en dus de grootte van het verlies 
toeneemt, naarmate het aantal PM's uit de hoofdafdelingen meer wordt. 
Conclusie: het aantal PM's uit de hoofd- en ondersteunende afdelingen heeft een negatieve 
invloed op het financiële resultaat en de grootte van het resultaat. 
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Grafiek 4. Het resultaat tegen het aantal PM 

Is er een verband tussen het resultaat en het aantal projectmedewerkers?: ja. 
Uit de analyse blijkt dat er een negatief verband bestaat met een r = 0,49. Deze analyse 
is twee keer uitgevoerd. Eénmaal exclusief stagiaires en secretariaat en éénmaal inclusief 
deze medewerkers. Het verschil is minimaal. 
Wederom neemt de bandbreedte toe, naarmate meer PM's aan het project gewerkt hebben. 
Het aantal projectmedewerkers dat aan een project werkt, heeft dus een negatieve invloed 
op het projectresultaat en op de grootte van het resultaat. 
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Grafiek 5. Het resultaat tegen de doorlooptijd 

Is er een verband tussen het resultaat en de doorlooptijd van een project?: ja . 
Uit de analyse blijkt dat er een negatief verband bestaat met een waarde van r = 0,40. 
Het lijkt er op dat de doorlooptijd drukt op het resultaat. Dat wil dus zeggen dat langlopende 
projecten, financieel minder goed lopen. Ook hier neemt de bandbreedte toe, naarmate het 
project langer duurt. Hierbij moet vermeld worden dat de doorlooptijd van een aantal 
projecten in de spreadsheet op nul is gezet, wegens gebrek aan informatie. Als deze 
projecten (15 in totaal) niet in de analyse worden opgenomen, blijkt dat er een nieuwe 
analyse uitgevoerd moet worden met de waarde v = 134. Omdat de waarde van v dichter 
bij de 100 ligt, is een nieuwe toetsingsgrootheid berekend. De nieuwe waarde van r m in 

0 ,28. De waarde r uit de analyse voldoet aan deze eis. 
De gemiddelde doorlooptijd van de projecten in de spreadsheet is 13, 7 maanden. 
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Grafiek 6. Het resultaat tegen het budget per maand 

Is er een verband tussen het resultaat en het budget per maand?: nee. 
Uit de analyse blijkt dat er geen verband is tussen het resultaat van een project en het 
budget per maand. Met de factor budget/doorlooptijd is geprobeerd de werkdruk te 
omschrijven. Een hoge werkdruk wil dan zeggen dat een relatief groot project in een relatief 
korte tijd afgerond moet zijn. Het vermoeden was dat een hoge werkdruk, het resultaat 
negatief zou beïnvloeden, maar dat is volgens deze analyse niet zo. 
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Grafiek 7. Het resultaat tegen de inschnïving 

Deze grafiek behoeft enige uitleg. Met inschrijving is bedoeld de manier waarop TLP de 
opdracht verkregen heeft. Een eventueel significant verband tussen deze twee factoren is 
niet concreet, omdat de waarden 0 t/m 3 geen onderling verband hebben. Wat wel opvalt 
is dat de ranges van de financiële resultaten meer uiteen lopen, naarmate de onzekerheid 
bij de opdrachtverkrijging toeneemt. Bij projecten die verkregen zijn na inschrijving in 
concurrentie en waar de onzekerheid dus hoog is, is de range van de waarden het grootst 
en het meest negatief. De kans dat zo'n project financieel slecht loopt, is dus groter. 
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Bijlage 13. Interviews opdrachtgevers 

Plan van aanpak voor analyse opdrachtgevers 

Het doel van deze analyse is om een beeld te krijgen van hoe de opdrachtgevers de service 
van TLP beoordelen en hoe ze denken dat TLP deze service kan verbeteren. Daarnaast is 
het mogelijk informatie te vergaren over wat de opdrachtgever in de toekomst denkt te gaan 
doen en wat volgens hem/haar de ontwikkelingen zullen zijn. 
Er is een aantal mogelijkheden om gegevens te verzamelen, zoals een schriftelijke of 
telefonische enquête of een interview. Nu is het zo dat met een enquête zeer oppervlakkige 
informatie naar boven komt en dat de respons zeer laag is. Daarom is er voor gekozen om 
met een geselecteerd aantal opdrachtgevers een diepte-interview te houden van ongeveer 
een uur. Hierdoor beschik je over de mogelijkheid om op vragen en antwoorden door te 
vragen zodat er een beter beeld ontstaat. 
Er is een selectie gemaakt door een aantal MT-leden. De selectiecriteria zijn: 
· opdrachtgevers waarvan regelmatig opdrachten worden verkregen; 
· opdrachtgevers of vertegenwoordigers van overheidsdiensten die de markt en het 

bureau goed kennen; 
· opdrachtgevers die bereid zijn mee te werken. 

Voordat er naar een opdrachtgever is gegaan, is telefonisch contant opgenomen door de 
contactpersoon of de directeur van TLP. Deze contactpersoon heeft uitgelegd wat het doel 
van het interview was en het kader waarin dit interview plaats vond. Vervolgens werd 
gevraagd of deze opdrachtgever een uurtje vrij wil maken om een aantal vragen te 
beantwoorden. Bij instemming werd een vragenlijst toegestuurd met een begeleidende brief 
en werd er een afspraak gemaakt. Alle benaderde opdrachtgevers hebben in een interview 
ingestemd. 

Geselecteerde opdrachtgevers 

In de onderstaande lijst staan de opdrachtgevers die geselecteerd zijn voor een diepte-inter
view. In de eerste kolom staat de categorie waaruit de opdrachtgever komt, vervolgens 
staat de naam en de functie van de geïnterviewde en aan het eind de produkten van TLP 
waarover tijdens het interview gesproken is en die te beoordelen waren door de geïnterview
de. Deze produkten zijn bestemmingsplannen (BP), inrichtingsplannen (IP), ontwerp, 
ecologisch en hydrologisch onderzoek (0Z), beekherstelprojecten (BHP) en civiel- en 
cultuurtechnisch werk (CCT). 

Opdrachtgeverscategorie 
Gemeente: 

Gewest: 

Provincie: 

De ontwikkeling van een Strategisch Beleidsplan 

Naam, functie 
- Nuth, 
Hoofd Technische Dienst 
- Grubbenvorst, 
Hoofd Openbare Werken 
- Roerdalen, 
beleidsmedewerker 
- Beesel, 
Hoofd Ruimtelijke Ordening 
- Gewest Midden-Limburg, 
medewerker recreatie 
- Limburg, 
Hoofd Ontgrondingen 

Bijlage 

Produkt 

CCT 

CCT, ontwerp 

BP 

BP 

BP, ontwerp, CCT 

OZ, IP 
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Opdrachtgeverscategorie 
Provincie 

Rijksoverheidsdiensten: 

Waterschap: 

Bedrijfsleven: 

Vragenlijst 

Naam. functie 
- Noord Brabant, 
Hoofd Dienst Landelijk Gebied 
- Ministerie VROM, 
Inspecteur vd Ruimtelijke Ordening 
- Ministerie LNV, 
ons Waardevol Cultuurlandschap 
- Staatsbosbeheer, 
Districtshoofd 
- Rijkswaterstaat. 
Hfd Wegen en Oeververbindingen 
- Rijkswaterstaat, 
Afd. Advies 
- Roer en Overmaas, 
Projectleider 
- Smals BV, 
Projectleider 
- Aqua Terra NV, 
Coördinator externe bureaus 
- Panheel Groep, 
Projectleider 

De vragen die tijdens het interview aan de orde komen, zijn: 

· Hoe bent u met Taken Landschapsplanning in contact gekomen? 
· Hebt vaak u met TLP gewerkt? Hoe was die ervaring? 

Produkt 

BP, IP 

BP 

BP, IP, OZ 

BP, IP, OZ 

ontwerp, OZ, CCT 

oz 

IP, OZ, CCT 

IP, OZ 

IP, CCT 

ontwerp, IP, OZ, 
CCT 

· Wat zijn sterke punten van Taken Landschapsplanning (in vergelijking met andere 
bureaus)? 
· Op welke soort werken is uw mening over TLP gebaseerd? 
· Met welke afdelingen hebt u te maken? 
· Wat vindt u van Taken Landschapsplanning met betrekking tot: 
- de deskundigheid; 
- is het aangeboden dienstenpakket compleet? 
- de kwaliteit en de wijze van informatie-overdracht (rapporten en tekeningen); 
- de begeleiding bij projecten, communicatie, terugkoppeling; 
- de levertijd; 
- de bereikbaarheid van de contactpersoon van het kantoor; 
- fysieke afstand/mentaliteit; 
- de nazorg; 
- prijs/kwaliteit? 
·Op welke punten zou Taken Landschapsplanning verbeteringen aan kunnen brengen? 
·Is dat uw mening of die van meerdere binnen de organisatie? 
· Wat is het imago van TLP? 
· Welk soort werk besteedt u uit? Welke factoren bepalen dat werk wordt uitbesteed? 
·Maakt u gebruik van diensten van ander soortgelijke bureaus? 
- Welke bureaus? Waarom deze? 
- Welk criterium wordt gebruikt bij de keuze van een bureau? 
- Hoe gaat zo'n procedure in zijn werking? 
·Wat zijn de ontwikkelingen binnen de branche? Hoe zou TLP daarop kunnen reageren? 
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Produkt/markt-combinaties 

In onderstaande tabel staande belangrijkste kenmerken van de produkt/markt-combinaties. 
De tabel kan gebruikt als schematisch overzicht bij de tekst. 

Onderzoek Bestemmingsplannen Inrichtingsplannen Civiel- en cultuur-
technisch werk 

1 
Gemeente 

1 

sterk - levert capaciteit en de 
kennis 
-regelmatig contact 

zwak - juridische invulling 
- communicatie 

criteria - kwaliteit en presentatie - prijs 
aanpak - "klikken" contactper-

sonen 

Provincie - toetsende functie 
- indiclltie geven van bu-
reaus 
- alliantie stedenbouwkun-
dig bureau 

R011 

sterk - snijvlak van - sterke visie - regionale kennis 
disciplines - landschappelijke - regelmlltig contact 

inpassing 

zwak - imago is BP- - juridische invulling - gedreven - evaluatie 
en IP-maker - communicatie 

- gedreven 

- vraag naar 
diepgang va-
rieert 

Ontgronder 

sterk - sterke visie 
- lokale kennis(sen) 

zwak - terugkoppeling plan-
ning en plannen 
- presentaties 

1 

Waterschap 

1 

Beekherstel-

1 
projecten 

sterk - TLP 1 van de 
beste 
- integrale 
planvorming 

zwak - inteme plan-
ning en bud-
gettering 
- constructief 

11 RO Rijksoverheid 
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Beoordeling opdrachtgevers 

Hieronder zullen de onderwerpen worden behandeld in de volgorde van de vragenlijst zoals 
deze tijdens de interviews met de opdrachtgevers aan de orde is gekomen en de beoordeling 
van deze onderwerpen door de geïnterviewden. 
De deskundigheid wordt door de geïnterviewden hoog tot zeer hoog bevonden. 
Het dienstenpakket is niet voor iedereen compleet. Zo heeft een aantal geïnterviewden 
hogere verwachtingen van het niveau van de juridische invulling van bestemmingsplannen. 
Twee rijksoverheidsdiensten die bestemmingsplannen beoordelen raden TLP aan om 
juridische kennis in de vorm van een duurzaam samenwerkingsverband met een breder 
bureau aan te wenden. Ook stedenbouwkundige kennis zou volgens deze geïnterviewden 
een toegevoegde waarde kunnen betekenen, doordat de nadruk op het overgangsgebied 
stad en platteland komt te liggen. Deze kennis zou ook in de vorm van een alliantie aan te 
wenden zijn. Volgens sommige geïnterviewden ligt hier de voorkeur, omdat gestreefd moet 
worden naar een integrale samenstelling van de plannen en het bureau en dat kan niet door 
een losse discipline aan de organisatie te plakken. 
De ontgronders gaven aan dat akoestisch onderzoek niet in het pakket zit, maar dat dat te 
specialistisch is voor TLP en uitbesteed wordt aan een ander bureau. 
Een groot aantal van de geïnterviewden was niet op de hoogte van wat TLP in huis heeft 
aan disciplines en welk soort werk ze kunnen verrichten. Ze hebben nog nooit een 
bureaupresentatie gezien. 
Rapportages zijn over het algemeen goed: helder, goede layout en netjes verzorgd . 
De gemeentes waarvoor TLP een bestemmingsplan heeft gemaakt, vonden de layout minder 
goed. De rapporten zijn niet leesbaar voor burgers en ze adviseren een populaire versie van 
het bestemmingsplan te maken, die makkelijker toegangbaar is. 
Over het tekenwerk, zowel technisch als de perspectieven, zijn de geïnterviewden tevreden 
tot zeer tevreden. Perspectieven blijken een goed middel om betrokkenen te overtuigen, 
omdat je ze kunt laten zien hoe de eindsituatie er volgens plan uit moet komen te zien. TLP 
kan zich niet echt onderscheiden met deze tekeningen. 
Presentaties blijken zeer persoonsgebonden en daardoor nogal eens te variëren van 
kwaliteit, maar zijn belangrijk. Er werden door verschillende geïnterviewden voorvallen 
genoemd, waarbij een presentatie niet goed overkwam. Hierdoor waren er toch spanningen 
ontstaan en dan met name in de hogere bestuurslagen. De presentaties, en vooral die bij 
bestemmings- en inrichtingsplannen, mogen van de geïnterviewden meer swing hebben. 
Andere bureaus werden genoemd als zijnde beter. 
De begeleiding bij projecten is over het algemeen goed, maar over de planning lopen de 
meningen uiteen. Een aantal geïnterviewden mist een tijdsplanning en de communicatie over 
de tijdsplanning. Vooral bij bestemmingsplannen wordt de communicatie steeds belangrijker 
gevonden. Bij andere adviesbureaus wordt de inspraak van betrokkenen op ludieke wijze 
ingekleed. 
De terugkoppeling en planning is voor een deel van de geïnterviewden goed, maar een 
aantal vond dat er verbeteringen aangebracht konden worden. Soms gaat het bureau te ver 
in het uitwerken van de plannen en het doorvoeren van hun eigen visie. Hierbij worden de 
gekozen richting en wijzigingen niet teruggekoppeld aan de opdrachtgever. Soms wordt er 
zelfs meer gedaan dan gevraagd is. Het aanpassen van plannen is moeilijk door het 
eigenwijze karakter van het bureau. Vooral de geïnterviewde bedrijven vinden dit lastig. De 
Provincie daarentegen kan deze eigengereidheid wel waarderen. Ook worden levertijden 
overschreden en zijn er opmerkingen gemaakt, dat opdrachtgevers de indruk hadden dat de 
interne budgettering niet goed verliep. Meerwerkaanvragen worden niet prettig gevonden. 
Een geïnterviewde had de indruk dat plannen intern niet goed werden teruggekoppeld. 
Over de prijs/kwaliteit verhouding lopen de meningen uiteen. De rijksoverheidsdiensten en 
het Waterschap vinden de prijs laag en de kwaliteit hoog. Bij cultuur- en civiel-
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technisch werk zijn ze ook niet duur. De ontgronders vinden de uurtarieven niet hoog, maar 
doordat meer gedaan wordt dan gevraagd, loopt de prijs toch hoog op. Ze zouden de 
rekeningen wat meer gespecificeerder willen zien. De kwaliteit vinden ze allemaal goed. 
Voor gemeentes, provincie en de rijksoverheidsdiensten speelt de fysieke afstand tussen een 
bureau en de opdrachtgever binnen een straal van 100 km geen rol. De ontgrond ers vinden 
het wel belangrijk, omdat zo makkelijk bij elkaar binnengelopen kan worden. Vooral als je 
over tekeningen moet praten is het makkelijker. 
Vermoedelijk is niet de afstand belangrijk, maar de kennis van het gebied en de lokale 
politiek. Ook is het zo dat je elkaar eerder tegenkomt op recepties en andere gelegenheden. 
Een aantal geïnterviewden haalde aan dat ze het heel verstandig vonden van de cultuur
maatschappijen dat ze zich decentraal zijn gaan vestigen. 
De mentaliteit van de regio waaruit het bureau en de opdrachtgever komen, speelt niet echt 
een rol. Een aantal geïnterviewden gaf wel aan dat Limburgers een hang naar eigen hebben. 
Een tussentijdse en/of eindevaluatie van een project of detachering wordt door de meeste 
geïnterviewden als nuttig en belangrijk gezien. Door bij vooral lange projecten tussentijds 
geëvalueerd te hebben, zou volgens geïnterviewden een aantal problemen opgelost kunnen 
worden. Achteraf een project nalopen en kijken hoe het is gegaan, kan helpen bij een 
volgend soortgelijk project. Ook door na één of twee jaren na de uitvoer van een project nog 
eens gaan vragen hoe het gaat, wordt gewaardeerd. Volgens de meeste geïnterviewden 
moet het initiatief hiervoor van het bureau komen en moet de evaluatie een formele status 
krijgen. 
De uitbesteding van werk gebeurt bij de meeste geïnterviewden in concurrentie, zoals bij 
gemeentes, provincies en rijksoverheidsdiensten. Bij één gemeente, het Waterschap en bij 
de ontgronders wordt het werk in een 1 op 1 situatie uitbesteed. In dit laatste geval is er 
vaak sprake van projecten die binnen een visie of basisplan vallen die door dat betreffende 
bureau is opgesteld. 
De selectiecriteria voor de keuze van een bureau, voor offerte of uitbesteding, zijn voor alle 
instanties de ervaring die ze met het bureau hebben. Voor civiel- en cultuurtechnisch werk 
is het contact tussen de contactpersoon en de medewerkers binnen het bureau en de 
gemeente doorslaggevend. Voor ruimtelijke ordeningsplannen bij gemeentes zijn referenties 
van bestaande werken voldoende. Voor de overheidsdiensten en de ontgronders speelt 
kennis van het gebied en de lokale politiek een belangrijke rol. 
De meeste opdrachtgevers hebben wel een impliciete of expliciet lijst met bureaus waaruit 
ze hun keuze maken. Mocht er een keer iets fout gaan, wordt het bureau van de lijst 
gehaald. Voor een aantal opdrachtgevers geldt dat wisselen van bureaus een criterium is, 
omdat een bureau niet mag denken dat ze een huisbureau zijn. 
Voor de beoordeling van offertes geldt dat bij civiel- en cultuurtechnisch werk de prijs 
bepalend is voor de uiteindelijke keuze van het bureau. Bij andere opdrachtgevers geldt dat 
de kwaliteit en de wijze van offreren/presenteren even zwaar meetellen. Voor bestemmings
plannen weegt de wijze en de kwaliteit en de presentatie van de offerte zelfs zwaarder dan 
de prijs. Het gaat hier om langlopende projecten. 
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Bijlage 14. Issue-matrix 

In figuur 88 zijn de sterke en zwakke punten van TLP uitgezet tegen de kansen en 
bedreigingen uit de omgeving. Op de kruispunten van twee items die met elkaar in verband 
staan, zijn een nul of een plus- of een minteken gezet. 
De issue-matrix die voor TLP ontwikkeld is, staat hieronder weergegeven en is afgecheckt 
met het Afdelingshoofd BWN. 

Cl 
,!; 

111 ~ Qj ~ 
~ ~ 

~ -" (ij c 'E' 
~ 0.. 0 !'!! " a. Cl 

E 0 ~ a. c c ei Cl l1l 
8 u 1-- ca ca 

0 c " c .c Qj 
'C 

l1l > 32 ë '§, ca 
~ 

.a 
c 'C > ~ " c ::> c z " " O' 0.. ca 0.. ca c ~ w E ~ 

c <( 11 m :a Qj ril " " m " 
c (!) " -" Cl> ca :i:: -" "' ë ,:, ?; c êii Cl ca ~ " E z Cl ~ :;; 

" c 0.. êii a Cl Cl c 
~ Qj -" ·;; Cl .Q 

~ 
ca -" 0 z ~ Cl c 0.. " .E c N 8 ·2 e w c ·5 " -~ .a w Qj " 

'C 
~ 'O> .c 'C a. ö ~ c 

~ 
::> Cl 

(/) ~ 'l' én 'Ë a:: 'C " E z l1l ca 0 :t:: 
0 c " 

::> a. Cll (/) 

"' ~ f'.! .a c (/) ~ Jl1 ~ e 0 0 'C E ?:: ;2 ca 
" " ~ 0 a w e c;:: c 0 

~ > > > E a:: ïii m .c a. ca "' 0 0 a:: 
STERKTEN 

sterke visie + + + + 0 0 0 + + 0 + + + 0 + 

lokale en regionale kennis ++ ++ ++ + ++ 0 0 ++ + 0 ++ + ++ 0 + 
multidisciplinaire aanpak ++ ++ ++ + + + + ++ + + ++ + ++ 0 + 

gedegen/deskund/kwaliteit + + + + + + + ++ + + + + + 0 + 
kleine projecten - - + / - - -/0 + + / + 0 0 - - - - - 0 +/ 

ZWAKTEN 

projectorganisatie:planning - - - - - - - 0 - + - - - - - - - - - - 0 

projectregistratie - 0 - 0 0 0 0 + 0 - - - - - - - 0 0 

BP: juridische invulling 0 - - - - 0 0 0 + - - - 0 0 0 - 0 

communicatie/presentatie - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - -

stedenbouw 0 - - 0 0 0 0 0 + - - -/0 0 0 0 - 0 

gedrevenheid - - - + 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 

Figuur 88. Issue-matrix 
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Uitleg issue-matrix 

Betekenis van de tekens: 
0 = geen invloed 
( +) + = een (grote) positieve invloed 
(-)- = een (grote) negatieve invloed 
+/- = kan zowel een positieve als negatieve invloed hebben 

Als de kolommen een voor een doorlopen worden, kan per kans en bedreiging gekeken 
worden hoe de sterke en zwakke punten kunnen bijdragen aan het benutten van een kans 
of het elimineren van een bedreiging . Dit proces zal hier worden beschreven. 

Project Maaswerken is een groot project, daarom hebben "kleine projecten" en de 
projectorganisatie een negatieve invloed op deze kans. Sterke punten die een gunstige 
invloed zullen hebben zijn de regionale kennis en de multidisciplinaire aanpak, waarop de 
nadruk kan worden gelegd als op deze kans wil worden ingespeeld. 

Door vervaging van het tussengebied van stad en land vormt stedenbouw een kans voor 
TLP. De multidisciplinaire aanpak zou hierdoor kunnen worden uitgebreid, waardoor een 
breder pakket aangeboden kan worden. De grootte van de opdrachten bepalen of dat het 
sterke punt "kleine projecten" een gunstige of een ongunstige invloed op deze kans hebben. 
De zwakke punten zijn communicatie en presentatie en "geen stedenbouw". Het aantrekken 
van stedenbouwkundige kennis is een strategische beslissing, waarvoor een investering 
moet worden gedaan. Presentatie is belangrijk als TLP besluit stedenbouw in het pakket op 
te nemen, omdat de markt op de hoogte moet worden gesteld van de uitbreiding van het 
pakket. 

Bestemmingsplannen zijn grote, langdurige projecten en daarom zijn "kleine projecten" en 
de projectorganisatie dreigingen voor de kans "verschuiving bestemmingsplannen". Om deze 
kans te kunnen benutten zal het proces bij bestemmingsplannen moeten worden herzien op 
de volgende punten. Het niveau van de juridische invulling is niet op het gewenste niveau 
en vormt een dreiging voor de kans. Als deze zwakte geëlimineerd wil worden, moet een 
investering gedaan worden. De communicatie en presentatie bij bestemmingsplannen zijn 
tevens een zwakte die geëlimineerd moet worden. De regionale kennis en de multidisciplinai
re aanpak kunnen gebruikt worden om met bestemmingsplannen een groter marktaandeel 
te verkrijgen. 

Bij de kans verbrede plattelandsontwikkelingen zijn de zwakten communicatie en presentatie 
de belangrijkste dreiging. De drie economische dragers van het platteland (landbouw, natuur 
en recreatie) moeten met elkaar samenwerken. Door het communicatieproces expliciet in 
het plan op te nemen, kan een grotere kans gecreëerd worden, dat de opdracht wordt 
verkregen. 

Om kans te maken op monitoringsprojecten zou gebruik gemaakt kunnen worden van de 
regionale en lokale kennis. Verder zijn geen grote dreigingen uit de matrix te halen en zijn 
geen grote investeringen nodig. Monitoring maakt dus een goede kans. 

Hetzelfde geldt voor GIS-applicaties. Hiervoor is geen grote investering nodig, zolang 
tenminste up to date gewerkt wordt. 

Bestekschrijven en perspectieven maken voor RWS is ook een kans waarvoor geen grote 
dreigingen zijn. 
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Voor de kansen monitoring, GIS-applicaties en werk voor RWS geldt dat het belangrijk is dat 
TLP zich profileert en stappen onderneemt om hierop in te kunnen spelen. 

Een alliantie met een concurrerend bureau zou een kans kunnen zijn die een aantal zwakten 
elimineert. Een samenwerkingsverband met en breed of stedenbouwkundig bureau zou de 
juridische invulling kunnen verbeteren en de stedenbouwkundige kennis kunnen toevoegen. 
Verder zouden verbeteringen aangebracht kunnen worden aan de projectregistratie en 
-organisatie en de wijze van communicatie en presentatie. 

Bij de herindeling van gemeentes wordt een aantal gemeentes samengevoegd. Als de 
samengevoegde gemeentes ieder een eigen huisbureau hebben, zullen keuzes gemaakt 
moeten worden. Het gebrek aan een jurist, een stedenbouwer en de zwakke communicatie 
en presentatie zouden nadelig kunnen uitkomen bij het maken van de keuze. 

Het groter en complexer worden van projecten is een grote bedreiging voor TLP. Dit gezien 
het feit dat TLP sterk is in het uitvoeren van kleine projecten. De zwakte van de 
projectorganisatie en -registratie en de communicatie en presentatie versterken deze 
bedreiging. Om deze bedreiging tegen te gaan zal dus een zwakte geëlimineerd moeten 
worden. 

Voor ontgrondingswerk zijn de regionale en lokale kennis en de multidisciplinaire aanpak 
sterke punten van TLP, waarop nadruk gelegd kan worden, bij het aflopen an het werk van 
vaste opdrachtgevers. Een zwak punt bij dit werk was de projectorganisatie en -registratie 
en de presentatie en terugkoppeling. Het aflopen of verschuiven van het ontgrondingswerk 
en het werk van Aqua Terra (vaste opdrachtgever) vormt een grote bedreiging. 

Het onderzoek naar de werking van de Waterschappen en het Zuiveringschap is een dreiging 
waarop weinig invloed uitgeoefend kan worden. TLP is goed om de regionale kennis en de 
multidisciplinaire aanpak en zou hierop de nadruk kunnen leggen en zichzelf nadrukkelijk 
kunnen profileren bij de nieuwe vorm waarin de Waterschappen en het Zuiveringschap 
worden ondergebracht. De ingangen (netwerk) ligt er al. 

De communicatie bij bestemmingsplannen wordt steeds belangrijker. Hierbij kan op geen 
sterkte nadruk worden gelegd om deze bedreiging te elimineren, omdat deze trends niet te 
elimineren is. Het enige wat TLP kan doen is meegaan in de ontwikkeling, door de zwakke 
punten projectorganisatie en communicatie aan te pakken. 

Dat RWS groeit is ook een ontwikkeling waarop weinig invloed uitgeoefend kan worden. 
Deze groei heeft te maken met de start van het project Maaswerken dat door RWS zal 
worden getrokken. 

Doordat een aantal overheidsdiensten gaat privatiseren, komen er concurrenten bij die zich 
op dezelfde markt als TLP zal gaan begeven. Daarom is het belangrijk dat TLP nadruk legt 
op de lokale en regionale kennis en kennissen waarover men beschikt en meer aandacht 
besteedt aan de communicatie en presentatie (PR en acquisitie). 

Door fusies bij de concurrerende bureaus worden de concurrenten groter en sterker. Door 
decentraliseren van de cultuurmaatschappijen vergroten deze de regionale gebiedskennis en 
het netwerk. Bureaus als TLP met stedenbouw zijn de grootste concurrent en bureaus die 
veel aandacht aan de communicatie en presentatie schenken, doen het op dit moment erg 
goed. Op deze genoemde items kan TLP de nadruk gaan leggen. 
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Samengevat 
"Kleine projecten" is een item dat op de meeste kansen een negatieve invloed heeft. Dat 
TLP beter is in het uitvoeren van relatief kleine, kortlopende projecten heeft alles te maken 
met de projectorganisatie (planning en terugkoppeling). Bijna alle sterkten hebben een 
positieve invloed op de kans "alliantie/samenwerking". De lokale en regionale kennis(sen) 
en de multidisciplinaire aanpak hebben de grootste positieve invloed op de kansen. 

De zwakke punten communicatie/presentatie en projectorganisatie hebben op de meeste 
kansen en bedreigingen een negatieve invloed. Stedenbouw is een uitdaging, omdat met het 
aanwenden van stedenbouwkundige kennis een kans benut kan worden. Er wordt kans 
gemaakt op stedenbouwkundige plannen en het vervolg werk wat hier uitrolt. 
Bestemmingsplannen kunnen vernieuwd worden door het niveau van de juridische invulling 
te verhogen en de zwakten "communicatie en presentatie" te elimineren. Hierdoor zou de 
kans "handhaving bestemmingsplannen" benut kunnen worden . 
De overige kansen kunnen ook benut worden, maar daarvoor hoeft niet één specifieke 
zwakte te worden geëlimineerd. De zwakten hebben de grootste negatieve invloed op en 
versterken de bedreiging dat projecten groter en complexer worden. 

Conclusie: 
Uitdagingen voor TLP: 
Stedenbouw is een uitdaging. De zwakte is dat geen stedenbouwkundige kennis in huis is. 
De kans is ontstaan doordat de nadruk is komen te liggen op het overgangsgebied stad/land, 
waardoor stedenbouwkundige kennis en landschapsarchitectuur in één ontwerp toegepast 
dienen te worden. Om deze kans te kunnen benutten zal een investering gedaan moeten 
worden, om een zwakte te elimineren. 
Bestemmingsplannen is tevens een uitdaging. Door het niveau van de juridische invulling op 
het gewenste niveau te brengen, wordt een zwakte geëlimineerd. Hiervoor zal een 
investering gedaan moeten worden. Een ander zwak punt bij onder andere bestemmings
plannen is de communicatie en de presentatie. Door op de genoemde gebieden verbeterin
gen aan te brengen, zou de kans "handhaving bestemmingsplannen" benut kunnen worden. 
Problemen voor TLP: 
Dat TLP sterk is in relatief kleine, kortlopende projecten heeft alles te maken met de 
planning en terugkoppeling, dus de projectorganisatie. Beide items hebben een negatieve 
invloed op de meeste kansen en bedreigingen. Met name de bedreiging "projecten groter 
en complexer" wordt versterkt door de zwakke punten van TLP. De projectorganisatie, en 
met name de planning en de terugkoppeling, wordt hierdoor een probleem. 
Een zwak punt dat op de meeste kansen en bedreigingen een negatieve invloed heeft, is de 
communicatie en presentatie in brede zin. Hiermee wordt de communicatie intern tussen 
projectmedewerkers onderling bedoeld en de communicatie met de opdrachtgevers. Hieruit 
blijkt ook de overlap met de terugkoppeling uit de projectorganisatie en de communicatie 
bij bestemmingsplannen. Met presentatie wordt de presentatie van het bureau naar de markt 
toe bedoeld en de presentatie van sleutelfiguren bij TLP van plannen voor opdrachtgevers. 
Communicatie en presentatie is niet een direct dreigend gevaar voor het bureau, maar kan 
op de lange termijn een rol spelen bij opkomende kansen en dreigingen. 
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Bijlage 15. Organisatie Strategische Sessie 

Datum: 
Locatie: 
Tijd: 

27 augustus 1997 
Koetshuis, kantoor Taken Landschapsplanning bv 
16.00 -20.00 uur 

Deelnemers: TLP: B. Taken, H. Heijnen, J. van Asten, J. Bouman, R. Walenbergh 
TUE: L. Verzellenberg (voorzitter), 1. van Straten (stagiaire) 

Afwezig: A. Herremans (wegens vakantie) 

Agenda: 
1. Doel van de sessie 
2. Resultaten van de interne en externe analyse 
3. Ontwikkeling Strategisch Beleidsplan 
4. Voorstel te behandelen items/issues 
5. Uitwerking per item/issue 

1. Doel van de sessie 
Het doel van de sessie is om overeenstemming te bereiken over de kansen die benut en 
bedreigingen die geëlimineerd moeten worden en hoe de vervolgacties worden vastgelegd. 
Verder wordt benadrukt dat het belangrijk is dat er commitment ontstaat om er voor te 
zorgen dat er vervolg wordt gegeven aan hetgeen afgesproken wordt. Vervolgens wordt 
duidelijk gemaakt dat de resultaten uit de interne en externe analyse gezien moeten worden 
als bouwstenen om tot een strategische keuze te komen en niet als kritiek. 
A. Herremans wordt door R. Walenbergh ingelicht over het verloop van de sessie. 

2. Resultaten van de interne en externe analyse 
De resultaten staan in hoofdstuk 4 van het verslag vermeld en zijn kort weergegeven. 

3. Ontwikkeling Strategisch Beleidsplan 
Allereerst zijn de stappen om tot een strategisch beleidsplan te komen gegeven en hoe deze 
stappen zullen worden ingekleed bij TLP. Vervolgens is de issue-matrix gegeven waarin de 
kansen en bedreigingen zijn uitgezet tegen de sterkten en zwaktes van TLP. 
Uit de matrix blijkt een aantal issues dat samen met de kansen en bedreigingen aan de 
deelnemers zijn voorgelegd. Zij hebben waarderingscijfers gegeven van 1 tot en met 5 voor 
vijf items waaraan zij de prioriteit gaven om tijdens de sessie te behandelen. Hieruit zijn een 
4-tal onderwerpen naar boven gekomen die de hoogste waardering hebben gekregen. Deze 
onderwerpen zijn: 
· communicatie en presentatie (24), 
·stedenbouw (18), 
· aflopen vaste opdrachtgevers (13), 
·projectorganisatie (8). 
Hierna is een voorstel gedaan voor de agenda. 

4. Voorstel te behandelen issues/items 
Er is voorgesteld om de volgende volgorde aan te houden: 
1. communicatie en presentatie, 
2. aflopen vaste opdrachtgevers, 
3. stedenbouw (en als tijd over is), 
4. projectorganisatie. 
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Dit omdat bij het uitwerken van het onderwerp "aflopen vaste opdrachtgevers" een aantal 
uitbreidingsstrategieën aan de orde komt, waarbij een aantal onderwerpen die niet op de 
agenda staat toch kunnen worden behandeld. Stedenbouw is een van die mogelijkheden tot 
uitbreiding en zou daarna behandeld kunnen worden. Over dit voorstel is overeenstemming 
bereikt. 

5. uitwerking per item 
Vervolgens is per item een korte mondelinge toelichting gegeven. Hierna is er over het 
onderwerp gediscussieerd en heeft iedereen zijn mening kunnen geven. Nadat alle 
onderwerpen behandeld zijn, zijn er afspraken gemaakt over wie de onderwerpen verder uit 
gaat werken (de zogenoemde trekkers) en de termijn waarbinnen dat moet gebeuren. In 
deze uitwerking zullen voor de alternatieven de consequenties worden bekeken op het 
gebied van de inhoud/kennis, capaciteit en kosten. Hierdoor kan beter inzicht in de gevolgen 
worden verkregen en kunnen prioriteiten worden geselecteerd. 

Slotopmerking 
Als conclusie kan gezegd worden dat er commitment is ontstaan over het vervolg van de 
sessie. Er is een afspraak gemaakt om 1 november a.s. weer bij elkaar te komen, waarin de 
uitwerking van de behandelde items aan de orde zal komen en alle deelnemers zullen een 
actieve bijdrage leveren aan de verdere uitwerking van de items. 
De sessie werd door iedereen als positief ervaren. Dit ook omdat er op bedrijfsniveau 
gesproken is en een aantal zaken als een aan elkaar gerelateerd geheel is behandeld. 
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Lijst met afkortingen 

AH= 
BP = 

BWN = 
CCT = 
CPM-map 
GIS= 
GML = 
H-map 
IP= 
KSF = 

KTBB-lijst 
LBL = 
LNV = 
MA-dossier 
MER= 
MT(-leden) 
NVTL = 
OCenW = 
oz = 

PIP= 
PL = 

PM = 

PROJAS 
PROPLAN = 
RO-dienst = 
RPO = 
RWS = 
SAS= 
SBB= 
TLP = 
TSP = 
TUE= 
TW = 
uvv = 

V&W = 

VROM= 

afdelingshoofd 
bestemmingsplan 
afdeling Bodem, Water en Natuur 
civiel- en cultuurtechnisch werk 
Centrale Projectenmap 
Geografisch Informatiesysteem 
Gewest Midden Limburg 
Honorarium-map 
inrichtingsplan 
Kritische succes factor 
Korte Termijn Budget Bewakingslijst 
Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
offerte dossier 
Milieu-effectrapportage 
Management Team(-leden) 
Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
onderzoek (ecologisch en hydrologisch) 
Project lmplementation Profile 
projectleider 
projectmedewerker 
Project Administratiesysteem 
Project Planningsprogramma 
Rijksoverheidsdienst 
afdeling Ruimtelijke Planvorming en Ontwerp 
Rijkswaterstaat 
afdeling Secretariaat, Archief en Systeembeheer 
Staatsbosbeheer 
Taken Landschapsplanning b.v. 
Tien Stappen Plan 
Technische Universiteit Eindhoven 
toegevoegde waarde 
afdeling Uitvoeringsvoorbereiding en directievoering 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
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