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Samenvatting 

Bij bouwbedrijven vindt over het algemeen onvoldoende terugkoppeling plaats van leerzame 

ervaringen die zijn opgedaan tijdens de totstandkoming van een project. Dit fenomeen doet 

zich met name voor tussen de ontwerpfase en de uitvoeringsfase; Kostbare mislukkingen 

blijven zeer vaak hangen binnen de context van een bepaald project en gaan hierdoor bij 

nieuwe projecten gemakkelijk in herhaling. Ook successen blijven vaak hangen binnen de 

grenzen van een project, waardoor niet de hele organisatie van deze nuttige informatie kan 

leren en dus ook niet kan profiteren. Het onvoldoende uitwisselen van kennis en ervaringen 

draagt bij aan het telkens weer ontstaan van vermijdbare kosten, of faalkosten, bij het 

bouwbedrijf. Naar aanleiding van dit probleem is in dit onderzoek de volgende 

probleemstelling geformuleerd : 

De deelnemers in het bouwprojectmanagement hebben onvoldoende inzicht en grip op de 
voortgang van en tijdens het bouwproces. Zij kunnen daardoor geen goede keuzes maken 
met betrekking tot het afstemmen van de verschillende onderdelen binnen het bouwproject. 

Het gevolg hiervan is dat de projecten achterstand oplopen doordat de planning niet wordt 

gehaald waardoor de faalkosten oplopen. 

Het doel van het onderzoek is het toepassen van geschikte hulpmiddelen in het bouwproces 

om het proces meer inzichtelijk te maken en hiaten en knelpunten op te sporen zodat 

verbeteringen mogelijk zijn en een meer geoptimaliseerd proces mogelijk word. 

Met behulp van MultiProject Management (later te noemen als: MPM) en Operations 

Research (later te noemen als OR) als wapen tegen faalkosten richt dit verslag zich op een 

optimalisering van processen binnen de bouwprojecten en het verkrijgen van inzicht en 

overzicht in het projectmanagement. 

De hoofdvraag van dit onderzoek is dan ook : 

Hoe kan kennis en kwaliteit management binnen het ontwerpproces verbeteren, waarmee 
het bouwbedrijf faalkosten kan reduceren, waarbij MultiProject Management en Operations 

Research centraal staan? 

De doelstelling met bet rekking tot het resultaat die voortkomt uit de beantwoording van de 

hoofdvraag is: 

"Het doel in het onderzoek is om inzicht te krijgen in het opstellen van een methode, 

waarmee het bouwbedrijf faalkosten kan reduceren door verbetering van kennis en kwaliteit 

management binnen het ontwerpproces, waarbij MPM en OR centraal staat. " 

Het merkbare nut van deze methode zal naar verwachting zijn : 
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Dat de faalkosten zullen afnemen als gevolg van het leren van afgeronde projecten en 

toepassen van advanced Projectmanagement methoden als MPM & OR. 

Om tot een antwoord op de hoofdvraag te komen is er allereerst een literatuurstudie 

uitgevoerd. Deze is te vinden in hoofdstuk 2 van het rapport. Aan de hand van deze 

literatuurstudie worden de theoretische deelvragen 1 en 2 beantwoord en wordt er 

basiskennis opgedaan over MPM en OR. Daarnaast is praktijk ervaring opgedaan bij 

Heijmans Infrastructuur, middels 2 casestudies. In deze casestudies is onderzocht wat de 

problemen zijn binnen de projecten . Deze problemen zijn allereerst geanalyseerd met 

behulp van de methode van Porras (casestudie: randweg Eindhoven) en met het Ishakawa 

diagram (casestudie: projectplanning) . Per casestudie is een tastbaar eindproduct, 

ontwikkeld met behulp van MultiProject Management en Operations Research. Waarbij in 

beide gevallen de noodzaak voor MultiProject Management en het kennisbeheersysteem naar 

voren komt. 

Probleemkader 

Faalkosten 
Hoofdstuk 1 

Theorie Theorie 

MultiProject Operations 

Management Research 

Hoofdstuk 2.1 Hoofdstuk 2.2 Praktijkervaring 

Analyse Project: Analyse Case: 

Randweg Project 

Eindhoven ...... Planning 
(Hoofdstuk 3) (Hoofdstuk 4) 

1 1 
Ontwikkelen Ontwikkelen 

Projectplanning Handreiking & 
voortgangs tooi stappenplan 

Voor 

ProjectPlannin 

Conclusie & aanbevelingen 
Fi guur: 1.3.2 Onderzoeksmodel Hoofdstuk 5 

Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat de meest voor de hand liggende en meest 

ideale globale oploSSingsrichting voor het kennisbeheer problemen bij het bouwbedrijf het 
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toepassen van 'Kennismanagement op basis van Advanced project management is. Om te 

bepalen of het toepassen van deze methoden bij de projectplanning realistisch en bruikbaar 

is, werd de kennis die is opgedaan in Casestudie Randweg Eindhoven meegenomen in het 

opstellen van de ontwerpplanning in Rosmalen. 

Uit de casestudies is tevens naar voren gekomen dat er bij het doorvoeren van een nieuw 

systeem waarin menselijke fouten opgenomen worden, een aantal bemoeilijkende factoren 

een rol gaan spelen. Een belangrijk knelpunt is dat het toegeven van fouten niet in de 

menselijke aard ligt, waardoor het openlijk discussiëren over gemaakte fouten bemoeilijkt 

zal worden. Om deze voor het in werking zetten van het leerproces zo essentiële discussie 

toch op gang te brengen, is er op meerdere manieren geprobeerd de nadelige gevolgen van 

dit knelpunt te beperken. Zo wordt het begrip 'faalkosten' weinig gebruikt in het kader van 

dit onderzoek. 

Resultaten in het afstudeeronderzoek 

1. Aanbeveling van het MultiProject Management en Operations Research in het 

bouwproject. (hoofdstuk 2) 

2. Analyse van het procesoverzicht op de voortgangsplanning.(hoofdstuk 3) 

3. Ontwikkelen van een 'Tooi' (systeem) ten behoeve van de voortgangsplanning met 

betrekking tot de tekeningen op het project Randweg Eindhoven. (hoofdstuk 3) 

4. Analyse van de ontwerpplanning binnen bouwbedrijf. (hoofdstuk 4) 

5. Opstellen van een model ('methode') voor betrouwbare en optimale planning van de 

ontwerpfase met behulp van Operations Research. (hoofdstuk 4) 

Resultaten van het onderzoek 

Aan de hand van de literatuurstudie, verzamelde informatie en analysen van de resultaten is 

tot de volgende gekomen: 

a) Zowel in ontwerpfase als in de uitvoeringsfase is de problematiek van slechte 

planning en gevolg daarvan faalkosten, vaker aan bod gekomen. 

b) De noodzaak voor het kennisbeheer systeem en mede een integrale documenten 

beheersysteem vanuit het MultiProject Perspectief. 

c) Het nut van het opstellen van een nauwkeurige ontwerpplanning met behulp van OR 

technieken. 
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De kern van het rapport waarmee de beantwoording van de hoofdvraag naar voren komt is; 

de noodzaak voor het implementeren van een kennisbeheersysteem. Dit 

kennisbeheersysteem kan per praktijksituatie met behulp van MultiProject Management en 

Operations Research (zoals in casestudies worden toegepast) worden opgesteld, met daarin 

opgenomen de kennis uit voorafgaande projecten. Wanneer het mogelijk wordt om alles over 

de projectplanning te registreren dan wordt het mogelijk om project gebonden ervaring om 

te zetten in relevante ervaring die op elk project van toepassing kan zijn. Waarbij de nadruk 

op projectniveau met name ligt op het opstellen van een juiste en vooral reële planning. Met 

behulp van deze Advanced project management technieken kan er tot een reduceren van de 

faalkosten worden gekomen. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

In deze inleiding zal de aanleiding van dit onderzoek worden uitgelegd (1.1). Hieruit volgen 

het probleemkader en de probleemstelling (1.2). Waarna het onderzoeksontwerp wordt 

besproken, waaronder de doelstelling, de vraagstelling, en het onderzoeksmodel/strategie 

worden uitgelicht (1.3) Tenslotte geeft paragraaf 1.4 aan welke onderwerpen er in welk 

hoofdstuk aan bod komen. 

1.1 Aanleiding 

1.1.1 Procesmanagement en faalkosten 

Faalkosten worden door de stichting Bouwresearch (SBR) omschreven als alle kosten die ten 

behoeve van het eindproduct zün gemaakt, ontstaan door vermijdbaar tekortschieten. Deze 

kosten worden door de SBR (voorzichtig) geschat op 2,5 tot 5 miljard euro per jaar. Dat is 

ongeveer vijf tot tien procent van de totale bouwproductie. 

De Nederlandse bouwsector lijdt door de permanente aanwezigheid van faalkosten een 

verlies op meerdere fronten. Faalkosten kunnen worden onderverdeeld vermijdbare en niet 

vermijdbare faalkosten. Vermijdbare faalkosten worden ook wel verspillingen genoemd en 

worden op hun beurt weer onderverdeeld in externe_ en interne faalkosten. 

Er kan geconstateerd worden dat faalkosten niet alleen financiële kosten zijn, maar ook 

nadelige gevolgen die minder goed te kwantificeren zijn zoals de slechte naam van het 

bedrijf door haar lage productkwaliteit. Deze nadelige gevolgen raken alle deelnemers van 

het bouwproces, van opdrachtgever tot bouwbedrijf en van ontwerper tot gebruiker. In dit 

rapport ligt het accent op het vermijden van faalkosten binnen de eigen organisatie ofwel op 

het voorkomen van verspillingen waardoor de winstgevendheid verbeterd. 

1.1.2 Faalkosten bij het bouwbedrijf 

De aannemer bevindt zich in het gebied tussen de opdrachtgever en een breed scala van 

gespecialiseerde onderaannemers en leveranciers. Het bouwbedrijf is hierdoor binnen het 

hele bouwproces een zeer grote drager van risico's en verantwoordelijkheden, waarbij het 

merendeel van de risico's en problemen zich in de uitvoeringsfase manifesteert. De 

werkelijke oorzaak van deze problemen vinden we voornamelijk in de ontwerpfase van het 

bouwproject. De risico's kunnen tot een minimum worden teruggedrongen als er voldoende 

aandacht wordt besteed aan de ontwerpfase. Het aandachtspunt in dit rapport zal dan ook 

op dit gebied van het bouwproces liggen. 

Bij het bouwbedrijf overheerst vaak de gedachte dat door te improviseren in het bouwproces 

altijd de gewenste deadline gehaald kan worden. Daardoor is men niet gemotiveerd om iets 

aan procesinnovatie te gaan doen. Hierbij komt het gegeven dat veranderingen in de bouw 

veelal moeilijk doorgevoerd worden en dat de visie 'niet denken maar doen' overheerst. 

Als gevolg van deze enigszins conservatieve en traditionele houding wordt een gedeelte van 

het rendement van het bouwbedrijf altijd min of meer bewust omgezet in faalkosten, die 

daardoor eigenlijk als vanzelfsprekend beschouwd worden en geaccepteerd worden. 
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Faalkosten bij het bouwbedrijf manifesteren zich voornamelijk in extra manuren en extra 

kosten voor herstel en aanpassingswerkzaamheden en kwalitatief minder hoogwaardige 

oplossingen. 
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Bron: van Holten, 2001 
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1.1.3 Strategieën voor faalkostenreductie bij het bouwbedrijf 

Volgens EJW. Boogaard(2001) kunnen er voor het 

geformuleerd worden, die ingezet kunnen worden 

faalkosten reductie. Deze strategieën worden weergegeven 

inhoudelijk toegelicht. 
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Faalkostenreductie bouwbedrijf 

1) Externe randvoorwaarden 

2) Interne randvoorwaarden 

3) Procesmanagement 

a) Risicomanagement 

b) Kwal iteitsmanagement 

c) Kennismanagement 

Figuur 1.1: Drie strategieën die ingezet kunnen worden ten behoeve van een 

faalkostenreductie 

1) Externe randvoorwaarden: 

Onder externe randvoorwaarden wordt de kwaliteit van de samenwerking met alle 

participanten en belanghebbenden bij een bouwproject verstaan. De externe 

randvoorwaarden zouden verbeterd kunnen worden door bijvoorbeeld een co-makership of 

communicatie via projectwebsites toe te passen. 

2) Interne randvoorwaarden: 

Onder de interne randvoorwaarden vallen het vakmanschap, kennisniveau en de motivatie 

van projectteammedewerkers. Hierbinnen valt ook de kwaliteit van de middelen die zij tot 

hun beschikking hebben bij het verrichten van hun werkzaamheden. De interne 

randvoorwaarden zouden verbeterd kunnen worden door het toepassen van bijvoorbeeld 

ICT -middelen, beloningsystemen en mogelijkheden bieden voor het volgen van opleidingen. 

Op abstract niveau vallen beide strategieën onder het MPM omdat het gaat over de 

samenwerking tussen de verschillende spelers in het bouwproces. 

3) Procesmanagement: 

Met procesmanagement wordt de beheersing van de interne processen door het bouwbedrijf 

bedoeld. Middelen die bij de beheersing van deze processen ingezet kunnen worden om het 

proces te verbeteren zijn: 

a) risicomanagement; 

b) kwaliteitsmanagement; 

c) kennismanagement. ( OR & MPM zijn hiervan een onderdelen) 
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Volgens het onderzoek 'Informatie-ordening in de bouw. Evaluatie en verbetering.' van 

Stichting Research Rationalisatie Bouw dient professionalisering van het 

proces management, met betrekking tot het informatie-aspect en het kennis-aspect, plaats 

te vinden. Als logisch gevolg van deze bevindingen, is ervoor gekozen dit onderzoek te 

richten op de vraag hoe 'kennis en kwaliteitsmanagement' het beste ingezet kan worden als 

middel ten behoeve van faalkostenreductie bij het bouwbedrijf. 

De twee belangrijkste verbeteringen waarmee op korte termijn voordeel te behalen valt, zijn 

gebruik van advanced project management technieken als OR op bouwprojecten en het 

verankeren van kennis binnen de organisatie door inzet van kennismanagement. De inzet 

van MPM als wapen tegen faalkosten richt zich met name op het effectiever vastleggen en 

hergebruiken van gegevens van afgeronde projecten uit het bouwproces. Dit 

afstudeeronderzoek zal zich bezighouden met de vraag hoe dit het best kan gebeuren aan 

de hand van twee casestudies. 

1 .2 Probleemkader 

Zoals in het figuur : relatie bouworganisatiemodellen en faalkosten . (1.1.2) (blz.7) is weergegeven zitten de 

oorzaken van de faalkosten in de bouw met name in het feit dat er tijdens het ontwerpproces 

vaak te weinig rekening wordt gehouden met de uitvoerbaarheid tijdens het ontwerpproces. 

Daarnaast de constatering dat in de uitvoeringfase de projecten slecht en onvolledig worden 

voorbereid . Hierdoor starten veel projecten direct al met een achterstand . 

Vaak is er binnen een projectorganisatie niet één partij die voldoende inzicht heeft op de 

totale planning van een project. Hierdoor is er ook geen partij die volledige grip heeft op de 

situatie en daarom kunnen voortgangsbeslissingen minder strategisch kunnen worden 

genomen. 

De voortgangsbeslissingen kunnen slechts genomen worden over dat deel waarover men 

over wel genoeg overzicht beschikt. Het probleem is dus dat elke partij slechts min of meer 

overzicht heeft over zijn eigen planning en geen totaaloverzicht. Door een overkoepelende 

planning zou elke planning van de betrokken partijen hieraan ondergeschikt kunnen zijn. 

Hierdoor worden aansluitingen en conflicten zichtbaar en kan de planning van elke 

afzonderlijke partij tijdig en kortdaad worden aangepast. Dit zal ook veel minder onvrede op 

de werkvloer voorkomen. 

1.2.1 Probleemstelling 

De deelnemers in het bouwprojectmanagement hebben onvoldoende inzicht en grip op de 
voortgang van en tijdens het bouwproces. Zij kunnen daardoor geen goede keuzes maken 
met betrekking tot het afstemmen van de verschil/ende onderdelen binnen het bouwproject. 
Het gevolg hiervan is dat de projecten achterstand oplopen doordat de planning niet wordt 
gehaald waardoor de faalkosten oplopen. 
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Onderzoeksontwerp 

Inleiding 

Het onderzoeksontwerp wordt hieronder in het diagram weergegeven, waarna elk onderdeel 

van het ontwerp zoals het wordt voorgesteld kort zal worden besproken. Grofweg bestaat 

het onderzoeksontwerp uit 2 delen respectievelijk het conceptuele ontwerp en het 

technische ontwerp waarna beide delen worden onderverdeeld in 4 respectievelijk 3 vervolg 

delen. Elk onderdeel zal worden besproken en toegepast op het concreet te onderzoeken 

onderwerp. (Verschuren 2007). 

1.3 Onderzoeksontwerp Conceptueel ontwerp 1.3.1 Doelstelling 

1.3.2 Onderzoeksmodel 

1.3.3 Vraagstelling 

Begripsbepaling 

Technisch ontwerp Onderzoeksmateriaal 

1.3.5 Onderzoeksstrategie 

Onderzoeksplanning 
Figuur: 1.3 Onderzoeksontwerp 

Het Conceptueel ontwerp. 

Het conceptuele ontwerp bestaat uit wat we willen onderzoeken, waarom en in hoeverre. We 

willen de faalkosten in de bouwsector onderzoeken omdat vermindering hiervan de 

bouwsector vele miljarden euro's op jaarbasis zou kunnen besparen als middels dit 

onderzoek duurzame kennis kan worden ontwikkeld en worden toegepast op de 

procesplanning binnen de bouwsector. Om tot die kennis te komen zullen we een beperking 

moeten maken in het te bestrijken onderdeel dat wordt onderzocht. Kort gezegd zullen er 2 

praktijkgerichte cases worden onderzocht en worden getoetst aan de kennis die hier over 

beschikbaar is; Operations Research en MultiProject Management. Door middel van twee 

casestudies werd bepaald of de bereikte resultaten geldig en realistisch zijn. 
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1.3.1 Doelstelling 

De doelstelling die binnen het prOjectkader is geformuleerd is te realiseren binnen de tijd 

van het afstuderen en zal een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de vermindering van 

faalkosten. 

De doelstelling binnen dit onderzoek richt zich op het verkrijgen van een antwoord op de 

volgende vraag : Hoe kunnen de faalkosten binnen te bouw worden teruggedrongen naar een 

'accepttabel niveau', daarbinnen kunnen verschillende nuanceringen worden aangebracht 

maar het gaat er hier om een middel te vinden waarmee we de faalkosten aanzienlijk kunnen 

verlagen. Dit onderzoek zal zich toespitsen op het zoeken naar een antwoord dat kan 

worden gegeven binnen de ontwerpfase van een project. 

Het doel in het onderzoek is om inzicht te krijgen in het opstellen van een methode, 
waarmee het bouwbedrijf faalkosten kan reduceren door verbetering van kennis en kwaliteit 
management binnen het ontwerpproces, waarbij MultiProject Management en Operations 
Research centraal staat. 

"Het doel van het onderzoek is het toepassen van geschikte hulpmiddelen in het bouwproces 
om het proces meer inzichtelijk te maken en hiaten en knelpunten op te sporen zodat 
verbeteringen mogelijk zijn en een meer geoptimaliseerd proces mogelijk wordt. " 
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1.3.2 Onderzoeksmodel 

Probleemkader 

Faalkosten 
Hoofdstuk 1 

Theorie Theorie 

MultiProject Operations 

Management Research 

Hoofdstuk 2.1 Hoofdstuk 2.2 Praktijkervaring 

Analyse Project: Analyse Case: 

Randweg Project 

Eindhoven f-t Planning 
(Hoofdstuk 3) (Hoofdstuk 4) 

1 1 
Ontwikkelen Ontwikkelen 

Projectplanning Handreiking & 
voortgangs tooi stappenplan 

Voor 

ProjectPlanning 

Conclusie & aanbevelingen 
Fi guur: 1.3.2 Onderzoeksmodel Hoofdstuk 5 
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1.3.3 Vraagstelling 

Hoofdvraag: 

Hoe kan kennis en kwaliteit management binnen het ontwerpproces verbeteren, waarmee 
het bouwbedrijf faalkosten kan reduceren, waarbij MultiProject Management en Operations 
Research centraal staan? 

Deelvraag 1: 

Op welke manier kan het MultiProject Management een bijdrage leveren in de 

optimalisering van het bouwproces (hoofdstuk 2.1) 

Deelvraag 2: 

Hoe kan het Operations Research een rol spelen in de optimalisering van het 

bouwproces management? (hoofdstuk 2.2) 

Deelvraag 3: 

Hoe kan de Operations Research en MultiProject Management een rol spelen in 

procesverbetering van documentenbeheersing voor het project ombouw randweg 

Eindhoven? (hoofdstuk 3) 

Deelvrag 4: 

Hoe wordt momenteel kennis en kwaliteit management t.a.v. de ontwerpfase 

uitgevoerd door Heijmans en hoe kunnen verbeteringen daarin doorgevoerd 

worden?(hoofdstuk 3 en 4) 

Deelvraag 5: 

Hoe kan het resultaat uit deelvraag 3 gebruik worden in de procesversnelling binnen 

het project "ombouw randweg Eindhoven" (hoofdstuk 3) 

Deelvraag 6: 

Hoe kan Operations Research bijdragen aan de projectplanning? (hoofdstuk 4) 

Deelvraag 7: 

Hoe kan MultiProject Management een rol spelen in de procesverbetering van de 

ontwerpplanning? (hoofdstuk 4) 
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1.3.4 Onderzoeksstrategie: Methoden en analyse technieken 

Als hulpmiddel wordt gebruikt gemaakt van onderzoeksmethoden en analyse 

technieken om meer informatie te verkrijgen, problemen tijdens het onderzoek op te lossen, 

conclusies trekken en de bereikte resultaten te evalueren. Voor de uitvoering van dit 

onderzoek zijn de onderstaande methoden en analyse technieken gebruikt. 

Literatuur 

Boeken, vakbladen, publicaties en het Internet. 

Brainstorming sessies. 

Door middel van dergelijke brainstorming- en intervisiesessies kunnen gedachten en 

ideeën uitgewisseld worden met betrokkenen en experts waardoor oplossing voor 

eventuele problemen gevonden kunnen worden. 

Interviews. 

Interviewen is een geschikte methode wanneer data over attitudes, gevoelens, 

gedachten en kennis verzameld moeten worden. Deze methode is van groot belang, 

vooral wanneer niet veel informaties voorhanden is en de onderwerpen niet 

vaststaan. 

Casestudies. 

Door middel van twee casestudies werd bepaald of de bereikte resultaten geldig en 

realistisch zijn. 

1.3.5 Resultaten afstudeeropdracht: 

1. Aanbeveling van het MultiProject 

bouwproject. (hoofdstuk 2) 

Management en Operations Research in het 

2. Analyse van het procesoverzicht op de voortgangsplanning.(hoofdstuk 3) 

3. Ontwikkelen van een 'Tooi' (systeem) ten behoeve van de voortgangsplanning met 

betrekking tot de tekeningen op het project Randweg Eindhoven. (hoofdstuk 3) 

4. Analyse van de ontwerpplanning binnen bouwproject. (hoofdstuk 4) 

5. Opstellen van een model ('methode') voor betrouwbare en optimale planning van de 

ontwerpfase met behulp van Operations Research. (hoofdstuk 4) 
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Hoofdstuk 2. MultiProject Management & Operations Research 

2.1 MultiProject Management 

Gedurende de laatste jaren word de term 'projectmanagement' steeds vaker toegepast in 

zowel de producerende sector als wel in de dienstverlenende sector. In bijna heel onze 

economie komen we de term tegen. Zelfs op de basisschool leren kinderen hoe ze met hun 

tijd moeten omgaan. Hoe zij hun huiswerk op tijd af zullen moeten krijgen zou kunnen 

worden gezien als stukje projectmanagement. 

Door deze ontwikkeling leren we ook steeds beter de term projectmanagent te omschrijven 

en inhoud te geven aan de term. Maar er bestaat bijna niet zoiets als een gesloten project, 

ofwel een project dat enkel één bezigheid omvat, die niet afhankelijk is van de activiteit 

daarvoor of de activiteit daarna. De term 'project' is dus en abstract begrip wat hierna als 1 

activiteit zal worden beschouwd. 

Het is daarom ook veel beter te spreken over MultiProject Management, als we het hebben 

over wat complexere projecten. Binnen het project kunnen er namelijk meerdere 

deelprojecten worden benoemd. Het volgen van een vak aan de universiteit kun je zien als 

één project, het Multiproject Management gaat over de vraag wanneer dat vak gevolgd kan 

worden en of het aan zal sluiten op de vervolgvakken. En over de vraag of je een vak 

überhaupt mag volgen omdat misschien een bepaalde voorkennis vereist is. (Lundin 1998). 

In de praktijk hebben we vaak met dit soort situaties te maken, waar een bepaald project 

niet los kan worden gezien van het grotere geheel waarin zij moet plaatsvinden. Een van de 

problemen die zich hierbij voordoet is het feit dat de zaken op project niveau wel in de hand 

kunnen worden gehouden maar dat we op de andere zaken afhankelijk zijn van anderen. Het 

vak op de universiteit hoeft geen probleem te zijn, alleen wordt het maar op een bepaalde 

data gegeven, en is de tentaminering weer op juist op die dag dat er ook iets anders gepland 

staat. 

Het MultiProject Management krijgt betekenis als elk project wordt gezien binnen een 

bepaalde omgeving van andere projecten en is daarom belangrijk in een succesvolle 

afhandeling van elk project. Belangrijk is dat het voor- en na traject in ogenschouw worden 

genomen in de beslissing binnen op projectniveau. Bovendien dat tijdens het project wordt 

gekeken hoe het project vervolgbeslissingen makkelijker in zich laat opnemen. Het gaat 

erom dat er een breder perspectief wordt getrokken waarin zich niet enkel het ene project 

begeeft. 

2.1.1 (Multi)Projectmanagement vanuit de theorie 

Alle theorie over projectmanagement is verkregen uit al afgesloten projecten en vormt 

daarmee de basis voor de theorie rond projectmanagement. Het gaat er wederom om het 

project op een dergelijk abstracte niveau te behandelen zodat de vergaarde kennis ook 

Afstudeerrapport Shahram Mochawer 

Januari 2008 18 



elders kan worden toegepast. Gegeven het feit dat elke project situatie anders dan wel uniek 

is ten opzichte van de andere zal de theorie nooit helemaal een nauwsluitende oplossing 

bieden. Wel kunnen er algemene lijnen worden opgesteld waarlangs de projecten normaliter 

fatsoenlijk lopen. Maar het vraagt telkens weer om creativiteit en inspanning om een project 

goed te laten verlopen. 

Daarnaast zal de bestudering van een enkel project geen inzicht kunnen geven over de 

aansluiting op vervolg projecten en dus in feite niet kunnen bijdragen aan de kennis van 

MultiProject Management. 

Omdat binnen MultiProject Management steeds een verschillende aansluiting en 

rangschikking van projecten plaatsvindt, zal ook hier nieuwe abstraheerde theorie over 

moeten worden gevormd. Om MultiProject Management goed te begrijpen moeten we echter 

een klein stukje terug in de geschiedenis. 

De noodzaak naar project management ontstond eigenlijk tijdens de 'koude oorlog'. Het 

ondernemen van grote projecten bestaat uiteraard al langer, denk aan grote bouwwerken als 

de Piramides, en dergelijke grootschalige projecten. (Engwall 1995),(Keysen 1963). 

Maar vanaf de 'koude oorlog' wordt er eigenlijk voor het eerst gesproken over 

projectmanagement, en kreeg de term projectmanagement een concreet karakter. Omdat er 

ook de administratieve middelen voor handen waren om deze in concreet vorm te geven. 

Tijdens de koude oorlog kampten ze met 2 grote problemen die getackeld moesten worden. 

Allereerst de ontwikkeling van grote en steeds meer complexe wapensystemen. Daarnaast 

de wil om deze systemen steeds sneller te kunnen implementeren vanaf het initiatietraject. 

Om deze 2 hoofdzaken te kunnen hanteren werden administratiesystemen ontwikkeld die 

deze projecten moesten kunnen regisseren. Er ontstonden vanuit de noodzaak systemen die 

dergelijke omvangrijke projecten konden managen. Het latere PERT werd hieruit ontwikkeld 

in de jaren zestig. (Saplosky 1972). 
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Taken ontvangen als projecten binnen een organisatie vandaag de dag (veel en 
klein) en vroeger (minder en groot). 

Vandaag de dag is de realiteit van projectmanagement echter anders dan voorheen. Er 

bestaan nog steeds enorm omvangrijke projecten die over miljoenen euro's gaan. Maar de 

project gebonden uitbestedingen worden kleiner gemaakt verantwoordelijkheden worden 

verdeeld en er wordt steeds meer op projectbasis gewerkt. Deze uitbestedingen worden 

genoteerd als projectmatige werkzaamheden die samen het uiteindelijke grote (Multi)project 

vorm geven. Het MultiProject Management wordt daarom steeds belangrijker in de markt die 

steeds meer op specialisaties inspeelt. Elke onderhandelende partij heeft zijn eigen 

specialisatie en treed daarmee op de markt, het managen van al deze partijen vraagt om 

complexe organisatiestructuren . ( Gareis 1990) 

2.1.2 Het project in zijn omgeving 

Het oorspronkelijke vertrekpunt in het projectmanagement is de positie van de individuele 

projectmanager en zijn of haar opdracht en zijn of haar team. Deze theorie heeft een in 

zichzelf gekeerd perspectief (Danielsson 1983) en benadrukt de methoden voor 

management binnen het zichtveld van de opdracht. De omgeving waarin het project zich 

bevindt wordt in deze benadering primair gezien als een bedreiging voor het project, omdat 

dit het projectresultaat kan be·invloeden. Te weinig word gerealiseerd dat de factor omgeving 

nooit uitgeschakeld kan worden en dat de omgeving integraal in het projectmanagement 

moet worden meegenomen. 
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Figuur 2 

Enkel project perspectief 

Als gevolg van de focus op één project welke ontbonden wordt van zijn omgeving, raakt 

onze kennis voor het MultiProject verloren. Met de omgeving van het project bedoelen 

omliggende projecten die van invloed kunnen zijn op het projectmanagement. Alle projecten 

zijn ingebed in een complex systeem van personen, bronnen en organisatorische structuren 

en marktcondities. De resultaten binnen het projectmanagement worden altijd beïnvloed 

door deze omliggende omstandigheden. (PMI 1996) 

Figuur 3 

Project 

• 

MultiProject perspectief 

Project 

MultiProject Management 

• 
Project 

Project Project 

tijd 

Met een MultiProject perspectief, moeten we onze horizon verbreden zowel op het gebied 

van tijd als wel van omvang, ruimte, budget en begroting. 

De term 'MultiProject Management' is verbonden met het bedrijf met een arrangement van 

projecten als uitgangspunt voor het uitvoeren van haar kerntaak. Het bedrijf dat hierin 

geschetst word is het bedrijf dat constant een bepaald deel van zijn activiteiten ziet als 

onafhankelijke projecten en enkele taken ziet als overall projecten. Het MultiProject 

Management is dus eigenlijk ook een combinatie van de verschillende perspectieven 

namelijk het MultiProject perspectief en het enkelproject perspectief, maar deze liggen in 

abstracte vorm nooit vast. Daarmee valt er ook moeilijk een projectmanager vast te leggen, 

omdat het management in abstracte vorm de praktijk overstijgt. Enerzijds zal deze persoon 

binnen het MultiProject Management vallen en zal de persoon gemanaged worden, 

anderzijds zal hij/zij zelf de manager zijn over één of meerdere projecten en daarmee zelf 

MultiProject Management voeren. (Gareis 1990) 
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2.2 Operations Research 

De naam Operations Research (OR) werd voor het eerst aan het begin van de Tweede 

Wereldoorlog gebruikt. Het Bawdsey Research Station in Engeland kreeg in 1939 de opdracht 

te onderzoeken hoe de tijdsduur tussen de eerste radarmelding van vijandelijke vliegtuigen 

en het moment waarop de Engelse luchtmacht in actie kwam, kon worden verkort . Aan dit 

soort onderzoeken werd de naam Operations Research gegeven (Garrambone, 2003). 

2.2.1 Wat is Operations Research? 

Een definitie van Operations Research is niet eenvoudig. De definities in de literatuur lopen 

daarom ook sterk uiteen. Een online woordenboek omschrijft Operations Research als volgt: 

OR is onderzoek met als doel: het beslissen van de meeste efficiënte manier om iets te doen. 

Hyperdict ionary.com 

De OR is te beschouwen als een verzameling van technieken die kunnen worden toegepast 

om de kwaliteit van kwantitatieve beslissingen te verbeteren. In de Nederlandse taal word OR 

ook wel besliskunde genoemd. Volgens het Nederlandse Genootschap voor Besliskunde 

(NGB) is Besliskunde: 

"het geheel van theorieën, toepassingen van wiskundige en software implementaties voor 

het modelleren en verbeteren van processen in bedrijven en andere organisaties". 

In de Operations Research houdt men zich bezig met het toepassen van Kwantitatieve 

methoden (algoritmes) om de doelmatigheid van een bepaald systeem te vergroten. In het 

ideale geval wordt een optimale oplossing bepaald. 

Vaak kan dit echter niet, of vindt men dit te kostbaar. Men volstaat dan met een 

benaderende oplossing of met een kwantitatieve analyse (Kallenberg, 2007). In de praktijk 

worden bij het oplossen van een OR-probleem de volgende stadia onderscheiden (Beasley, 

1990): 

a. Identificatie van het probleem 

Een probleem dat tot de OR behoort, heeft de volgende structuur: 

- Er is een beslisser (persoon of groep) die een doel heeft dat nagestreefd wordt. 

- De beslisser kan het systeem sturen door het kiezen van acties . 

- Onderzocht wordt wat goede of optimale acties zijn, d.w.z. mogelijke acties moeten met 

elkaar vergeleken kunnen worden. 

b. Formulering van het probleem als een wiskundig model 

Bij het oplossen van zo'n OR-probleem wordt een wiskundig model geconstrueerd. Een 

model is een, meestal vereenvoudigde, voorstelling van de werkelijkheid. Het doel van een 

model is om het gedrag van een systeem te beschrijven. In een mathematisch model voor 
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een OR-probleem komen de acties (de bestuurbare componenten) voor als 

beslissingsvariabelen of als strategieën. Daarnaast kunnen er ook andere grootheden zoals 

stochastische variabelen, parameters of constanten voorkomen. 

c. Oplossen van het model 

Er zijn vele mogelijke manieren om een model op te lossen of te analyseren. De keuze van 

de methode is uiteraard sterk afhankelijk van het model. De methoden om een OR-probleem 

op te lossen kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

- analytische methoden 

- algoritmische methoden 

- heuristische methoden 

Bij een analytische methode wordt een oplossing afgeleid in de vorm van een formule. Door 

de gegevens van een specifiek probleem in deze formule in te vullen krijgen we de 

oplossing. 

Bij een algoritmische methode wordt meestal gestart met een bepaalde beginoplossing, 

waarna het algoritme een nieuwe oplossing bepaalt; deze neemt dan de plaats in van de 

beginoplossing en vervolgens wordt er weer een nieuwe oplossing bepaald, etc. Een 

dergelijk iteratieve procedure is geschikt om een OR-model op te lossen als een 

startoplossing eenvoudig te vinden is en als de rij tussentijdse oplossingen convergeert naar 

de gewenste oplossing. 

Als bovenstaande methoden niet kunnen worden toegepast of als er redenen zijn om ze niet 

toe te passen, dan kan vaak gebruik gemaakt worden van een heuristische methode. Hierbij 

wordt een procedé voorgesteld, vaak een algoritme, om een goede, maar niet optimale, 

oplossing te vinden of om elementen van het systeem te analyseren. 

d. Validatie van het model 

Nadat het model is opgesteld en opgelost, moet worden nagegaan of dit model en de 

oplossing ervan voldoen, d.w.z. of het een geschikte voorstelling van de werkelijkheid is. Dit 

kan vaak worden gedaan door gegevens die uit het verleden of heden bekend zijn met dit 

model te 'berekenen', waarna de berekende waarden met de bekende waarden vergeleken 

kunnen worden. 

e. Implementatie 

Deze fase bevat de implementatie van de resultaten van de eerste vier fasen. Als het een 

implementatie van een algoritme betreft, zal dit vaak gebeuren met behulp van een 

softwarepakket. 

Het volgende figuur geeft een grafische weergave van het beschreven proces. 
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Figuur: 2.1 Het Operations Research proces 

2.2.2 Operations Research in de praktijk 

Operations Research is tegenwoordig niet meer uit de samenleving en het bedrijfsleven weg 

te denken. Na de 'ontdekking', vlak voor de Tweede Wereldoorlog, heeft OR een geweldige 

groei meegemaakt. 

In de vijftiger en zestiger jaren vonden binnen de OR ontwikkelde technieken op grote schaal 

toepassing in het bedrijfsleven, onder meer op het terrein van capaciteitsberekening, 

productieplanning en voorraadbeheer. In deze periode werd bovendien een groot aantal 

theoretische bijdragen geleverd aan de uitbreiding van het besliskundige middelen, waarvan 

de ontwikkeling van de simplexmethode voor de oplossingen van lineaire 

programmeringmodellen veruit de meeste bekendheid heeft gekregen. 

In de jaren zeventig en tachtig worden bij grote multinationals eigen OR stafafdelingen 

opgezet. Gelijktijdig ontstaan er zelfstandige consultancy bureaus met als meest bekende in 

Nederland : ORTEC en CQM. 

Het soort vraagstukken dat opgelost kan worden met behulp van OR zijn te vinden op alle 

verschillende beslisniveaus: strategisch, tactisch en operationeel (Fleuren 2001). 

Op alle niveaus zijn vele vraagstukken te bedenken. Van elk niveau volgt hieronder een 

praktijkvoorbeeld : 

Strategisch niveau 

Beslissingen op strategisch niveau hebben te maken met het bepalen en bereiken van de 

lange termijn doelen en worden genomen door het topmanagement. 

Strategische beslissingen dienen de toekomst van een organisatie , met betrekking tot 

financiën, groei en de concurrentiepositie in de hand te houden. Ze beïnvloeden de 

organisatie voor vele jaren. 
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Hierbij valt te denken aan het bepalen van de locaties van de verschillende faciliteiten, het 

wel dan niet investeren in nieuwe gebouwen of apparatuur of hoe om te gaan met 

concurrerende bedrijven. 

Bijna elke productieonderneming heeft wel te maken met fysieke logistieke stromen. 

Grondstoffen of goederen worden geleverd door fabrieken of groothandels en de bestelde 

producten die bij de klant worden bezorgd. Een belangrijke strategische vraagstelling hierbij 

kan zijn : hoeveel magazijnen moeten er zijn, waar moeten deze liggen en hoe moet de 

goederenstroom van producent naar klant verlopen? Uiteraard wil de manager dit tegen zo 

laag mogelijke kosten. 

U kunt zich voorstellen dat een onderneming met slechts één magazijn lage voorraadkosten 

zal hebben, maar erg hoge transportkosten. Het gebruik van veel magazijnen verlaagt de 

transportkosten, maar verhoogt de voorraadkosten aanzienlijk. Ergens daartussen ligt de 

'beste' oplossing, het optimum. Dit optimum kan veel geld besparen ten opzichte van niet

optimale oplossingen. 

Tactisch niveau 

Tactische beslissingen zijn beslissingen die te maken hebben met de Implementatie van het 

beleid van de onderneming. We kunnen hierbij denken aan beslissingen wat betreft de keuze 

van apparatuur of computersysteem of de keuze van het aantal te produceren goederen. Een 

andere tactische beslissing kan zijn om de afzetmarkt te vergroten of juist te verkleinen. 

Bij tactische beslissingen hebben we het over de middellange termijn van meestal weken tot 

maanden. Ook hier kijken we naar een productieonderneming. 

Een vraagstuk op tactisch niveau kan hier zijn: welke klantorder moet in welke fabriek 

uitgevoerd worden, rekening houdend met vele randvoorwaarden en uiteraard ook weer 

tegen minimale kosten. Typische randvoorwaarden zijn de capaciteiten in de fabrieken, 

levertijden naar de klant, de specialisaties van de verschillende fabrieken en dergelijke. 

Daarnaast spelen vele kostenfactoren een rol zoals productiekosten in de verschillende 

fabrieken, opslagkosten en distributiekosten naar de klant . 

Operationeel niveau 

Beslissingen op operationeel niveau zijn de 'dagelijkse beslissingen'. Beslissingen 

voor de korte termijn worden meestal routinematig genomen. Bij operationele beslissingen 

kunnen we denken aan beslissingen die te maken hebben met de inzet van het beschikbare 

personeel of apparatuur. Om beslissingen op alle niveaus te verbeteren wordt veel gebruik 

gemaakt van data analyse. 

Voor een operationeel voorbeeld bekijken we een transportonderneming. De vrachtwagens 

die de onderneming tot haar beschikking heeft, wil ze zodanig inzetten dat deze tegen 

minimale kosten dagelijks de goederen distribueren . Ook hier moet met vele 

praktijkvoorwaarden rekening gehouden worden. Daarbij valt te denken aan de capaciteit 

van de vrachtwagens, de vraag van de klanten, de tijd intervallen waarbinnen je bij een klant 

mag aankomen, laad- en lostijden en de kosten van vrachtwagen, brandstof en chauffeur. 
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Gezien het aantal vrachtwagens dat op de snelwegen in Nederland te zien is, zal het 

duidelijk zijn dat veel ondernemingen met het beschreven probleem te maken hebben. 

2.2.3 Overzicht van de te behandelen technieken. 

Hieronder worden een aantal typische potentiële Operations Research problemen geschetst 

die met OR technieken kunnen worden opgelost. Dezelfde problemen zullen tijdens het 

bouwprojectmanagement aan de orde komen. In dit afstudeerrapport zal gebruik worden 

gemaakt de laatste drie genoemde technieken van Operation Research. Naast het bespreken 

van de theorie van deze technieken zullen de technieken ook in de analyse en 

beantwoording van de vraagstukken in de casestudy's aan bod komen. 

Het transportprobleem 
Een bepaald product moet van een aantal depots naar een aantal bestemmingen worden 

getransporteerd. 

Er is bekend wat er in ieder depot in voorraad is en wat iedere bestemming nodig 

heeft. Aan iedere route van depot naar bestemming zijn transportkosten per eenheid van 

vervoer verbonden. Welk transportschema minimaliseert de totale kosten? 

Het toewijzingsprobleem 
Een aantal taken moet door een even groot aantal personen worden uitgevoerd (ieder 

persoon een taak). Met iedere toewijzing corresponderen bepaalde kosten. Welke toewijzing 

minimaliseert de totale kosten7 

Speltheorie 
In de speltheorie houdt men zich bezig met modellen die conflict situaties beschrijven. Niet 

alle conflict situaties zijn in een model te vangen. We onderscheiden bijvoorbeeld: 

a. Het aantal deelnemers (tweepersoonsspelen of spelen met meer personen); 

b. Het al dan niet geoorloofd zijn van combines (wel of niet coöperatieve spelen); 

c. Regelen van de uitbetalingen (wel of geen nul som spel). 

Scheduling 
In de scheduling moet een aantal taken bewerkingen op machines ondergaan. Van iedere 

taak is gegeven op welke machines deze moet worden uitgevoerd, eventueel ook in welke 

volgorde, en hoe lang iedere bewerking duurt. De probleemstelling luidt: hoe deze taken te 

schedulen opdat een bepaalde functie geoptimaliseerd wordt, bijvoorbeeld minimaliseer het 

tijdstip waarop alle taken klaar zijn. 

Beslissingstheorie 
In dit model beschouwen we een systeem waarin verschillende alternatieven zijn en waarbij 

de uitkomst van een beslissing niet . met zekerheid bekend is, maar bijv. door een 
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kansverdeling wordt gegeven . Een van de vragen bij dit model is : welke strategie moet 

gevolgd worden om de verwachte opbrengst te maximaliseren? 

Simulatie 
Het probleem dat we willen analyseren wordt vele malen nagebootst. De aldus experimenteel 

verkregen resultaten worden bestudeerd. Met behulp van dit cijfermateriaal worden 

statistische uitspraken gedaan over karakteristieke grootheden van het systeem. 

Projectplanning 
Een project bestaat uit een aantal activiteiten, waarbij sommige activiteiten pas gestart 

kunnen worden als bepaalde andere activiteiten klaar zijn . Iedere activiteit heeft een zekere 

tijdsduur die deterministisch of stochastisch kan zijn . We zijn o.a. geïnteresseerd in de 

volgorde waarin de activiteiten moeten worden uitgevoerd opdat het project zo snel mogelijk 

klaar is. 
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Hoofdstuk 3. Casestudy project: Ombouw Randweg Eindhoven 

3.1 Introductie project Randweg Eindhoven 

Het verkeer op de Randweg Eindhoven neemt tot het jaar 2020 nog verder toe. Ondanks de 

aanleg van spitsstroken kan in de toekomst geen goede doorstroming gegarandeerd 

worden. Daarom is door Rijkswaterstaat besloten de A2 over 17 kilometer te verbreden van 2 

naar 4 rijbanen. Het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het verkeer dat een regionale 

bestemming kiest. Het doorgaande verkeer Utrecht- Maastricht v.v. en Venlo-Antwerpen v.v. 
beschikt in de nieuwe situatie over 2 hoofdrijbanen met een maximumsnelheid van 120 

km/u. Op de hoofdrijbanen sluiten geen op- en afritten aan. 

Het lokale en regionale verkeer maakt gebruik van de parallelbanen, waarop de bestaande 

op- en afritten worden aangesloten. De maximumsnelheid op de parallelbanen is dan 80 

km/u. 

"'-De toekomstige A2, mét parallelbanen 

De Randweg Eindhoven wordt vervangen over een traject van 17 kilometer tussen de 

knooppunten Batadorp en Leenderheide. Beide knooppunten en knooppunt De Hogt en de 

poot van Metz worden omgebouwd. Door scheiding van hoofdrijbanen en parallelrijbanen 

(4x2) wordt het doorgaande bovenregionale verkeer gescheiden van het lokale/regionale 

verkeer met bestemming Eindhoven en omgeving. Dat is belangrijk om een zo goed 

mogelijke doorstroming mogelijk te maken. Behalve het wegdek, worden ook bijna alle 70 

kunstwerken in het traject compleet vervangen. Geluidsschermen, DVM-portalen en -

systemen en openbare verlichting worden eveneens nieuw aangelegd . De opdracht omvat 

verder het instandhouden van de bestaande infrastructuur tijdens de werkzaamheden van de 

ombouwen het onderhoud tot 26 weken na de oplevering. Contractvorm Rijkswaterstaat 

heeft bij dit contract gekozen voor een innovatieve wijze van marktbenadering. Heijmans is 

op deze wijze in staat haar kennis en kunde optimaal tot zijn recht te laten komen door de 
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integratie van ontwerp- en uitvoeringskennis. Het bundelen van deze kennis is een 

speerpunt van Heijmans en past in de full service strategie. De aanleg van de Randweg A2 

gestart najaar 2007. De oplevering staat gepland voor medio 2010. 

In de periode 2007-2010 moet Heümans infra dus zo'n 20 bestaande kunstwerken slopen 

en büna 70 nieuwe kunstwerken bouwen. Een belangrijke voorwaarde is dat de doorstroming 

van het verkeer gelijk blijft aan de huidige doorstroming. Daarnaast is de snelle 

uitvoeringstijd waarmee we het project hebben verworven belangrijk vanwege de boete bij 

overschrijding. 

Meer informatie voor het project te vinden in bijlage 6 . 

3.2 Analyse en formulering van het probleem bÜ Randweg Eindhoven 

De eerste introductie met het project aan de randweg duidde direct op problemen. Het 

project kampte destijds met een enorme achterstand. Aan de hand van een inventarisatie 

van de knelpunten, zowel aan de kant van de instroom als aan de kant van de uitstroom, 

wordt gezocht naar de oorzaken van de problematiek. Bovendien zijn binnen het project 

verschillende interviews gehouden met de meest belanghebbende deelnemers. 

De hoofd oorzaken van de projectvertraging zijn: 

Het definitieve ontwerp van de opdrachtgever grote fouten bevatte. 

De ingenieursbureaus raakten in de ontwerpfase van het uitvoeringstraject in 

achterstand. omdat het ontwerp steeds herzien moest worden. 

Onvoldoend documentbeheersysteem op het project. 

Geen enkel inzicht in vooruitgangsproces van documenten en dus geen concreet 

overzicht in de opgelopen achterstand. 

op elk tijdstip (14 stappen) in het proces niet duidelijk was bij welke partij de 

tekening ligt. 

Ontbreken van integrale database waarin alle gegevens werden beheerd. 

Gebrek aan leidinggevenden in het ontwerpproces. Gevolg is dat het proces teveel 

technisch gestuurd wordt en onderschatting van de grootte en omvang van het 

project. 

Communicatie probleem tussen alle interne en externe participanten in het 

bouwproces. 

Het is een lopen proces (met 14 stappen) met zeer kort bouwtijd, waarin dus weinig 

tot geen ruimte is voor vertraging voor proces verbetering 

Dit eerste deel van de probleemformulering wordt uitgevoerd met behulp van de 

stroomanalyse van j.l. Porras. Met deze methode kan door op zoek te gaan naar de 

belangrijkste knelpunten en relaties tussen deze knelpunten, op een eenvoudige wijze een 

complex probleem duidelijk gemaakt worden. 

Een uitbreidde toelichting van de Porras-methode is te vinden in de bijlagen. Deze methode 

is vooral bedoeld om via participatie te komen tot een consensusdiagnose. 
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3.2.1 Stream Diagnostic Chart (Porras) 

. · 1~ _______________________ ~ ____ "~ __ M_~_~_'~ __ '_~ ______ t __ ~ __________________ ~ 

7 c.:. ..... , 'oL;;; 

[10-

3.2.2 belanghebbende partijen 

Het om probleem goed aan te kunnen pakken zullen de verantwoordelijken boven tafel 

moeten komen. Enkele partijen binnen het bouwproces zijn hier echter toe in staat. Op het 

project randweg Eindhoven zijn de grootste invloedrijke partijen op de hierboven geschetste 

problematiek : 

Opdrachtgever (Ministerie van verkeer en waterstaat) 

Projectdirectie (HIGP) 

Ontwerpcoörd inatieteam(HIAO) 

Werkvoorbereiders 
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3.2.3 Optimale acties binnen het proces.(oplossingen) 

Uit het resultaat de analysefase, de zogenaamde Stream Diagnostic Charts, wordt zichtbaar 

welke basisproblemen ten grondslag liggen aan de achterstand van het project. Tevens 

wordt zichtbaar op welke wijze en via welke andere knelpunten deze basisproblemen leiden 

tot de gestelde problematiek. Daarom werd gekozen de onderstaande hoofdoorzaken (met 

meest verstrekkende gevolgen) voor proces verbetering, verder analysen en oplossen. 

Deze hoofdoorzaken zijn : 

1. Communicatie probleem 

2. Gebrek aan leidinggevenden in het ontwerpproces 

3. Onvoldoend documentbeheersysteem op het project 

Daarboven kan gesteld worden dat het gebrek aan MPM de oorzaak is van de 3 

bovengenoemde problemen . Echter dit probleem is niet zichtbaar omdat het MPM niet 

bestaat in de huidige situatie. Deze aanbeveling zal worden toegelicht in hoofdstuk 5. 

Er moet onderzocht worden wat goede of optimale acties zijn, d.w.z. mogelijke acties 

moeten met elkaar vergeleken kunnen worden. De projectdirectie heeft allereerst gekozen 

voor het inschakelen van de afdeling ontwerpcoördinatie voor het oplossen van dit 

probleem. Het toenmalige lopende documentsysteem werd geanalyseerd. De mogelijkheden 

binnen het systeem zijn vervolgens bekeken door de ontwerpcoördinatie. Dit was echter niet 

voldoende er moest ook worden gekeken in hoeverre het probleem extern en dus bij de 

overige partijen lag. Hierna kon alle verkregen informatie worden verzameld en inzichtelijk 

worden gemaakt welke acties er ondernomen moesten worden . 

Mogelijke actie's 

Communicatie herstellen intern en extern (overleg organiseren, samenkomsten 

bijeen roepen) 

Interne organisatie saneren (herstellen leidinggevende, benodigde nieuwe krachten 

voor betrokken partijen . 

Geschikte Documentbeheersysteem ontwikkelen dat wel voldoende inzicht biedt in 

het proces. 

De eerste 2 probleem werden met overleg met project directie en plaatsen van extra overleg 

tussen alle betroken partijen zijn opgelost. Omdat deze niet relevant zijn met het onderwerp 

van dit rapport, wordt hierna niet meer uitgelegd. 

De laatste actie zal, als oplossing van belangrijkste hoofdprobleemoorzaak, (volgens Stream 

Diagnostic Charts) in verband met de relatie aan het onderwerp OR en MPM nader worden 

uitgewerkt in het paragraf 3.3. 
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3.3 Ontwikkelen Documentenbeheersysteem 

In deze paragraaf zal een documentbeheersysteem worden opgesteld, nadat het huidige 

documentbeheersysteem is geanalyseerd. 

3.3.1 Analyse van het proces schema documentenstroom 

De onderstaande tabel geeft inzicht in het proces van het documentenverkeer. Deze opzet 

geeft het aantal te doorlopen stappen weer in een overzichtelijk diagram. 
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3.3.2 Overzicht 14 stappen document beheer 

Onderstaande tabel geeft inzicht in welke concrete stappen elke tekening binnen het project 

moet doorlopen voordat het gereed is ter uitgifte voor de uitvoeringsfase. Bij de 

omschrijving wordt de actie omgeschreven die er ondernomen word bij elke stap. De 

handelingen geven aan wat er vervolgens met de tekeningen gebeurd tijdens die stap en de 

actiehouders zün diegenen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de handelingen. 

Stap Omschrijving Handelingen Actiehouder 

1 Ter verificatie bij Heijmans Document komt binnen bij secretariaat IB 

Ook naar doc.beheer (digitaal) Doc.beheer 

Verificatie rapport wordt opgesteld .. 
Verzending intern .. 

2 Verzending concept Verzending document naar Arcadis .. 

3 Ontvangst verificatie Ontvangst door ontwerpteam Arcadis 

Ontvanqst door doc.beheer .. 

4 Verificatie retour naar IB VerzendinQ naar IB Ontweroteam 

5 Ontvangst definitieve versie van IB Document komt binnen bij secretariaat IB 

Naar doc.beheer Doc.beheer 

Verzending intern 

6 Verzending naar OG Verzending naar OG Ontwerpteam 

Verzendinq intern Doc.beheer 

7 Reactie van OG Document komt binnen bij secretariaat Secretariaat/OG 

VerzendinQ intern Doc.beheer 

8 Verzending reactie OG naar IB Verzending naar Ontwerpteam .. 
Verzending naar IB 

9 Ontvangst definitieve versie van IB Document komt binnen bij doc.beheer IB 

Verzending intern Doc.beheer 

10 Verzending naar OG Verzending naar Documentbeheer Ontwerpteam 

Verzending naar OG Doc.beheer 

Verzending intern 

11 Reactie van OG Document komt binnen doc.beheer Secretariaat/OG 

Verzend i ng naar Ontwerpteam .. 
12 Verzending reactie OG naar IB Verzending naar IB Doc.beheer 

13 Ontvangst definitief voor uitvoering van IB Document komt binnen bij secretariaat Secretariaat/IB 

Document komt binnen bij doc.beheer Doc.beheer 

VerzendinQ Intern "" 

14 Document verzenden naar OG Verzending naar doc.beheer Ontwerpteam 

Verzending naar OG Doc.beheer 

Verzending intern .. 

3.3.3 Ontwikkelen van het planningsvoortgang taal 

Alle data is verzameld bij alle spelers (Ingenieursbureaus, opdrachtgevers, en diverse 

afdelingen van Heijmans) en geplaatst in één Acces database. Elke stap is inzichtelijk 

gemaakt en er is nu een compleet overzicht in het proces. Alle gegevens van tekeningen 

staan nu in de database. Er is nu een leesbaar systeem nodig voor alle 

belanghebbenden/participanten. Dit systeem wordt gemaakt met het programma Excel. Dit 

systeem wordt vanaf nu het 'Planningsvoortgangs tooi' genoemd 

In het Excel sheet staat het document naast de planning welke weer naast de voortgang van 

de planning staat. Naast elke stap in het proces staat een status van de tekening. De formule 

is gegenereerd op de vastgestelde datum van het Algemene Tijd Schema. Vanaf nu ATS 

genoemd. Op die manier kan de status van elke tekening op elke stap worden afgelezen in 
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het 'Planningsvoortgangs tooi'. Er is per stap inzicht in hoeveel vertraging of versnelling een 

document heeft opgelopen in de planning. Met dit middel kan goed worden geanticipeerd op 

de algemene planning. 

PLANJelG VOORTGANG 

STAPPEN - 1 ..... ~ SlIp ol .iIIiIp ' _, -..,6 _ 'R .... ' _" ... ' .MIp ';l ... 13 .. • .. 

v .. .. V",.. I...... I ~A ... v...-.. ~I 
X.I... .... .... -......: ........ .. ....f, ....... 1..-.... • ... ,...... ,.. ........ , .. 

__ .~_. __ _ .. _ _. ~ ;:: ,_ *,V_,._ .... .'.-- = oI._~ ... -_·:.'\o<_ =. .. ' ..... _00 ....... ~dDar ....... ~ ...... -=:v ' . .....,.... ~ "'-'-

OB D..B D.8 0 D.S OB 0 0 0.8 D.S 0_8 DB D,S 0 

1~ .... I,tt.-.: ,.... I~ I s..w. 1.Hun:: .-ktI "' ..... : lJ,aa 1,Muft. vln»nI. I~ Oton 1. ..... : s..... 1,"-- fta I.H..,,; Obn: 
...... : P.o,," 2.NMnI: 2.HNIn: 2.~ a..... 2.Nan: 2.Nun: 2.~ 

Opzet Excel zie bijlage tevens kan daar het volledig ingevulde planningsoverzicht worden gevonden. 

Binnen het systeem moet de aanwezigheid van de tekening op fysieke wijze worden 

gecheckt. Dit wordt getoetst aan de overzichtsdocumenten van alle andere partijen. De 

controle op het systeem wordt hierdoor uitgevoerd. 

3.3.4 Gebruik en het analyseren van het resultaat 

Wekelijks wordt er een update gemaakt van de 'planningsvoortgangs tooi' . Deze wordt op 

de teamsite van het project geplaatst zodat alle belangstellenden inzicht hebben in de meest 

recente ontwikkelingen rond de planning van het project. Elke belangstellend maakt op 

verschillende wijze gebruik van de 'planningsvoortgangs tooi'. Hieronder wordt gebruik van 

het systeem voor elke discipline los van elkaar vermeld: 

Het ontwerpcoördinatie team 
Gebruik van het systeem als beslissing ondersteunende tooi: het systeem geeft inzicht in 

welke tekeningen op schema lopen en er kan gericht en tijdig actie ondernemen worden als 

een tekening te lang op zich laat wachten. De 'planningsvoortgang tooi' wordt gebruikt als 

beslissingsbord omdat zij het totaaloverzicht analyseert. Als een bepaalde stap veel 

vertraging oplevert dan kan geconcludeerd worden dat er knelpunten aanwezig zijn op die 

stap in het proces. Zo kan er bijvoorbeeld besloten worden een andere partij in te schakelen 

op die stap in het proces. Op basis van de 'planningsvoortgang tooi' geeft het 

ontwerpcoördinatie team een reflectie naar de directie. Wekelijks analyseren zij de stand van 

zaken en presenteren zij deze aan de directie. De directie verkrijgt goed inzicht en kan haar 

besluiten goed onderbouwen en de juiste keuzes maken met het oog op de vooruitgang van 

het totale project. 

De werkvoorbereiders 
Zij kunnen op elke tijdstip volgen welke tekeningen er gereed zijn of gereed worden. Zij 

kunnen tijdig inspelen op achterblijvende tekeningen en zodoende het uitvoeringteam 

gericht en doeltreffend aan het werk zetten. Het voordeel is dat vanwege het inzicht alle 

partijen altijd aan het werk kunnen blijven. 
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3.4. Conclusie & aanbeveling 

Door de integrale aanpak in het opstellen van de 'planningsvoortgang taal' werd het 

mogelijk om op de achterstand in te lopen. De faalkosten worden gereduceerd omdat 

kritieke gevallen ineens inzichtelijk worden in de 'planningsvoortgang taal'. Op die kritieke 

gevallen is vervolgens de volle aandacht besteed en daardoor kon de doorloop tijd van die 

achterlopende tekeningen worden versneld. Het grote pluspunt van het systeem is dat elk 

proces strategisch kan worden ingezet om het gewenste eindresultaat te bereiken. Het gaat 

hier dus om MPM omdat het niveau van beslissingen ten opzicht van het project niveau 

overstijgt. De 'planningsvoortgang taal' regelt prioritering van taken binnen het MPM en 

geeft mogelijkheid om betere strategische beslissingen te kunnen nemen ter reducering van 

de faalkosten op het totale project. 

Aanbeveling Heijmans 

De 'planningsvoortgang taal' kan op ieder project toegepast worden om overzicht te 

verkrijgen in de documentenstroom binnen een project. Het systeem en de ervaringen die 

opgedaan zijn tijdens dit project kunnen worden meegenomen naar andere projecten binnen 

Heijmans. De kern van het resultaat is dat het totale project met toepassen van MPM werkt 

effectief en efficiënter. 
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Hoofdstuk 4. Project Planning 

4.1 Ontwerpproces & Planning 

Momenteel worden er door verschillende opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat en 

verschillende provincies, grote contracten op de markt gebracht volgens het Design & 

Constructprincipe (D&C). Dit betekent voor de inschrijvende partijen, dat al in de 

Aanbiedingsfase een ontwerpteam onderdeel uit zal moeten maken van het ontwerpteam. 

Het ontwerpteam is verantwoordelijk voor het maken van een Aanbiedingsontwerp dat aan 

de vraagspecificatie van de opdrachtgever voldoet en tevens geschikt is om door de 

calculatieafdeling de Aanbiedingssom te laten bepalen. 

Over het algemeen hebben bouwbedrijven bij het inschrijven op een D&C-contract 

concurrenten voor de opdracht. Om in deze concurrentiestrijd het verschil te maken, is het 

van belang dat het Aanbiedingsontwerp niet alleen aan de Vraagspecificatie voldoet maar dat 

het ontwerp zich kan onderscheiden van de concurrentie. Dit kan de vormgeving van het 

ontwerp betreffen [minder belangrijk] maar, kan zich juist ook uiten in een innovatieve 

werkmethode. Dit vergt van de ontwerpers en de uitvoeringsdeskundigen een mentaliteit, 

waarbij men buiten de hokjes kan denken en niet bang moet zijn om geheel nieuwe ideeën 

te spuien. Om tot verrassende en onderscheidende ontwerpen te komen kan bijvoorbeeld 

aan het begin van het tenderproces een brainstormsessie worden georganiseerd, waarbij 

keuzes gemaakt worden, welke in het verdere verloop van het ontwerpproces worden 

uitgewerkt tot het Aanbiedingsontwerp. 

In het ontwerpproces zullen uitvoeringsdeskundigen bij het ontwerp betrokken moeten 

worden, aangezien uitvoering- en ontwerpkeuzes op elkaar van invloed zullen zijn. Op een 

bepaald tijdstip zal het ontwerp gereed voor calculatie moeten zijn, waarna de 

calculatieafdeling zijn werk kan doen. Het ontwerpteam kan in deze laatste stap van het 

ontwerpproces de door opdrachtgever gevraagde plannen op basis van het 

Aanbiedingsontwerp gaan schrijven. 

Het ontwerp dat het bedrijf aan de opdrachtgever aanbiedt moet aan de Vraagspecificatie 

voldoen. Om dit te kunnen realiseren, is het van belang dat in het ontwerp alle voorkomende 

onderdelen op elkaar zijn afgestemd. De onderdelen van het ontwerp kunnen onder andere 

zijn: verhardingen, kunstwerken, geleiderail, openbare verlichting, kabels & leidingen en 

rioleringen. Om deze onderdelen te laten samen smelten is het belangrijk dat van elke 

discipline afgevaardigden zijn vertegenwoordigd in het ontwerpteam. 

Dit hoofdstuk zal zich concentreren op de projectplanning in de ontwerpfase van een 

bouwproces. Met als hoofddoel in dit hoofdstuk: 

Doel: Tijdwinst (faalkosten reduceren) door procesverbetering en betere planning. 

Vervolgens zal het beheer en gebruik van de opgestelde planning worden uitgelicht. 
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4.2. Analyse van project Planning 

Om te weten waar een ontwerpproces voor verbetering vatbaar is moeten alle aspecten van 

dat proces eerst bekend en beoordeeld zijn. 

Hierna volgt een analyse van de situatie die zich afspeelt in ontwerpfase. In deze situatie 

blijkt uit meer uitgevoerde interviews dat het bouwbedrijf meestal met niet reëel opgestelde 

planningen werkt. Wat als de belangrijkste oorzaak kan worden gezien van faalkosten. Het 

probleem benadrukt met name de slechte onderbouwing van de ontwerpplanning. Omdat 

van deze planning andere planningen worden afgeleid zijn ook deze afgeleide planningen 

niet correct. Daardoor worden meerdere activiteiten niet adequaat aangestuurd en komt de 

voortgang van het project in gevaar. De ontwerpleider stelt de planning op dat gebeurt in de 

aanbiedingsfase. Een slechte onderbouwing van een ontwerpplanning heeft te maken met 

het feit, dat de aanbiedingsfase qua tijd meestal erg krap is opgesteld. Daardoor is er geen 

tijd om een risicoanalyse uit te voeren. Soms moeten er vanwege de krappe tijd ten aanzien 

van bouwen of bekistingmethoden aannames worden gedaan die later als het project wordt 

gegund en het ontwerp weer herzien moeten worden. Met deze situatieschets als 

vertrekpunt verloopt de organisatie analyse met behulp van het visgraatdiagram of 

Ishakawa-diagram als volgt. 

4.2.1 Analyse van oorzaak en gevolg 

Het Ishakawa-diagram is een eenvoudig hulpmiddel om oorzaken van fouten in 

groepsverband op te sporen. Het diagram is opgebouwd uit een aantaal gelijkgerichte en 

tegen gesteld gerichte pijlen. Deze zijn min of meer in de vorm van visgraten gegroepeerd. 

De pijlen hebben de volgende betekenis: de horizontale pijl is gericht op het verbeter doel. 

Diagonaal geplaatste pijlen geven de belangrijkste foutoorzaken aan. Foutoorzaken zijn 

mensen, het materieel waarmee materialen worden verwerkt, het materiaal zelf en de 

methode. De op de diagonale gerichte kleinere pijlen geven deel oorzaken aan. 

Mogelijke foutoorzaken worden verzameld door middel van brainstorming en interviews. 

TIliProiect Management 

Plannings Tooi I / OOïR .... ~' 
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4.2.2 Analyse voor optimalisatiemaatregelen 

Optimalisatiemaatregelen voor projectplanning zullen in een zogenaamd optimalisatiebestek 

worden beschreven en van meetpunten van prestatie worden voorzien om te kunnen meten 

in hoeverre de maatregelen effectief en efficiënt zijn. Een goede techniek daarvoor is het 

zogenaamde 7S-model, dat door Peters en Waterman van het bureau McKinsey is 

gelanceerd. Dit model levert een kapstok voor de structuur en indeling van het 

optimalisatiebestek en men kan er de kwaliteit van prestatie die een bedrijf levert mee 

meten. Het model heet 7S-model omdat het prestaties meet op zeven aspecten die in Engels 

alle met een 's' Beginnen.Die zeven aspecten zijn: strategy(strategie), Structure(structuur), 

Systems(systemen), Style(managementstijl), Staff(Personeel), Skill(vaardigheden), 

SharedVal ues(cultuu r). 

Volgens deze methode de succesvolle organisatie zal ieder van deze aspecten bekijken als 

een soort van kompas, waarbij met het oog op een doelmatige integratie alle kompassen in 

een en dezelfde richting moeten wijzen. In de volgende paragraaf zal de projectplanning van 

ontwerpfase volgens het 7s modelworden geanalyseerd. 

1. Strategie 
De visie van het bouwbedrijf is dat tijdens de ontwerpfase de uitvoering van het bouwproject 

goed moet worden doordacht dat beslissingen over de uitvoering van het bouwproject 

realistisch moeten zijn genomen en dat de consequenties van de beslissingen in een 

ontwerpplanning worden gevisualiseerd. Zo ontstaat er een kwalitatief goede en dus reële 

ontwerpplanning die noodzakelijk is voor een goed verloop van een bouwproject en 

bijdraagt aan het reduceren van faalkosten. De praktijk leert echter dat de ontwerpplanning 

niet reëel zijn en daardoor veel faalkosten veroorzaken. 

2. Structuur 
In de huidige situatie stelt de ontwerpleider in de aanbiedingsfase de planning op onder 

verantwoordelijkheid van de ontwerpmanager. De manager is vervolgens verantwoordelijk 

voor het nakomen van deze ontwerpplanning. 

3. Systemen 
3.1 Informatiesystemen 
Bij het opstellen van de ontwerpplanning wordt gebruik gemaakt van verschillende 

planningspakketten. Maar niet alle mogelijkheden die de pakketten bieden worden benut. Er 

zijn niet een integrale database beschikbaar. Daarom deze informatie niet wordt 

geactualiseerd en stelt de ontwerpleider planning op basis van niet-volledige informatie. 

3.2 Overlegstructuur 
De ontwerpleider stelt in zijn eentje de ontwerpplanning op aangezien de planning niet door 

anderen wordt gecontroleerd wordt ook de informatie niet op juistheid geverifieerd. 

4. Style (Managementstijl) 
In de huidige situatie hanteert de maneger, die voor de ontwerpplanning verantwoordelijk is 

een nonchalante stijl van leidinggeven. 
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S. Staff (PersoneeO 
In de huidige situatie ontbreekt de capaciteit om de database te beheren (onderhouden en 

actualiseren) gebruiken ontwerpleiders niet alle mogelijkheden die de planningspakketten 

hun bieden. 

6. SkilIs (waardigheden) 
In de huidige organisatie blijkt dat het personeel niet over voldoende vaardigheden 

beschikken om de mogelijkheden die de planningspakketten hun bieden te kunnen 

gebruiken. Toch blijkt de leidinggevende moeite te hebben met het stellen van doelen en het 

coachen van zijn medewerkers. 

7. Shared values (samenbindende waarden) 
leder berust in de situatie dat de ontwerpplanning niet reëel is, deze situatie wordt gevoed 

door de vertrouwen in de ontwerpplanning die gegeven bij het gunnen van de opdracht. 

4.2.3 Analyses resultaat 

Bouwbedrijven moeten ingewikkelde projecten vaak in een MultiProject structuur voeren. 

Verschillende afdelingen van een bouworganisatie combineren daarbij hun kennis en 

middelen. Bij meerdere projecten wordt tegelijk een beroep gedaan op de beschikbare 

mensen, machines, hulpmiddelen en ruimte, terwijl ook snelheid geboden is. Het 

management heeft de taak zo snel en betrouwbaar mogelijk het project af te leveren en 

daarin beslissingen over capaciteitsplanning en scheduling op te nemen. De conclusie die uit 

de probleemanalyse (lshakawa diagram, 7S model en de interviews) getrokken kon worden is 

dat de huidige projectplanning proces onvoldoende steun biedt om aan de huidige eisen te 

kunnen voldoen en dat er een beslissingsondersteunende methode (management tooI) zou 

moeten worden gecreëerd. In dit hoofdstuk werd daarom die beslissingsondersteunende 

methode toegelicht dat het MPM kan ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen 

bij complexe projectplanningen. 

4.3 Stappenplan voor opstellen van een Management tooi voor projectplanning 

StapT: 
Ontwikkelen van een integrale database 
Ten eerste zal in kaart worden gebracht wat de doorlooptijden zijn op afgeronde en huidige 

projecten en zal dat allemaal geregistreerd worden in één database(Excel). Met duidelijk 

bijbehorend project gegevens. Zodat bij nieuwe projecten kan gebruik worden van gegeven 

analyse van afgeronde projecten. 

Met de gegeven uitkomst van deze stap heeft de planner een goed overzicht om een 

nauwkeurige doorlooptijd en variantie voor elke activiteit te schatten. De database zal zich 

na verloop van tijd ontwikkelingen door opgedane kennis uit afgeronde projecten, zodat er 

een steeds nauwkeurige schatting kan worden gegeven. 
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Stap 2: 
Inschattingen maken van de doorlooptijd van elk projectonderdeel op basis van een drietal 
mogelijkheden: 
De meest optimistische, de meest pessimistische en de meest waarschijnlijke. Benoemen van 

de belangrijkste factoren die de doorlooptijd beïnvloeden. Vervolgens een curve gaan 

berekenen van de doorlooptijd. 

Stap 3: 

Opstel/en van de planning behulp van Operation Research en optimalisatiemaatregelen. 

Stap 4: 

Opstel/en van een formaat voor het projectmanagement. 
Voor een eenvoudige software voor dit management taal is zal gebruikt gemaakt worden van 

Excel programma. 

4.3 Project planning met Operations Research (Toepassing bij stap3) 

Binnen het Operations Research zijn er verschillende technieken om problemen binnen het 

bouwproces op te lossen. Hieronder wordt naar een techniek gezocht voor het opstellen van 

een planning voor een bouwproject. 

4.3.1 Formulering van het probleem binnen Project Planning 

ProbleemstelHng 

Een project bestaat uit een aantal activiteiten, dat gedeeltelijk afhankelijk en gedeeltelijk 

onafhankelijk van elkaar kunnen worden uitgevoerd: sommige activiteiten kunnen 

tegelijkertijd worden uitgevoerd, andere kunnen pas starten als bepaalde andere activiteiten 

klaar zijn. Iedere activiteit heeft een zekere (deterministische of stochastische) tijdsduur, 

waarin deze kan worden uitgevoerd. We zijn geïnteresseerd in de volgende vragen: 

- Wat is de kortste tijdsduur van het totale project? 

- Wat is het vroegste en wat is het laatste tijdstip waarop een activiteit kan starten zonder 

dat daardoor de totale tijdsduur van het project verandert? 

4.3.2 Constructie van het mathematisch opzet van het probleem 

Om een project te modelleren wordt een netwerk gebruikt, d.w.z. een gerichte graaf waarbij 

aan iedere pijl een getal is toegekend . De pijlen corresponderen met de activiteiten en de 

getallen bij de pijlen met de tijdsduur; de knooppunten komen overeen met bepaalde stadia 

waarin de realisatie van het project verkeert. Zo is er een knooppunt dat correspondeert met 

het begin en een knooppunt dat correspondeert met het einde van het project. 
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Aan het netwerk leggen we de eis op dat er geen evenwijdige pijlen in mogen voorkomen. 

Het is altijd mogelijk hieraan te voldoen door dummy activiteiten (activiteiten met tijdsduur 

0) in te voeren. 

Het netwerk mag geen ronde bevatten, want anders is er inconsistentie. De knooppunten 

kunnen dan altijd zo genummerd worden dat de pijlen van een laag naar een hoger nummer 

lopen. 

Voorbeeld 3. 1 

Veronderstel dat een bouwproject verdeeld kan worden in de activiteiten A, B, ... , N. 

De tijdsduur van de activiteiten is deterministisch. Deze tijden en de volgorde beperkingen 

staan in onderstaande tabel. 

Wat is de kortste tijdsduur van het totale project? 

Hoe moet de planning zijn om deze te bereiken? 

Activir. it Tijdsduur Voorganger Acti\·"teit 

A 4 - H 

B 3 - I 

C 3 - J 

D 2 B K 

E 2 B L 

r 4 A,D :\1 

G :3 A.D :\ 

Tijdsduur Voorganger 

1 B 

4 C',H 

2 G,E 

3 F.J 
,-1 G.!:: 

2 1. '\ 

3 C, H 

Onderstaand netwerk, met een dummy (P), geeft een goed model van het probleem uit 

voorbeeld 3.1. 

3 F 7 
• Q 

A 

1 

c' 

I 8 
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Extra informatie over het opstellen en oplossen van dit netwerk kan in de bijlage worden 

gevonden. 

4.3.3 Oplossen van het model 

Berekening van het kritieke pad (netwerk optimalisatie) 

De activiteiten van het project corresponderen met de pijlen; van de knooppunten kunnen 

we zeggen dat ze de toestanden van het project voorstellen. Voor iedere toestand j gaan we 

twee grootheden berekenen: het vroegste tijdstip ej en het laatste tijdstip Ij . Deze begrippen 

zijn als volgt gedefinieerd: 

Het vroegste tijdstip is het tijdstip waarop alle activiteiten met deze toestand als eindpunt 

gereed zijn, indien de voorafgaande activiteiten zo vroeg mogelijk starten. Deze tijdstippen 

kunnen worden berekend door voorwaarts door het netwerk te lopen. De berekening gaat via 

de volgende voorwaartse recursie, waarbij tij de tijdsduur van de activiteit met beginpunt i 

en eindpunt j is.( Valadares, 1999) 

{ 
=0 

":: = m a '{ ~ +tj I (i, j) i n pijl m n het n LW rk} , j = 2, 3 .... ,no 

Omdat er alleen pijlen lopen van lage nummers naar hogere nummers, kunnen de getallen 

el; e2, : : : ; en inderdaad sequentieel worden berekend. 

Het laatste tijdstip is het tijdstip waarop ten minste één activiteit met deze toestand als 

beginpunt moet starten om de totale tijdsduur van het project niet boven en uit te laten 

komen. De berekening van deze getallen gaat met achterwaartse recursie: 

ti pï l van h t n tw" rk }. i = n-1./1 - 2, ... , 1. 

Aan iedere activiteit (i; j) kunnen we ook een speling sijtoekennen: sij = Ij - ei -tij. 

De speling sjvan toestand j is gedefinieerd door sj = Ij - ei. 

Een activiteit met speling 0 heet kritisch als geldt dat toename van de tijdsduur van deze 

activiteit de tijdsduur van het totale project eveneens doet toenemen. Er is altijd een pad van 

knooppunt 1 naar knooppunt n, waarop alle pijlen kritisch zijn (anders zou het project 

eerder dan op tijdstip en af zijn). Dit pad heet het kritieke pad. 

Bepaling van het kritieke pad met lineaire programmering (Kallenber!12ooJ, Demeulemeester 2002) 

Laat xj = tijdstip waarop knooppunt j bereikt wordt, j = 1,2, ... n. Als tij de tijdsduur van 

activiteit (ij) is, dan moet dus gelden: xj ~ xl + tij. 
De totale tijdsduur van het project is xn - xl, zodat de lengte van het kritieke pad gevonden 

word als de oplossing van het LP probleem 

Min {xn-x1 \xj ~ xi + tu voor alle (ij)] 
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Hoe wordt het kritieke pad gevonden? Het duale probleem heeft de volgende: 

- L j I j 

-Lj x(i 
= - 1 } 

+L.; Ij, .=:.-_ 0, i =2.3, ... , n-l 
L} 'j n = 

X ij (I wor alle ( i,j 

figuur 3.6 

In de bijlage staat het bewijs en de uitwerking van bovengenoemde methode. 

4.3.4 Onderzoek naar robuustheid en betrouwbaarheid van de analyse 

Tot nu toe hebben we aangenomen dat de tijdsduur van de activiteiten deterministisch is. Dit 

is echter in de praktijk vaak niet het geval, de tijdsduur is dan stochastisch. In het PERT

model (Project Evaluation and Review Technique) gaan we uit van stochastische tijdsduur 

(waartoe deterministische tijdsduur als bijzonder geval behoren). (Kallenberg 2(0)) 

We nemen aan dat we van de kansverdeling van de tijdsduur van een activiteit het volgende 

weten: 

a = optimistische (d.w.z. kortste) schatting van de tijdsduur; 

b = pessimistische (d.w.z. langste) schatting van de tijdsduur; 

m = modale (d.w.z . meest waarschijnlijke) schatting van de tijdsduur. 

In deterministische tijden geldt: a = m = b. 

Met behulp van a; b en m willen we .. onder zekere aanname" komen tot benaderingen van 

de verwachting en variantie van de tijdsduur t van een activiteit. Deze benaderingen zijn 

gebaseerd op een drietal veronderstellingen. 

Onderstaande drie aannamen impliceren dat ofwel ()( = ~ = 4 ofwel ()(+ ~= 6 en ()(~ = 7. Dit 

laatste houdt in dat ()( = 3 + .J2 en ~=3-.J2. 

Het bewijs en de uitwerking van onderstaande aannames is te vinden in bijlage. 

Aanname 1 
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Aanname 2 

Aanname 3 

VAlR tt ' 

In het PERT -model wordt voor een activiteit gebruikt (a+4m+bj6) als schatting van de 

tijdsduur en verder gaat het zoals in het deterministische geval. Aldus kunnen we een kritiek 

pad bepalen en is de gevonden T = en de verwachte tijdsduur van het project.( Devaux1999) 

Om uitspraken te kunnen doen over de kansverdeling van de totale projectduur nemen we 

het volgende aan: 

De tijdsduur van het project wordt bepaald door het kritieke pad (dit impliceert dat 

de verwachte tijdsduur de som is van de verwachte tijdsduur van de activiteiten op 

het kritieke pad). 

De tijdsduur van de activiteiten op het kritieke pad zijn stochastisch onafhankelijk 

(dit impliceert dat de variantie van de totale tijdsduur de som is van de varianties van 

de tijdsduur van de activiteiten op het kritieke pad). 

De totale projectduur is normaal verdeeld (dit houdt in dat met behulp van een tabel 

van de standaard normale verdeling vragen kunnen worden beantwoord als: Wat is de 

kans dat het project in een zekere gegeven tijd af is? 

4.4 Ontwikkelde handreiking (Toepassing bij stap3) 

4.4.1. Algemeen 

Project plan 
"Het besturen van een project zodat het project binnen vooraf vastgestelde kaders (tijd, geld, 

kwaliteit, overig) wordt afgerond en dat het projectresultaat, na oplevering, op vooraf 

vastgestelde wijze bijdraagt aan een vooraf vastgesteld bedrijfsdoel". Het eerste tastbare 

product van een project is een projectplan. Hierin wordt vastgelegd hoe het project eruit zal 

zien, wat het beoogde resultaat is, welke activiteiten zullen plaatsvinden en hoe het verloop 

van het project gemanaged zal worden. 
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Aard en belang van het projectplan 

Het projectplan geeft de kaders aan waarbinnen wordt gewerkt gedurende de doorlooptijd 

van het project. Ook is het eerste beslismoment waarin de opdrachtgever de projectleider en 

het projectteam met elkaar afspraken maken. 

Zakelüke kant 
Betrokken partijen menen zeer precies helder en ondubbelzinnig met elkaar overeen te 

komen wat tot het project behoort en hoe dat in de komende periode gestalte gaat krijgen. 

Psychologische kant 
Wat hebben duidelijke afspraken voor zin als de contractpartners er niet in geloven? 

Persoonlijke betrokkenheid van alle projectleden is heel belangrijk. 

Voorwaarden om te komen tot een projectplan 
Hier zijn twee punten voor nodig: Tijd en belangstelling . Tijd om gezamenlijk vorm te geven 

aan het project, om op een lijn te komen. Belangstelling om er aan te beginnen. 

Projectplan moet ten minste het volgende bevatten : (Van der Weide 2003) 

Gemeenschappelijk maken van verwachtingen van alle betrokkenen 

Geeft zicht op heel proces en draagt bij aan de beheersbaarheid ervan 

Nauwkeurig beeld van consequenties van het project 

Communicatie instrument ten overstaan van de betrokkenen 

Zorgdragen voor onderling vertrouwen en wederzijdse betrokkenheid 

4.4.2 . Optimalisatiemaatregelen voor ontwerpplanningen aan de hand van het 7S model 

Voor het schrijven van een projectplan kunnen een aantal tips worden opgesteld die kunnen 

helpen tijdens dit proces. Begin bijvoorbeeld pas met schrijven als alle informatie compleet 

is en selecteer de informatie. Het is van groot belang dat er voldoende tijd en aandacht 

wordt besteed aan het opstellen van het plan. Het verhaal dient leesbaar te zijn, dit kan goed 

middels een overzichtelijke presentatie die kort en bondig is. Gebruik van heldere schema's 

en de aanbreng van structuur in de tekst maakt het leesbaar en begrijpbaar. Een test die kan 

worden uitgevoerd is om teamleden het plan te laten beoordelen. 

Hieronder wordt 7 optimalisatiemaatregelen voor procesverbetering met beter planning 

toegelicht : 

Strategie 
Om faalkosten te reduceren moet de kwaliteit van de planning verbeteren. De gewenste 

situatie is er een waarin gewerkt wordt met een reële, goede onderbouwde planning. Dat is 

van belang aangezien de planning het draaiboek is voor de aansturing van alle activiteiten 

die in de diverse fases van het ontwerpproces worden uitgevoerd . Hiervoor wordt raadpleegt 

voor opstellen van planningen van technieken uit de Operations Research zoals uitgelicht in 

4 .3 (voor een reële optimale onderbouwde planning) word gebruikt. 
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Structuur 
De voor het project verantwoordelijke ontwerpleider moet het opstellen van de 

ontwerpplanning coördineren. Hij dient ervoor te zorgen, dat alle benodigde personen ( 

ontwerper, calculator, werkvoorbereider) bij het opstellen van de planning worden 

betrokkenen dat zij een juiste bijdrage leveren aan het geheel en dat er wordt gediscussieerd 

over de verschillende opvattingen die worden ingebracht. Vanuit deze discussie dient de 

voorlopige ontwerpplanning zonodig te worden bijgesteld en ter goedkeuring te worden 

voorgelegd aan de ontwerpmanager waarna de ontwerpleider de definitieve ontwerpplanning 

opmaakt. 

Systemen 
Informatiesystemen: 
De beschikbare planningspakketten moeten actuele informatie bieden. 

Overlegstructuur: 
Ontwerpleider, ontwerper en werkvoorbereider moeten in een vroegtijdig stadium over de 

planning overleggen zij zullen vanuit zijn eigen invalshoek gescheiden een aanzet voor de 

ontwerpplanning maken als voorbereiding voor het overleg. 

Style {ManagementstijO 
De ontwerpleider moet zijn verantwoordelijkheid nemen door de ontwerper aan te sturen. 

Staff {PersoneeO 
De database wordt door een verantwoordelijke persoon beheerd. De ontwerpleiders kunnen 

zodanig alle mogelijkheden gebruiken die de planningpakketten hun bieden. 

SkilIs (vaardigheden) 
De planners die de ontwerpplanning opstellen kunnen alle mogelijkheden die de 

planningspakketten hun bieden vaardig toepassen. 

Shared values (samenbindende waarden) 
Binnen het bedrijf dient de gezamenlijke opvatting te heersen dat de realistische waarde van 

de ontwerpplanning moet worden verbeterd. Hiertoe moet een open communicatie 

plaatsvinden. Het bedrijf dient nadat het werk is gegund niet klakkeloos veranderingen in 

bestek en tekeningen te accepteren als daarmee de ontwerpplanning wordt beïnvloed. 
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4.6 Conclusie 

Bedrijfsleiders stellen eisen aan de ontwerpfase om meer zekerheid te krijgen dat de 

ontwerpplanning het meest optimale resultaat kan leveren. Hierbij wordt ook nagestreefd 

om het ontwerpproces te verbeteren. Aan de hand van de geregistreerde gegevens uit 

eerdere projecten, zoals de kennis van de 2 Casestudies, kunnen ontwerpplanningen ten 

opzichte van elkaar vergeleken worden. In nieuwe projecten zijn planningsgegevens dan te 

achterhalen over soortgelijke projecten. Door een kennisbeheersysteem kunnen bijvoorbeeld 

de doorlooptijden van de activiteiten beter ingeschat worden voor nieuwe 

ontwerpplanningen. Op dit moment is het niet mogelijk om projecten te vergelijken op 

overeenkomstige aspecten omdat dergelijke gegevens van de projecten niet zijn 

gearchiveerd. Wanneer het mogelijk wordt om alles over de ontwerpplanning te registreren 

dan wordt het mogelijk om project gebonden ervaring om te zetten in relevante ervaring die 

op elk project van toepassing kunnen zijn. Om zo objectief mogelijk te vergelijken moeten 

alle gegevens, doorlooptijden en financiële getallen over de afgeronde projecten zo 

gedetailleerd mogelijk verzameld worden en geordend opgeslagen worden in een 

informatiesysteem. Door gebruik van een dergelijk systeem beschikken de bedrijven dan 

over de relevante en meeste recente gegevens. 

Daarnaast zijn technieken uit de Operations Research voor het opstellen van de project 

planning beschikbaar om de doorlooptijden te reduceren. Bovendien kan er, door onder 

meer met kleuren te werken, snel inzicht worden verkrijgen in de belangrijkste 

capaciteitsproblemen. De methode geeft ook ondersteuning bij het maken van belangrijke 

beslissingen zoals de datum waarop het project gereed zal moeten zijn ; een eventuele 

uitbreiding van capaciteit of welke activiteiten er zullen moeten worden uitgevoerd. 

Met toepassing van de methode kan veel tijd gewonen worden, de faalkosten kunnen 

daarmee teruggedrongen worden en daarmee is de doelstelling van dit rapport bereikt. 
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Hoofdstuk 5. Conclusie en aanbevelingen 

De conclusies bestaan uit de beantwoording van de hoofdvraag. De andere deelvragen 

worden beantwoord in de bijbehorende hoofdstukken. Aangezien die deelvragen slechts 

indirect een bijdrage leveren aan de beantwoording van de hoofdvraag, zijn zij niet 

opgenomen in de conclusies. Uiteraard hebben zij wel een bijdrage geleverd aan de 

basiskennis die benodigd is voor de in dit onderzoek relevante onderwerpen. 

5.1 Conclusie onderzoek 

In deze paragraaf worden het antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek op 

basis van de bevindingen uit het onderzoek. 

Hoe kan kennis en kwaliteit management binnen het ontwerpproces verbeteren, waarmee 
het bouwbedrijf faalkosten kan reduceren, waarbij MultiProject Management en Operations 
Research centraal staan? 

Aan de hand van de literatuurstudie, verzamelde informatie en de resultaten van de twee 

Casestudie is tot de volgende resultaten gekomen: 

Zowel in ontwerpfase als in de uitvoeringsfase is de problematiek van slechte 

planning en gevolg daarvan faalkosten, vaker aan bod gekomen. 

De noodzaak voor het kennisbeheer systeem en mede een integrale projectplanning 

vanuit het MultiProject Management Perspectief. 

Het nut van het opstellen van een nauwkeurige planning met behulp van OR 

technieken. 

Uit de literatuurstudie en twee casestudies is gebleken dat de meest voor de hand liggende 

en de meest ideale globale oplossingsrichting voor het kennisbeheer(management) 

problemen bij een bouwbedrijf, het toepassen van 'Kennismanagement op basis van 
Advanced Project Management" is. Deze conclusie is gebaseerd op de resultaten van de 

probleemanalyse en de bijbehorende oplossingen uit de casestudies. 

De conclusie die uit de casestudie Randweg Eindhoven getrokken kan worden is dat de 

vertragingen tijdens de uitvoeringfase verminderd kunnen worden door het verbeteren van 

de werkwijze in ontwerpfase. Dit kan bewerkstelligd worden door het toepassen van 

Advanced Project Management zoals MultiProject Management en Operations Research. De 

casestudie projectplanning in Rosmalen, "Het opstellen van de ontwerpplanning", is hier een 

voorbeeld van. De opgestelde ontwerpplanning is gebaseerd op de opgedane kennis uit de 

casestudie Randweg Eindhoven. 

De kern van het rapport waarmee de beantwoording van de hoofdvraag naar voren komt is; 

de noodzaak voor het implementeren van een kennisbeheersysteem. Dit 

kennisbeheersysteem kan per praktijksituatie met behulp van MultiProject Management en 
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Operations Research (zoals in casestudies worden toegepast) worden opgesteld, met daarin 

opgenomen de kennis uit voorafgaande projecten. Wanneer het mogelijk wordt om alles over 

de projectplanning te registreren dan wordt het mogelijk om project gebonden ervaring om 

te zetten in relevante ervaring die op elk project van toepassing kan zijn. Waarbü de nadruk 

op projectniveau met name ligt op het opstellen van een juiste en vooral reële planning. Met 

behulp van deze Advanced project management technieken kan er tot een reduceren van de 

faalkosten worden gekomen. 

5.2 Aanbevelingen 

5.2.1 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Het is door middel van dit onderzoek duidelijk geworden welke aspecten van belang zijn bij 

het ontwerpen van een planning en op welke wijze planningen gemaakt dienen te worden. 

Dit resultaat levert een zeer belangrijke bijdrage aan een ontwerpplanning. Na dit onderzoek 

zijn er nieuwe vragen naar voren gekomen; in welke mate beïnvloeden de samenwerking de 

contractvormen het proces van de ontwerpplanning? Welke gegevens over de planning 

geregistreerd moeten worden? Hoe kunnen en moeten gegevens over planning opgeslagen 

worden? 

Naar elk van de boven genoemde vragen kan een deelonderzoek verricht worden zodat het 

projectplanning een complete en een optimale oplossing kan leveren voor de problematiek 

van ontwerpproces. 

5.2.2 Aanbevelingen projectplanning 

Bedrijfsleiders stellen eisen aan de ontwerpfase om meer zekerheid te krijgen dat de 

ontwerpplanning het meest optimale resultaat kan leveren . Hierbij wordt ook nagestreefd 

om het ontwerpproces te verbeteren. Aan de hand van de geregistreerde gegevens uit 

eerdere projecten, zoals de kennis van Casestudies, kunnen ontwerpplanningen ten opzichte 

van el kaar vergeleken worden. In nieuwe projecten zijn planningsgegevens dan te 

achterhalen over soortgelijke projecten. Door een kennisbeheersysteem kunnen bijvoorbeeld 

de doorlooptijden van de activiteiten beter geschat worden in nieuw op te stellen 

ontwerpplanningen. Op dit moment is het niet mogelijk om projecten te vergelijken op 

overeenkomstige aspecten omdat er geen gegevens van de projecten zijn gearchiveerd. Om 

zo objectief mogelijk te vergelijken moeten alle gegevens, doorlooptijden en financiële 

getallen over de afgeronde projecten zo gedetailleerd mogelük worden verzameld en op te 

slaan zijn in een informatiesysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat bedrijven over recente en 

relevante gegevens beschikken. 

De resultaten uit het onderzoek in hoofdstuk 4 hebben aangetoond dat voor een optimaal 

proces de zogenaamde stappenplan voor het management tooi en de handreiking een goede 

leidraad kan geven voor het opstellen van de projectplanning. Deze handreiking is opgesteld 

volgens het 7s model en is te vinden paragrafen 4.3 en 4.5. 
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5.2.3 Aanbeveling projectmanagement. 

Algemeen kunnen we stellen dat de technieken van OR met behulp van een MPM benadering 

van grote betekenis kunnen zijn op de reducering van de faalkosten binnen het bouwproject. 

Als aansluiting op de gekozen strategie waarbij de contractvorm Design en Construct een 

belangrijke positie inneemt, is het noodzakelijk dat er meer gebruik zal worden gemaakt van 

deze advanced project management methoden. 

Tevens kunnen de technieken van Operations Research (toegelicht in hoofdstuk 2; 

Technieken als: transportprobleem, beslissingtheorie, speltheorie) van grote betekenis zijn 

bij de reducering van die faalkosten en procesoptimalisatie . 

AI met al kan worden geconcludeerd dat het bouwproces van grote projecten meer integraal 

management (MPM) nodig heeft en minder ad hoc en laissez faire (laat maar gaan) 

management. 
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Bijlage 1 

Berekening van het kritieke pad van netwerk voorbeels 3.1 met netwerk optimalisatie 

Voor het voorbeeld verlopen de berekeningen als volgt: 

Berekeuing vroegste tijdstippen ej Berekeni.ng laatste tijdstippen ii 

Toestand j Voorgangers i ei + tij e· J Toestand i Opvolgers j tj - tij ti 

1 - - 0 9 - - 13 

2 1 3 3 8 9 11 11 

3 1 4 7 9 10 10 

2 5 5 6 8 11 11 

4 1 3 5 7 8 8 

2 4 4 9 9 

5 2 5 4 6 8 

3 8 8 8 7 7 

6 4 7 7 3 ::> 5 ::> 

7 3 9 7 6 

5 10 10 2 ;j 3 3 

8 -l 8 8 .:1 6 

6 7 E, 6 

9 5 12 1 2 0 0 

7 13 13 :3 1 

8 10 4 4 

TÖe:"taIld Speling Activiteit Speling Activiteit Speling 

1 0 A 1 J 0 

2 0 B 0 K 0 

3 0 C 4 L 1 

4 3 D 0 ïvl 3 

5 0 E :3 N 4 

6 4 F 1 P 4 

7 0 G 0 

8 3 H 3 

9 0 I ;3 

Het kritieke pad is : 1 > 2 >3 > 5 > 7> 9, d.w.z. de activiteiten B, D, G, J en K, met totale 

tijdsduur 13. 
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Bijlage 2: 

Bepaling van het kritieke pad van voorbeeld 3,1 met lineaire programmering 
Het lineaire programmeringprobleem van het voorbeeld luidt: 

min x9 - xl onder de voorwaarden: 

> 4 

> 3 

:::.. 3 

- J":,! + :fj 2 

2 

2: 4 

-:f] + :1',-; 2: 3 

,1'2 + .r I > 1 

- T I > 4 

-_. r-, > 2 

,1'7 + Xy :3 

-- .1' :) + .1'1) 4 

-, J'", + .I'" > 2 

.1:1 + ·r.li > 3 

0 

De optimale oplossing is: 
IJ = O. , /,:! = :3. ,/' 3 = S, ;rl '= 4, -" = k , J 'G = 7';]:7 = 10, .1'" = 8. J'u = 1:3. 

De minimale tijdsduur van het totale project is dus 13. 

Het duale probleem is: 

onder de voorwaarden: 

IJ:l + Jl + .f \ '1 

- .1'12 

- .f:.! + ,1' :;,:' + .E-n 

-.1'1-1 -" '~I 

·1"'6 

De optimale oplossing van het duale probleem 

is: 

- , r:~7 + .r':)9 

en de overige variabelen zijn O. Het kritieke pad is dus: 1> 2 > 3> 5 > 7> 9. 

o 
o 
o 
o 
o 
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Bijlage 3 

KJ-Methode 

The KJ-Method is fundamentally similar to the Snowball Technique. Introduced by the Japanese, it 

has become one of the 'Seven management (New) tools' of modern Japanese quality 

management and uses values of Buddhism intended as structured meditation. 

The Basic Cycle, similar to mind-mapping, except it uses nested clusters rather than a tree 

structure 

Card making: all relevant facts and information are written on individual cards and collated 

(Post-its would do). In a group-work version, this step could be adapted to use 

Brainstorming or Constrained Brain writing, to generate a supply of ideas on cards. The KJ

Method tends to place emphasis on the ideas being relevant, verifiable and important. 

Grouping and naming: The cards are shuffled, spread out and read carefully. Cards that look as 

though they belong together should be grouped, ignoring any 'oddities'. For each group 

write an apt title and place it on top of its group of cards. Repeat the group making, using 

new titles and any 'oddities' to create higher-level groups. If you have more than about 10 

groups, repeat this iterative process at vet higher levels. 

Redistribution : At this stage in the group-work version, the cards are collected and reallocated 

in order than no one is given their own cards. One card is read out, and all contributors look 

through the cards in their own 'hand' of cards, and find any that seem to go with the one 

read out, so building a 'group' . A name is selected for the set that clearly portrays the 

contents of the cards in the set, but is neither too broad nor a simple aggregation of the 

cards in the group Chart making : Now that you have less than 10groups, some of which may 

contain sub-groups, sub-sub-groups, etc arrange them carefully on a large sheet of paper 

in a spatial pattern that helps you to appreciate the overall picture. 

Explanation: Now try to express what the chart means to you, writing notes as you go and 

being careful to differentiate personal interpretations from the facts contained in the chart. 

Ideas for the solution are of ten developed whilst explaining the structure of the problem. 

Multiple Cycles, The basic cycle can be used to build up a problem-solving method through repetition. 

A simple two-cyc/e version will do it once for problem definition and once for problem 

solution. 

A more complex six cyc/e version will do it for: 

Problem identification 

Defining the circumstances 

Diagnosis and problem-formulation 

Solutions and working hypotheses 

Activation of solutions 

Programmed application of solutions. 
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Bijlage 4 

Visgraatdiagram (lshikawa: oorzaak-gevolg diagram) 

"In de zestiger jaren was Ishikawa een van de 'goeroes' op het gebied van quality control. 

Van zijn hand is deze schematiseringstechniek volgens welke een waargenomen probleem 

herleid wordt tot groepen van oorzaken. Oplossingen voor het waargenomen probleem 

kunnen vervolgens worden benaderd door voor elke genoemde oorzaak de 'impact' op het 

optreden van het probleem vast te stellen." ." (Schaefer, W.F. & Tienen, M. van, 2001) 

Waarvoor is de methode geschikt? 
Het doel van de methode is om op een geordende visuele wijze te zoeken naar een zo groot 

mogelijk aantal oorzaken van een probleem, om niet onmiddellijk tot voorbarige besluiten te 

komen . 

Figuur 1: Oorzaak- en gevolgdiagram (lshikawa, K., 1988). 
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Bijlage 5 

De Porras-methode (Stream Analysis) 

"Volgens deze methode worden relaties tussen kwesties binnen een gegeven 

probleemgebied in kaart gebracht. Het is in feite een methode die verder door borduurt op 

de KJ-methode en de Ishikawa-methode. 

Gegeven: Een problematische toestand als : de kwaliteit van de arbeid is slecht. 

Gevraagd : Welke kwesties moeten we eerst aanpakken om die kwaliteit te verbeteren. 

Oplossing: Volgens deze methode vindt er eerst . ad random ' een algehele 

inventarisatie plaats van alle mogelijke zaken die een rol zouden kunnen spelen als oorzaken. 

Vervolgens worden deze naar vier categorieën gesorteerd en daarna worden die gevonden 

kwesties of fenomenen aan elkaar gerelateerd. 

Welke van die gevonden zaken verhouden zich als oorzaakgevolg tot elkaar? 

Etc." (Schaefer, W.F. & Tienen, M. van, 2001) 

Waarvoor is de methode geschikt? 
"Complexiteit in bepaalde onderwerpen maakt het extreem ingewikkeld om precies aan te 

geven waar bepaalde problemen ontstaan (hierbij kan gedacht worden aan 

organisatieproblemen). De belangrijkste uitdaging voor degene die probeert dergelijke 

problemen op te lossen is het correct identificeren van de 'core problems' die onderliggend 

zijn aan het grote probleem. De methode van Porras analyseert onderliggende problemen en 

onderscheidt daarbinnen hoofd- en deelproblemen. Kortom: 'Stream Analysis is a mechanism 

for mastering problems that block effective (organizational) functioning' " (Porras, 1987) 
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Figuur 2: Stream Diagnostic Chart (Porras, 1987) 
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Bijlage 6 

Project Randweg Eindhoven 

Het verkeer op de Randweg Eindhoven neemt tot het jaar 2020 nog verder toe. 

Ondanks de aanleg van spitsstroken kan in de toekomst geen goede doorstroming 

gegarandeerd worden. Daarom is door Rijkswaterstaat besloten de A2 over 17 kilometer te 

verbreden van 2 naar 4 rijbanen. 

Het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het verkeer dat een regionale bestemming 

kiest. Het doorgaande verkeer Utrecht- Maastricht v.v. en Venlo-Antwerpen v.v. beschikt in 

de nieuwe situatie over 2 hoofdrijbanen met een maximumsnelheid van 120 km/u. Op de 

hoofdrijbanen sluiten geen op- en afritten aan. 

Het lokale en regionale verkeer maakt gebruik van de parallelbanen, waarop de bestaande 

op- en afritten worden aangesloten. De maximumsnelheid op de parallelbanen is dan 80 

km/u. 

In juni 2006 heeft Heijmans Infrastructuur van Rijkswaterstaat Noord-Brabant opdracht 

gekregen om de Randweg Eindhoven om te bouwen naar een filevrije toekomst. 

De 17 kilometer lange snelweg wordt verbreed. Heijmans ontwerpt en bouwt de kunstwerken 

en wegverharding, maar zal ook de verlichting en geluidsschermen plaatsen. Door een 

integrale aanpak, waarbij verschillende onderdelen van het concern samenwerken, wordt de 

bouwtijd verkort van vijf naar vier jaar. Het contract heeft een waarde van ruim 294 miljoen 

euro. Binnen Heijmans Infra wordt aan dit project gewerkt door: Wegenbouw, Beton- en 

Waterbouw, Verkeerstechnieken en Technische, Heijmans infra advies en ontwikkeling( HIAO) 

en Heijmans Infra grootschalige projecten(HIGP). Deze samenwerking maakt een efficiëntere 

aanpak en logistiek mogelijk. Het ontwerp heeft geleid tot een fasering waarbij eerst de 

parallel banen worden aangelegd en vervolgens de hoofdrijbanen. Zo wordt een maximale 

doorstroming gecreëerd en zal de weggebruiker tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk 
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overlast ondervinden. Dit alles heeft geresulteerd in een aanmerkelijke verkorting van de 

bouwtijden maximale doorstroming. 

De Randweg Eindhoven wordt vervangen over een traject van 17 kilometer tussen de 

knooppunten Batadorp en Leenderheide. Beide knooppunten en knooppunt De Hogt en de 

poot van Metz worden omgebouwd. Door scheiding van hoofdrijbanen en parallelrijbanen 

(4x2) wordt het doorgaande bovenregionale verkeer gescheiden van het lokale/regionale 

verkeer met bestemming Eindhoven en omgeving. Dat is belangrijk om een zo goed 

mogelijke doorstroming mogelijk te maken. Behalve het wegdek, worden ook bijna alle 70 

kunstwerken in het traject compleet vervangen. Geluidsschermen, DVM-portalen en -

systemen en openbare verlichting worden eveneens nieuw aangelegd. De opdracht omvat 

verder het instandhouden van de bestaande infrastructuur tijdens de werkzaamheden van de 

ombouwen het onderhoud tot 26 weken na de oplevering. Contractvorm Rijkswaterstaat 

heeft bij dit contract gekozen voor een innovatieve wijze van marktbenadering. Heijmans is 

op deze wijze in staat haar kennis en kunde optimaal tot zijn recht te laten komen door de 

integratie van ontwerp- en uitvoeringskennis. Het bundelen van deze kennis is een 

speerpunt van Heijmans en past in de full service strategie. De aanleg van de Randweg A2 

gestart najaar 2007. De oplevering staat gepland voor medio 2010. 

In de periode 2007-2010 moet Heijmans infra dus zo'n 20 bestaande kunstwerken slopen 

en bijna 70 nieuwe kunstwerken bouwen. Een belangrijke voorwaarde is dat de doorstroming 

van het verkeer gelijk blijft aan de huidige doorstroming. Daarnaast is de snelle 

uitvoeringstijd waarmee we het project hebben verworven belangrijk vanwege de boete bij 

overschrijding. 
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Het project omvat op hoofdlijnen de volgende uitvoeringswerkzaamheden: 

Het ombouwen van de A2 vanaf knooppunt Batadorp tot knooppunt de Hogt van de huidige 

2 rijbanen met drie rijstroken zonder vluchtstroken (waarvan 1 spitsstrook) naar 2 

parallelrijbanen met 2 rijstroken en 2 hoofdrijbanen met 2 rijstroken. 

Het opbouw van de A67 van af knooppunt de Hogt tot knooppunt Leendeheide van huidige 2 

rijbanen met drie rijstroken zonder vluchtstroken (waarvan 1 spitsstrook) naar 2 

parallelrijbanen met 2 rijstroken en 2 hoofdrijbanen met 2 rijstroken. 

Het gefaseerd ombouwen van het knooppunt Batadorp, de Hogt en Leendeheide. Hiertoe 

worden vrijwel alle bestaande kunstwerken binnen knooppunt de Hogt gesloopt en worden 

op beide andere knooppunten een aantal kunstwerken bijgebouwd. 

Het slopen en bouwen van een groot aantal kunstwerken ten behoeve van de kruisingen met 

de onderliggende wegen en spoorlijnen. 

Het slopen en bouwen van geluidsschermen. 

Het verwijderen, ontwerpen en aanlegen van de dynamisch verkeersmanagement -installatie( 

DVM- installatie) 

Het verwijderen, ontwerpen en aanlegen van deOV- Installatie. 

Het verwijderen en aanleggen van de verhardingen inclusief het bijbehorende weg meubilair. 

Alle verkeersmaatregelen ten behoeve van de diverse faseringen. 

Het instandhouden van de bestaande en nieuwe infrastructuur tijdens de bouwfase. 

De ontwerpwerkzaamheden omvatten voornamelijk : 

Detailontwerp van alle kunstwerken 

Detailontwerp van alle geluidsschermen 

Detailontwerp van de OV- installatie 

Detailontwerp van de DVM- installatie 

Ontwerp van de fasering met bijbehorende kunstwerken 

Project website: www.randwegeindhoven.nl 

Afstudeerrapport 

Januari 2008 

Shahram Mochawer 
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