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beheersbaarheid van de stafkosten bij het bouwbedrijf. Dit rapport is de verslaglegging van het 
afstudeerwerk en de daarbij behorende resultaten. 
 
Ik zou graag een aantal personen willen bedanken voor de bijdrage die zij geleverd hebben tijdens het 
opstellen van dit onderzoeksrapport. Als eerste wil ik mijn bedrijfsbegeleider Hans ten Brinke 
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informatie. Ook wil ik de verantwoordelijk docenten vanuit de Technische Universiteit Eindhoven Cor 
de Bruijn en Eric Vastert bedanken voor de begeleiding gedurende het proces.  
 
Tot slot wil ik mijn ouders en mijn vriendin bedanken voor de steun die ze hebben geboden gedurende 
mijn gehele studietraject.  
 
Amsterdam, september ’15 
Arjen Janssen 
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B. SAMENVATTING 
Bij elk bouwproject dat wordt uitgevoerd wordt het bouwproces begeleid door een projectteam 
bestaande uit een projectleider(s), werkvoorbereider(s) en/of een uitvoerder(s). Voorafgaand aan de 
bouwfase wordt in de tenderfase bepaald hoeveel budget het projectteam krijgt om het bouwproces 
in goede banen te leiden.  
 
Bij het onderzochte bedrijf, de BAM Bouw en Techniek, is gebleken uit diverse gegevens dat het budget 
vanuit de tenderfase met een gemiddeld van bijna 33 % wordt overschreden gedurende de 
uitvoeringsfase. Nader onderzoek wees uit dat de volgende probleemstelling gedefinieerd kon 
worden: 
 

In het huidige bouwproces worden bouwprojecten gerealiseerd waarbij het budget 
voor de kostenpost ‘salarissen stafpersoneel’ met gemiddeld één derde wordt 
overschreden doordat de volgende knelpunten optreden: 

Tijdsnormen werkzaamheden stafpersoneel ontbreekt; 
Benodigde competenties niet beschikbaar binnen het projectteam; 
Registratie ten behoeve van de bewaking ontbreekt; 
Te grote coördinatieverplichting bij het projectteam;  
Daadwerkelijke uitvoering anders dan vooropgestelde plan; 

 
Bovenstaande probleemstelling is de basis geweest voor de doelstelling die leidend is geweest voor 
het afstudeertraject en dit afstudeerrapport: 
 

Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het beheersen van de kosten van het 
stafpersoneel voor toekomstige bouwprojecten van de BAM Bouw en Techniek Regio 
Noordwest zodat de gemiddelde overschrijding van één derde gereduceerd  
wordt tot 0 

 
Om deze doelstelling te behalen is in de onderzoeksfase onderzoek gedaan naar de oorzaken van de 
overschrijdingen die in de probleemstelling zijn gedefinieerd. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de 
huidige methode die wordt gebruikt voor het bepalen en bewaken van de stafkosten ontoereikend is 
voor het beheersen van het stafkostenbudget. Bij het ontbreken van een gedegen plan in de 
tenderfase is het onmogelijk om tot een juiste kostprijsbepaling te komen en ontbreekt er een 
daadwerkelijk plan om te bewaken. Daarnaast is gebleken dat de planwijzigingen die zijn doorgevoerd 
na de aanbesteding en de extra coördinatieverplichting met onderaannemer(s) bedacht en uitgevoerd 
zijn met onvoldoende inzicht in de gevolgen voor de stafkosten. Gebleken is dat met het maken van 
deze keuzes de baten tegen niet opwegen de extra lasten in de vorm van stafkosten. Tot slot is uit de 
onderzoeksfase gebleken dat de huidige toewijzingsmethode van de projectleden aan het projectteam 
onvoldoende rekening houden met het niveau van de competenties, vaardigheden en ervaringen van 
de verschillende personeelsleden.  
  

B Samenvatting 
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Ter verbetering van de beheersbaarheid van de kosten voor het stafpersoneel is aan de hand van de 
informatie uit de onderzoeksfase een Programma van Eisen en Wensen opgesteld waarmee in de 
ontwerpfase een hulpmiddel ontwikkeld kon worden die een verbeterde toewijzing van het 
stafpersoneel aan de projectteams mogelijk maakt. Daarnaast herbergt het hulpmiddel de functie om 
een gedegen voorbereidingsplanning op te stellen die gebaseerd is op de uit te voeren activiteiten 
door het projectteam. Dit type voorbereidingsplanning maakt het mogelijk om het 
voorbereidingsproces, en daarmee de stafkosten, te beheersen gedurende de voorbereiding en 
uitvoeringsfase van het bouwproject. Tevens maakt deze methode het mogelijk om de consequenties 
van het wijzigen van het plan na aanbesteding en de coördinatieverplichting in kaart te brengen. 
Vervolgens kan er met de kennis van deze consequenties een gedegen keuze gemaakt worden of de 
planwijziging doorgevoerd dient te worden en of de coördinatieverplichting met de onderaannemer 
aangegaan moet worden of dat de activiteit beter in eigen beheer kan worden uitgevoerd.  
 
Tot slot is het hulpmiddel getoetst aan het Programma van Eisen en Wensen en door de toekomstige 
gebruikers aan de eerder geformuleerde doelstelling. Uit de toetsing aan het Programma van Eisen en 
Wensen is gebleken dat het hulpmiddel kan voldoen aan alle vooropgestelde eisen. Daarnaast komt 
het hulpmiddel toe aan de wensen. De toetsing door de toekomstige gebruikers aan de eerder 
geformuleerde doelstelling heeft geresulteerd in een aantal opmerkingen die in het definitieve 
hulpmiddel zijn meegenomen of die als aanbeveling zijn meegegeven in dit rapport. Tevens heeft deze 
laatste toetsing uitgewezen dat de doelstelling om een hulpmiddel te ontwikkelen die het mogelijk 
maakt om de kosten voor het stafpersoneel te beheersen kan worden behaald.  
 

Samenvatting C 
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C. SUMMARY 
For each construction project being carried out by a project team consists of a projectleader(s), 
planning engineer(s) and/or an site manager(s). Prior to the construction phase there is an tender 
phase in where de budget for the project team will be determined. The investigated company, the 
BAM Bouw en Techniek, showed various data in where the budget of this tenderphase is exceeded 
with almost 33% during the building stage. Further investigation revealed that the following problem 
could be defined: 
 

In the current construction process projects are realized with an exceeding average of 
one in three on the ‘salaries managerial staff’ due to the following problems: 

Standardisation figures of activities projectteam members missing; 
Required skills not available within the project team; 
Registration for the purpose of the monitoring is missing; 
Excessive coordination commitment to the project; 
Actual performance otherwise than proposed plan; 

 
The above problem has been the basis for the goal that has been leading to the graduation process 
and this final report: 
 

Developing a tool for controlling the costs of staff personnel for future building projects 
of the BAM Bouw en Techniek region Northwest so that the average overrun of one in 
three reduce to 0 

 
There has been done studies to achieve this goal. These studies have shown that the current used 
method to determine and monitor the staff costs is insufficient for controlling the staff cost budget. 
This is due to the lack of an thorough plan for the staff costs in the tender phase. Therefore it is 
impossible to get an proper budget and it is impossible to monitor the plan. It also appeared that the 
plan changes that were made after the tender phase and the additional coordination requirement with 
subcontractor (s) are conceived and carried out with insufficient understanding of the implications for 
the staff costs. It appears that when the choices are made, they do not weigh the benefits against the 
additional burden in shape of extra staff costs. Finally, the investigation showed that the current 
allocation method of the project teammembers does not adequately take into account the level of 
competencies, skills and experience of the various staff members. 
 
The information retrieved from the studies has been used to improve the controlling of the costs of 
staff personnel. This information has made it possible to make a Program of Requirements and Wishes 
for the tool that has to be developed. The developed tool enables an improved allocation of staff to 
the project teams. In addition, the tool contains the function to prepare a solid preparation schedule 
based on the activities to be undertaken by the project team. This type of planning makes it possible 
to monitor the preparation process, and thereby to control the staff costs for the preparation and 
building phase of the construction project. Also, this method makes it possible to identify the 
consequences of changing the plan after procurement and coordination obligation to subcontractor(s). 
With these consequences it is then possible to make a supported choice if the plan should be changed 
and whether the coordination obligation must be entered into the subcontractor or the activity should 
be managed by own personnel. 
 
  

D Summary 
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Finally, the tool is tested to the Program of Requirements and Wishes and future users to the 
previously defined goal. The test of the Program of Requirements and Wishes has shown that the 
device complies with all applicable standards. In addition, the tool meets the wishes as well. The review 
by future users to the previously defined objective has resulted in a number of comments which has 
included in the final tool or as a recommendation in the end of this report. Also this latest review 
showed that the objective to develop a tool that makes it possible to control costs for managerial staff 
can been achieved. 
 
 

Summary E 
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PROBLEEMANALYSE STAFPERSONEELSKOSTEN 

De eerste fase van het afstudeertraject, het ‘participerend observeren’, heeft zich gericht op het 
‘voorbereidings- en uitvoeringsproces van het staalskelet’ bij het gastbedrijf, de BAM Bouw en 
Techniek regio Noordwest (zie bijlage I voor een introductie van het gastbedrijf). Gedurende deze 
observatie zijn er diverse knelpunten blootgelegd en vervolgens geanalyseerd. Uit die analyse is 
gebleken dat er binnen het gastbedrijf de volgende overschrijdingen plaatsvinden1: 

 
Overschrijding van Algemene BouwplaatsKosten (ABK) van bijna 0,5 miljoen euro; 
Overschrijding van Directe BouwKosten (DBK) van bijna 0,5 miljoen euro; 
Overschrijding van geprognotiseerde bouwtijd van gemiddeld bijna 3 maanden. 

 
Naast het participerend observeren heeft het gastbedrijf door de eigen medewerkers een onderzoek 
verricht. Dat onderzoek heeft tot een rapport geleid, het ‘TROJKA-rapport’2. Uit dit rapport kunnen de 
volgende feiten opgenoemd worden met betrekking tot de regio Noordwest: 
 

Overschrijding van staf: 2,1 miljoen euro; 
Overschrijding van manuren 1,7 miljoen euro; 
Niet binnenhalen van inkooptargets 2,3 miljoen euro; 
Nog niet goed gekeurd meer-/minderwerk: 5,2 miljoen euro; 
Veel latere oplevering dan contractueel overeengekomen: 5 tot 6 maanden. 

 
De conclusies van het rapport ‘participerend observeren’ en het ‘TROJKA-rapport’ zijn aanleiding 
geweest om het onderzoek van dit onderzoeksrapport toe te spitsen op de Algemene 
BouwplaastsKosten (ABK) en dan speciaal gericht op de stafkosten. Deze richting is gekozen naar 
aanleiding van de overschrijding staf van 2.1 miljoen euro vanuit het ‘TROJKA-rapport’ en naar 
aanleiding van de conclusie uit het ‘participerend observeren’. In de volgende paragraaf wordt dieper 
ingegaan op de ABK. Vervolgens wordt hier ingezoomd op de stafkosten. Met deze informatie wordt 
in paragraaf 1.2 hetzelfde proces dat gedurende het ‘participerend observeren’ is geobserveerd 
opnieuw geanalyseerd. Nu wordt er echter niet specifiek naar het staalskelet gekeken maar worden 
alle onderdelen binnen het bouwproces bekeken.  

ABK en de stafkosten 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de term ABK en wordt uitgelegd wat er bij het onderzoek met 
stafkosten bedoeld wordt. Tevens wordt in kaart gebracht hoe groot het ‘probleem’ omtrent de 
stafkosten daadwerkelijk is. 

Algemene Bouwplaatskosten 
De Algemene BouwplaatsKosten (ABK) is binnen de bouwwereld een bekend begrip. Er bestaat een 
standaard definitie voor dit begrip. Het standaardmodel ABK omschrijft de ABK-definitie als volgt3: 
 

Algemene BouwplaatsKosten zijn kosten, die direct samenhangen met het bouwobject, 
maar geen direct verband hebben met de onderdelen van het bouwobject. ABK zijn 
kosten van voorzieningen, productiemiddelen en daaraan verbonden arbeid, die: 

in het project worden gebruikt; 
niet direct aan onderdelen van het bouwobject kunnen worden toegerekend; 
die niet in het project achterblijven.  (RRBouw, 2011)  

1 (Janssen, 2014) 
2 (Baert, Prins, & Ruigrok, 2014) 
3 (RRBouw, 2011) 

Probleemanalyse stafpersoneelskosten 1 
 

                                                           



 BINNEN DE KOSTPRIJS VOOR HET STAFPERSONEEL 
REALISEREN VAN EEN BOUWPROJECT Universiteit Eindhoven 

 
Daaraan kan worden afgeleid dat ABK een kostenplaats is welke nodig is om de bouwplaats te laten 
functioneren als werkplaats en kantoor. Op de bouwplaats kunnen, afhankelijk van het project, 
timmerlieden, onderaannemers en bouwleiding aanwezig zijn. Hiervoor zijn bepaalde faciliteiten nodig 
zoals, toiletten, schaftruimten en kantoorruimten. Maar ook zijn er voorzieningen nodig om deze 
faciliteiten neer te zetten, hierbij valt te denken aan bouwwegen, afrastering van de bouwplaats, 
indelen van de bouwplaats en de aansluiting op installaties zoals water, elektra en riolering. De kosten 
voor het stafpersoneel vallen ook onder de ABK. 
 
Er zijn ook voorzieningen nodig tijdens de uitvoering welke niet in de directe kosten worden 
opgenomen, bijvoorbeeld materieel ten behoeve van transport op de bouwplaats zelf en diverse 
gereedschappen. Deze kosten worden bij de ABK opgenomen. Kosten voor de huur van steigers en 
kranen zijn projectafhankelijk en kunnen, naar gebruik en inzet, erg verschillen in prijs. De kosten voor 
dit onderdeel worden afhankelijk van de inzet bij de ABK of bij de DBK opgenomen.  
 
De ABK is bij het gastbedrijf opgedeeld in een aantal verschillende onderdelen: 
 

Verzekering/garanties; 
Terreinafsluiting/bewaking;
Keten en loodsen; 
Bouwaansluitingen; 

Exploitatiekosten; 
Kranen en liften;
Stafkosten. 

 
 
Als er gekeken wordt naar de omvang van de verschillende onderdelen, dan kan gesteld worden dat 
de kostenpost stafkosten (ook wel salarissen stafpersoneel genoemd) veruit de belangrijkste 
kostenpost is. Uit resultaten uit het verleden kan gemeld worden dat ongeveer 60% van het ABK-
budget gereserveerd wordt voor de stafkosten.  

Kwantificatie van het ‘probleem’ 

Tabel 1 is een samenvatting van de financiële cijfers met betrekking tot stafkosten van een aantal 
toevallig gekozen projecten. In dit overzicht is zichtbaar dat de overschrijding van de totale kosten ten 
opzichte van het budget 3,1% is1. De overschrijding van het budget van de stafkosten is daarentegen 
één derde. Hieruit is tevens af te leiden dat 46,8% van de overschrijding van de totale kosten 
veroorzaakt wordt door het overschrijden van de stafkosten. Deze cijfers geven dus aan dat bijna de 
helft van de overschrijding veroorzaakt wordt door de stafkosten2. Om die reden is het onderwerp van 
dit afstudeertraject dan ook zinvol. De cijfers uit Tabel 1 worden in bijlage II verantwoord en toegelicht.  
 

 
Budget 

[€] 
Verwacht  

[€] 
Overschr.  

[€] 
Overschr. 

[%] 
Grootte

[%]* 
Totale kosten  € 112.954.319,- € 116.425.562,- € 3.471.243,- 3,1% - 
Stafkosten € 4.947.189,- € 6.570.568,- € 1.623.379,- 32,8% - 
Projectleiding € 789.212,- € 1.018.981,- € 229.769,- 29,1% 16% 
Uitvoering € 1.963.337,- € 2.386.617,- € 423.280,- 21,6% 36% 
Projectorganisatie € 231.988,- € 410.864,- € 178.876,- 77,1% 6%
Projectvoorbereiding € 1.671.949,- € 2.189.284,- € 517.335,- 30,9% 33% 
Projectadministratie € 205.305,- € 382.009,- € 176.704,- 86,1% 6% 
Inkoop € 85.398,- € 182.813,- € 97.415,- 114,1% 3% 
 * = Grootte t.o.v. totale gebudgetteerde stafkosten 
  

Tabel 1: Overzicht financiële cijfers met betrekking tot stafkosten van de geanalyseerde projecten (Janssen, 2014) 

1 (Utiliteitsbouw, 2014/2015) 
2 (Utiliteitsbouw, 2014/2015) 

2 Probleemanalyse stafpersoneelskosten 
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Tevens valt op te maken dat de kostenposten projectadministratie en inkoop een klein gedeelte van 
de totale kosten op zich nemen. Om deze reden worden deze twee posten niet meegenomen in het 
onderzoek. De projectorganisatie blijkt in de praktijk veel overeenkomsten te vertonen met de 
projectvoorbereiding en wordt om die reden wel meegenomen in het onderzoek. 

Definitie van salarissen stafpersoneel 
Zoals in paragraaf 1.1.2 naar voren komt is veruit het grootste gedeelte van de ABK de kostenpost 
‘salarissen stafpersoneel’. Ter verduidelijking van dit onderwerp is het verstandig om de definitie van 
het onderwerp te bespreken. Het stafpersoneel is een verzamelnaam voor verschillende functies. Deze 
functies zijn omschreven in de CAO voor de bouwnijverheid. Onder stafpersoneel wordt o.a. verstaan 
uitvoering, bedrijfsbureau, werkvoorbereiding, calculatie, planontwikkeling, constructiebureau, 
tekenkamer, marketing, in- en verkoop, beheer, personeelszaken, kwaliteitscontrole, enz.1. Binnen het 
gastbedrijf wordt er gesproken over de stafkosten wanneer men het heeft over de kosten die geboekt 
worden op een project binnen de kostenpost ‘salarissen stafpersoneel’. De term stafkosten is een meer 
gangbare naam voor deze kostenpost. Om een indruk te krijgen welke stafpersoneelsleden vallen 
onder deze kostenpost zal eerst het personeelsbestand van het gastbedrijf besproken worden.  
 
De medewerkers van het gastbedrijf zijn in te delen in een tweetal verschillende groepen: het directe 
en het indirecte personeel. Zoals de naam al aangeeft zijn directe personeelsleden direct toe te 
schrijven aan een bouwproject. Personeelsleden die tot deze groep behoren worden naast bouwplaats 
personeel ook wel CAO-personeel genoemd2.  
 
De andere groep, het indirecte personeel wordt ook wel UTA-personeel genoemd3. Deze 
personeelsleden zijn onder te verdelen in een drietal verschillende groepen, namelijk het Uitvoerend, 
Technisch en Administratief personeel. Deze groep personeelsleden is indirect betrokken bij 
bouwwerkzaamheden aan de bouwprojecten. Ze vervullen ondersteunende taken ten behoeve van de 
uitvoer van de bouwwerkzaamheden. Een groot gedeelte van deze groep voert zijn functie uit vanuit 
het kantoor. Denk hierbij aan functies als directeur, bedrijfsleider, tendermanager, secretaresse, 
enzovoorts. Het overige gedeelte van deze groep voert zijn functie ofwel uit op de bouwplaats, ofwel 
vanuit het kantoor. Functies behorende bij deze groep zijn de projectleiders, werkvoorbereiders, 
uitvoerders, inkopers, enzovoorts. In Tabel 2 is een overzicht weergegeven van de indeling van het 
UTA-personeel. 
 

UTA-personeel 
Uitvoerend en Technisch personeel Administratief personeel 

Leidinggevenden Kaderpersoneel Overig UT-personeel 

Directeur 
Bedrijfsleider 
Projectleider 
Hoofd-uitvoerder 
Uitvoerder 
Hoofdwerk-
voorbereider 

Werk-
voorbereider/ 
werkorganisator 
Calculator 

Commercieel 
medewerker 
Inkoper 
Personeels-
functionaris 

Administratief medewerker 
Secretariaatsmedewerker 
Typist/stagiair/ 
vakantiewerker 

Tabel 2: Overzicht van de indeling van UTA-personeelsleden bij het gastbedrijf 
  

1 (irion, 2014) 
2 (Werkgevers- en werknemersorganisaties, 2014) 
3 (Research, 2014) 

Probleemanalyse stafpersoneelskosten 3 
 

                                                           



 BINNEN DE KOSTPRIJS VOOR HET STAFPERSONEEL 
REALISEREN VAN EEN BOUWPROJECT Universiteit Eindhoven 

 
Werknemers die geboekt worden op de kostenpost salarissen stafpersoneel, en dus onder de 
stafkosten vallen, bevinden zich over het algemeen in de groep UTA-personeel. Incidenteel komt het 
voor dat een uitvoerder niet valt onder het UTA-personeel. De reden hiervoor is dat deze uitvoerder 
officieel voorman is, maar taken vervult als zijnde uitvoerder. De kosten die hij maakt worden echter 
wel onder de stafkosten geboekt, en daarom tellen ook deze incidenten mee met de stafkosten. Enkel 
personeelsleden die onderdeel zijn van een projectteam worden geboekt op de kostenpost salarissen 
stafpersoneel. Welke stafleden onder het projectteam vallen wordt in de komende paragraaf 
toegelicht.  

Het projectteam 

Personeelsleden die onderdeel uitmaken van het projectteam worden geboekt op de kostenpost 
salarissen stafpersoneel. Binnen het gastbedrijf zijn er meerdere projectteams. Elk bouwproject heeft 
zijn eigen projectteam met een eigen indeling van personeelsleden afgestemd op het project.  
Figuur 1 laat een overzicht zien van hoe het projectteam er uit ziet.  
 

Administrator
Project-

organisator 
(kantoor)

Werkorganisator/ 
projectorganisator 

(project)
Uitvoerder

Projectteam #

Inkoper

Projectteam #

Projectleider

 
Figuur 1: Overzicht samenstelling van een projectteam 

 
Zoals in dit overzicht te zien is bestaat het projectteam uit een aantal medewerkers met diverse 
functies. Om structuur te krijgen in deze verschillende functies heeft de afdeling P & O van het 
gastbedrijf diverse functieprofielen opgesteld. Per functie heeft deze afdeling een functieprofiel 
opgesteld waarin een korte omschrijving gegeven wordt van de functie. Daarnaast staat hierin het 
doel en de verantwoordelijkheden gegeven. Tot slot heeft het gastbedrijf een indicatie gegeven van 
de verwachte minimale omvang van de omzet per lid. Dit is hier ook weergegeven op basis van 
minimale omzet per lid per jaar.  

Projectleider 

Doel van de functie 
Zorgdragen voor de realisatie van een of meerdere projecten in het bedrijf c.q. in de regio binnen 
contractvoorwaarden, besteks- en kwaliteitseisen, planning en werkbegroting, zodanig dat minimaal 
de vastgestelde resultaatsnorm gehaald wordt en commerciële kansen en mogelijkheden worden 
gesignaleerd. Is leider van het projectteam, draagt zorg voor het extern managen van partijen. Is 
eindverantwoordelijk voor het project. 

Omvang project(en) per jaar 
Ca. € 3 miljoen [BAM Groep 2013]. 
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Werkorganisator/projectorganisator (project) 

Doel van de functie 
Bewerkstelligen van een zodanige technische en administratief-organisatorische werkvoorbereiding 
en - begeleiding van projecten, dat een kwalitatief optimale en tijdige projectuitvoering tegen 
minimale kosten gewaarborgd is. De (zelfstandige) werkorganisator/projectorganisator (project) is 
binnen het projectteam “de spil” ten aanzien van de gegevensverstrekking, de verwerking en de 
voorbereiding. 

Omvang project(en) per jaar 
Ca. € 3 - 20 miljoen [BAM Groep 2013]. 

Project-organisator (kantoor) 

Doel van de functie 
Leiding geven aan en coördineren van alle activiteiten van het onderdeel werkorganisatie. Maakt in 
de verwervingsfase algemene tijdschema’s en bepaalt werkmethodieken, waaruit voortkomen de te 
hanteren Algemene BouwplaatsKosten van een project. 

Omvang project(en) per jaar 
Ca. € 3 - 20 miljoen [BAM Groep 2013]. 

Uitvoerder 

Doel van de functie 
Zorgdragen voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de zelfstandige uitvoering van een 
project (middelgrote utiliteitsbouwwerken) of een deel daarvan zodanig dat het project binnen de 
bestekseisen, volgens kwaliteitsplan, planning en werkbegroting gerealiseerd wordt. 

Omvang project(en) per jaar 
ca. € 10 miljoen [BAM Groep 2013]. 
 
In de praktijk blijken de functies Project-organisator (kantoor) en Werkorganisator/projectorganisator 
(project) nagenoeg op dezelfde wijze ingevuld te worden. Om die reden worden deze twee functies 
samengevoegd. In het vervolg zal in dit rapport deze functie ‘werkvoorbereider’ genoemd worden. 

Kernproblemen omtrent stafpersoneelskosten 
Zoals eerder aangegeven is het gedurende het participerend observeren geobserveerde proces 
opnieuw geobserveerd. Gedurende deze observatie zijn tevens diverse interviews afgenomen, is 
deskresearch uitgevoerd en heeft er literatuuronderzoek plaats gevonden. Daarnaast is er een 
focusgroep-bijeenkomst geweest. Deze diverse data-verzamelingsmethodes hadden als doel om 
complete voorbereidings- en uitvoeringstraject (en niet enkel van het staalskelet) in kaart te brengen 
en daarbij knelpunten te kunnen constateren. In Figuur 2 is het proces dat is geanalyseerd in SADT-
vorm weergegeven.  
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In Figuur 2 is het geobserveerde proces ‘voorbereidings- en uitvoeringstraject van het bouwproject’ in 
SADT-vorm weergegeven. 

D

Inkoopfase 
bouwproject

F

Opstellen werkplan 
en/ of V&G-

deelplan

E

Opstellen productie-
tekeningenTenderfase

G

Productie, levering 
en montage 
bouwproject

Voorbereidings- en 
uitvoeringsproces bouwproject

TENDERFASE

Gunning

A

Projectplan 
opstellen

B

Werkbegroting 
opstellen

Akkoord voor uitvoering

UITVOERINGSFASEVOORBEREIDINGSFASE

C

Voorbereidings- & 
uitvoeringsplanning 

opstellen

 
Figuur 2: SADT-schema van de voorbereidings- en uitvoeringsfase van het bouwproject 

 
De data-verzameling naar het proces in Figuur 2 heeft geleid tot een lijst met knelpunten die zijn 
geconstateerd/vermeld gedurende het proces. De knelpuntenlijst staat op de volgende pagina 
weergegeven. Onderstaande knelpunten-lijst was het resultaat van de data-verzameling van het 
gehele voorbereidings- en uitvoeringstraject bij het gastbedrijf: 
 

Beschikbare competenties 
stafpersoneelsleden stroken niet met 
benodigde competenties; 
Harde controle op de voortgang van de 
voorbereiding ontbreekt; 
Stafpersoneel werkt niet efficiënt 
Tender- en projectteam krijgen 
geen/nauwelijks terugkoppeling; 
Meer werkzaamheden uitbesteedt aan 
onderaannemers dan voorheen; 
Langdurige ziekte van stafpersoneel; 
Te veel voorbereidingswerkzaamheden 
van meer-/minderwerk vanuit 
opdrachtgever 
Te veel alternatieven moeten worden 
uitgewerkt; 
Uitwerking stafkostenbegroting vooral 
op basis van gevoel; 
Signalering overschrijding stafkosten 
slechts maandelijks inzichtelijk;
Stafpersoneelsuren voor-/en eindtraject 
wordt niet begroot; 

Geen harde mijlpalen bij de 
werkzaamheden van het stafpersoneel; 
Lean Bouwen/BIM niet voldoende onder de 
knie; 
Gedetailleerde stafplanning per project 
ontbreekt; 
Gebrek aan inzicht hoeveelheid werk 
stafpersoneel; 
Middel om stafpersoneelsuren te beheersen 
ontbreekt; 
Gebrek aan goede registratie van de 
stafkosten; 
Ontslag werknemer; 
Onvoldoende bestekskennis; 
Onvoldoende contractkennis; 
Minimale beschikking over gegevens 
gedurende tenderfase;  
Niveau/gedrag opdrachtgever incl. 
adviseurs verkeerd ingeschat; 
Daadwerkelijke uitvoering anders dan 
vooropgestelde plan; 

 
Op de volgende pagina wordt het vervolg van de knelpunten-lijst weergegeven.   
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Onderstaande knelpunten-lijst is het vervolg van de knelpunten-lijst op de vorige pagina.  
 

Onduidelijkheid bij stafpersoneelsleden 
waar op beslissingen in tender 
gebaseerd zijn; 
Verkeerde inschatting kwaliteitsniveau 
stafpersoneel; 
Verantwoording van overschrijding 
stafkosten ligt alleen bij projectleiding; 
Geen werkzaamheden voorhanden na 
einde werkzaamheden project; 
Extra werkzaamheden voor 
stafpersoneel bij meer-/minderwerk 
wordt niet geregistreerd; 
Gewenste project lid niet beschikbaar op 
het moment van noodzaak; 
Onderschatting van de complexiteit van 
het werk; 
Output tenderfase van te lage kwaliteit; 
Uitbestede werkzaamheden worden 
alsnog aangestuurd door stafpersoneel; 
Ontwerpwijzigingen vanuit 
opdrachtgever na tenderfase; 
Benodigde competenties niet 
beschikbaar binnen het projectteam; 
Nacalculaties worden niet/nauwelijks 
uitgevoerd; 
Bedrijfsproces nog niet voldoende 
ingebed bij projectteam; 

Onvoldoende bewaking van de 
stafkosten; 
Urenverzwaring in het takenpakket 
stafpersoneel; 
Startdocumenten tenderfase zijn van 
onvoldoende kwaliteit; 
Onjuiste begroting voor kostenpost 
stafkosten; 
Voortgang van de voorbereiding puur op 
basis van gevoel; 
Project-specifieke competenties van 
stafpersoneelsleden worden niet/ 
nauwelijks bekeken; 
Projectevaluaties worden niet/nauwelijks 
uitgevoerd; 
Te grote coördinatieverplichting bij het 
projectteam; 
Specifieke sturing op stafpersoneel op 
basis van uren ontbreekt; 
Gedurende proces ontstaat te veel 
bouwtijd-overschrijding; 
Onjuiste tariefstelling van de 
stafpersoneelsleden; 
Lerend vermogen binnen het 
projectteam/ tenderteam is laag. 

 
De knelpunten-lijst is gebruikt als input voor het opstellen van een Porras Stream-analyse1 gericht op 
de stafkosten. Deze analyse wordt uitgevoerd om te achterhalen wat belangrijke kernproblemen zijn 
en wat hier de gevolgen van zijn. Op basis van deze analyse worden oorzaken van gevolgen gescheiden 
en was het mogelijk om inzichtelijk te maken welke kernproblemen aangepakt dienden te worden om 
het ultieme gevolg op te lossen.  
 
Een aantal gevonden knelpunten zijn niet meegenomen in de Porras Stream-analyse. Onderstaande 
knelpunten zijn NIET meegenomen in de analyse: 
6 - Langdurige ziekte van stafpersoneel; 
13 - Geen werkzaamheden voorhanden na einde werkzaamheden project; 
16 - Gewenste project lid niet beschikbaar op het moment van noodzaak; 
23 - Bedrijfsproces nog niet voldoende ingebed bij projectteam; 
30 - Ontslag werknemer. 
 
Deze knelpunten zijn niet meegenomen omdat deze knelpunten beleidsbeslissingen zijn. Deze 
knelpunten ontstaan doordat bepaalde afspraken zijn gemaakt. Denk hierbij aan het ontslag van 
bepaalde werknemers. In verband met de grootte van het gastbedrijf is het niet mogelijk om dit te 
voorkomen. Men heeft met bepaalde wettelijke regels te maken waardoor deze knelpunten niet 
opgelost kunnen worden.   

1 (Eindhoven, 2011) 
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De analyse wordt weergegeven in een zogenoemde Stream Diagnostic Chart (SDC) in Figuur 3. Hierin 
zijn relaties tussen de verschillende knelpunten beter weer te geven.  
 
De knelpunten 25 - ‘lean Bouwen/BIM niet voldoende onder de knie’, 31 - ‘onvoldoende 
bestekskennis’ en 32 - ‘onvoldoende contractkennis’ zijn samengevoegd tot één knelpunt. Het nieuwe 
knelpunt heeft de samenvattende formulering: ‘kwaliteitsniveau van stafpersoneelsleden onder de 
maat’. Ook de knelpunten 24 - ‘onvoldoende bewaking van de stafkosten’ en 45 - ‘specifieke sturing 
op stafpersoneel op basis van uren ontbreekt’ zijn samengevoegd met de samenvattende naam 
´Specifieke sturing op stafpersoneel op basis van uren ontbreekt´. Tot slot zijn de knelpunten 43 – 
‘Projectevaluaties worden niet/nauwelijks uitgevoerd’ en 22 – ‘Nacalculaties worden niet/nauwelijks 
uitgevoerd’ samengevoegd tot het knelpunt ´Nacalculatie & projectevaluatie wordt niet/nauwelijks 
uitgevoerd´. 
 
Voor de leesbaarheid van deze SDC worden nu de verschillende elementen uit het SDC duidelijk 
gemaakt. 

Kernknelpunten 
Een kernknelpunt is een geobserveerd knelpunt die geen directe oorzaken 
hebben. Bij het optreden van een kernprobleem ontstaan er oorzaken en 
gevolgen. De kernknelpunten zijn gecategoriseerd in diverse thema’s. De 
indeling van deze thema’s is weergegeven in een kleine legenda onder de 
SDC1. 

 
 
 

Oorzaken 
Een oorzaak is een geobserveerd knelpunt die ontstaat uit een kernprobleem. Deze 
oorzaken leiden tot andere oorzaken en/of gevolgen. 
 
 
 

 
 

Gevolgen 
Een gevolg is een geobserveerd knelpunt die ontstaat uit andere geobserveerde 
knelpunten. Deze gevolgen leiden enkel tot symptomen die geobserveerd zijn.  
 
 
 

 
 

Symptomen 
Een symptoom is een geobserveerd knelpunt die ontstaat uit de gevolgen van 
andere geobserveerde knelpunten.  
 
 

1 (Eindhoven, 2011) 

KERNKNELPUNT ##

Codering knelpunt

Formulering 
"Kernknelpunt"

Codering knelpunt

Formulering "Oorzaak"

Codering knelpunt

Formulering "Gevolg"

Codering knelpunt

Formulering "Symptoom"
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KERNKNELPUNT IIIKERNKNELPUNT I KERNKNELPUNT II KERNKNELPUNT IXKERNKNELPUNT VIKERNKNELPUNT IV KERNKNELPUNT V KERNKNELPUNT VII KERNKNELPUNT VIII

KERN-
KNELPUNTEN

OORZAKEN

GEVOLGEN

SYMPTOMEN

24/45

Specifieke sturing op 
stafpersoneel op basis 

van uren ontbreekt

ORZAKE

40

Onjuiste begroting voor 
kostenpost stafkosten

ULTIEME 
GEVOLG

41

Voortgang van de 
voorbereiding puur 
op basis van gevoel

2

Harde controle op de 
voortgang van de 

voorbereiding 
ontbreekt

12

Verantwoording van 
overschrijding 

stafkosten ligt alleen 
bij projectleiding

9

Signalering 
overschrijding 

stafkosten slechts 
maandelijk 
inzichtelijk

15

Extra 
werkzaamheden voor 

stafpersoneel bij 
meer-/minderwerk 

wordt niet 
geregistreerd

11

Geen harde mijlpalen 
bij de 

werkzaamheden van 
het stafpersoneel

26

Gedetailleerde 
stafplanning per 

project ontbreekt

17

Onderschatting van 
de complexiteit van 

het werk

42

Projectspecifieke 
competenties van 

stafpersoneelsleden 
worden niet/ 

nauwelijks bekeken

34

Niveau/gedrag 
opdrachtgever incl. 
adviseurs verkeerd 

ingeschat

37

Verkeerde inschatting 
kwaliteitsniveau 

stafpersoneel

5

Meer 
werkzaamheden 
uitbesteedt aan 

onderaannemers dan 
voorheen

14

Te veel alternatieven 
moeten worden 

uitgewerkt

1

Beschikbare 
competenties 

stafpersoneelsleden 
stroken niet met 

benodigde 
competenties

46

Gedurende proces 
ontstaat te veel 

bouwtijd-
overschrijding

20

Ontwerpwijzigingen 
vanuit opdrachtgever 

na tenderfase

7

Te veel 
voorbereidingswerkz
aamheden van meer-
/minderwerk vanuit 

opdrachtgever

33

Minimale beschikking 
over gegevens 

gedurende 
tenderfase

19

Uitbesteedde 
werkzaamheden 
worden alsnog 

aangestuurd door 
stafpersoneel

47

Onjuiste tariefstelling 
van de 

stafpersoneelsleden

10

Stafpersoneelsuren 
voor-/ en eindtraject 
wordt niet begroot

18

Output tenderfase 
van te lage kwaliteit

36

Onduidelijkheid bij 
stafpersoneelsleden 
waarop beslissingen 
in tender gebaseerd 

zijn

25/31/32

Kwaliteitsniveau van 
stafpersoneelsleden 

onder de maat

Overschrijding van de kostenpost stafpersoneel van € 1.6 miljoen

Codering knelpunt

Registratie ten behoeve van 
de budgetbewaking 

ontbreekt

Codering knelpunt

Symptomen van de 
gevolgen Ultieme gevolg van de 

symptomen

Fundamentele kernknelpuntenFundamentele kernknelpunten

3

Stafpersoneel werkt niet 
efficiënt

38

Urenverzwaring in 
het takenpakket 

stafpersoneel

48

Lerend vermogen 
binnen projectteam/
tenderteam is laag

4

Tender- en 
projectteam krijgen 

geen/nauwelijks 
terugkoppeling

Codering knelpunt

Te grote 
coördinatieverplichting bij 

het projectteam

Codering knelpunt

Tijdsnormen 
werkzaamheden 

stafpersoneel ontbreekt

Codering knelpunt

Benodigde competenties 
niet beschikbaar binnen het 

projectteam

Codering knelpunt

Daadwerkelijke uitvoering 
anders dan vooropgestelde 

plan

Codering knelpunt

Startdocumenten 
tenderfase zijn van 

onvoldoende kwaliteit

29

Gebrek aan goede 
registratie van de 

stafkosten

27

Gebrek aan inzicht 
hoeveelheid werk 

stafpersoneel

44

Te grote 
coördinatieverplichting bij 

het projectteam

8

Uitwerking 
stafkostenbegroting vooral 

op basis van gevoel

21

Benodigde competenties 
niet beschikbaar binnen het 

projectteam

28

Middel om 
stafpersoneelsuren te 
beheersen ontbreekt

35

Daadwerkelijke uitvoering 
anders dan vooropgestelde 

plan

39

Startdocumenten 
tenderfase zijn van 

onvoldoende kwaliteit

22/ 43

Nacalculatie & 
projectevaluatie wordt 

niet/ nauwelijks uitgevoerd

Codering knelpunt

Nacalculatie & 
projectevaluatie wordt 

niet/nauwelijks uitgevoerd

 
Figuur 3: Stream Diagnostic Chart ten behoeve van het visueel maken van de relaties tussen de verschillende geconstateerde knelpunten 

 
 

Probleemanalyse stafpersoneelskosten 9 
 



Universiteit Eindhoven BINNEN DE KOSTPRIJS VOOR HET STAFPERSONEEL 
REALISEREN VAN EEN BOUWPROJECT  

 
Uit het SDC valt op te maken dat het eerder gevonden ultieme gevolg ‘Overschrijding van de 
kostenpost ‘salarissen stafpersoneel’ van € 1.6 miljoen’ plaatsvindt doordat er een drietal symptomen 
plaatsvinden. De symptomen zijn in het SDC weergegeven in grijze vlakken onderaan het SDC. De 
gevonden symptomen luiden: 
 

Specifieke sturing op stafpersoneel op basis van uren ontbreekt; 
Onjuiste begroting voor kostenpost stafkosten; 
Stafpersoneel werkt niet efficiënt. 

 
In totaal zijn met behulp van de Porras Stream-Analyse 9 verschillende kernknelpunten gevonden. 
Deze negen kernknelpunten zijn ingedeeld in zeven categorieën. In Tabel 3 is deze verdeling te zien. 
 

Categorie: Kaderkleur: Kern-
knelpunt: 

Startdocumenten tenderfase zijn van onvoldoende kwaliteit Rood VII 
Tijdsnormen werkzaamheden stafpersoneel ontbreekt Groen II & III 
Benodigde competenties niet beschikbaar binnen het projectteam Bruin VIII 
Registratie ten behoeve van de bewaking ontbreekt Blauw I & IV 
Te grote coördinatieverplichting bij het projectteam Geel IX 
Daadwerkelijke uitvoering anders dan vooropgestelde plan  Paars VI 
Nacalculatie & projectevaluaties worden niet uitgevoerd Oranje V 

Tabel 3: Gevonden kernknelpunten uit het SDC ingedeeld in categorieën 
 
Bovenstaande indeling van de kernknelpunten in de diverse categorieën zal in de volgende paragraaf 
gebruikt worden om de kernknelpunten en categorieën op de juiste plaats in het bouwproces te 
duiden. 

Kernproblemen in het bouwproces 
Ter verduidelijking zijn de gevonden kernknelpunten met dezelfde kleuren per categorie zoals dit in 
Tabel 3 is weergegeven in het bouwproces geplaatst. Dit is zichtbaar in Figuur 4. Het overzicht dat hier 
ontstaat, zorgt ervoor dat zichtbaar wordt wanneer in het bouwproces de verschillende 
kernknelpunten plaatvinden.  
 
Het overzicht is schematisch weergegeven waarin men links start met de tenderfase en aan de 
rechterkant vindt de oplevering plaats. De symptomen zijn geplaatst daar waar de gevolgen van de 
symptomen plaatsvinden. Na de schematische weergave in Figuur 4 wordt elke categorie afzonderlijk 
besproken. Deze bespreking vindt plaats op chronologische volgorde.  
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Figuur 4: Gevonden kernknelpunten in het bouwproces schematisch weergegeven 

Startdocumenten tenderfase zijn van onvoldoende kwaliteit [rood kader] 
De eerste categorie betreft de kwaliteit van de startdocumenten die het tenderteam krijgt. Doordat 
deze categorie uit één kernknelpunt bestaat heeft deze categorie dezelfde naam als het kernknelpunt.  
 
Bij aanvang van het project krijgt het tenderteam de beschikking over startdocumenten. Deze 
documenten zijn door de opdrachtgever verstrekt zodat het gastbedrijf een aanbieding kan indienen 
ten behoeve van de aanbesteding. Uit de probleemanalyse is gebleken dat de verkregen 
startdocumenten van de opdrachtgever niet van voldoende kwaliteit zijn om tot een volledig 
onderbouwde aanbieding te kunnen komen die volledig juist is. Als gevolg van dit kernknelpunt treedt 
het symptoom ‘onjuiste begroting voor de kostenpost stafkosten’ op. 

Tijdsnormen werkzaamheden stafpersoneel ontbreekt [groen kader] 
De tweede categorie heeft betrekking op het ontbreken van tijdsnormen voor de werkzaamheden van 
het stafpersoneel gedurende bouwperiode (voorbereiding & uitvoering). De volgende twee 
kernknelpunten vallen onder deze categorie: 
 

Uitwerking stafkostenbegroting vooral op basis van gevoel; 
Gebrek aan inzicht hoeveelheid werk stafpersoneel. 

 
Deze twee kernknelpunten zijn een directe oorzaak van het feit dat het symptoom ‘onjuiste begroting 
voor kostenpost stafkosten’ optreedt. Door het gebrek aan inzicht in de hoeveelheid werk die het 
stafpersoneel moet uitvoeren en door het feit dat de complete stafkostenbegroting op basis van 
gevoel opgesteld wordt is de kwaliteit van de stafkostenbegroting onder de maat. Tevens zorgen deze 
kernknelpunten ervoor dat de specifieke sturing op stafpersoneel op basis van uren ontbreekt. Dit 
komt bijvoorbeeld doordat men bij het opstellen van de begroting geen gedetailleerde stafplanning 
opzet. Dit leidt er toe dat men geen concreet plan heeft waarop gestuurd kan worden. 
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Benodigde competenties niet beschikbaar binnen het projectteam [bruin kader] 
De derde categorie betreft de beschikbare competenties binnen het projectteam. Het blijkt zo te zijn 
dat gedurende het proces diverse competenties noodzakelijk zijn binnen het projectteam. Niet altijd 
zijn de benodigde competenties beschikbaar binnen het projectteam. Dit kan enerzijds komen doordat 
men van te voren niet juist heeft ingeschat wat de specifiek benodigde competenties voor het project 
dienen te zijn. Anderzijds kan het komen door het feit dat er een verkeerde inschatting is gemaakt als 
het gaat om de competenties van de projectleden. Het gebrek aan de juiste competenties binnen het 
projectteam leidt ertoe dat het symptoom: ‘stafpersoneel werkt niet efficiënt’ optreedt.  

Registratie ten behoeve van de bewaking ontbreekt [blauw kader] 
Deze categorie betreft het registreren van de uren ten behoeve van de bewaking van de stafkosten. Er 
zijn twee kernknelpunten die hier onder vallen. Dit zijn de kernknelpunten: 
 

Gebrek aan goede registratie van de stafkosten; 
Middel om stafpersoneelsuren te beheersen ontbreekt. 

 
Het blijkt dat de registratie van de uren die het stafpersoneel bijhoudt onvoldoende is om bewaking 
op uit te oefenen. Hierdoor is het niet mogelijk om de stafpersoneelsuren te bewaken en te beheersen. 
Het symptoom dat hierdoor plaatsvindt is ‘specifieke sturing op stafpersoneel op basis van uren 
ontbreekt’.  

Te grote coördinatieverplichting bij het projectteam [geel kader] 
De vijfde categorie betreft de coördinatieverplichting bij het projectteam. Het blijkt dat de 
projectteams een oplopende trend heeft als het gaat om het aantal inkopen per project. Doordat het 
projectteam meer onderaannemers, leveranciers en derden binnen het bouwproject heeft is een 
grotere coördinatieverplichting ontstaan. Deze coördinatieverplichting heeft ervoor gezorgd dat het 
projectteam het volgende symptoom vertoont: ‘stafpersoneel werkt niet efficiënt’.  

Daadwerkelijke uitvoering anders dan vooropgestelde plan [paars kader] 
De zesde categorie heeft betrekking op het feit dat het daadwerkelijke uitvoeren van het bouwproject 
anders verloopt dan het vooropgestelde (gecontracteerde) plan. Door diverse oorzaken blijkt het dat 
het bestaande plan niet gevolgd wordt. Hierdoor wordt er afgeweken van het geplande plan waardoor 
de vooropgestelde budgetten niet meer kloppen. Oorzaken van planwijzigingen zijn bijvoorbeeld een 
ontwerpwijzigingen geïnitieerd vanuit de opdrachtgever maar ook het aanbieden van alternatieven 
vanuit het gastbedrijf kan gezien worden als een planwijziging. Uiteindelijk ontstaat hierdoor het 
symptoom: ‘stafpersoneel werkt niet efficiënt’. Tevens zorgen deze wijzigingen in het plan ervoor dat 
het symptoom ‘onjuiste begroting voor kostenpost stafkosten’ optreedt. De budgetten zijn namelijk 
niet meer van toepassing op het aangepaste plan.  

Nacalculatie & projectevaluaties worden niet uitgevoerd [oranje kader] 
De zevende en laatste categorie heeft betrekking op de nacalculatie en de projectevaluaties. Gebleken 
is dat zowel nacalculatie als projectevaluaties niet of nauwelijks worden uitgevoerd. Dit leidt ertoe dat 
de diverse teams (tender- en projectteam) geen feedback krijgen over hun werkzaamheden. Dit leidt 
uiteindelijk tot het feit dat het lerende vermogen van de teams laag is en laag blijft. Resultaat hiervan 
is dat er niet geleerd wordt van fouten en dezelfde fouten weer gemaakt worden. Dit leidt tot het in 
stand houden van de symptomen ‘stafpersoneel werkt niet efficiënt’, ‘onjuiste begroting voor 
kostenpost stafkosten’ en ‘onjuiste begroting voor kostenpost stafkosten’.  
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Conclusie Porras Stream-analyse 

Met behulp van de data-verzamelingsmethoden interviews, focusgroepen, literatuurstudies en 
deskresearch is informatie vrijgekomen over knelpunten gedurende het complete voorbereidings- en 
uitvoeringstraject zoals dit bij het gastbedrijf voorkomt. Deze informatie heeft geleid tot de 
constatering van knelpunten. Met behulp van de Porras Stream-analyse methode zijn diverse relaties 
tussen deze knelpunten blootgelegd. Met behulp van een Stream Diagnostic Chart zijn deze relaties 
grafisch weergegeven. De knelpunten zijn onderverdeeld in kernknelpunten, oorzaken, gevolgen en 
symptomen. Tevens heeft dit geleid tot het constateren van het ultieme gevolg dat optreedt, namelijk: 
‘overschrijding van de kostenpost ‘salarissen stafpersoneel’ van € 1.6 miljoen’. Gebleken is dat dit 
ultieme gevolg veroorzaakt wordt door het optreden van een drietal symptomen. De symptomen 
luiden: 
 

Specifieke sturing op stafpersoneel op basis van uren ontbreekt; 
Onjuiste begroting voor kostenpost stafkosten; 
Stafpersoneel werkt niet efficiënt. 

 
Door het oplossen van deze drie symptomen zal het ultieme gevolg niet meer plaatsvinden. Deze drie 
symptomen kunnen opgelost worden door de knelpunten aan te pakken die deze symptomen 
veroorzaken. Er zijn 9 kernknelpunten, verdeeld in 7 categorieën die de symptomen veroorzaken. De 
categorieën luiden: 
 

Categorie: Kern-knelpunt: 
Startdocumenten tenderfase zijn van onvoldoende kwaliteit VI 
Tijdsnormen werkzaamheden stafpersoneel ontbreekt II & III 
Benodigde competenties niet beschikbaar binnen het projectteam VII 
Registratie ten behoeve van de bewaking ontbreekt I & IV 
Te grote coördinatieverplichting bij het projectteam VIII 
Daadwerkelijke uitvoering anders dan vooropgestelde plan  V 
Nacalculatie & projectevaluaties worden niet uitgevoerd V 

 
Met behulp van bovenstaande conclusie wordt in de volgende paragraaf een probleemstelling 
geformuleerd die als basis dient voor het gehele afstudeertraject.  

Probleemstelling 
Aan de hand van de conclusie die in voorgaande paragraaf is geformuleerd is het mogelijk om een 
probleemstelling te formuleren die de basis vormt voor het gehele afstudeertraject. De volgende 
probleemstelling is geformuleerd: 
 

In het huidige bouwproces worden bouwprojecten gerealiseerd waarbij het budget 
voor de kostenpost ‘salarissen stafpersoneel’ met gemiddeld één derde wordt 
overschreden doordat de volgende knelpunten optreden: 

Startdocumenten tenderfase zijn van onvoldoende kwaliteit; 
Tijdsnormen werkzaamheden stafpersoneel ontbreekt; 
Benodigde competenties niet beschikbaar binnen het projectteam; 
Registratie ten behoeve van de bewaking ontbreekt; 
Te grote coördinatieverplichting bij het projectteam; 
Daadwerkelijke uitvoering anders dan vooropgestelde plan; 
Nacalculatie & projectevaluaties worden niet uitgevoerd. 

 
Bovenstaande probleemstelling zal in de volgende paragraaf gebruikt worden als uitgangspunt om de 
doelstelling die bij dit rapport hoort te formuleren.  
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Doelstelling 

In de voorgaande paragraaf is aan de hand van de probleemanalyse een probleemstelling 
geformuleerd. Op basis van de uitgevoerde probleemanalyse met bijbehorende probleemstelling is de 
doelstelling die behoort bij het afstudeertraject geformuleerd. De doelstelling luidt als volgt: 
 

Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het beheersen van de kosten van het 
stafpersoneel voor toekomstige bouwprojecten van de BAM Bouw en Techniek Regio 
Noordwest zodat de gemiddelde overschrijding van één derde gereduceerd  
wordt tot 0 

Onderzoeksmodel 
De geformuleerde probleem- en doelstelling vormen de basis voor het op te stellen onderzoeksmodel 
behorende bij dit afstudeerrapport. Aan de hand van de in Tabel 3 weergegeven indeling van 
kernknelpunten en categorieën op pagina 11 zijn de categorieën ingedeeld op basis van het 
betreffende onderzoeksonderwerp. 
 

Categorie: Onderzoeksonderwerp: Kaderkleur: 
Startdocumenten tenderfase zijn van 
onvoldoende kwaliteit Startdocumenten tenderfase Rood 

Tijdsnormen werkzaamheden 
stafpersoneel ontbreekt Budgetbepaling van de stafkosten Groen 

Benodigde competenties niet beschikbaar 
binnen het projectteam 

Competenties binnen het 
projectteam Oranje 

Registratie ten behoeve van de bewaking 
ontbreekt Budgetbewaking van de stafkosten Blauw 

Daadwerkelijke uitvoering anders dan 
vooropgestelde plan  Planwijzigingen na aanbesteding Paars 

Te grote coördinatieverplichting bij het 
projectteam 

Coördinatieverplichting met 
onderaannemers Geel 

Nacalculatie & projectevaluaties worden 
niet uitgevoerd Nacalculatie & projectevaluaties Oranje 

Tabel 4: Categorieën ingedeeld in onderzoeksonderwerpen 
 
Het onderzoeksmodel, weergegeven in Figuur 5, geeft de te onderzoeken onderdelen weer in een 
schematisch weergegeven bouwproces.  
 
Dit onderzoeksmodel maakt duidelijk op welke plek in het bouwproces de verschillende 
onderzoeksonderwerpen voorkomen. De indeling van de onderwerpen en de kleuren corresponderen 
met de kernproblemen zoals deze gedurende de probleemanalyse zijn uitgevoerd. Dit 
onderzoeksmodel geeft per categorie het bredere geheel weer zoals dat onderzocht is in dit 
onderzoeksrapport.  
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Figuur 5: Onderzoeksmodel opgesteld vanuit de probleemanalyse met onderzoeksonderwerpen 

 
De in het onderzoeksmodel weergegeven te onderzoeken onderwerpen zullen nu chronologisch 
worden toegelicht zodat het doel van het onderzoek per onderwerp geduid wordt.  

STARTDOCUMENTEN TENDERFASE [rood] 
Het onderzoeksonderwerp ‘startdocumenten tenderfase’ is een onderwerp dat niet aan bod komt in 
dit afstudeeronderzoek. De verantwoording waarom dit onderwerp niet meegenomen wordt in het 
onderzoek is weergegeven in de volgende paragraaf. 

BUDGETBEPALING VAN DE STAFKOSTEN [groen]  
Het onderzoeksonderwerp ‘budgetbepaling van de stafkosten’ is een onderwerp dat in hoofdstuk  
2 – ‘Kostprijsbepaling van de stafkosten’ behandeld wordt. Het doel van het onderzoek naar dit 
onderwerp is om te achterhalen hoe het huidige budgetbepalingsproces bij het gastbedrijf aangepast 
dient te worden om de gevonden kernknelpunten uit de probleemanalyse in hoofdstuk 1, die er voor 
zorgen dat de budgetbepaling onjuist is, op te lossen. Om dit doel te behalen dient in eerste instantie 
onderzocht te worden op welke wijze de budgetbepaling momenteel plaatsvindt. Daarnaast zullen er 
diverse, door externe literatuur aangeraden, budgetbepalingsmethodes onderzocht moeten worden. 
De resultaten van deze twee onderzoeken dienen vervolgens met elkaar vergeleken te worden middels 
een verschillen-analyse. Op basis daarvan kan er een uitspraak gedaan worden welke elementen uit 
het huidige budgetbepalingsproces van het gastbedrijf behouden dienen te worden en welke 
elementen uit de diverse budgetbepalingsmethodes toegepast zouden kunnen worden zodat de 
huidige budgetbepalingsmethode verbeterd kan worden. Tevens dient er met behulp van de 
onderzochte bronnen een lijst opgesteld te worden die zo compleet mogelijk aangevuld is met 
activiteiten die door het stafpersoneel uitgevoerd dient te worden gedurende het bouwproces. Op 
deze wijze kan er een start gemaakt worden met het invullen van diverse tijdsnormen van de 
activiteiten/werkzaamheden van het stafpersoneel.  
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COMPETENTIES BINNEN HET PROJECTTEAM [bruin] 
Het onderzoeksonderwerp ‘competenties binnen het projectteam’ is een onderwerp dat in hoofdstuk 
3 – ‘Competenties binnen het projectteam’ behandeld wordt. Het doel van het onderzoek naar dit 
onderwerp is om te achterhalen welke competenties van onvoldoende niveau zijn en hoe groot (bij 
hoeveel personeelsleden) dit probleem zich voordoet zodat een methode aangedragen kan worden 
om dit verschil bij toekomstige bouwprojecten te minimaliseren zodat de bijbehorende symptomen 
uit de probleemanalyse in hoofdstuk 1, die er voor zorgen dat het projectteam niet efficiënt werkt, 
niet meer plaatsvinden. Om dit doel te kunnen behalen dient men in kaart te brengen wat het 
benodigde niveau voor de competenties is en wat het huidige beschikbare niveau van de competenties 
is. Op basis van die gegevens kan in kaart gebracht worden wat het verschil is tussen de benodigde en 
de beschikbare competenties. Op basis van die informatie kan vervolgens onderzoek gedaan worden 
naar diverse methodes om dit verschil zo klein mogelijk te krijgen zodat aanbevelingen kunnen worden 
gedaan welke methodes in het vervolg van het afstudeertraject toegepast kunnen worden zodat de 
problemen omtrent dit onderwerp niet meer optreden. 

BUDGETBEWAKING VAN DE STAFKOSTEN [blauw] 
Het onderzoeksonderwerp ‘budgetbepaling van de stafkosten’ is een onderwerp dat in hoofdstuk  
4 – ‘Budgetbewaking van de stafkosten’ behandeld wordt. Het doel van het onderzoek naar dit 
onderwerp is om te achterhalen hoe het huidige budgetbewakingsproces bij het gastbedrijf aangepast 
dient te worden om de gevonden kernknelpunten uit de probleemanalyse in hoofdstuk 1, die er voor 
zorgen dat de budgetbepaling onjuist is, op te lossen, die er voor zorgen dat de budgetbewaking onjuist 
is, op te lossen. Om dit doel te behalen dient in eerste instantie onderzocht te worden op welke wijze 
de budgetbewaking momenteel plaatsvindt. Daarnaast zullen er diverse, door externe literatuur 
aangeraden, budgetbewakingsmethodes onderzocht moeten worden. De resultaten van deze twee 
onderzoeken dienen vervolgens met elkaar vergeleken te worden middels een verschillen-analyse. Op 
basis daarvan kan er een uitspraak gedaan worden welke elementen uit het huidige 
budgetbewakingsproces van het gastbedrijf behouden dienen te worden en welke elementen uit de 
diverse budgetbewakingsmethodes toegepast zouden kunnen worden zodat de huidige 
budgetbewakingsmethode verbeterd kan worden.  

PLANWIJZIGINGEN NA AANBESTEDING [paars] 
Het onderzoeksonderwerp ‘budgetbepaling van de stafkosten’ is een onderwerp dat in hoofdstuk  
5 – ‘Planwijzigingen na aanbesteding’ behandeld wordt. Het doel van het onderzoek naar dit 
onderwerp is om te kwantificeren hoe groot de symptomen van dit probleem daadwerkelijk zijn zodat 
te achterhalen is in hoeverre de vooropgestelde begroting onjuist is. Daarnaast is het doel om de 
achterhalen welke consequenties het wijzigen van het uitvoeringsproces heeft als het gaat om de 
benodigde uit te voeren voorbereidingsactiviteiten en wat hiervan de tijdsnormen zijn zodat 
achterhaald kan worden in hoeverre het projectteam minder efficiënt te werk gaat. Met deze 
kwantificering kan vervolgens een start gemaakt worden om de consequenties van toekomstige 
planwijzigingen na aanbesteding beter in te schatten zodat er een meer gefundeerde onderbouwing 
gemaakt kan worden of de planwijziging wel of niet doorgevoerd dient te worden. 
 
Om bovenstaande doel te kunnen bereiken dient er onderzoek gedaan te worden naar het 
procesverloop van een planwijziging en deze te vergelijken met het procesverloop van eenzelfde 
pakket waar het originele plan werd uitgevoerd. Op basis van beide proces-verlopen kunnen 
vervolgens tijdstudies uitgevoerd worden. De resultaten van deze tijdstudies kunnen vervolgens met 
elkaar vergeleken worden. Door tevens te kijken naar de directe kosten van beide plannen kan bepaald 
worden of een dergelijke planwijziging het juiste effect heeft gehad. Uiteindelijk kan op deze wijze 
bepaald worden hoe efficiënt het projectteam gewerkt heeft en in hoeverre de begroting onjuist is 
geweest met als doel om toekomstige inefficiëntie en de onjuiste begroting te voorkomen.  
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COÖRDINATIEVERPLICHTING MET ONDERAANNEMER(S) [geel] 
Het onderzoeksonderwerp ‘coördinatieverplichting met onderaannemer(s)’ is een onderwerp dat in 
hoofdstuk 6 - Coördinatieverplichting met onderaannemer(s) behandeld wordt. Het doel van het 
onderzoek naar dit onderwerp is om te achterhalen hoe het huidige budgetbewakingsproces bij het 
gastbedrijf is om te kwantificeren hoe groot de daadwerkelijke coördinatieverplichting met de 
onderaannemer is zodat vooraf beter ingeschat kan worden hoe groot de benodigde inzet van het 
stafpersoneel is. Wanneer die inschatting beter is, dan is het mogelijk om tijdens de loop van het 
project te kunnen constateren dat het projectteam niet efficiënt werkt en is het mogelijk om deze 
inefficiëntie te kwantificeren omdat er een inschatting is van de tijd die er normaal gesproken voor 
nodig is. Met die kennis is het vervolgens mogelijk om te sturen zodat de inefficiëntie niet meer 
optreedt. Om dit doel te behalen moet er onderzoek gedaan worden naar het procesverloop van het 
uitbestedingspakket van een casestudyproject. Aan de hand van dit procesverloop moet het mogelijk 
zijn om te onderzoeken hoeveel tijd deze coördinatieverplichting met de onderaannemer voor deze 
case is. Om vervolgens middels een tijdstudie te achterhalen hoe groot de benodigde inzet is dan kan 
in het vervolg met dit cijfer een soortgelijke case beter ingeschat worden waardoor het mogelijk wordt 
om eventuele inefficiëntie gedurende de loop van het project geconstateerd kan worden zodat tijdig 
gestuurd kan worden. 

NACALCULATIE & PROJECTEVALUATIE [oranje] 
Het onderzoeksonderwerp ‘nacalculatie & projectevaluatie’ is een onderwerp dat niet aan bod komt 
in dit afstudeeronderzoek. De verantwoording waarom dit onderwerp niet meegenomen wordt in het 
onderzoek is weergegeven in de volgende paragraaf. 

Afbakening 
Voor verheldering van het afstudeertraject is een duidelijke afbakening weergegeven. Deze afbakening 
is afgeleid uit de probleemanalyse, probleemstelling en de doelstelling van het afstudeertraject. De 
volgende afbakening is gemaakt: 
 

De inkoper, administrator en project-organisator (kantoor) worden buiten beschouwing gelaten 
bij dit onderzoek. Bij het onderzoek van het stafpersoneel wordt alleen de projectleider, 
werkorganisator/projectorganisator (kantoor) en de uitvoerder meegenomen. Cijfers vanuit de 
probleemanalyse hebben geleidt tot het maken van deze afbakening; 
 
Het kernknelpunt met betrekking tot de kwaliteit van de startdocumenten wordt buiten 
beschouwing gelaten. Dit omdat er binnen het gastbedrijf sinds kort rekening gehouden wordt 
met de kwaliteit van deze stukken. Om die reden is de relevantie om dit kernknelpunt te 
betrekken in het onderzoek niet aanwezig; 
 
Het kernknelpunt met betrekking tot het niet uitvoeren van nacalculaties & projectevaluaties 
wordt niet meegenomen. De reden hiervan is het feit dat binnen het gastbedrijf methoden zijn 
om deze evaluaties en nacalculaties uit te voeren. Door gebrek aan tijd wordt dit momenteel niet 
uitgevoerd. Hierdoor is hier geen invloed op uit te oefenen.  
 

De logische oorzaak ‘bouwtijdoverschrijding’ die de stafkostenoverschrijding veroorzaakt, wordt 
niet meegenomen in het onderzoek omdat dit een compleet andere tak van sport is. Dit is een 
eis geweest vanuit het gastbedrijf. 

Ontwerp & toetsing 
Aan de hand van de gegevens die vrijkomen gedurende het onderzoek wordt het ontwerpproces 
ingericht en wordt het uiteindelijke ontwerp getoetst. Het Programma van Eisen & Wensen, het 
ontwerp en de toetsing van het hulpmiddel wordt nu toegelicht.  
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Programma van Eisen & Wensen 
Het programma van Eisen & Wensen (PvE&W) zal worden opgesteld aan de hand van de verzamelde 
kennis over de onderzochte onderwerpen. Deze eisen en wensen vormen de basis voor het ontwerp 
van het hulpmiddel.  

Ontwerpen hulpmiddel 
Het ontwerpen van het hulpmiddel wordt op basis van het PvE&W uitgevoerd. Bij het ontwerpen van 
het hulpmiddel is het doel om de opgestelde doelstelling te behalen.  

Toetsen hulpmiddel 
De laatste fase in het traject is het toetsen van het hulpmiddel. Het toetsen van het ontworpen 
hulpmiddel zal gedaan worden aan de hand van de doelstelling en het PvE&W. In deze fase wordt het 
ontworpen hulpmiddel in een praktijksituatie getoetst.  

Leeswijzer 
Het afstudeerrapport dat voor u ligt is opgebouwd op de wijze zoals deze te zien is in Figuur 6.  
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Figuur 6: Grafische weergave van de leeswijzer van dit rapport 

 
In hoofdstuk één wordt inleidend gesproken over het voor dit rapport betreffende onderwerp. Hier 
wordt de aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek besproken en wordt ingegaan op de 
onderzoeksmethodiek. De belangrijkste resultaten van de uitgevoerde onderzoeken wordt 
weergegeven in de hoofdstukken twee tot en met zes. De daadwerkelijke onderzoeksdata wordt in de 
hoofdstukken twee tot en met zes uiteengezet. Hierin wordt in hoofdstuk twee het onderwerp 
‘Kostprijsbepaling van de stafkosten’ behandeld. Hoofdstuk drie heeft als inhoud het onderwerp 
‘Competenties binnen het projectteam’ en in hoofdstuk vier wordt het onderwerp ‘Budgetbewaking 
van de stafkosten’ besproken. Hoofdstuk vijf vormt een onderzoek naar het onderwerp 
‘Planwijzigingen na aanbesteding’ en tot slot wordt in hoofdstuk zes het onderwerp 
‘Coördinatieverplichting met onderaannemer(s)’ onderzocht. Het daaropvolgende hoofdstuk, 
hoofdstuk zeven geeft Programma van Eisen & Wensen weer die is gebaseerd op de eerder vermelde 
onderzoeksdata. Daarnaast staat hier het functioneel ontwerp wat als basis dient voor het ontwikkelde 
hulpmiddel die aan het einde van hoofdstuk zeven wordt toegelicht. Tot slot wordt in hoofdstuk acht 
het ontwikkelde hulpmiddel getoetst en worden diverse conclusies getrokken en aanbevelingen 
gegeven. 
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KOSTPRIJSBEPALING VAN DE STAFKOSTEN 

In dit hoofdstuk wordt het onderwerp ‘kostprijsbepaling van de stafkosten’ besproken. Uit de 
probleemanalyse in hoofdstuk 1 is gebleken dat dit onderwerp een belangrijk probleem vormt in het 
huidige proces zoals dat bij het gastbedrijf verloopt. Het doel van het onderzoek dat in dit hoofdstuk 
wordt uitgevoerd is om te achterhalen welke onderdelen van het huidige procesverloop van de 
kostprijsbepaling van de stafkosten gewijzigd dienen te worden zodat in de toekomst de resultaten 
van de kostprijsbepaling accurater zijn en deze toegepast kunnen worden om aan budgetbewaking te 
doen (de budgetbewaking wordt besproken in hoofdstuk 4). Een belangrijk onderdeel daarbij is om in 
kaart te brengen welke activiteiten uitgevoerd dienen te worden door het stafpersoneel voor de 
begeleiding van het bouwproject.  
 
Om bovenstaande doel te kunnen bereiken is onderzoek gedaan naar de huidige 
kostprijsbepalingsmethode van het gastbedrijf. Hiervoor is het kostprijsbepalingsproces in kaart 
gebracht. Vervolgens is in kaart gebracht welke methodes toegepast zouden kunnen worden volgens 
diverse externe literatuur. Deze verschillende methodes (huidige toegepast methodes en de methodes 
volgens externe literatuur) worden vervolgens geanalyseerd middels een verschillen-analyse. 
Daarnaast wordt uit alle geraadpleegde bronnen een activiteitenlijst opgesteld die zo compleet 
mogelijk is waarin alle activiteiten staan die door het stafpersoneel uitgevoerd dienen te worden 
gedurende het bouwproces. Tot slot wordt er een conclusie getrokken aan de hand van de informatie 
die gedurende het onderzoek is ontstaan. In deze conclusie worden aanbevelingen gegeven voor 
onderdelen van het onderzoek die meegenomen kunnen worden naar de volgende fase, de 
ontwerpfase, van het afstudeertraject.  

Kostprijsbepaling bij het gastbedrijf 
Om het kostprijsbepalingsproces zoals dat bij het gastbedrijf plaatsvindt in kaart te brengen zijn diverse 
interviews afgenomen met personen die werkzaam zijn bij het gastbedrijf. Zo is onder andere 
gesproken met een technisch ontwikkelaar en diverse projectleiders, werkvoorbereiders en 
uitvoerders. Alle personen die geïnterviewd zijn hebben met hun functie binnen het gastbedrijf in meer 
of mindere mate te maken met de kostprijsbepaling van de stafkosten bij het gastbedrijf. Gebleken is 
dat het proces wat doorlopen wordt er uit ziet zoals in Figuur 7 is weergegeven.  
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*Kostprijsbepaling  in onderzoek als kostprijsbepaling opgenomen

**Budgetbepaling  valt buiten onderzoeksscope  
Figuur 7: procesflow-schema van kostprijsbepaling van de stafkosten 

 
Uit bovenstaande figuur blijkt dat het gastbedrijf een viertal stappen doorloopt om tot de 
kostprijsbepaling te komen. In het kader van het onderwerp van het onderzoek richt dit onderzoek 
zich echter enkel op de eerste drie stappen(*) van het onderzoek, omdat de vierde stap in het proces 
in theorie niet hoort bij de kostprijsbepaling. Deze laatste stap vormt namelijk de stap van 
kostprijsbepaling naar de budgetbepaling. In deze laatste stap worden keuzes gemaakt die door de 
directie van het gastbedrijf op organisatorische gronden worden gemaakt die niet op projectbasis 
gemaakt kunnen worden. Dit leidt ertoe dat er geen invloed uit te oefenen is op het verloop van deze 
stap.   
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In de eerste stap van het proces wordt kennis vergaart die gebruikt wordt bij het uitvoeren van diverse 
activiteiten gedurende de tenderfase. Deze kennis wordt gebruikt om de tweede stap in dit proces te 
doorlopen. De tweede stap in het proces, de ‘inzet bepalen’ is een stap die wordt uitgevoerd door 
gebruik te maken van één of enkele van de volgende vier methodes: 
 
1. Inzetbepaling op basis van bekende kengetallen; 
2. Inzetbepaling op basis van een percentage van de aanneemsom; 
3. Inzetbepaling op basis van de uitvoeringsplanning; 
4. Inzetbepaling op basis van een ‘standaard’ planning stafinzet. 

 
Bovenstaande vier methoden worden toegepast om een inschatting te maken van de benodigde inzet 
van het stafpersoneel. De verantwoordelijke voor het bepalen van de stafkosten maakt zelf de keuze 
welke methode hij/zij toepast. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een combinatie van 
methoden. Veelal wordt door de calculator/kostendeskundige en het externe calculatiebureau gebruik 
gemaakt van de eerste twee methoden. De projectleider wil, afhankelijk van het project, nog wel eens 
gebruik maken van de derde en vierde methode. Per methode zal nu een korte toelichting gegeven 
worden.  

1. ‘Kengetallen’-methode 
Eén van de methodes om de benodigde inzet van het stafpersoneel te bepalen is op basis van de 
aanneemsom. Dit is een methode die zich volledig baseert op beschikbare kengetallen die in het 
verleden zijn opgesteld. Uit het verleden is gebleken dat de verschillende functies, die onder het 
stafpersoneel vallen, een gemiddelde omzet kunnen (en moeten) behalen. Op deze wijze wordt 
bepaald hoeveel personeelsleden per functiegroep noodzakelijk zijn en wat hun benodigde inzet (in 
procenten) dient te zijn per periode. Uit de laatst beschikbare functieprofielen van 26/4/2013 staat 
gegeven dat de projectleider een totale omzet aan lopende projecten van minimaal € 3 miljoen per 
jaar. Voor de werkvoorbereider geldt tussen de € 3 en € 20 miljoen per jaar. Bij de uitvoerder geldt 
een maxima van circa € 10 miljoen per jaar. Hieronder een voorbeeld van de toegepaste methode: 
 
Bij een project met een projectduur van 1 jaar met een aanneemsom van 8 miljoen euro wordt als 
volgt geredeneerd: Aanneemsom > € 3 mio, dus 1 projectleider. € 3 mio < aanneemsom < € 20 mio, 
dus 1 werkvoorbereider en aanneemsom < € 10 mio, dus 1 uitvoerder. Middels de tariefstelling per 
functiegroep wordt vervolgens bepaald hoeveel kosten gemaakt worden door de tijd te 
vermenigvuldigen met het tarief 

2. ‘Procenten’-methode 
Een andere methode op basis van de aanneemsom is op basis van een procentueel getal. Uit eerdere 
resultaten van projecten is gebleken dat de ABK tussen de 10 en 15% (afhankelijk van het type werk) 
is van de totale aanneemsom. Op basis van het gevoel van de opsteller wordt de te gebruiken 
procentuele hoogte gebruikt. Tevens is bekend dat ongeveer 50 á 60% van het budget van de ABK op 
gaat aan de kostenpost ‘salarissen stafpersoneel’. Op basis van deze berekening kan bepaald worden 
hoe groot de kostenpost moet worden. De indeling tussen de verschillende functies binnen de 
kostenpost wordt bepaald aan de hand van de overige besproken methoden. Hieronder een voorbeeld 
van de toegepaste methode: 
 
Bij een project met een projectduur van 1 jaar met een aanneemsom van 8 miljoen euro wordt als 
volgt geredeneerd: € 8 mio maal 10% maal 50% is 4 ton. Op basis van deze schatting wordt er 4 ton 
gereserveerd voor de kostenpost ‘salarissen stafpersoneel’. 

3. Methode ‘uitvoeringsplanning’ 
De derde methode om de stafbepaling te verkrijgen is op basis van de uitvoeringsplanning. Deze 
methode wordt voornamelijk toegepast bij de grotere bouwprojecten. Op het moment dat het concept 
voor de uitvoeringsplanning gereed is wordt er een concept-stafplan opgesteld. Een 
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uitvoeringsplanning wordt over het algemeen opgebouwd op activiteiten die ingedeeld zijn in 
verschillende onderdelen, zoals ruwbouw, gevel/dak, afbouw, enzovoorts. Bij het stafplan wordt deze 
indeling overgenomen en aangehouden. Per onderdeel wordt er een inschatting gemaakt van de 
benodigde behoefte aan inzet van het stafpersoneel. In Figuur 8 is een fragment van zo’n stafplan  
weergegeven. 
 
Het fragment van 
het stafplan in 
Figuur 81 geeft de 
start- en bouwtijd 
per maand weer 
van het 
betreffende  

 
Figuur 8: Fragment stafbepaling op basis van uitvoeringsplanning (project UvA) 

bouwdeel. Door de opsteller wordt bepaald hoe ver de voorbereiding van het bouwdeel van te voren 
moet starten en welke functies daarvoor nodig zijn. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de 
benodigde intensiteit (procentueel per maand) per functie. Tevens staat in dit fragment weergegeven 
wat het tarief is per functie van een volledige maand. Met behulp van zo’n stafplan zijn de volgende 
zaken per bouwdeel per maand bekend: 
 

Benodigde functies; 
Tarief per functie; 
Start werkzaamheden per functie; 

Intensiteit werkzaamheden per functie; 
Einde werkzaamheden per functie. 

 
Met behulp van deze grove schatting kan het aantal uren inzet per functie per maand bepaald worden. 
Door dit te vermenigvuldigen met het tarief kan er een schatting gedaan worden van de benodigde 
kostprijs voor het stafpersoneel per functie. 

4. Methode ‘standaardplanning’ 
De laatste methode om tot een inzicht te komen van de hoogte van de kostprijs voor de stafkosten is 
op basis van een ‘standaard’ planning stafinzet. In Figuur 9 is een fragment van deze planning 
weergegeven. 
 

 
Figuur 9: Fragment van de ‘standaard’ planning stafinzet 

 
In deze planning staat globaal weergegeven wat de stafbezetting voor een project zou kunnen zijn. 
Hierin staat aangegeven wat de intensiteit is per functie op de verschillende momenten gedurende het 
proces. Hieruit valt op te maken dat de voorbereiding van het project 8 weken voor uitvoering van het 
project start. De projectleider zet zich op dat moment 40% van de tijd in voor het project. De 
werkvoorbereider is volledig inzetbaar, namelijk 100% van de tijd. De uitvoerder start 3 weken voor 
start uitvoering op 40% van de tijd. Bij de start van de uitvoeringswerkzaamheden schroeft de 

1 (BMS, 2014) 
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projectleider zijn werkzaamheden op naar 60% tot einde werk De werkvoorbereider blijft voor 100% 
beschikbaar tot einde werk. De uitvoerder schroeft zijn beschikbaarheid op naar 100% bij de start van 
de werkzaamheden tot einde werk. Afhankelijk van de lengte van het project lopen de werkzaamheden 
voor de verschillende functies door.  
 
De vier besproken methodes leiden ertoe dat er een 
definitieve schatting wordt gegeven voor de inzetbepaling 
van het stafpersoneel. Uit deze definitieve schatting is af te 
leiden hoeveel uur elke functie werkzaam is aan het project. 
Per functie worden de uren vermenigvuldigd met het 
uurtarief voor de functie. Zie Tabel 5 voor een overzicht van 
de tarieven van de verschillende functies. Op deze wijze is de hoogte van de kostprijs bepaald. In  
Figuur 10 is een voorbeeld weergegeven van het eindresultaat van de kostprijsbegroting zoals deze bij 
het gastbedrijf plaatsvindt. Dit eindresultaat wordt ingevoerd in de inschrijfbegroting bij projecten. 
 

 
Figuur 10: kostenpost ‘uitvoerings-/begeleidingskosten’ vanuit inschrijfbegroting van project AMC Spinoza (BMS, 2014) 

 
Met behulp van de kennis die gedurende dit onderzoek is vrijgekomen is in paragraaf 2.3 vanaf  
pagina 27 een vergelijking opgesteld. Hier wordt bovenstaande informatie vergeleken met informatie 
die is vrijgekomen met het onderzoek dat in paragraaf 2.2 is uitgevoerd.  

Kostprijsbegroting volgens externe literatuur 
Gedurende het analyseren van diverse literatuur met betrekking tot de kostprijsbepaling van de kosten 
zijn er een aantal diverse methodes gevonden. De volgende gevonden methodes zullen besproken 
worden: 

‘Percentage’-methode1; 
Methode ‘documententelling’2; 
Methode ‘activiteitentelling’3; 

Methode ‘van den Bosch’4; 
Methode ‘Flapper’5. 

 
De kennis die vrijkomt bij het uitvoeren van dit onderzoek naar de verschillende methodes wordt in 
paragraaf 2.3 gebruikt voor de input van de verschillen-analyse. In die paragraaf wordt deze kennis 
vergeleken met de kennis die vrijkomt gedurende het onderzoek dat in paragraaf 2.1 is toegelicht.  

‘Percentage’-methode
De meest eenvoudige methode, volgens Kok & te Boekhorst6 is om de kostprijsbepaling uit te voeren 
aan de hand van een percentage van de totale kosten. Aan de hand van bekende gegevens uit de 
nacalculaties van eerder uitgevoerde projecten worden de percentages van de stafkosten bepaald. 

1 (Kok & te Boekhorst, 1989) 
2 (Kok & te Boekhorst, 1989) 
3 (Kok & te Boekhorst, 1989) 
4 (Bosch, 2010) 
5 (Flapper, 2005) 
6 (Kok & te Boekhorst, 1989) 

Functie : Tarief: 
Projectleider : € 70,- 
Werkvoorbereider : € 45,- 
Uitvoerder : € 55,-

Tabel 5: Tarieven verschillende functies 
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Door aan de hand van projectspecifieke kenmerken projecten in catagorieën in te delen kan er een 
inzicht verkregen worden in de benodigde percentages.  

Voordelen 
Snelle begroting van stafkosten wanneer totale kosten bekend zijn. 

Nadelen 
Uitkomst van de begroting is slechts een ruw getal; 
Onvoldoende informatie ten behoeve van projectbeheersing; 
Noodzaak van begroting totale kosten; 
Moeilijk om deeltaken te begroten en er is geen verdeling per vakgebied aanwezig.  

Methode ‘documententelling’ 
Een andere methode volgens Kok & te Boekhorst1 is de methode ‘documententelling’. Aan de hand 
van de projectgegevens wordt geïnventariseerd hoeveel en welke documenten opgesteld dienen te 
worden. Hierdoor ontstaat een complete lijst met documenten die gereed dienen te zijn om het 
project tot een goed einde te kunnen leiden. Met behulp van een man-uren-normendatabase kan 
vervolgens berekend worden hoeveel uren noodzakelijk zijn om de documenten te kunnen genereren. 
Door een koppeling te maken tussen de benodigde documenten en de aanwezige norm per document 
is het mogelijk om de hoeveelheid uren te bepalen. Volgens deze literatuur is deze methode de meest 
voor de hand liggende methode. In de praktijk wordt deze methode echter niet altijd toegepast omdat 
deze niet eenvoudig is. Alle tekeningen, beschrijvingen, handboeken, enzovoorts dienen bekend te zijn 
op het tijdstip dat de begroting moet worden opgesteld.  
 
Daarnaast moet er een specifieke man-uren normering worden ontwikkeld. Deze normering moet 
man-uren koppelen aan de te maken documenten. Door Kok & te Boekhorst wordt gesteld dat deze 
methode het beste kan worden toegepast naast een ander beheerssysteem zodat beheersing 
‘gedurende de rit’ mogelijk wordt gemaakt.  

Voordelen 
Integratie begroten, plannen, voortgangsmeten, manuren en kostenbeheersing mogelijk; 
Manuren kunnen worden begroot voor elke afdeling afzonderlijk; 
Geschikt voor vastgestelde manuur begrotingen; 
Geschikt voor proceseenheden, utilities en offsites van zowel de werkzaamheden in hun totaliteit 
als delen daarvan; 
Systeem biedt goede mogelijkheid tot het verzamelen van kosten/hoeveelheden gegevens voor 
toekomstige begrotingen. 

Nadelen 
Invoering van het systeem vereist veel inspanning en tijd; 
Methode vereist een computersysteem waarin planning en kosten zijn geïntegreerd; 
Dure methode: zowel in opzet als in gebruik. 

Methode ‘activiteitentelling’ 
De derde methode om tot de kostprijsbepaling te komen is volgens Kok & te Boekhorst2 de 
‘activiteitentelling’. In andere literatuur wordt deze methode ook wel de ‘Activity Based Costing’-
methode genoemd3. De begroting moet bij deze methode zodanig worden opgesteld volgens Kok & te 
Boekhorst dat per afdeling gegroepeerde activiteiten bevat. In nauwe samenwerking met het 
stafpersoneel dienen de activiteiten en man-uren gekoppeld te worden zodat zij zich verantwoordelijk 
voelen. Door de man-uren vervolgens te koppelen met de planning is het mogelijk om een inzicht te 

1 (Kok & te Boekhorst, 1989) 
2 (Kok & te Boekhorst, 1989) 
3 (Rooij, 2006) 
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krijgen in de geplande productie per bepaalde periodes. De middelen dienen zo gecodeerd te worden 
dat ze als volgt kunnen worden samengevoegd: voor elk afzonderlijk middel; voor elke afdeling waarin 
de samenstellende middelen worden samengevat en als totaal voor alle middelen. Met deze methode 
is het mogelijk om man-uur-bewaking uit te voeren volgens het Earned Value Concept. 

Voordelen 
Volledige integratie van begroting, planning, voortgangsmeting, manuren- en kostenbeheersing 
mogelijk; 
De manuren kunnen worden begroot voor elk afzonderlijke afdeling; 
Functies van cost- en planning engineer kunnen worden samengevoegd tot 1 functie; 
Dankzij integratie komt er betere informatie beschikbaar op een vroeger tijdstip; 
Systeem biedt goede mogelijkheid tot het verzamelen van kosten/hoeveelheden gegevens voor 
toekomstige begrotingen. 

Nadelen 
Invoering van het systeem vereist veel inspanning en tijd; 
Methode vereist een computersysteem waarin planning en kosten zijn geïntegreerd; 
Systeem vereist engineers die gespecialiseerd zijn in zowel planning als kosten; 
Grote aantal activiteiten met elk een klein manuur eenheidstarief kan leiden tot overbegroting 
van de manuren; 
Extra verbruik manuren doordat methode tijd kost. 

Methode ‘van den Bosch’ 
De vierde methode om tot de kostprijsbepaling te komen is de methode ‘van den Bosch’1. Deze 
methode is ontwikkeld om een werkvoorbereidingsplanning op te kunnen stellen. Daarnaast biedt 
deze methode ook nog een budgetbewakingsmethode. Deze wordt echter besproken in hoofdstuk 4.  
 
Met het hulpmiddel kan een balkenplanning per bouwproject opgesteld worden waarin uiterst links 
alle activiteiten weergegeven staan die de werkvoorbereiders van het project uit dienen te voeren. 
Door voor elke activiteit diverse informatie in te vullen (zoals frequentie, normering, spreiding, enz.) is 
het volgens de methode mogelijk om in te schatten hoeveel tijd een werkvoorbereider nodig heeft om 
de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daarnaast biedt deze methode diverse grafische 
hulpmiddelen om de voortgang en de afwijkingen vooraf in te kunnen schatten. Een uitgebreide, door 
de ontwikkelaar zelf opgestelde, handleiding is toegevoegd in bijlage III.a. Tevens bevat deze methode 
een lijst met activiteiten waaraan tijdsnormen gekoppeld zijn. Volgens de methode is dit een belangrijk 
onderdeel van het hulpmiddel. Om die reden is deze lijst toegevoegd in bijlage III.b. Omdat diverse 
literatuur aangeven dat een activiteitenlijst inclusief normen belangrijk is voor het slagen van de 
kostprijsbepaling wordt in paragraaf 2.4 een activiteitenlijst opgesteld aan de hand van diverse 
bronnen om een zo compleet mogelijke activiteitenlijst te krijgen.  

Voordelen 
Volledige integratie van begroting, planning, voortgangsmeting, manuren- en kostenbeheersing 
mogelijk; 
Functies van cost- en planning engineer kunnen worden samengevoegd tot 1 functie; 
Dankzij integratie komt er betere informatie beschikbaar op een vroeger tijdstip; 
Systeem biedt mogelijkheid tot het verzamelen van kosten/hoeveelheden gegevens voor 
toekomstige begrotingen. 

 
  

1 (Bosch, 2010) 
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Nadelen 

Invoering van het systeem vereist veel inspanning en tijd; 
Grote aantal activiteiten met elk een klein manuur eenheidstarief kan leiden tot overbegroting 
van de manuren; 
Hulpmiddel is enkel geschikt gemaakt voor de manuren-begroting voor de werkvoorbereiding; 
Extra verbruik manuren doordat methode tijd kost. 

Methode ‘Flapper’ 
Een ander kostprijsbepalingsmethode is die volgens Flapper1. Deze literatuur stelt dat bij elke 
uitvoeringsactiviteit middelen zoals personeel, informatie, materiaal, materieel en hulpconstructies 
noodzakelijk zijn. Om deze middelen op het juiste tijdstip op de juiste plek te hebben zijn er 
voorbereidingsprocessen noodzakelijk. Het is de taak van het stafpersoneel om deze 
voorbereidingsprocessen op een juiste wijze plaats te laten vinden. Bij het bepalen van de kostprijs 
voor het stafpersoneel dienen deze voorbereidingsprocessen in kaart te worden gebracht. Dit wordt 
gedaan door de gegevens te inventariseren zodat er een risicoanalyse uitgevoerd kan worden. Op basis 
daarvan kan het beheerniveau per activiteit bepaald worden. De methode onderscheidt de volgende 
niveaus: 
 

Laissez faire, het op z’n beloop laten en er vanuit gaan dat de stukken op tijd aanwezig zijn; 
Lijst met datum definitief, vooraf genereren van een lijst waarin aangegeven staat per onderdeel 
wanneer de definitieve versie gereed dient te zijn; 
Plannen van gegevensproces, per onderdeel wordt een compleet procesverloop gegeven met 
controledata, corrigeren en de datum van de definitieve versie. 

 
Op basis daarvan worden diverse procedures opgesteld om tot een voldoende beheersingsniveau te 
komen. Deze procedures leiden er volgens de methode toe dat de benodigde uit te voeren activiteiten 
ingepland kunnen worden. Op basis van deze activiteiten kan uiteindelijk bepaald worden hoe lang en 
met welke intensiteit stafpersoneel benodigd is. Door te bepalen hoeveel uur besteed wordt aan de 
voorbereidende activiteiten is te achterhalen wat de kostprijsbepaling dient te zijn voor het 
stafpersoneel. Deze laatste stap staat echter nergens in literatuur beschreven, maar wordt gezien als 
een logisch vervolg bij het bepalen van de stafkosten met de beschikbare informatie.  

Verschillen-analyse 
In de voorgaande twee paragrafen (paragraaf 2.1 en 2.2) is onderzoek gedaan naar diverse 
kostprijsbepalingsmethodieken voor de stafkosten. Daarbij is in paragraaf 2.1 gekeken naar de 
kostprijsbepalingsmethodiek zoals het gastbedrijf deze momenteel hanteert. In paragraaf 2.2 is 
vervolgens diverse literatuur geraadpleegd om te achterhalen welke andere methodieken toegepast 
zouden kunnen worden om tot de kostprijsbepaling te komen voor de stafkosten. Door het uitvoeren 
van een verschillen-analyse waarin de kennis over deze onderzochte methodes als input gebruikt 
wordt is het mogelijk om de verschillen tussen de verschillende methodieken te achterhalen. Vanuit 
de kennis die dan ontstaat, is het vervolgens mogelijk om te achterhalen welke elementen bruikbaar 
zouden kunnen zijn om toe te passen binnen het gastbedrijf om de huidige bepalingsmethodiek van 
het gastbedrijf te verbeteren. In Tabel 6 is de uitkomst van de verschillen-analyse weergegeven. In 
deze vergelijkingsmatrix zijn horizontaal alle methodieken weergegeven (zowel toegepast door het 
gastbedrijf als gevonden vanuit de externe literatuur) en verticaal zijn diverse vergelijkingsaspecten 
genoemd. De vergelijkingsaspecten die genoemd worden zijn belangrijke aspecten voor de 
kostprijsbepaling van de stafkosten. Deze aspecten werden door zowel het gastbedrijf als door diverse 
externe literatuur als belangrijk bestempeld. Om die reden zijn deze aspecten gebruikt voor de 
verschillenanalyse. Nu volgt de vergelijkingsmatrix zoals deze is weergegeven in Tabel 6.  
 

1 (Flapper, 2005) 
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 Methodes gastbedrijf Methodes volgens externe literatuur 
Vergelijkings-aspect ‘Kengetallen’ ‘Procenten’ ‘uitvoerings-planning’ ‘standaard-planning’ ‘Procenten’ ‘Documenten-telling’ ‘Activiteiten-telling’ ‘van der Bosch’ ‘Flapper’ 

Voor Totale stafkosten Totale stafkosten Per staf-personeelslid Per staf-personeelslid Totale stafkosten Per afdeling Per afdeling Functie 
werkvoorbereiders Per afdeling 

Tijdspanne Complete 
bouwproject 

Complete 
bouwproject Per maand Per maand Complete 

bouwproject 
Per document/ per 
week 

Per activiteit/ per 
week 

Per activiteit/ per 
week 

Per activiteit/ per 
week 

Inzicht in activiteiten Nee, niet mogelijk Nee, niet mogelijk Nee, niet mogelijk Nee, niet mogelijk Nee, niet mogelijk Indirect. (koppelen 
met documenten) Ja Ja Ja 

Inzicht in 
documenten Nee, niet mogelijk Nee, niet mogelijk Nee, niet mogelijk Nee, niet mogelijk Nee, niet mogelijk Ja Indirect (koppelen 

met activiteiten) 
Indirect (koppelen 
met activiteiten) 

Indirect (koppelen 
met activiteiten) 

Detailniveau Laag Laag Laag/gemiddeld Laag/gemiddeld Laag Hoog Hoog Hoog Heel hoog 

Wijzigingen 
gedurende proces 

Niet kwantificeer-
baar 

Niet kwantificeer-
baar 

Niet gemakkelijk 
kwantificeer-baar 

Niet gemakkelijk 
kwantificeer-baar Niet kwantificeer-baar 

Kwantificeer-baar en 
mogelijkheid tot 
sturen 

Kwantificeer-baar en 
mogelijkheid tot 
sturen 

Kwantificeer-baar en 
mogelijkheid tot 
sturen 

Kwantificeer-baar en 
mogelijkheid tot 
sturen 

Mogelijkheid tot 
bewaking Nee Nee 

Globaal (volgens 
literatuur niet 
mogelijk 

Globaal (volgens 
literatuur niet 
mogelijk 

Nee Ja Ja Ja Ja 

Benodigde input Totale kosten 
bouwproject 

Totale kosten 
bouwproject 

Uitvoerings-planning 
& ervaring opsteller 

Uitvoerings-planning 
& ervaring opsteller 

Totale kosten 
bouwproject 

Complete 
documenten-lijst & 
normen documenten 

Complete 
activiteitenlijst & 
normen activiteiten 

Complete 
activiteitenlijst & 
normen activiteiten 

Complete 
activiteitenlijst & 
normen activiteiten 

Tijdsbesteding Zeer kort Zeer kort Kort/ gemiddeld Kort/ gemiddeld Zeer kort Lang Lang Lang Zeer lang 

Tabel 6: Vergelijkingsmatrix van de kostprijsbepaling 
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Op basis van de diverse onderzochte kostprijsbepalingmethodieken zoals die zijn onderzocht in de 
paragrafen 2.1 en 2.2 en op basis van de verschillen-analyse zoals deze in deze paragraaf is toegelicht, 
is het mogelijk om diverse conclusies te trekken met betrekking tot dit onderwerp. In paragraaf 2.5 is 
deze conclusie weergegeven. Uit deze conclusie kwam in ieder geval naar voren dat bij het bepalen 
van een kostprijsbegroting bij de stafkosten een activiteitenoverzicht van wezenlijk belang is. Dit is 
gebleken uit de methodes die beschreven zijn in de paragrafen 2.2.3, 2.2.4 en 2.2.5. Om die reden 
wordt middels deskresearch in volgende paragraaf achterhaald of binnen het gastbedrijf dergelijke 
informatie me betrekking tot activiteiten beschikbaar is.  

Activiteitenoverzicht 
Uit een eerste analyse van de verschillenanalyses is gebleken dat een activiteitenoverzicht van 
wezenlijk belang is. Om te achterhalen of een dergelijke activiteitenoverzicht beschikbaar is binnen 
het gastbedrijf is deskresearch binnen het gastbedrijf uitgevoerd naar zo’n activiteitenoverzicht. 
Gedurende dit research is gebleken dat er binnen het gastbedrijf diverse bronnen zijn waarin 
gedocumenteerd staat welke activiteiten gedurende het bouwproces verricht dienen te worden. 
Hiervoor is door het gastbedrijf een document opgesteld met de naam ‘taakverdeling project 
opstartschema’. Dit document is toegevoegd in bijlage III.c. Daarnaast biedt het interne BAM 
Management Systeem (BMS)1 inzichten in de uit te voeren activiteiten gedurende het bouwproces. Uit 
de literatuurstudie, die is uitgevoerd en toegelicht wordt in paragraaf 2.2, is gebleken dat de informatie 
die deze bronnen bezitten bruikbaar kunnen zijn voor het uitvoeren van de kostprijsbepaling. Gebleken 
is dat binnen het gastbedrijf deze methodes echter niet toegepast worden en om die reden wordt er 
geen gebruik gemaakt van de beschikbare kennis die dit document vrijgeeft. De kennis is echter wel 
bruikbaar in het kader van dit afstudeertraject. Om die reden wordt de kennis uit deze bronnen in 
paragraaf 2.4 gebruikt om een overzicht weer te geven van activiteiten die gedurende het bouwproces 
dienen te worden uitgevoerd door het stafpersoneel. Hierin wordt deze activiteitenlijst gebundeld met 
de activiteitenlijst vanuit de externe literatuur en met diverse informatie uit afgenomen interviews 
gedurende het afstudeertraject. De totale activiteitenlijst is weergegeven in Tabel 7 en Tabel 8. Voor 
de activiteitenlijst zijn de volgende bronnen gebruikt: 
 

N. van den Bosch – Bewaking van de werkvoorbereidersinzet2; 
BAM Management Systeem (interne bron van het gastbedrijf)3; 
Document ‘Taakverdeling Project Opstartschema’4; 
Interviews met projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders. 

 
  

1 (BMS, 2014) 
2 (Bosch, 2010) 
3 (BMS, 2014) 
4 (BMS, 2014) 

Kostprijsbepaling van de stafkosten 31 
 

                                                           



 BINNEN DE KOSTPRIJS VOOR HET STAFPERSONEEL 
REALISEREN VAN EEN BOUWPROJECT Universiteit Eindhoven 

 

 
Tabel 7: Activiteitenlijst deel 1 van 2 

Bron Tijdsbalken
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Projectgebonden taken
01.1 Overleg/ vergaderingen

- Bouwvergadering Bijwonen 4-wekelijks 2,25
- Coördinatievergadering Bijwonen 2-wekelijks 2,33
- Interne Projectteamvergadering Bijwonen 4-wekelijks 2,22
- Werkvergadering Bijwonen 2-wekelijks 2,30
- Overdrachtsvergadering/Kick-off bijeenkomst Bijwonen eenmalig 2,50
- Tussenevaluatie Bijwonen eenmalig 2,50
- Eindevaluatie Bijwonen eenmalig 2,50
- Uniforme Project Rapportage (UPR) Bespreken maandelijks -
- Notulen Opstellen per vergadering 2,80
- Intern/extern/telefonisch overleg Voeren dagelijks 1,80

01.2 Plannen/tekeningen
- Bouwplaatsinrichting + aansluitingen Opstellen - -
- CAR-Verzekering/ overige verzekeringen Melden - -
- CAR-Verzekering/ overige verzekeringen Afsluiten - -
- Periodieke stakeholdersanalyse (PSA) Opstellen - -
- Periodieke stakeholdersanalyse (PSA) Updaten - -
- Traject vergunningsaanvraag Begeleiden - -
- Projectplan Opstellen eenmalig 8,00
- Projectplan Updaten wekelijks 1,00
- Tekeningen [OG] Controleren per tekening 0,32
- plannen bewaken wekelijks 0,30
- Optimalisaties/ alternatieven Bedenken - -
- Optimalisaties/ alternatieven Uitwerken - -
- Optimalisaties/ alternatieven Doorvoeren - -
- Projectintroductieboekje Opstellen - -
- Project Communicatieplan Opstellen - -
- Project Communicatieplan Updaten - -
- Databoek Opstellen - -

01.3 Financiële zaken
- Termijnbetalingschema Bewaken wekelijks 0,20
- Contract (OG) Bewaken wekelijks 0,10
- Uniforme Project Rapportage (UPR) Voorbereiden - -
- Werkbegroting Coderen - -
- Werkbegroting Bewaken - -
- Werkbegroting Sturen - -
- Manurenbegroting Coderen - -
- Manurenbegroting Bewaken - -
- Manurenbegroting Sturen - -

01.4 Documentenbeheer
- Leverancierslijst Opstellen eenmalig
- Leverancierslijst Updaten per tekening 0,05
- Tekeningenlijst [OG]/[OA] Opstellen eenmalig
- Tekeningenlijst [OG]/[OA] Bijhouden per tekening 0,05
- Post/fax/e-mail Verwerken dagelijks 1,20
- Garantie- en revisiegegevens Verzamelen eenmalig 20,00
- Relevante projectgegevens Archiveren eenmalig 40,00
- Tekeningen [OG]/[OA] distribueren per tekeningenpa 0,33
- Nacalculatie-/evaluatie-/ervaringsgegevens Verzamelen wekelijks 0,40

01.5 Planningen
- Planning Bewaken wekelijks per pla 0,30
- Vergaderschema Opstellen eenmalig 0,20
- Voorbereidingsplanning Opstellen eenmalig 4,00
- Voorbereidingsplanning Updaten 4-wekelijks 1,00
- Urenverantwoording Invullen wekelijks 0,20
- Uitvoeringsplanning Opstellen - -
- Uitvoeringsplanning Updaten - -
- Tekeningen- & gegevensbehoefteschema Opstellen - -
- Tekeningen- & gegevensbehoefteschema Updaten - -
- Termijnbetalingschema Opstellen - -
- Termijnbetalingschema Updaten - -
- Inkoopschema Opstellen - -
- Inkoopschema Updaten - -
- Ruwbouwschema Opstellen eenmalig per geb 1,00
- Ruwbouwschema Updaten wekelijks 0,15
- Afbouwschema Opstellen eenmalig per geb 1,00
- Afbouwschema Updaten wekelijks 0,15
- Montageschema Opstellen - -
- Montageschema Updaten - -
- 3-maandenschema Opstellen - -
- 3-maandenschema Updaten - -

01.6 Overige
- Reizen
- Over bouwplaats Lopen
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Tabel 8: Activiteitenlijst deel 2 van 2 

Conclusie 
Het primaire doel van dit hoofdstuk was om te achterhalen welke onderdelen van het huidige 
procesverloop van de kostprijsbepaling van de stafkosten gewijzigd dienen te worden zodat in de 
toekomst de resultaten van de kostprijsbepaling accurater zijn en deze toegepast kunnen worden om 
aan budgetbewaking te doen (de budgetbewaking wordt besproken in hoofdstuk 4). Gebleken is dat 
daarbij een belangrijk onderdeel het in kaart brengen van de activiteiten, door het stafpersoneel 
dienen te worden uitgevoerd voor de begeleiding van het bouwproject. Middels diverse data-
verzamelingsmethodes is informatie verzameld met betrekking tot de huidige wijze van 
kostprijsbepaling bij het gastbedrijf en de verschillende methodes volgens diverse externe literatuur. 
De volgende methodes zijn behandeld die door het gastbedrijf worden toegepast: 
 

‘Kengetallen’-methode; 
‘Procenten’-methode; 

Methode ‘uitvoeringsplanning;’ 
Methode ‘Standaardplanning’. 

 
Deze methoden zijn op te delen in twee typen methoden. De eerste twee methoden: de kengetallen- 
en de procentenmethode sluiten aan bij de methode ‘percentage van de totale kosten’ zoals deze door 
de literatuur besproken is. De overige twee methodes zijn qua uitvoering niet te vergelijken met de 
methodes zoals deze besproken zijn in de literatuur. Geen van deze methodes halen het detailniveau 
van de in de literatuur besproken methodes. De methodes zoals het gastbedrijf ze hanteert zijn vooral 
gebaseerd op voorgaande resultaten. Deze methodes proberen echter wel rekening te houden met 
project-specifieke zaken.  
 
  

Bron Tijdsbalken
Onderdeelgebonden taken
02.1 Overleg/ vergaderingen

- Overleg met onderaannemers bijwonen per onderaannemer
- Inkoopoverleg bijwonen per overleg 1,30
- Notulen Opstellen per notulen 2,80
- Overig overleg bijwonen - -

02.2 Plannen/tekeningen
- Tekeningen [OA] Controleren per tekening 0,40
- Tekeningen [OA] Maken - -
- Werkplannen-/instructies Opstellen per plan 2,10
- plannen bewaken - -
- Keuringsplannen opstellen per plan 0,50
- Deur- en afwerkstaat Opstellen eenmalig 16,00
- Deur- en afwerkstaat Bijhouden per staat 0,30

02.3 Financiële zaken
- Meer- en minderwerk [OG]/[OA] Afhandelen - -
- Contract (OA) Bewaken - -

02.4 Technische voorbereiding
- Op basis van jaarcontract materiaal bestellen per onderdeel 4,00
- Materiaal Bestellen - -
- Materiaal afroepen - -
- Meer- en minderwerk [OG]/[OA] Organiseren - -

02.5 Planningen
- Voorbereidingsschema Opstellen per onderdeel 1,00
- Voorbereidingsschema Updaten wekelijks 0,15
- Ploegtaken- & personeelsschema Opstellen - -
- Ploegtaken- & personeelsschema Updaten - -
- Materieelschema Opstellen - -
- Materieelschema Updaten - -
- Afroepschema Opstellen - -
- Afroepschema Updaten - -
- 6-wekenschema Opstellen - -
- 6-wekenschema Updaten - -
- Detail-/deelplanning opstellen - -
- Detail-/deelplanning Updaten - -

02.6 Inkoopvoorbereiding
- Gegevens inkoopvoorbereiding Verzamelen per onderdeel 1,00
- Uittrekstaat opstellen Per onderdeel 5,00
- Offertes aanvragen - -
- Offertes op inhoud Spiegelen - -
- Inkoopcontracten [OA] Genereren - -
- Demarcatietekeningen Opstellen - -
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Daarnaast zijn in de externe literatuur de volgende methodes gevonden en besproken: 
 

Percentage van de totale kosten; 
Documententelling; 
Activiteitentelling; 

Methode van den Bosch; 
Kostprijsbepaling volgens Flapper. 

 
De 1e methode, ‘Percentage van de totale kosten’ is een methode om zeer gauw tot de 
kostprijsbepaling te komen. Zonder in te gaan op de projecteigenschappen wordt hiermee een 
bepaling van de kostprijs uitgevoerd. De overige methoden gaan dieper in op de verschillende 
eigenschappen van het bouwproject. De kostprijsbepaling volgens Flapper en de documententelling 
zijn bepalingsmethoden die vooral output gericht zijn. Vanuit de output wordt terug gerekend welke 
kosten hiermee gemoeid zijn. Bij de activiteitentelling en de methode ‘van den Bosch’ wordt juist 
uitgegaan van het proces dat doorlopen wordt om te komen tot de output. Deze laatste twee 
methoden zijn vooral procesgericht.  
 
Omdat gebleken is dat het gastbedrijf beschikt over een redelijke kennis met betrekking tot een 
activiteitenlijst, is het mogelijk om gebruik te maken van procesgerichte kostprijsbepalingsmethodes. 
De huidige methodes van het gastbedrijf maken geen gebruik van deze methode van kostprijsbepaling. 
Door gebruik te maken van de activiteitenlijst uit Tabel 7 en Tabel 8 is het mogelijk om gebruik te 
maken van de kennis met betrekking kostprijsbepaling zoals deze wordt gebruikt bij de procesgerichte 
methodes.  
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COMPETENTIES BINNEN HET PROJECTTEAM 

In dit hoofdstuk wordt het onderwerp ‘competenties binnen het projectteam’ besproken. Uit de 
probleemanalyse in hoofdstuk 1 is gebleken dat dit onderwerp een belangrijk probleem vormt met 
betrekking tot de efficiëntie van het projectteam. Het doel is om te achterhalen op welke wijze het 
verschil tussen de aanwezige competenties en de benodigde competenties in het projectteam zo klein 
mogelijk te krijgen. Om die reden zal dit onderwerp hier verder uitgediept worden.  
Vanuit de literatuurstudie die is bijgevoegd in bijlage IV.a, is gebleken dat het onderwerp competenties 
het beste onderzocht en aangepakt kan worden door het doorlopen van 3 fases1 2 3. De drie fases die 
doorlopen worden zijn de profilerings-, diagnose- en ontwikkelingsfase.  
 In de profileringsfase wordt achterhaalt welke competenties noodzakelijk zijn ten behoeve van 
het bouwproces. In de diagnosefase wordt vervolgens onderzocht wat de huidige stand van zaken is 
met betrekking tot het niveau van de competenties en in de ontwikkelingsfase wordt gekeken naar het 
verschil tussen de twee eerdere fases en wordt een aanzet gegeven tot het verkleinen van het verschil 
tussen deze fases.  
 Tot slot worden aan de hand van de uitkomst van deze drie fases conclusies getrokken ten 
behoeve van het vervolg van het afstudeertraject.  

Profileringsfase 
De eerste fase die doorlopen wordt is de profileringsfase. Zoals in de inleiding aangegeven wordt in 
deze fase in kaart gebracht wat het benodigde niveau is van de kwaliteiten van de verschillende 
projectteamleden4. Bij het participerend observeren5 is gebleken dat de samenstelling van het 
projectteam niet voldoet. Om te achterhalen wat het minimaal benodigde niveau van de kwaliteiten 
binnen het projectteam is, zijn er diverse interviews afgenomen met projectteamleden. Diverse 
projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders zijn betrokken bij de kennisvergaring. Daarnaast is 
er ook een interview afgenomen met de afdelingsleider van het gastbedrijf. Bij het participerend 
observeren werd enkel gesproken over de competenties van de teamleden. Bij het afnemen van de 
interviews werd echter ook gesproken over de ervaring en vaardigheden van de teamleden. Gebleken 
is dat deze onderdelen net zo belangrijk zijn als de competenties van de teamleden. Om deze reden 
worden de competenties, vaardigheden en ervaring van de teamleden onderzocht. Deze drie 
onderdelen zullen gedurende het onderzoek ‘elementen’ genoemd worden. 

De ‘elementen’ 
De eerste stap binnen de profileringsfase is het in kaart brengen van alle verschillende elementen. 
Voor het achterhalen van de competenties is gebruik gemaakt van het boek ‘Bouwen aan Mensen’ dat 
is uitgegeven door het gastbedrijf6. In dit boek worden alle binnen het gastbedrijf bekende en 
benodigde competenties geformuleerd. Omdat het gastbedrijf deze competenties en de formulering 
hiervan als vanzelfsprekend beschouwen worden deze competenties en de formulering in dit rapport 
als aanname aangehouden. Op de volgende pagina staan de competenties die door het gastbedrijf 
worden onderkend. 
 
  

1 (Hoekstra & van Sluijs, 2003) 
2 (Homer, 2001) 
3 (Roe, 2002) 
4 (Hoekstra & van Sluijs, 2003) 
5 (Janssen, 2014) 
6 (PiCompany, 2012) 
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Onderstaande competenties worden onderkend bij het gastbedrijf: 
 

Aanpassingsvermogen; 
Besluitvorming; 
Coachen; 
Contracterend vermogen 
Initiatief; 
Innovatie; 
Integriteit; 
Klantgerichtheid; 
Leidinggeven;

Mondelinge 
communicatie; 
Netwerken; 
Omgevingsbewustzijn; 
Ondernemen; 
Oordeelsvorming; 
Overtuigingskracht; 
Plannen en organiseren; 
Prestatiemotivatie; 

Probleemanalyse; 
Resultaatgerichtheid 
Samenwerken; 
Schriftelijke communicatie; 
Sensitiviteit; 
Stressbestendigheid; 
Visie; 
Voortgangsbewaking; 
Zelfontwikkeling. 

 
Een toelichting per competentie wordt gegeven in bijlage IV.b. 
 
Zoals aangegeven worden de vaardigheden en ervaringen van teamleden ook onderzocht. Het 
gastbedrijf heeft echter geen duidelijke literatuur over deze eigenschappen van de teamleden. Om te 
achterhalen welke vaardigheden en ervaringen belangrijk zijn binnen het projectteam is hierover 
gesproken gedurende de interviews. Vanuit de interviews is gebleken dat de volgende vaardigheden 
van belang zijn: 
 

Building Information Model; 
AutoCAD; 
3D-modelleren; 
Office pakketten; 
SAP; 

Asta Powerproject; 
Basware; 
IBIS-trad; 
DOCstream. 

 
Alle vaardigheden hebben betrekking op diverse softwarepakketten. De vaardigheden zijn om die 
reden dan ook gekoppeld aan het betreffende softwarepakket. Een toelichting per vaardigheid wordt 
gegeven in bijlage IV.b. Daarnaast is informatie verzameld met betrekking tot de ervaringen binnen 
het projectteam. De volgende ervaringen zijn van belang binnen het projectteam: 
 

Laagbouwprojecten;
Hoogbouwprojecten; 
Renovatieprojecten; 
Nieuwbouwprojecten; 
Restauratieprojecten; 
Kelderbouw; 
Ruwbouw; 
Gevels/daken; 

Afbouw; 
Uitvoeringstechnische kennis; 
Technische detailkennis; 
Organisatorische kennis; 
Installatietechnische kennis; 
Civieltechnische kennis; 
Logistieke kennis; 
Traditionele contractvorm 
(UAV); 

Geïntegreerde 
contractvormen (UAV gc); 
Contractmanagement; 
Kennis LEAN Bouwen; 
Inkoopanalyse; 
Auditor; 
Meer-/minderwerk; 
Projectplan. 

Minimaal niveau van de elementen 
Het boek ‘Bouwen aan Mensen’ van het gastbedrijf stelt dat de competenties in diverse niveaus zijn in 
te delen1. Afhankelijk van de kwaliteit van het teamlid kan het teamlid per competentie ingedeeld 
worden in één van de niveaus. De volgende niveaus worden genoemd: 
 
Niveau 0:  Ineffectief gedrag vertonen als de situatie of omgeving daartoe directe aanleiding  

geeft; 
Niveau 1:  Effectief gedrag vertonen als de situatie of omgeving daartoe directe aanleiding   

geeft; 

1 (PiCompany, 2012) 
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Niveau 2:  Zelfstandig en op eigen initiatief effectief gedrag vertonen; 
Niveau 3:  Anderen in je directe werkomgeving tot effectief gedrag stimuleren, ook door zelf  

het goede voorbeeld te geven; 
Niveau 4:  Anderen binnen de hele onderneming tot effectief gedrag inspireren, door  

randvoorwaarden te scheppen en zelf voorbeeldgedrag te laten zien. 
 
Gedurende het interview met de afdelingsleider is in overleg besloten dat deze indeling van het niveau 
ook van toepassing is op de vaardigheden van een teamlid. Voor het niveau van de ervaring is de 
volgende indeling gemaakt: 
 
Niveau 0:  Geen ervaring met betreffende situatie; 
Niveau 1:  Slechts enkele keer ervaren. Globaal inzicht in situatie; 
Niveau 2:  Situatie meerdere malen ervaren en kent de klappen van de zweep. 
 
Omdat het gastbedrijf aan competentiemanagement doet was de verwachting dat het gastbedrijf een 
minimaal benodigd niveau per functiegroep zou hebben opgesteld. Helaas heeft onderzoek niet geleid 
tot het gewenste resultaat: Het minimale benodigde niveau volgens het gastbedrijf is niet gevonden. 
Om toch een resultaat voor de profileringsfase te kunnen behalen is in samenspraak met de 
afdelingsleider van het gastbedrijf een indeling gemaakt van het minimale benodigde niveau per 
functiegroep. In bijlage IV.c is deze indeling voor de functiegroepen projectleider, werkvoorbereider 
en uitvoerder weergegeven.  
 
Bij het uitvoeren van de profileringsfase is bij de interviews een trend ontstaan. Veel van de personen 
die geïnterviewd zijn stellen dat een ervaren werknemer minder tijd nodig heeft om taken uit te voeren 
dan een minder ervaren werknemer. Om deze stelling te onderzoeken is er een onderzoek uitgevoerd 
die is uitgewerkt in bijlage IV.d. Bij dit onderzoek zijn alle door de projectleiders, werkvoorbereiders 
en uitvoerders geboekte uren geanalyseerd. Door vervolgens elke werknemer de titel ‘junior’, ‘medior’ 
of ‘senior’ te geven is een indeling gemaakt van de ervarenheid van de werknemers. De functiegroep 
projectleiding heeft momenteel geen junior-projectleiders. In onderstaande twee tabellen is het 
resultaat van het onderzoek weergegeven: 
 

 Junior Medior Senior 
Projectleider Geen gegevens € 993,- € 1.183,- 
Werkvoorbereider € 776,- € 792,- € 1.213,- 
Uitvoerder € 812,- € 849,- € 1.251,- 

Tabel 9: Resultaten uit onderzoek invloed ervaring op voorbereidingsuren. Waardes geven de gemiddelde omzet 
werknemer per voorbereidingsuur weer 

 
Categorie: Junior Medior Senior 
Projectleider Geen gegevens 100% 84% 
Werkvoorbereider 102% 100% 65% 
Uitvoerder 105% 100% 68% 

Tabel 10: Resultaten analyse invloed ervaring op inzet stafpersoneel. Waardes vormen de verhouding tussen junior/ 
medior en senior, waarbij medior als 100% beschouwd is. 

 
Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat een ‘senior’-projectleider 84% van de tijd van een 
‘medior’- projectleider nodig heeft om dezelfde taken uit te voeren. De ‘medior’projectleider zet 
gemiddeld € 993,-, terwijl een senior- projectleider € 1.183,- omzet. Een ‘junior’ werkvoorbereider 
heeft 102% van de tijd van een ‘medior’-werkvoorbereider nodig om dezelfde taken uit te voeren. Een 
‘senior’-werkvoorbereider heeft slechts 64% van de tijd die een ‘medior’-werkvoorbereider besteedt 
nodig om dezelfde taken uit te voeren. De ‘junior’ werkvoorbereider zet gemiddeld € 776,- om, de 
‘medior’werkvoorbereider zet gemiddeld € 792,- om en een ‘senior’- werkvoorbereider zet  
€ 1213,- om. Tot slot is gebleken dat een ‘junior’ uitvoerder 105% van de tijd van een ‘medior’-
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uitvoerder nodig heeft om dezelfde taken uit te voeren. Een ‘senior’-uitvoerder heeft slechts 65% van 
de tijd die een ‘medior’- uitvoerder besteedt nodig. De ‘junior’ uitvoerder zet gemiddeld € 812,- om, 
de ‘medior’uitvoerder zet gemiddeld € 849,- om en een ‘senior’-uitvoerder zet € 1.251,- om.  

Project-afhankelijke factoren 
Gedurende observaties die zijn uitgevoerd tijdens het participerend observeren 1 is gebleken dat het 
benodigde niveau van de elementen per project kan verschillen. Deze constatering leidt tot het feit 
dat er onbekende project-afhankelijke factoren zijn die invloed hebben op de hoogte van het 
benodigde niveau van de elementen. De onbekende project-afhankelijke factoren zijn in de 
afgenomen interviews behandeld. Dit heeft geleid tot de volgende lijst met project-afhankelijke 
factoren: 
 

Contractvorm; 
Type bouwproject; 
Omvangs-grootte bouwproject; 
Bouwplaats-eigenschappen; 
BIM-gebruik project; 
LEAN-gebruik project;

DOCstream-gebruik project; 
Meer-/minderwerk verwachting; 
Complexiteit van het project; 
Complexiteit installatietechniek; 
Bouwproject met tijdslimiet (boete); 
Type opdrachtgever. 

 
Bovenstaande project-afhankelijke factoren hebben invloed op het benodigde niveau van de 
elementen. De onderlinge relaties tussen deze factoren en de elementen zijn in bijlage IV.e in kaart 

weergegeven. Horizontaal staan de elementen en verticaal staan de bovenstaande factoren.  

Diagnosefase 
De tweede fase die doorlopen wordt is de diagnosefase. Het doel van deze fase is om te achterhalen 
wat het huidige niveau onder de werknemers is2. Om te kunnen bepalen wat het niveau van de 
verschillende werknemers is dient inzichtelijk te worden gemaakt wat het niveau is van de werknemers 
per element. De eerder genoemde lijsten vormen hierbij het uitgangspunt voor de eventueel 
beschikbare kennis bij de werknemers. Omdat in verband met de privacy geen inzicht gegeven kon 
worden in de persoonlijke jaarplannen van de personen is op basis van interviews kennis vergaard over 
het kennisniveau van de verschillende werknemers. De afdelingsleider, een aantal verschillende 
projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders zijn geïnterviewd. Deze competentiematrix is 
weergegeven in bijlage IV.f. 
 
Door literatuur3 wordt aangegeven dat de meest accurate diagnose van het huidige aanwezige niveau 
behaald kan worden door gebruik te maken van meerdere verschillende methodes voor het bepalen 
van het niveau. Het gastbedrijf biedt intern diverse methodes aan om het huidige niveau per 
werknemer te bepalen4.  
 
De volgende hulpmiddelen worden door het gastbedrijf aangeboden: 
 

Career Scan; 
Reflector BIG Five Personality; 
Insights Discovery; 
Career Values; 

Connector Ability; 
Competentiespiegel; 
Reflector 360; 
BAM Loopbaannavigator. 

1 (Janssen, 2014) 
2 (Hoekstra & van Sluijs, 2003) 
3 (Hoekstra & van Sluijs, 2003) 
4 (BMS, 2014) 
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Ontwikkelingsfase 

De derde fase die doorlopen wordt is de ontwikkelingsfase. Het doel van deze fase is om te achterhalen 
wat het verschil is tussen de aanwezige en benodigde competenties, vaardigheden en ervaringen1. 
Door de resultaten uit de profileringsfase te vergelijken met de resultaten vanuit de diagnosefase 
ontstaat een beeld van het verschil tussen de aanwezige en benodigde competenties, vaardigheden 
en ervaringen. Tot slot wordt gezocht naar methodieken om het geconstateerde verschil te verkleinen.  

Verschil gewenste/aanwezige niveau 
Om het verschil te kunnen bepalen tussen het gewenste niveau en het huidige aanwezige niveau 
dienen de resultaten uit de profileringsfase vergeleken te worden met de resultaten uit de 
diagnosefase. Op de komende twee pagina’s wordt een overzicht van het verschil weergegeven. In dit 
overzicht staan horizontaal de elementen en verticaal staan de verschillende personeelsleden. De 
ingevulde cijfers is het verschil tussen het gewenste en het aanwezige niveau. Bij een positief getal is 
het aanwezige niveau hoger dan het gewenste. Bij een negatief getal is het gewenste hoger dan het 
aanwezige. Staat er geen getal, dan is het gewenste gelijk aan het benodigde.  

Verschillenmatrix competenties 
Competenties Projectleiders Uitvoerders Werkvoorbereiders
Probleemanalyse

Oordeelsvorming -1 -1
Besluitvorming -1 -1 -1 -1

Innovatie -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Leidinggeven -1 -1 -1 1
Plannen en 
organiseren -1

Voortgangsbewaking -1 -1 -1 -1
Klantgerichtheid -2 -3 -1 -1
Contracterend 

vermogen -1 -1 -1 -1 -1
Integriteit -1

Prestatiemotivatie

Stressbestendigheid -1 -1 -1 1 1 -1
Sensitiviteit -1 -1
Netwerken -1

Aanpassingsvermoge
n

Zelfontwikkeling -1 -1 -1
Visie

Coachen -1
Omgevingsbewustzijn -1 -1

Ondernemen -1 -1
Initiatief -1

Resultaatgerichtheid

Overtuigingskracht -1
Samenwerken

Mondelinge
communicatie -1 -1 -1 -1 -1
Schriftelijke 

communicatie -1 -1

  

1 (Hoekstra & van Sluijs, 2003) 
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Verschillenmatrix vaardigheden en ervaring 

Vaardigheden Projectleiders Uitvoerders Werkvoorbereiders
Building Information 

Model 2 1 -1 -1 - 1 - - -1 -1 -1 -2 1

AutoCAD 2 2 2 2 2 -1 1 2 -1 - 2 - - -1 1 1 1 1

3D-modelleren 2 -1 -1 -1 - - - -1 -1 1

Office pakketten 1 1 1 1 1 1 1 -2 - 1 - - 1 1 1 1 1

SAP -1 -2 -1 - - - 1 1 1

Asta Powerproject 1 1 1 1 -1 1 -2 - - - -1 1 1

Basware -1 -3 -1 - - - 2 -1 1

IBIS-trad 2 2 2 2 2 1 2 - -1 - - -1 1

DOCstream -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 - - - -2 1 1 1 -1 -1

Ervaringen Projectleiders Uitvoerders Werkvoorbereiders

Laagbouwprojecten -1 -2 -1 - -1 - - -1 -1 -1

Hoogbouwprojecten 1 1 1 -1 -1 - - - -1 -1 -1

Renovatieprojecten -1 -1 - -1 - - 1 1

Nieuwbouwprojecten -1 -1 - -1 - - -1 -1 -1

Resturatieprojecten -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 - 1 - - 2 1 1 1

Kelderbouw -1 1 1 -1 -1 - - - 1 -1 -1 -1

Ruwbouw -1 -1 -1 -1 -1 1 - - - 1 1 1

Gevels/daken -1 -1 - -1 - - -1 -1 -1

Afbouw -1 -1 - -1 - - -1 -1
Uitvoeringstechnische 

kennis 1 1 1 1 1 1 - -1 - - -1 -1 -1
Technische 
detailkennis 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 -1 -1

Organisatorische 
kennis - - - 1 1 1 1

Installatietechnische 
kennis -1 1 1 -1 1 - - - 2 -1

Civieltechnische 
kennis 1 2 1 1 1 1 2 1 1 - - - 1 1

Logistieke 
kennis -1 -1 - -2 - - 1 -1 -1

Kennis UAV -1 1 - - - 1

Kennis UAV gc 1 -1 1 - -1 - - 1 1 1
Contract-

management 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1
Kennis LEAN 

Bouwen -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - - - -1

Inkoopanalyse 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 -1

Auditor -2 -2 -2 -1 -1 -2 - -1 - - 1

Meer-/minderwerk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1

Projectplan -1 -1 -1 1 - - - 1 -1

Methodieken tot het verkleinen van het verschil 
Het vergelijken van het benodigde niveau van de elementen met het aanwezige niveau van de 
elementen heeft gewezen op het feit dat een aantal van de aanwezige elementen niet van voldoende 
niveau zijn omdat het project een hoger niveau van deze elementen verlangt. Dit resultaat sluit aan op 
de eerdere constateringen die zijn gedaan gedurende het participerend observeren1. Het is dus van 
evident belang om het verschil tussen het benodigde en aanwezige niveau te verkleinen. Het 
verkleinen kan op diverse manieren behaald worden. Onderstaande lijst geeft een aantal van deze 
methodieken weer. Deze lijst is niet compleet. Het is slechts een sommatie van de meest logische 
methodieken om tot een verkleining van het verschil te komen. Daarnaast is het in theorie mogelijk 
om één of meerdere methodieken tegelijkertijd uit te voeren. Op de volgende pagina is de lijst 
weergegeven.  

1 (Janssen, 2014) 
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De lijst is als volgt: 
 

Aanpassen van toewijzingsmethode; 
Opleiden van personen1; 
Aanneembeleid aanpassen op personeelsbestand2; 

Aanpassen van toewijzingsmethode 
Gebleken uit de resultaten van de vergelijking tussen de benodigde en aanwezige niveaus van de 
elementen is dat in sommige gevallen personen lager scoorden dan eigenlijk nodig. Daartegenover 
staat dat diezelfde personen in sommige gevallen hoger scoorden op andere zaken. In theorie is het 
daarmee mogelijk om iemand met een laag niveau te complementeren met iemand met een hoog 
niveau voor datzelfde element. De bron van het toepassen van zo’n systeem zit hem in de 
toewijzingsmethode van de verschillende personen aan de verschillende projecten. Om een 
verbetering van de aanwezige niveaus te krijgen zal dus gekeken moeten worden naar het 
implementeren van de verschillende niveaus van de medewerkers bij de keuzecriteria op het moment 
dat een projectteam wordt samengesteld.  

Opleiden van personen 
Gebleken uit de resultaten van de vergelijking tussen de benodigde en aanwezige niveaus van de 
elementen is dat alle werknemers ‘zwakke’ plekken vertonen als het gaat om het niveau van de 
elementen. Alle drie de elementen zijn in de praktijk aan te leren. Dit betekent dat het niveau van deze 
elementen op den duur ook te verhogen is. Het zou dus mogelijk zijn om eens goed te kijken naar het 
opleidingsbeleid van de eigen werknemers.  

Aanneembeleid aanpassen op personeelsbestand 
Naast het opleiden van de huidige werknemers is het ook mogelijk om het huidige personeelsbestand 
te wijzigen. Door het aanneembeleid aan te passen kan het mogelijk zijn dat het benodigde niveau van 
de verschillende medewerkers stijgt.  

Conclusie 
In dit hoofdstuk is onderzoek gedaan naar de competenties, vaardigheden en ervaring bij het 
bouwbedrijf. Daarbij is in kaart gebracht wat het minimale niveau van de competenties, vaardigheden 
en ervaring dient te zijn. Daarnaast is in kaart gebracht welk niveau van de competenties, vaardigheden 
en ervaring momenteel beschikbaar is binnen het gastbedrijf. Vervolgens is met behulp van die 
gegenereerde kennis onderzocht wat het verschil is tussen het beschikbare en benodigde niveau.  
 
Bovenstaande proces is doorlopen in drie fases. In de profileringsfase is achterhaald welke 
competenties belangrijk zijn in het bouwproces. Daarbij is aan het licht gekomen dat naast 
competenties, ervaring en vaardigheden ook een belangrijke rol spelen in het bouwproces. Deze drie 
onderdelen zijn onderzocht en worden de ‘elementen’ genoemd. Voor al deze elementen is in kaart 
gebracht wat het minimale benodigde niveau is per project. In bijlage IV.c is dit overzicht weergegeven. 
Daarbij is gebleken dat niet alle projecten hetzelfde minimaal benodigde niveau vereist. Er zijn als het 
ware project-specifieke factoren die invloed uitoefenen op het benodigde minimale niveau van de 
elementen. Gedurende onderzoek zijn deze factoren aan het licht gekomen. Daarnaast zijn bij het 
onderzoek de relatie tussen deze factoren en de elementen in kaart gebracht. Deze relaties zijn in 
bijlage IV.e inzichtelijk gemaakt. Vervolgens is in de diagnosefase opgemerkt dat momenteel weinig 
tot geen gebruik wordt gemaakt van de beschikbare competentiekennis van de medewerkers. De 
kennis die beschikbaar is doordat performancemanagement wordt uitgevoerd wordt amper gebruikt. 
Er is geen overzicht beschikbaar om inzicht te verschaffen wat de huidige kennis is in het stafteam. 
Echter, om verder te kunnen met de volgende fase is het gewenst om een overzicht te creëren. Middels 

1 (MKBservicedesk) 
2 (123 management) 
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interviews is dit overzicht van het huidige niveau van de personeelsleden verkregen. Dit overzicht is in 
bijlage IV.c bijgevoegd. Om dit overzicht te verbeteren is het raadzaam om diverse tools te gebruiken. 
De volgende tools zijn daarbij bruikbaar en worden ook aangeboden binnen het gastbedrijf: 
 

Career Scan 
Reflector BIG Five Personality 
Insights Discovery 

Career Values 
Connector Ability 
Competentiespiegel 

Reflector 360 
BAM Loopbaannavigator 

 
Daarnaast is er een analyse gedaan naar de invloed van ervaring op de inzet van het stafpersoneel. 
Deze analyse heeft geleid tot de resultaten zoals deze zijn weergegeven in Tabel 11. 
 

Categorie: Junior Normaal Senior 
Projectleider Geen gegevens 100% 84% 
Werkvoorbereider 102% 100% 65% 
Uitvoerder 105% 100% 68% 

Tabel 11: Resultaten analyse invloed ervaring op inzet stafpersoneel  
 
Hieruit blijkt dat een junior meer tijd nodig heeft dan een normale werknemer. De senior is het minste 
tijd kwijt aan werkzaamheden. Dit feit kan gebruikt worden in de toekomst bij het bepalen van de 
benodigde inzet en de keuze voor een personeelslid. De derde en laatste fase die doorlopen is, was de 
ontwikkelingsfase. In deze fase is in kaart gebracht wat het verschil is tussen het benodigde niveau van 
de elementen en het aanwezige niveau van de elementen. De resultaten van deze vergelijking sluiten 
aan op de eerdere constateringen die gedurende het participerend observeren zijn gedaan: een groot 
aantal van de elementen is bij de diverse projectleden van onvoldoende niveau omdat de projecten 
een hoger niveau van deze elementen verlangt. Het is dus van evident belang om het verschil tussen 
het benodigde en aanwezige niveau op projecten te verkleinen. Gebleken is dat het verkleinen van het 
verschil op diverse manieren plaats kan vinden. De drie meest voor de hand liggende methodes zijn de 
volgende: 
 

Aanpassen van 
toewijzingsmethode; 

Opleiden van personen; Aanneembeleid aanpassen 
op personeelsbestand; 

 
Tot slot kan op basis van de getrokken conclusies per fase gesteld worden dat een aantal zaken 
gebruikt kunnen worden in het verdere vervolg van het onderzoek. In de ontwikkelingsfase werden 
drie methodieken aangedragen tot het verbeteren van de aanwezigheid van voldoende niveau van de 
elementen. Aangeraden wordt om de methode ‘aanpassen van de toewijzingsmethode’ verder toe te 
passen in het vervolg van het afstudeertraject. Deze methode is namelijk de enige methode die niet 
direct vanuit het bedrijfsbeleid wordt uitgevoerd. De persoon die verantwoordelijk is voor de 
toewijzing van personeelsleden is ‘vrijblijvend’ om personeelsleden toe te wijzen aan projecten. Om 
die reden is het aanpassen van deze methode dan ook mogelijk. Daarnaast is deze methode op korte 
termijn toe te passen binnen het gastbedrijf. Daarbij is het van wezenlijk belang om de gevonden 
project-specifieke factoren te vermengen in de methode om de toewijzingsmethode te verbeteren. Er 
dient echter wel opgemerkt te worden dat de andere twee oplossingsmethodes parallel kunnen lopen 
aan de aangeraden methode. Deze laatste actie dient echter opgestart te worden vanuit het 
gastbedrijf, en dan met name vanuit de beleidsbeslissers, zelf. Daarnaast wordt aanbevolen wordt om 
in ieder geval (beter) gebruik te gaan maken van de beschikbare kennis die voortkomt uit het 
performancemanagement wat deels wordt uitgevoerd binnen het gastbedrijf. Door gebruik te maken 
van deze kennis zullen de uitkomsten van de diagnosefase accurater kunnen zijn. Daarnaast wordt 
aanbevolen om de hulpmiddelen die beschikbaar zijn binnen het gastbedrijf ten behoeve van de 
diagnosefase toe te gaan passen onder de projectteamleden.  
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BUDGETBEWAKING VAN DE STAFKOSTEN 

In dit hoofdstuk wordt het onderwerp ‘budgetbewaking van de stafkosten’ besproken. Uit de 
probleemanalyse in hoofdstuk 1 is gebleken dat dit onderwerp een belangrijk probleem vormt in het 
huidige proces zoals dat bij het gastbedrijf verloopt. Het doel van het onderzoek dat in dit hoofdstuk 
wordt uitgevoerd is om te achterhalen welke onderdelen van het huidige procesverloop van de 
budgetbewaking van de stafkosten gewijzigd dienen te worden zodat in de toekomst de 
budgetbewaking van de stafkosten beter is. 
 
Om bovenstaande doel te kunnen bereiken is onderzoek gedaan naar de huidige 
budgetbewakingsmethode van het gastbedrijf. Hiervoor is het budgetbewakingsproces in kaart 
gebracht en uitgewerkt. Vervolgens is in kaart gebracht welke methodes toegepast zouden kunnen 
worden volgens diverse externe literatuur. Deze verschillende methodes (huidige toegepaste 
methodes en de methodes volgens externe literatuur) worden vervolgens geanalyseerd middels een 
verschillen-analyse. Tot slot wordt er een conclusie getrokken aan de hand van de informatie die 
gedurende het onderzoek is ontstaan.  

Budgetbewaking bij het gastbedrijf 
Om het budgetbewakingsproces zoals dat bij het gastbedrijf plaatsvindt in kaart te brengen zijn diverse 
interviews afgenomen met personen die werkzaam zijn bij het gastbedrijf. Zo is onder andere 
gesproken met een technisch ontwikkelaar, de afdelingsleider en diverse projectleiders, 
werkvoorbereiders, uitvoerders en administrators. Alle personen die geïnterviewd zijn hebben met 
hun functie binnen het gastbedrijf in meer of mindere mate te maken met de budgetbewaking van de 
stafkosten bij het gastbedrijf. Een grove weergave van het te doorlopen proces om tot de 
budgetbewaking van de stafkosten te komen is weergegeven in Figuur 11. in dit procesflow-schema is 
zichtbaar dat de budgetbewaking een aantal stappen doorloopt. Om een inzicht te krijgen van deze te 
doorlopen stappen wordt elke stap nu toegelicht.  

4.1.1

Projectteam 
bepalen

4.1.3

Urenverantwoor-
ding projectleden

4.1.5

Verwerken 
gegevens in UPR

4.1.6

Financieel overleg 
houden

4.1.2

Plannen 
opstellen/ 
wijzigen

4.1.4

Controle & 
registratie 
voortgang

Stafplan

Bijsturing

Maandelijks herhalen tot einde project

 
Figuur 11: Procesflow-schema van de bewaking van de stafpersoneelskosten bij het gastbedrijf 

 
De kennis die vrijkomt bij het uitvoeren van dit onderzoek wordt in paragraaf 4.3 gebruikt voor de 
input van de verschillen-analyse. In die paragraaf wordt deze kennis vergeleken met de kennis die 
vrijkomt gedurende het onderzoek dat in paragraaf 4.2 wordt toegelicht.  

Projectteam bepalen 
Voorafgaand bij de start van de voorbereiding van een project wordt het projectteam bepaald. Deels 
geschied deze bepaling op basis van de invulling van het tenderteam. In sommige gevallen is de 
toekomstig projectleider en eventueel werkvoorbereider/uitvoerder al werkzaam binnen het 
tenderteam. Om de kennis te behouden voor het project worden deze personen doorgeschoven naar 
het projectteam. Mochten er dan nog functies leeg zijn dan wordt op basis van een aantal onderdelen 
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beslist wie die functie voor het project gaat vervullen. Volgens het BMS wordt de samenstelling van 
het projectteam bepaald op basis van de volgende onderdelen: 
 

Beschikbaarheid; 
Opleidingsaspect/expertise/vaardigheid; 
Ervaring; 
Samenwerking; 

Budget/opdrachtgever; 
Projectomvang en moeilijkheidsgraad; 
Geografische ligging. 

 
In de praktijk blijkt het dat de hierboven aangegeven onderdelen niet allemaal even zwaar meewegen. 
Eén heel belangrijk aspect is de beschikbaarheid van de projectleden. Wanneer een project gegund is 
en het beoogde project lid zit op een project dat nog lang niet klaar is, dan zal de kans klein zijn dat dit 
project lid van het werk wordt gehaald. Daarnaast is de projectomvang een erg belangrijk punt bij 
toewijzing gebleken. De persoon die verantwoordelijk is voor de toewijzing heeft voor iedere 
werknemer een beeld tot welke projectgrootte de persoon geschikt is.  
 
Het onderdeel opleidingsaspect, expertise en vaardigheid en het onderdeel ervaring is een onderdeel 
die samen meespeelt met de projectomvang en de moeilijkheidsgraad. Afhankelijk van de 
moeilijkheidsgraad wordt namelijk bepaald of het project lid een ervaren kracht moet zijn of dat het 
juist een mooi beginproject is voor een junior-lid. Dit onderwerp is in hoofdstuk 3 besproken omdat 
dit de competenties van de projectleden behelst. Gebleken is echter dat er geen duidelijke informatie 
is of deze zaken daadwerkelijk meegenomen worden door de verantwoordelijke voor de toewijzing.  
 
De uiteindelijke beslissing tot de te gebruiken samenstelling van het team wordt gemaakt door de 
regioleiding. Deze leiding is eindverantwoordelijk voor de keuze van het projectteam. Daarnaast is de 
gedachte dat de leiding het meeste overzicht heeft over de kwaliteiten van de verschillende 
medewerkers en de beschikbaarheid van deze medewerkers.  

Plannen opstellen/wijzigen 
De tweede stap in het bewakingsproces bij het gastbedrijf is het opstellen van diverse plannen.  
 
Het gastbedrijf heeft bij een aantal recente bouwprojecten diverse typen plannen opgesteld waarmee 
de voortgangsbewaking van de werkvoorbereiding bewaakt wordt. De plannen hebben diverse 
benamingen. De definitie van die plannen staat niet altijd vast en deze worden dan ook nog wel eens 
door elkaar gehaald. De meest gebruikte termen en plannen zijn de volgende: 
 

Inkoopschema; 
Voorbereidingsschema; 
Tekeningenroulatieschema; 
Gegevensverstrekking schema. 

 
Met behulp van deze plannen is het mogelijk om de in paragraaf 4.1.4 besproken controle en 
registratie voortgang uit te voeren.  

Urenverantwoording projectleden 
De volgende stap binnen de bewaking is de urenverantwoording van alle projectleden. Elk project-lid 
dient voor zichzelf zijn uren bij te houden. Daarbij is het van belang dat hij/zij een juiste verdeling 
maakt van de uren op de verschillende projecten waar hij/zij op werkzaam is. Dit houdt in dat het voor 
een project-lid die slechts op één project werkzaam is relatief makkelijk is om de uren bij te houden. 
Voor een project-lid die zijn tijd verdeeld over meerdere projecten is de urenverantwoording wat 
lastiger.  
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De urenverantwoording dient regelmatig bijgehouden te worden. De eis vanuit de administratie is dat 
de uren per maand in ieder geval voor het begin van de nieuwe maand moeten worden ingevuld. Het 
invullen van de uren wordt ook wel het boeken van de uren genoemd. Het gastbedrijf maakt gebruik 
van een administratiemiddel genaamd SAP. In deze applicatie kan elke werknemer zijn uren per project 
boeken. In de praktijk blijkt het boeken van de uren niet altijd op tijd en op de juiste wijze te gebeuren. 
Dit blijkt uit onderstaande citaat van een e-mailbericht van een administrateur aan alle projectleden: 
 

“Even aandacht voor de codes 050 en 100/120. Het komt nog geregeld voor dat op 
code 050 studie/congres/cursus geen wbs code wordt meegegeven, graag wbs code 
meegeven waar op dat moment het meest op wordt gewerkt. Als jullie vakantie boeken 
op code 100/120 juist geen wbs code meegeven anders worden de kosten op het werk 
geboekt.” (BMS, 2014) 

 
In de processtap die in paragraaf 4.1.5 wordt besproken, wordt de informatie die gedurende deze 
processtap geregistreerd wordt verwerkt.  

Controle & registratie voortgang 
Naast het verantwoorden van de uren dient ook de voortgang bijgehouden te worden. Met behulp 
van de in processtap 4.1.2 opgestelde plannen is het voor de projectleider/werkvoorbereider mogelijk 
om een inschatting te kunnen maken van de huidige voortgang van de voorbereidingswerkzaamheden. 
Door te achterhalen welke werkzaamheden gereed zijn en welke nog uitgevoerd dienen te worden is 
het mogelijk om hier een inzicht in te krijgen. De uitkomst van deze voortgangsbepaling wordt samen 
met de uitkomst van de urenverantwoording verwerkt in de volgende processtap. 

Verwerken gegevens in UPR 

De volgende stap in het bewakingsproces is het verwerken van de geregistreerde gegevens in de 
Uniforme Project Rapportage (UPR). Het gastbedrijf maakt gebruik van een standaard methode om de 
financiële gegevens maandelijks te kunnen rapporteren. De UPR bevat over het algemeen minimaal 
de volgende onderdelen: 
 

Agenda en tekstueel toelichtingsblad; 
Financieel toelichtingsblad; 
Grafieken verloop werk; 
Financieel overzicht (samenvatting & 
gedetailleerd); 

Manuuroverzicht; 
Stafplan; 
Specificatie meer- en minderwerk; 
Specificatie Best Case/Worst Case. 

 
Voor de bewaking van de stafkosten wordt niet direct gebruik gemaakt van al deze onderdelen. Er zijn 
twee onderdelen die van belang zijn voor het bewaken van de stafkosten. Dit is het financiële overzicht 
van de stafkosten vanuit SAP en het stafplan. 
 
Om de bewaking van de stafkosten mogelijk te maken dient de verkregen informatie uit de voorgaande 
processtappen verwerkt te worden in de UPR. Dit verwerken kan worden uitgevoerd door de 
projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder of de projectadministrator. Wie hier voor 
verantwoordelijk is, is afhankelijk van de gemaakte afspraken en is dus projectgebonden. Over het 
algemeen kan gesteld worden dat de administrator verantwoordelijk gehouden wordt voor de 
juistheid van de cijfers. 

Financieel overleg houden 
De laatste stap in het bewakingsproces van de stafkosten is het uitvoeren van het financiële overleg. 
In het financiële overleg dient gebruik gemaakt te worden van een standaard agenda ‘bespreking 
projectrapportage’. Over het algemeen worden de stafkosten altijd besproken bij het financiële 
onderwerp. Daarbij wordt gekeken naar de stand van zaken zoals die te vinden is in de UPR. Op basis 
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van die kennis en op basis van de ervaring en de kennis van de projectleider/werkvoorbereider wordt 
bepaald of het noodzakelijk is om bij te sturen.  
 
Als besloten wordt om bij te sturen dan wordt in het financiële overleg gesproken over de te nemen 
maatregel. Er zijn binnen het bedrijf diverse bijsturingsmethoden. De gekozen methode is heel erg 
afhankelijk van het project en de wijze waarop de noodzaak tot het bijsturen is ontstaan.  
 
De invulling van die bijsturingsmethoden kunnen heel erg verschillend zijn. Grof gezien gebruikt het 
gastbedrijf twee methoden om aan bijsturing te doen. Of het proces wordt aangepast, of de 
beschikbare capaciteit wordt aangepast. Bij het aanpassen van het proces wordt bijvoorbeeld bedoeld 
het aanpassen van de volgorde van de werkzaamheden zodat bijvoorbeeld kritieke activiteiten op tijd 
af zijn. Door te spelen met de in de budgetbepaling gecreëerde marge is het mogelijk om deze 
planwijzigingen door te voeren. De andere mogelijkheid is om wijzigingen te maken in de capaciteit. 
Denk hierbij aan het inzetten van een extra werkvoorbereider. Op deze wijze wordt de productie 
verhoogd zodat de opgelopen vertraging van de voortgang van de werkzaamheden hersteld kan 
worden.  
 
De kennis die gedurende het onderzoek dat in deze paragraaf is uitgevoerd en is vrijgekomen is als 
input gebruikt voor de verschillen-analyse zoals deze in paragraaf 4.3 vanaf pagina 48 wordt toegelicht. 
In deze analyse wordt de kennis uit deze paragraaf vergeleken met de kennis die is vrijgekomen met 
het onderzoek dat in de komende paragraaf (paragraaf 4.2) is toegelicht.  

Budgetbewaking volgens externe literatuur 
Gedurende het analyseren van diverse literatuur met betrekking tot de budgetbewaking van de kosten 
zijn er een tweetal methodes gevonden. De volgende gevonden methodes zullen besproken worden: 
 

Methode ‘van den Bosch’1; Methode ‘Flapper’2. 
 
Bovenstaande methodes zijn gekozen omdat deze methodes ook zijn besproken bij het onderzoek naar 
de budgetbepaling dat is weergegeven in hoofdstuk 2.2. De overige budgetbepalingsmethodes die 
besproken worden in dat hoofdstuk worden hier niet meegenomen omdat deze methodes geen 
bewakingsmethode bevatten. De kennis die vrijkomt bij het uitvoeren van dit onderzoek naar de 
verschillende methodes wordt in paragraaf 4.3 gebruikt voor de input van de verschillen-analyse. In 
die paragraaf wordt deze kennis vergeleken met de kennis die vrijkomt gedurende het onderzoek dat 
in paragraaf 4.1 is toegelicht.  

Methode ‘van den Bosch’ 
De budgetbewakingsmethode van ‘van den Bosch’ baseert zich op de resultaten die zijn geboekt bij 
het budgetbepalen dat is besproken in hoofdstuk 2.2.4. Deze methode bestaat uit een drietal stappen, 
namelijk het ‘registeren van de informatie’, het ‘constateren van afwijkingen’ en het ‘bijsturen 
voorbereidingsproces’3.  
 
Bij het registeren van de informatie wordt zowel de uren als de voortgang van het proces bijgehouden. 
Dit houdt in dat de werkvoorbereiding aan urenverantwoording dient te doen en deze dient bij te 
houden welke activiteiten voltooid zijn en welke niet. Daarbij wordt een inschatting van de voortgang 
bepaald zodat deze vergeleken kan worden met de planning die tijdens de budgetbepaling (zie 
paragraaf 2.2.4) is opgesteld. Daarmee kan het constateren van afwijkingen worden uitgevoerd. Door 
het juist registeren van de informatie is het mogelijk om te constateren waar de afwijkingen zitten en 

1 (Bosch, 2010) 
2 (Flapper, 2005) 
3 (Bosch, 2010) 
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door wat deze afwijkingen veroorzaakt worden. Dit gegeven maakt het mogelijk om het 
werkvoorbereidingsproces bij te sturen1. Een daadwerkelijke wijze van het bijsturen wordt door dit 
hulpmiddel niet genoemd. Voor een volledige werking van dit hulpmiddel is in bijlage III.a een 
handleiding toegevoegd die is opgesteld door de ontwikkelaar van het hulpmiddel zelf. 

Methode ‘Flapper’ 
De budgetbewakingsmethode van ‘Flapper’ baseert zich op de resultaten die zijn geboekt bij het 
budgetbepalen dat is besproken in hoofdstuk 2.2.5. Het bewaken van het budget bestaat volgens deze 
methode uit een drietal stappen: registreren informatie, rapporteren afwijkingen en bijsturen proces.  
 
De eerste stap in het bewakingsproces is het registeren van de benodigde informatie. Dit houdt in dat 
gedurende het uitvoeringsproces bijgehouden dient te worden wat de tijdsbesteding is van de 
stafpersoneelsleden en waaraan zij deze tijd besteden. Eén van de meest gebruikte methoden is de 
tijdsverantwoording2.  
 
De tijdsverantwoording houdt in dat elke medewerker die actief is binnen de stafkosten zijn/haar tijd 
registreert en verantwoord. Doordat in de budgetbepaling bepaald is welke 
voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd 
dienen te worden, is het mogelijk om uren 
te schrijven op deze verschillende 
werkzaamheden. Daarnaast dient de 
voortgang van de werkzaamheden 
bijgehouden te worden. Door per tekening 
aan te geven wanneer de status van de 
verschillende peildata behaalt wordt, wordt 
duidelijk wat de status is van elke tekening. 
Wanneer zo’n bovengenoemde schema ook 
voor de inkoop van materiaal, materieel, 
arbeid, enzovoorts wordt uitgewerkt 
ontstaat er inzicht in de daadwerkelijke 
voortgang van alle 
voorbereidingswerkzaamheden3.  
 
Met behulp van de gegevens die gedurende het registeren van de informatie bekend zijn geworden is 
het mogelijk om te signaleren wat de afwijkingen zijn van de voortgang ten opzichte van de 
vooropgestelde plannen. Doordat per activiteit bekend is welk budget beschikbaar is voor elke 
activiteit en doordat bekend is hoeveel al gespendeerd is aan de activiteit kan bepaald worden wat het 
verwachte eindresultaat is voor de betreffende activiteit. Figuur 12 geeft dit grafisch weer. In het 
voorbeeld wordt als budget € 500,- gehanteerd. Daarnaast kan met behulp van de 
voortgangsregistratie van de in het voorbeeld gegeven uitvoeringstekeningen bepaald worden wat de 
voortgang van de stukken zijn. In het voorbeeld is de voortgang van de betreffende activiteit 50%. Dit 
houdt in dat geschat wordt dat de helft van de werkzaamheden van de bepaalde activiteit zijn 
uitgevoerd. Doordat de werknemer zijn werkzame uren heeft geregistreerd voor die bepaalde 
activiteit kan het werkelijk bestede geld voor die activiteit bepaald worden. In het voorbeeld was dit € 
350,-. Met deze gegevens en met behulp van extrapoleren kan vervolgens bepaald worden dat de 
totale kosten een geprognotiseerde overschrijding hebben van € 200,-. Dit komt doordat de 
overschrijding halverwege € 100,- was. Op het moment dat bekend is in hoeverre de daadwerkelijke 
voortgang en de kosten die daarmee gemoeid zijn afwijken van het vooropgestelde plan kan een juiste 
keuze gemaakt worden om bij te sturen. Wanneer er niet wordt bijgestuurd is de kans groot dat het 

1 (Bosch, 2010) 
2 (Groote, 2008) 
3 (Flapper, 2005) 

Figuur 12: Grafische weergave afwijkingen in budget & kosten
(Flapper, 2005) 
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kostenverloop loopt zoals aangegeven als de stippellijn. Het is in het voorbeeld dus noodzaak om in te 
grijpen zodat eventueel het eindbudget alsnog gehaald kan worden. Daarnaast dient inzichtelijk te 
worden gemaakt wat de oorzaak is van de afwijking ten opzichte van het plan. Dit maakt het bijsturen 
van de activiteit mogelijk. Als uit de voorgaande stap is gebleken dat er een negatieve afwijking is in 
het voorbereidingsproces dan dient men tijdig het proces bij te sturen. Er zijn diverse mogelijkheden 
om bij te sturen. De literatuur geeft drie mogelijkheden. De keuze van deze mogelijkheden is 
afhankelijk van een aantal zaken. Eén van de belangrijkste is de oorzaak van de afwijking, zoals deze 
achterhaald is in de vorige stap. Het bijsturen kan geschieden door het aanpassen van: 
 

Het plan; 1 2 Het proces; 3 4 De capaciteit. 5 6

 
Bij het aanpassen van het plan is de voornaamste oorzaak dat gedurende de uitvoering van het plan 
blijkt dat het vooropgestelde plan niet klopt. Denk hierbij aan fouten in de normering, lijst van 
werkzaamheden, enzovoorts. Door het corrigeren van het plan dient de voortgang weer volgens plan 
te gaan. De tweede mogelijkheid van het bijsturen is het aanpassen van het gebruikte proces. Denk 
hierbij aan het aanpassen van de volgorde van de werkzaamheden zodat bijvoorbeeld kritieke 
activiteiten op tijd af zijn. Door te spelen met de in de budgetbepaling gecreëerde marge is het mogelijk 
om deze planwijzigingen door te voeren. De derde en laatste mogelijkheid is het veranderen van de 
capaciteitsinzet. Denk hierbij aan het inzetten van een extra werkvoorbereider. Op deze wijze wordt 
de productie verhoogd zodat de opgelopen vertraging van de voortgang van de werkzaamheden 
hersteld kan worden. Deze drie methoden dienen ervoor zodat de gemaakte kosten de pijlen in Figuur 
12 volgen met als doel dat het eindbudget gehaald wordt. De kennis die gedurende het onderzoek dat 
in deze paragraaf is uitgevoerd is vrijgekomen is als input gebruikt voor de verschillen-analyse zoals 
deze in de volgende paragraaf (paragraaf 4.3) wordt toegelicht. In deze analyse wordt de kennis uit 
deze paragraaf vergeleken met de kennis die is vrijgekomen met het onderzoek dat in de voorgaande 
paragraaf (paragraaf 4.1, vanaf pagina 43) is toegelicht.  

Verschillen-analyse 
In de voorgaande twee paragrafen (paragraaf 4.1 en 4.2) is onderzoek gedaan naar diverse 
budgetbewakingsmethodieken voor de stafkosten. Daarbij is in paragraaf 4.1 gekeken naar de 
budgetbewakingsmethodiek zoals het gastbedrijf deze momenteel hanteert. In paragraaf 4.2 is 
vervolgens diverse literatuur geraadpleegd om te achterhalen welke andere methodieken toegepast 
zouden kunnen worden om tot de budgetbewaking te komen voor de stafkosten. Door het uitvoeren 
van een verschillen-analyse waarin de kennis over deze onderzochte methodes als input gebruikt 
wordt is het mogelijk om de verschillen tussen de verschillende methodieken te achterhalen. Vanuit 
de kennis die dan ontstaat, is het vervolgens mogelijk om te achterhalen welke elementen bruikbaar 
zouden kunnen zijn om toe te passen binnen het gastbedrijf om de huidige bewakingsmethodiek van 
het gastbedrijf te verbeteren. In Tabel 12 is de uitkomst van de verschillen-analyse weergegeven. In 
deze vergelijkingsmatrix zijn horizontaal alle methodieken weergegeven (zowel toegepast door het 
gastbedrijf als gevonden vanuit de externe literatuur) en verticaal zijn diverse vergelijkingsaspecten 
genoemd. De vergelijkingsaspecten die genoemd worden zijn belangrijke aspecten voor de 
budgetbewaking van de stafkosten. Deze aspecten werden door zowel het gastbedrijf als door diverse 
externe literatuur als belangrijk bestempeld. Om die reden zijn deze aspecten gebruikt voor de 
verschillenanalyse. Nu volgt de vergelijkingsmatrix zoals deze is weergegeven in Tabel 12.  

1 (bouwresearch, 1972) 
2 (Wijnen, Renes, & Storm, 2001) 
3 (Gevers & Zijlstra, 2000) 
4 (Wijnen, Renes, & Storm, 2001) 
5 (Schroef & Groeneveld, 1984) 
6 (Wijnen, Renes, & Storm, 2001) 

48 Budgetbewaking van de stafkosten 
 

                                                           



Universiteit Eindhoven BINNEN DE KOSTPRIJS VOOR HET STAFPERSONEEL 
REALISEREN VAN EEN BOUWPROJECT  

 
 Methodes volgens externe literatuur Methode gastbedrijf 

Vergelijkingsaspect Flapper Van den Bosch  

Voor Per afdeling Functie 
werkvoorbereiders Per functiegroep 

Tijdspanne Per activiteit/ per week Per activiteit/ per week Per maand 

Inzicht in 
voortgang 

Ja, per 
document/activiteit Ja, per activiteit Nee 

Detailniveau Heel hoog Hoog Zeer laag 

Wijzigingen 
gedurende proces 

Kwantificeerbaar en 
mogelijkheid tot sturen 

Kwantificeerbaar en 
mogelijkheid tot sturen Niet kwantificeerbaar 

Benodigde input 

Veel onderdelen die 
besproken zijn bij 
[bepalingsmethode 
Flapper] 

Voorbereidingsplanning 
[bepalingsmethode 
Bosch] 

Budget per 
functiegroep 

Tijdsbesteding Gemiddeld Zeer kort Geen/amper 

Inzicht in 
overschrijding 

Ja, na uitvoeren 
berekeningen direct 
zichtbaar 

Ja, na invullen 
urenadministratie 
direct zichtbaar 

Ja, na invullen 
urenadministratie 
zichtbaar 

Tabel 12: Vergelijkingsmatrix van de budgetbewaking 
 
Naast de aspecten die met elkaar vergeleken zijn in de vergelijkingsmatrix in Tabel 12 zijn is het 
volgende nog belangrijk om te vermelden: 
 

Daadwerkelijke bewaking van de stafkosten wordt niet gedaan; Het besproken 
budgetbewakingsproces zoals dat bij het gastbedrijf uitgevoerd wordt richt zich met name op het 
beheersen van de voortgang van het bouwproces. Naar de stafkosten wordt amper gekeken. 

 
Op basis van de diverse onderzochte budgetbewakingsmethodieken zoals die zijn onderzocht de 
paragrafen 4.1 en 4.2 en op basis van de verschillen-analyse zoals deze in deze paragraaf is toegelicht 
is het mogelijk om diverse conclusies te trekken met betrekking tot dit onderwerp. In de volgende 
paragraaf wordt deze conclusie weergegeven. 
  

Budgetbewaking van de stafkosten 49 
 



 BINNEN DE KOSTPRIJS VOOR HET STAFPERSONEEL 
REALISEREN VAN EEN BOUWPROJECT Universiteit Eindhoven 

 
Conclusie 

Het primaire doel van dit hoofdstuk was om te achterhalen welke onderdelen van het huidige 
procesverloop van de budgetbewaking van de stafkosten gewijzigd dienen te worden zodat in de 
toekomst de resultaten van de budgetbewaking van de stafkosten beter zijn.  
 
Middels diverse data-verzamelingsmethodes is informatie verzameld met betrekking tot de huidige 
wijze van budgetbewaking bij het gastbedrijf en de verschillende methodes volgens diverse externe 
literatuur. De methodes die uit externe literatuur zijn gehaald en die behandeld zijn, zijn de volgende: 
 

Methode ‘van den Bosch’ Methode volgens ‘Flapper’ 
 
Beide methoden borduren verder op de resultaten vanuit de budgetbepaling. De 
budgetbepalingsmethode ’percentage van de totale kosten’ heeft geen vervolgmethode om het 
budget te bewaken omdat deze bepalingsmethode geen inzicht geeft in de besteding van het budget. 
De bewakingsmethode volgens Flapper richt zich vooral op het bewaken van de voortgang van het 
proces doordat de bepalingsmethode hier ook op geënt was. De bewakingsmethode volgens van den 
Bosch richt zich vooral op het visueel maken van de voortgang. Door middel van diverse grafieken en 
diagrammen wordt inzichtelijk gemaakt wat de voortgang is. Bij beide methoden wordt de nadruk 
gelegd op het feit dat de verantwoording van de bestede uren erg belangrijk is. Middels dit hulpmiddel 
wordt immers de voortgang bepaald. Naast de theoretische methoden is ook onderzocht op welke 
wijze het gastbedrijf aan de bewaking van het budget doet. Daarbij is op te maken dat het gastbedrijf 
niet direct het stafbudget bewaakt. Men richt zich in eerste instantie op het voorbereidingsproces van 
het project. Door diverse oorzaken is een goede bewaking en sturing van de stafkosten niet mogelijk. 
Eén van de oorzaken is het feit dat de potentiële overschrijding niet op tijd zichtbaar is. Daarnaast is 
niet inzichtelijk te maken welke beslissingen ervoor zorgen dat het budget wordt overschreden.  
 
Tot slot zijn de verschillende methoden, zowel theoretisch als praktisch bij het gastbedrijf, in een 
matrix met elkaar vergeleken. In onderstaande opsomming worden de belangrijkste constateringen 
weergegeven: 
 

Het bewaken van het stafbudget gaat uit van een gedegen budgetbepaling; Gebleken uit 
literatuur is dat de bewaking van het budget enkel kan bij een gedegen plan voor het budget. Bij 
gebrek aan het plan is het niet mogelijk om een gedegen bewaking van het budget uit te voeren; 
Belangrijke stap in het bewakingsproces is de meetbaarheid van de eenheden; Dit is gebleken uit 
de literatuur en de praktijk. Daarbij is het van belang gebleken dat het juist registeren van de 
geboekte uren een belangrijke stap is.  
Uiteindelijke doel van het bewakingsproces is om inzichtelijk te maken wanneer overschrijdingen 
plaatsvinden zodat tijdig de juiste bijsturing gegeven kan worden; Gebleken is dat met de huidige 
methode eventuele overschrijdingen echt zichtbaar worden wanneer er niet meer goed gestuurd 
kan worden en het dus te laat is om te sturen; 
Diverse methoden bieden in 1 oogopslag een grafische weergave van het verloop van de kosten; 
Bij de methode van het gastbedrijf is deze weergave opgesplitst per functiegroep en alleen 
weergegeven in de vorm van cijfers. De methode ‘van den Bosch’ geeft een grafisch inzicht in het 
gehele proces (zowel verleden, heden als toekomstig) met behulp van diverse grafieken.  
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PLANWIJZIGINGEN NA AANBESTEDING 

In dit hoofdstuk wordt het onderwerp ‘planwijzigingen na aanbesteding’ besproken. Uit de 
probleemanalyse in hoofdstuk 1 is gebleken dat dit onderwerp een belangrijk probleem vormt in het 
huidige proces zoals dat bij het gastbedrijf verloopt. Gebleken is namelijk dat dit probleem ervoor zorgt 
dat het projectteam niet efficiënt te werk gaat en dat de begroting, die in de tenderfase wordt 
opgesteld, onjuist is. Het doel van het onderzoek dat in dit hoofdstuk wordt uitgevoerd is om te 
kwantificeren hoe groot de symptomen van dit probleem daadwerkelijk zijn zodat te achterhalen is in 
hoeverre de vooropgestelde begroting onjuist is. Daarnaast is het doel om te achterhalen welke 
consequenties het wijzigen van het uitvoeringsproces heeft als, het gaat om de benodigde uit te voeren 
voorbereidingsactiviteiten en wat hiervan de tijdsnormen zijn zodat achterhaald kan worden in 
hoeverre het projectteam minder efficiënt te werk gaat. Met deze kwantificering kan vervolgens een 
start gemaakt worden om de consequenties van toekomstige planwijzigingen, na aanbesteding beter 
in te schatten zodat er een meer gefundeerde onderbouwing gemaakt kan worden of de planwijziging 
wel of niet doorgevoerd dient te worden. 
 
Om bovenstaande doel te kunnen bereiken is onderzoek gedaan naar twee casestudyprojecten. Bij 
deze casestudyprojecten is onderzoek gedaan naar het procesverloop van de voorbereiding van de 
uitvoering van de kelderbak. Daarbij had het ene project een traditionele uitvoeringsmethode terwijl 
het andere project deze uitvoeringsmethode na aanbesteding heeft gewijzigd naar de methode 
‘afzinkkelder’. Aan de hand van deze twee casestudyprojecten is het vervolgens mogelijk om te 
onderzoeken hoeveel tijd beide methodes vergen voor de voorbereiding van de uitvoering. Door tot 
slot de directe kosten en de indirecte kosten van beide uitvoeringsmethodes met elkaar te vergelijken 
is het mogelijk om een uitspraak te doen over de efficiëntie van het stafpersoneel en over de onjuist 
opgestelde begroting. Als inleiding op dit hoofdstuk zal in de volgende paragraaf beide 
casestudyprojecten worden toegelicht om inzicht te verschaffen in beide projecten.  

Introductie casestudyprojecten 
Ter introductie van de casestudyprojecten, die bij het onderzoek naar dit onderwerp onderzocht zijn, 
worden beide projecten toegelicht. Eerst zal het project ‘Ferdinand Bolstraat’ geïntroduceerd worden. 
Vervolgens zal aandacht geschonken worden aan het project ‘Korteleidsedwarsstraat’. Daarna zal 
verantwoord worden waarom deze twee projecten geanalyseerd zijn.  

Ferdinand Bolstraat 

De eerste case die gekozen is, is het project ‘Ferdinand 
Bolstraat’. Het project bestaat uit een groot hoekpand in 
het centrum van Amsterdam1 nabij de Albert Cuypmarkt. 
Het bestaande pand ligt tussen twee panden in. Het pand 
zal compleet gesloopt worden en opnieuw worden 
opgebouwd. Daarbij zal het pand aansluiting vinden met 
de overige panden. Onder het nieuwe pand komt een 
kelder met daarbovenop 4 bouwlagen, waarvan de 
begane grond bestemd is voor winkels. De kelder van het 
pand wordt middels de traditionele methode opgebouwd: 
In het werk gestorte wanden die gestort worden in een 
kelderbak. De kelderbak heeft een BVO van 230 m2. Deze, 
in de tenderfase bedachte uitvoeringsmethode, is de 
uiteindelijke uitvoeringsmethode van de kelderbak  

 
Figuur 13: Visualisatie eindresultaat project 
Ferdinand Bolstraat (BMS, 2014) 

geweest. Het procesverloop van deze case zal in paragraaf 5.2 worden toegelicht.

1 (BMS, 2014) 
Planwijzigingen na aanbesteding 51 

 

                                                           



 BINNEN DE KOSTPRIJS VOOR HET STAFPERSONEEL 
REALISEREN VAN EEN BOUWPROJECT Universiteit Eindhoven 

 
Korteleidsedwarsstraat 

De andere case in dit hoofdstuk betreft het project 
‘Korteleidsedwarsstraat’. Gedurende het Participerend 
Observeren is geconstateerd dat dit project grote 
planwijziging ondergaan heeft. Om inzicht te kunnen 
krijgen in deze planwijziging wordt hier eerst het project 
toegelicht.  
 Deze case bestaat uit twee panden in het centrum van 
Amsterdam1. Bijzonder voor dit specifieke project is de 
omgeving. Het project bevindt zich in het centrum van 
Amsterdam, naast een bioscoop (zie Figuur 14) en  

Figuur 14: Situatiefoto voor uitvoering 
bouwproject 

 
Figuur 15: Foto’s voor(links) & na (zijde 

Korteleidsedwarsstraat) 

vlakbij het Leidseplein en de Stadsschouwburg. De 
bestaande panden zijn aan elkaar verbonden. Het ene 
pand ligt aan de Korte Leidsedwarsstraat en wordt 
volledig gesloopt. Het andere pand ligt aan de Kleine 
Gartmanplantsoen en wordt gestript. Het nieuwe pand 
aan de Korte Leidsedwarsstraat wordt opnieuw 
opgebouwd en voorzien van een kelder met 3 
bouwlagen bestemd voor de horeca. Verder bestaat het 
project uit een staalconstructie met staalplaatbeton-
vloeren. Het dak  

wordt uitgevoerd in HSB. Het oorspronkelijke plan was om een traditionele gestorte kelderbak met 
een BVO van 85 m2 te realiseren, echter is na de aanbesteding door diverse omstandigheden besloten 
om niet te kiezen voor deze bouwmethode. Een van de belangrijkste redenen was het feit dat men bij 
het omzetten van deze methode geld kon besparen verband met een goedkopere 
uitvoeringsmethode. De uiteindelijk uitgewerkte en uitgevoerde bouwmethode betreft het alternatief 
‘afzinkkelder’. Figuur 15 geeft de gevel van het uiteindelijke resultaat weer. Het procesverloop van 
deze case zal in paragraaf 5.3 worden toegelicht.  

Verantwoording keuze projecten 
De keuze voor het vergelijken van twee casestudy-projecten voor dit onderwerp planwijzigingen is 
gevallen op deze twee casestudy-objecten om diverse redenen. Allereerst omdat beide projecten een 
korte tijd geleden zijn uitgevoerd of nog in uitvoering zijn. Hierdoor zijn o.a. marktomstandigheden, 
bedrijfsomstandigheden, enzovoorts met elkaar te vergelijken. Daarnaast zijn veel project-specifieke 
eigenschappen in grote lijnen hetzelfde. Denk hierbij aan de volgende eigenschappen: 
 

Dezelfde opdrachtgever van het project; 
Bouwlocatie bevindt zich bij beide projecten midden in het centrum van Amsterdam; 
Er dient gesloopt te worden voordat er gebouwd kan worden; 
Pand wordt tussen twee panden ingebouwd; 
Er wordt een kelder gerealiseerd onder het nieuwe pand; 
Calculatiewerk door hetzelfde bureau uitgevoerd; 
Uitvoeringsmethode kelder in tenderfase van beide projecten hetzelfde. 

 
Van deze eigenschappen is de eigenschap dat de bedachte uitvoeringsmethode van de kelder 
bijzonder belangrijk omdat het onderzoek zich hier op richt. Daarnaast is het feit dat bij één project op 
dit onderdeel een planwijziging heeft plaatsgevonden ideaal. Dit maakt het namelijk mogelijk om de 
consequenties van het doorvoeren van de planwijziging in kaart te brengen. Daarnaast is door diverse 
personen gedurende de interviews gesteld dat de grootte van het project geen directe invloed heeft 
op de tijdsduur van de activiteiten die gedurende dit onderzoek worden behandeld. Per activiteit dient 

1 (BMS, 2014) 
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immers dezelfde handeling te worden uitgevoerd. Om die reden wordt dit dan ook als uitgangspunt 
aangehouden. In de volgende paragraaf zal het procesverloop van de methode ‘traditioneel’ worden 
besproken en toegelicht. Ditzelfde wordt voor de andere methode, methode ‘afzinkkelder’ gedaan in 
paragraaf 5.3 op pagina 55. 

Procesverloop methode ‘traditioneel’ 
In de inleiding van dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat er onderzoek gedaan wordt naar het 
procesverloop van de voorbereiding van de kelder van twee verschillende cases. Het procesverloop 
dat hier behandeld wordt is het procesverloop van het bouwproject ‘Ferdinand Bolstraat’. Bij dit 
bouwproject is de uitvoering van de kelder verlopen volgens de traditionele bouwmethode. Het 
procesverloop van de methode ‘afzinkkelder’ wordt behandeld in paragraaf 5.3. 
 
Bij de traditionele methode wordt de kelder in de bouwput gestort. Voor het maken van de bouwput 
worden damwanden toegepast. Wanneer de damwanden gereed zijn kunnen de funderingspalen 
geheid worden. Wanneer de funderingspalen geheid zijn kan het grondwerk uitgevoerd worden. 
Daarbij kan het noodzakelijk zijn om aan bronbemaling te doen. Vervolgens wordt, wanneer de 
bouwput gereed is, gestart met het realiseren van de keldervloer. Hierna wordt de wandwapening 
gevlochten, de bekisting voor de kelderwanden gesteld en de kelderwanden gestort. De kelder wordt 
dan dus volledig in de bouwput, op de juiste diepte gestort. Wanneer de kelderwanden van voldoende 
sterkte zijn wordt vervolgens het zand aangestort en de damwanden getrokken. In Figuur 16 wordt de 
traditionele gestorte methode stapsgewijs grafisch weergegeven1.  

   
Stap 1: damwanden 

 
Stap 2: funderingspalen Stap 3: verwijderen grond 

   
Stap 4: bekisting keldervloer 

 
Stap 5: storten keldervloer Stap 6: bekisting kelderwanden 

   
Stap 4: storten kelderwanden 

 
Stap 5: aanvullen grond Stap 6: verwijderen damwanden 

Figuur 16: Grafische weergave uitvoeringsmethode traditionele gestorte kelderbak 

1 (Hardeman) 
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De uitvoeringsmethode zoals deze in Figuur 16 is weergegeven leidt tot het procesverloop zoals dat in 
Figuur 17 is weergegeven.  
 

A

Inkoop

D

Opstellen werkplan 
en/ of V&G-

deelplan

C

Bereken- & 
tekenwerk

E

Realiseren 
damwanden

Voorbereidings- en 
uitvoeringsproces van de 

traditionele kelder

Akkoord voor uitvoering

UITVOERINGSFASEVOORBEREIDINGSFASE

H

Realiseren 
betonwerk

F

Realiseren 
funderingspalen

G

Grondwerk incl. 
bronbemaling 

uitvoeren

B

Contractbewaking

 
Figuur 17: SADT-diagram van het proces van de traditionele kelder 

 
Het onderzoek zal zich enkel richten op de activiteiten die uitgevoerd dienen te worden gedurende de 
voorbereidingsfase. Om die reden zijn alleen de activiteiten A tot en met D onderzocht. Voor een 
volledige toelichting met informatie per activiteit is bijlage V.a toegevoegd. Hierin staat per activiteit 
uitgelegd wat er gebeurd gedurende de activiteit. Nu wordt per activiteit aangegeven welke 
deelactiviteiten uitgevoerd worden gedurende de activiteit. 

A – Inkoop 
A1 - Inkooppakket bepalen; 
A2 - Selecteren & aanvragen offertes; 
A3 - Uitwerken aangevraagde offertes 
[externe partij]; 

A4 - Prijsspiegel en selectie 
onderaannemer; 
A5 - Contractonderhandelingen. 

B - Contractbewaking 
Geen deelactiviteit, slechts contractbewaking. 

C - Bereken- & tekenwerk 
C1 – Opstellen voorlopig B&T-werk; 
C2 – Voorlopig B&T-werk controleren; 
C3 – Aanpassen B&T-werk; 

C4 – Controleren B&T-werk; 
C5 – Aanpassen B&T-werk; 
C6 – Goedkeuring B&T-werk + naar uitvoering. 

D - Opstellen werkplan en/of V&G-deelplan 
D1 – Opstellen plannen; 
D2 – Voorlopige plannen controleren; 
D3 – Aanpassen plannen; 

D4 – Controleren plannen; 
D5 – Aanpassen plannen; 
D6 – Goedkeuring plannen + naar uitvoering. 

 
Nu bekend is welke activiteiten uitgevoerd worden kan dit gebruikt worden om de tijdstudie naar de 
verschillende activiteiten uit te voeren. De tijdstudie is in paragraaf 5.4 weergegeven. De volgende 
paragraaf geeft het procesverloop van de tweede onderzochte case waarbij de uitvoering van de 
kelder middels de methode ‘afzinkkelder’ is uitgevoerd.  
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Procesverloop methode ‘afzinkkelder’ 

In de inleiding van dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat er onderzoek gedaan wordt naar het 
procesverloop van de voorbereiding van de kelder van twee verschillende cases. Het procesverloop 
dat hier behandeld wordt is het procesverloop van het bouwproject ‘Korteleidsedwarsstraat’. Bij dit 
bouwproject is de uitvoering van de kelder verlopen volgens de methode ‘afzinkkelder’. Het 
procesverloop van de methode ‘traditioneel’ is behandeld in paragraaf 5.2. 
 
Bij een afzinkkelder wordt als eerste de funderingspalen gerealiseerd. Vervolgens wordt de ring van 
kelderwanden op het maaiveld gestort. Voor de stabiliteit van de kelderwanden wordt er een stalen 
frame aan de binnenzijde van de kelderwanden geplaatst. Deze dient ervoor om de wanden bij elkaar 
te houden. Als deze ring is uitgehard wordt de afzinkkelder van binnenuit ontgraven. Door het eigen 
gewicht van de kelderwanden zakt deze ring mee met het ontgraven. Als de wanden dan op de juiste 
diepte zijn wordt de keldervloer aan stekkenbakken tussen de kelderwanden ingestort. Tot slot wordt 
het frame verwijderd. In Figuur 18 is de methode ‘afzinkkelder’ stapsgewijs grafisch weergegeven1. 
 

 
  

Stap 1: funderingspalen 
 

Stap 2: plaatsen bekisting Stap 3: storten kelderwanden 

   
Stap 4: verwijderen bekisting

 
Stap 5: plaatsen stabiliteitsraam Stap 6: verwijderen grond 

  
Stap 4: storten keldervloer Stap 5: verwijderen stabiliteitsraam 

Figuur 18: Grafische weergave uitvoeringsmethode ‘afzinkkelder’ 
 

1 (Hardeman) 
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De uitvoeringsmethode 
zoals deze in Figuur 18 is 
weergegeven leidt tot het 
procesverloop zoals dat in 
Figuur 19 is weergegeven. 
Het onderzoek zal zich 
enkel richten op de 
activiteiten die uitgevoerd 
dienen te worden 
gedurende de 
voorbereidingsfase. Om 
die reden zijn alleen de 
activiteiten A tot en met D 
onderzocht. Voor een 
volledige toelichting met 
informatie per activiteit is 
bijlage V.b toegevoegd. 
Hierin staat per activiteit 

A

Inkoop

D

Opstellen werkplan 
en/ of V&G-

deelplan

C

Bereken- & 
tekenwerk

E

Realiseren 
funderingspalen

Voorbereidings- en 
uitvoeringsproces van 

afzinkkelder

Akkoord voor uitvoering

UITVOERINGSFASEVOORBEREIDINGSFASE

F

Realiseren 
afzinkkelder

B

Contractbewaking

 
Figuur 19: SADT-diagram van het proces van de afzinkkelder 

uitgelegd wat er gebeurd gedurende de activiteit. Nu wordt per activiteit aangegeven welke 
deelactiviteiten uitgevoerd worden gedurende de activiteit. 

A – Omzetten uitvoeringsmethode 
A1 – Inventariseren alternatieven; 
A2 – Consequenties in kaart brengen; 

A3 – Overtuigen opdrachtgever; 

B – Inkoop 
B1 - Inkooppakket bepalen; 
B2 - Selecteren & aanvragen offertes; 
B3 - Uitwerken aangevraagde offertes 
[externe partij]; 

B4 - Prijsspiegel en selectie 
onderaannemer; 
B5 - Contractonderhandelingen. 

C - Contractbewaking 
Geen deelactiviteit, slechts contractbewaking. 

D - Bereken- & tekenwerk 
D1 – Voorlopig B&T-werk controleren; 
D2 – Aanpassen B&T-werk; 
D3 – Controleren B&T-werk; 
D4 – Aanpassen B&T-werk; 

D5 – Controleren B&T-werk; 
D6 – Aanpassen B&T-werk; 
D7 – Goedkeuring B&T-werk + naar uitvoering. 

E - Opstellen werkplan en/of V&G-deelplan 
E1 – Opstellen plannen; 
E2 – Voorlopige plannen controleren; 
E3 – Aanpassen plannen; 

E4 – Controleren plannen; 
E5 – Aanpassen plannen; 
E6 – Goedkeuring plannen + naar uitvoering. 

 
Nu bekend is welke activiteiten uitgevoerd worden kan dit gebruikt worden om de tijdstudie naar de 
verschillende activiteiten uit te voeren. De tijdstudie is in de volgende paragraaf weergegeven. 
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Tijdstudie procesactiviteiten 

Om de tijdsduur van de in paragraaf 5.2 en 5.3 blootgelegde activiteiten te kunnen bepalen zijn de 
betrokken leden geïnterviewd. Zowel de projectleider als de werkvoorbereider en de uitvoerder is de 
lijst met activiteiten voorgelegd. Aan hen is gevraagd om een schatting te maken hoeveel tijd ze aan 
hun eigen activiteiten besteed hebben of denken te besteden1. Bij beide uitvoeringsmethodes is dit 
gedaan. Eerst volgt de uitkomst van de methode ‘traditioneel’. Daarna volgt de uitkomst van de 
methode ‘afzinkkelder’. 

Methode ‘traditioneel’ 
In Tabel 13 staat per activiteit weergegeven wat de benodigde inzet was per functiegroep. Hierin zijn 
de activiteiten weergegeven zoals deze in het procesverloop in paragraaf 5.2 vanaf pagina 53 staan. In 
die paragraaf staat per activiteit ook weergegeven hoeveel deel-activiteiten er zijn. Dit is namelijk te 
herleiden uit het feit voor hoeveel pakketten de activiteit uitgevoerd dient te worden. De schatting per  
activiteit is zoals 
eerder aangegeven 
gegeven door de 
betreffende 
projectleider, 
werkvoorbereider 
of uitvoerder van 
het onderzochte 
project, in dit geval 
de Ferdinand 
Bolstraat. Nu volgt 
Tabel 13 met alle 
onderzoeksresultat
en van de tijdstudie 
naar de 
traditionele 
methode. 
Samengevoegd tot 
activiteit per 
functiegroep is de 

 
Tabel 13: Overzicht stafinzet bij traditionele methode 

benodigde stafinzet het volgende: 
 

Activiteit: PL: 
(in uren) 

WVB: 
(in uren) 

UV: 
(in uren) 

Totaal: 
(in uren) 

7.3.1 - Inkoop 15 120 0 135 

7.3.2 - Contractbewaking 90 0 0 90 

7.3.3 - Bereken- en tekenwerk 0 112 16 128 

7.3.4 - Opstellen werkplan en/of 
 V&G-deelplan 0 112 76 188 

Totaal: 105 344 92 541 
Tabel 14: Overzicht stafinzet bij traditionele uitvoeringsmethode kelder 

 
  

1 Aangepaste methode zoals (le Granse, 2014) deze heeft toegepast 

Functie:

- Inkooppakket bepalen - x - = 0 uur 3 x 1 = 3 uur - x - = 0 uur

- Selecteren en aanvragen 
offertes

- x - = 0 uur 3 x 1 = 3 uur - x - = 0 uur

- Prijsspiegel en selectie 
onderaannemers

3 x 2 = 6 uur 3 x 22 = 66 uur - x - = 0 uur

- Contractonder-
handelingen

3 x 3 = 9 uur 3 x 16 = 48 uur - x - = 0 uur

- Contractbewak ing 3 x 30 = 90 uur - x - = 0 uur - x - = 0 uur

- Voorlopig B&T-werk  
controleren

- x - = 0 uur 4 x 14 = 56 uur - x - = 0 uur

- Controleren B&T-werk - x - = 0 uur 4 x 10 = 40 uur - x - = 0 uur

- Goedkeuring B&T-werk  
+ naar uitvoering

- x - = 0 uur 4 x 4 = 16 uur 4 x 4 = 16 uur

- Voorlopige plannen 
controleren

- x - = 0 uur 4 x 14 = 56 uur - x - = 0 uur

- Controleren plannen - x - = 0 uur 4 x 10 = 40 uur 4 x 15 = 60 uur

- Goedkeuring plannen + 
naar uitvoering

- x - = 0 uur 4 x 4 = 16 uur 4 x 4 = 16 uur

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

7.3.4 - Opstellen werkplan 
en/ of V&G-deelplan

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

7.3.3 - Bereken en 
tekenwerk

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

7.3.2 - Contractbewaking Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Projectleider Werkvoorbereider Uitvoerder

7.3.1 - Inkoop Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:
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Methode ‘afzinkkelder’ 

In Tabel 15 staat per activiteit weergegeven wat de benodigde inzet was per functiegroep. Hierin zijn 
de activiteiten weergegeven zoals deze in het procesverloop in paragraaf 5.3 vanaf pagina 55 staan. In 
die paragraaf staat per activiteit ook weergegeven hoeveel deel-activiteiten er zijn. Dit is namelijk te  
herleiden uit het feit 
voor hoeveel 
pakketten de 
activiteit uitgevoerd 
dient te worden. De 
schatting per 
activiteit is zoals 
eerder aangegeven 
gegeven door de 
betreffende 
projectleider, 
werkvoorbereider of 
uitvoerder van het 
onderzochte project, 
in dit geval de 
Korteleidse-
dwarsstraat. Nu 
volgt Tabel 15 met 
alle 
onderzoeksresultate
n van de tijdstudie 
naar de traditionele 
methode. 
Samengevoegd tot 
activiteit per  

 
Tabel 15: Overzicht stafinzet bij methode ‘afzinkkelder’ 

functiegroep is de benodigde stafinzet het volgende: 
 

Activiteit: PL: 
(in uren) 

WVB: 
(in uren) 

UV: 
(in uren) 

Totaal: 
(in uren) 

7.4.1 - Omzetten 
uitvoeringsmethode 120 120 0 240 

7.4.2 - Inkoop 10 80 0 90 

7.4.3 - Contractbewaking 60 0 0 60 

7.4.4 - Bereken- en tekenwerk 0 94 12 106 

7.4.5 - Opstellen werkplan en/of 
 V&G-deelplan 0 84 57 141 

Totaal: 190 378 69 637 
Tabel 16: Overzicht stafinzet bij traditionele uitvoeringsmethode kelder 

Vergelijking 

Aan de hand van beide proces-verlopen, zoals deze in paragraaf 5.2 en 5.3 zijn weergegeven, is in deze 
paragraaf een tijdstudie gedaan naar beide proces-verlopen. Om te achterhalen wat de consequenties 
zijn van de wijzigingen met betrekking tot de benodigde inzet zijn de uitkomsten van de tijdstudie van 
beide proces-verlopen naast elkaar gelegd. In Tabel 17 is deze vergelijking gemaakt. In de kolom 
‘methode traditioneel’ wordt de tijdsduur van alle activiteiten in die methode weergegeven. Dat zelfde 

Functie:

- Inventariseren 
alternatieven

1 x 32 = 32 uur 1 x 32 = 32 uur - x - = 0 uur

- Consequenties in kaart 
brengen

1 x 64 = 64 uur 1 x 64 = 64 uur - x - = 0 uur

- Overtuigen 
opdrachtgever

1 x 24 = 24 uur 1 x 24 = 24 uur - x - = 0 uur

- Inkooppakket bepalen - x - = 0 uur 2 x 1 = 2 uur - x - = 0 uur

- Selecteren en aanvragen 
offertes

- x - = 0 uur 2 x 1 = 2 uur - x - = 0 uur

- Prijsspiegel en selectie 
onderaannemers

2 x 2 = 4 uur 2 x 22 = 44 uur - x - = 0 uur

- Contractonder-
handelingen

2 x 3 = 6 uur 2 x 16 = 32 uur - x - = 0 uur

- Contractbewak ing 2 x 30 = 60 uur - x - = 0 uur - x - = 0 uur

- Voorlopig B&T-werk  
controleren

- x - = 0 uur 3 x 14 = 42 uur - x - = 0 uur

- Controleren B&T-werk  #1 - x - = 0 uur 3 x 10 = 30 uur - x - = 0 uur

- Controleren B&T-werk  #2 - x - = 0 uur 1 x 10 = 10 uur - x - = 0 uur

- Goedkeuring B&T-werk  
+ naar uitvoering

- x - = 0 uur 3 x 4 = 12 uur 3 x 4 = 12 uur

- Voorlopige plannen 
controleren

- x - = 0 uur 3 x 14 = 42 uur - x - = 0 uur

- Controleren plannen - x - = 0 uur 3 x 10 = 30 uur 3 x 15 = 45 uur

- Goedkeuring plannen + 
naar uitvoering

- x - = 0 uur 3 x 4 = 12 uur 3 x 4 = 12 uur

Totaal per 
activiteit:

Totaal per 
activiteit:

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

7.4.5 - Opstellen werkplan 
en/ of V&G-deelplan

7.4.4 - Bereken en 
tekenwerk

7.4.3 - Contractbewaking

7.4.2 - Inkoop

7.4.1 - Omzetten 
uitvoeringsmethode

Aantal deel-
activiteiten

Totaal per 
activiteit:

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Aantal deel-
activiteiten

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Schatting 
per activiteit

Projectleider Werkvoorbereider

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Uitvoerder

Aantal deel-
activiteiten

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Schatting 
per activiteit

Schatting 
per activiteit

Totaal per 
activiteit:

Aantal deel-
activiteiten
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geldt voor de kolom ‘methode afzinkkelder’. In de kolom ‘verschil’ wordt het verschil in tijdsduur per 
activiteit weergegeven. Hierin is gekeken vanuit het perspectief van de methode afzinkkelder. Dit 
betekent dat wanneer de waarde positief is, dat de methode afzinkkelder meer inzet benodigd is voor 
die activiteit. In het geval van een negatief getal is dezelfde activiteit in een korter tijdsbestek 
uitgevoerd.  
 

Activiteit: 

Methode  
‘traditioneel’ 

Methode  
‘afzinkkelder’ Verschil 

PL: 
(in uren) 

WVB: 
(in uren) 

UV: 
(in uren) 

PL: 
(in uren) 

WVB: 
(in uren) 

UV: 
(in uren) 

PL: 
(in uren) 

WVB: 
(in 

uren) 

UV: 
(in uren) 

Omzetten 
uitvoeringsmethode Niet van toepassing 120 120 0 120 120 0 

Inkoop 15 120 0 10 80 0 -5 -40 0 

Contractbewaking 90 0 0 60 0 0 -30 0 0 

Bereken- en tekenwerk 0 112 16 0 94 12 0 -18 -4 

Opstellen werkplan en/ 
of V&G-deelplan 0 112 76 0 84 57 0 -28 -19 

Subtotaal: 105 344 92 190 378 69 85 34 -23 

Eindtotaal: 541 637 96 
Tabel 17: Verschillen-matrix consequenties planwijziging uitvoeringsonderdeel kelderbak 

 
Bovenstaande vergelijking van de benodigde uren voor de voorbereiding van beide 
uitvoeringsmethode wordt gebruikt in de kostenstudie in de volgende paragraaf.  

Kostenstudie 
Met behulp van de onderzoeksresultaten uit de voorgaande paragraaf kunnen de kosten bepaald 
worden die gepaard gaan aan het voorbereiden van de uitvoeringswerkzaamheden. Deze kosten 
worden ook wel de indirecte bouwkosten genoemd. Omdat in paragraaf 5.2 en 5.3 onder andere 
onderzocht is welke pakketten ingekocht dienden te worden voor het uitvoeren van de kelder, is het 
ook mogelijk om de directe kosten voor beide bouwmethoden te gebruiken. Vervolgens worden de 
directe en indirecte kosten bij elkaar opgeteld en op deze wijze kan bepaald worden of de keuze voor 
het wijzigen van de uitvoeringsmethode een positieve bijdrage heeft geleverd als het gaat om de 
kosten.  

Indirecte bouwkosten 

De urengegevens die gedurende de tijdstudie in paragraaf 5.4 zijn gevonden kunnen gebruikt worden 
om te bepalen hoeveel kosten er gemaakt worden aan de voorbereiding van het bouwproject. Binnen 
het gastbedrijf worden standaard tarieven gehanteerd met betrekking tot de kosten voor de 
verschillende functiegroepen. De projectleider kost € 70,- de werkvoorbereider kost € 45,- en de 
uitvoerder kost € 55,-1. Wanneer deze tarieven vermenigvuldigd worden met de benodigde uren dan 
kan Tabel 18 worden opgesteld.  
  

1 (BMS, 2014) 
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Methode  
‘traditioneel’ 

Methode  
‘afzinkkelder’ Verschil 

PL WVB UV PL WVB UV PL WVB UV 

Subtotaal: € 7.350 € 15.480 € 5.060 € 13.300 € 17.010 € 3.795 € 5.950 € 1.530 € -1.265 

Eindtotaal: € 27.890,- € 34.105,- € 6.215,- 
Tabel 18: Indirecte kosten van de beide onderzochte uitvoeringsmethoden 

 
Uit Tabel 18 blijkt dat het omzetten van de uitvoeringsmethode uiteindelijk € 6.215,- kost. Het grootste 
verschil zit hem in het feit dat de projectleider meer werk moet verzetten. Dit komt doordat hij samen 
met de werkvoorbereider het complete plan om moet gooien. Dit zorgt ervoor dat beide 
functiegroepen samen € 7.480,- extra werk kosten. De uitvoerder bespaart echter € 1.265,-. In totaal 
vereist het omzetten van de uitvoeringsmethode 22% extra budget als het gaat om de stafkosten van 
de voorbereiding van de kelderbak. Daarbij zijn de stafkosten tussen de twee projecten 1 op 1 vergelijk 
in verband met de eerder gestelde feiten in de verantwoording van de keuzes van de 
casestudyprojecten in paragraaf 5.1.3 op pagina 52. Deze indirecte kosten worden in paragraaf 5.5.3 
vergeleken met de directe bouwkosten. 

Directe bouwkosten 
Aan de hand van de gegevens die zijn onderzocht in paragraaf 5.2 en 5.3 kunnen de directe kosten 
bepaald worden. Omdat nu bekend is welke pakketten uitgevoerd dienen te worden is het mogelijk 
om te achterhalen hoeveel de traditionele wijze gekost zou hebben als deze uitgevoerd zou worden. 
Daarbij zijn de gegevens van het project ‘Korteleidsedwarsstraat’ gebruikt omdat bij dit project de 
directe kosten van zowel de traditionele methode als de methode ’afzinkkelder’ zijn bepaald.  
Tabel 19 geeft een samenvatting weer van alle kosten die gemaakt zijn. Deze gegevens zijn gehaald uit 
de financiële administratie van het project.  
 

Inkooppakket: Methode 'traditioneel' Methode 
'afzinkkelder' Verschil 

Damwanden inclusief 
funderingspalen € 132.095 Niet van toepassing - 

Grondwerk inclusief 
bronbemaling € 44.182 Niet van toepassing - 

Betonwerk € 52.545 Niet van toepassing - 

Funderingspalen Niet van toepassing € 41.505 -

Afzinkkelder Niet van toepassing € 183.495 - 

Totaal: € 228.822 € 225.000 € - 3.822 
Tabel 19: Directe kosten van de beide onderzochte uitvoeringsmethoden 

 
Uit Tabel 19 blijkt dat de directe kosten van de methode ‘afzinkkelder’ € 3.822,- minder zijn dan de 
directe kosten van de methode ‘traditioneel’. Dit is 1,7% ten opzichte van de oorspronkelijke directe 
kosten. Deze directe kosten worden in de volgende paragraaf vergeleken met de indirecte 
bouwkosten. 
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Totale kosten 

Aan de hand van de gegevens die in paragraaf 5.5.1 en 5.5.2 zijn bepaald is het mogelijk om de totale 
kosten van beide methodes te bekijken. De gegevens uit deze paragrafen is in Tabel 20 samengevoegd 
om beide methodes te kunnen vergelijken. 
 

 Methode 'traditioneel' Methode 
'afzinkkelder' Verschil 

Indirecte bouwkosten € 27.890 € 34.105 € 6.215 

Directe bouwkosten € 228.822 € 225.000 € - 3.822 

Totale kosten: € 256.712 € 259.105 € 2.393 
Tabel 20: Totale kosten van de beide onderzochte uitvoeringsmethoden 

 
Uit deze tabel valt op te maken dat de oorspronkelijke gedachte om geld te besparen bij zowel de 
directe als de indirecte kosten door de uitvoeringsmethode te wijzigen geen juiste gedachte was. De 
methode ‘traditioneel’ kostte in totaal € 256.712,- terwijl de methode ‘afzinkkelder’ in totaal  
€ 259.105,- kostte. De uiteindelijk gekozen uitvoeringsmethode heeft daarom € 2.393,- extra gekost. 
Dit is een verhoging van bijna 1% op de totale kosten voor het uitvoeringsonderdeel. Aan de hand van 
deze vergelijking wordt in de volgende paragraaf een conclusie getrokken met betrekking tot dit 
hoofdstuk.  

Conclusie 
Het primaire doel van dit hoofdstuk was om de gevonden symptomen, vanuit de probleemanalyse in 
hoofdstuk 1 op pagina 1 die worden veroorzaakt door het onderwerp van dit hoofdstuk, te 
kwantificeren zodat daarmee in het vervolg een betere onderbouwing van het wel of niet doorvoeren 
van de planwijzingen gegeven kan worden. De symptomen die daarbij gekwantificeerd dienen te 
worden is de efficiëntie van het stafpersoneel en de onjuist opgestelde begroting. Deze kwantificatie 
wordt gemaakt voor de onderzochte onderdelen, namelijk de wijziging in het uitvoeringsproces van 
de kelderbak van de methode ´traditioneel´ naar de methode ´afzinkkelder´. Daarnaast zijn diverse 
tijdsnormen gekoppeld aan de verschillende gevonden activiteiten.  
 
Om bovenstaande doelen te bereiken is het procesverloop, van de voorbereiding van de uitvoering 
van de kelderbak van en tweetal casestudyprojecten, geanalyseerd. Daarbij had het ene project een 
traditionele uitvoeringsmethode terwijl het andere project deze uitvoeringsmethode na aanbesteding 
heeft gewijzigd naar de methode ‘afzinkkelder’.  

Onjuiste begroting & efficiëntie stafpersoneel 
Het eerste doel was om te achterhalen hoe groot het symptoom ´onjuiste begroting´ was door het feit 
dat er wijzigingen doorgevoerd worden na het winnen van de aanbesteding. Door zowel de directe als 
de indirecte kosten van beide uitvoeringsmethodes van elkaar te vergelijken is het mogelijk om 
hierover een zinnige uitspraak te doen. In de originele begroting is gerekend met de methode 
‘traditioneel’. Om die reden zijn de cijfers van deze methode de gegevens voor de begroting. De 
uiteindelijke cijfers en het procentuele verschil tussen de begroting en de daadwerkelijke kosten van 
de uitvoering zijn samengevat in Tabel 21.   
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Methode 

'traditioneel' 
[begroting] 

Methode 
'afzinkkelder' Verschil %-verschil 

Indirecte 
bouwkosten € 27.890 € 34.105 € 6.215 22,3 % 

Directe 
bouwkosten € 228.822 € 225.000 € - 3.822 -1,7 % 

Totale kosten: € 256.712 € 259.105 € 2.393 0,9 % 
Tabel 21: Totale kosten van de beide onderzochte uitvoeringsmethoden 

 
Als er gekeken wordt naar de resultaten met betrekking tot de directe kosten in Tabel 21 dan kan 
gesteld worden dat het omzetten van de uitvoeringsmethode bijna 2% minder directe kosten met zich 
mee hebben gebracht. Hierdoor is de vooropgestelde begroting bijna 2% onjuist. In totaal gaat het 
hierbij om een verschil van € 3.822,-.  
 
Als gekeken wordt naar de resultaten met betrekking tot de indirecte kosten in Tabel 21 dan kan 
gesteld worden dat het omzetten van de uitvoeringsmethode meer dan 22% extra indirecte kosten 
met zich mee hebben gebracht. Dit gaat om € 6.215,-. Hiermee is de begroting die is opgesteld dan 
ook onjuist met meer dan 22%. Dit kan echter niet direct zo gesteld worden omdat in de begroting de 
indirecte niet specifiek zijn toegespitst op de kelderbak maar op het gehele project. Wel kan gesteld 
worden dat dit grote procentuele verschil gedeeltelijk in lijn is met de constatering die is gedaan bij de 
probleemanalyse van hoofdstuk 2. Daar is namelijk geconstateerd dat de stafkosten één derde worden 
overschreden ten opzichte van het budget. Het verschil van zo’n 10% zou kunnen komen doordat de 
stafkosten in de begroting niet specifiek zijn toegespitst op de kelderbak. Het verschil van 22% is echter 
wel een directe kwantificering van de efficiëntie van het stafpersoneel. Dit omdat het stafpersoneel 
22 % efficiënter was geweest als men wel gekozen had voor de traditionele uitvoeringsmethode.  
 
In totaal is de begroting met bijna 1% verschillend ten opzichte van wat de uiteindelijke kosten zijn 
geweest. Al met al gaat het om een verschil van € 2.393,-.  

Diverse activiteitsnormen 
Tot slot kan aan de hand van de uitgevoerde tijdstudie diverse activiteitsnormen worden opgesteld die 
toegevoegd kunnen worden aan de activiteitenlijst zoals deze in hoofdstuk 2.4 op  
pagina 31 wordt vermeld. Met deze gegevens moet het in de toekomst mogelijk worden om de 
consequenties van een planwijziging beter in te schatten zodat er een meer gefundeerde argumentatie 
kan komen voor het wel of niet doorvoeren van een planwijziging. De normen zijn bepaald voor zowel 
de traditionele methode en de methode afzinkkelder (zoals deze zijn toegelicht in paragraaf 5.2 en 
5.3). In Tabel 22 zijn deze normen weergegeven.  
 

Activiteit: 

Methode  
‘traditioneel’ 

Methode  
‘afzinkkelder’ 

 

PL: WVB: UV: PL: WVB: UV:  

Werkvoorbereiding 
voorbereidingsfase 105 344 92 190 378 69 

Manuur per 
kelderbak t/m 

230 m2 
Tabel 22: Calculatietijdnorm voor uitvoering kelderbak 

 
Tot slot dient opgemerkt te worden dat de resultaten uit dit onderzoek zijn vergaard middels een kleine 
steekproef bij één project. De betrouwbaarheid van dit onderzoek wordt groter naarmate meer 
steekproeven bij meerdere projecten wordt uitgevoerd.  
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COÖRDINATIEVERPLICHTING MET ONDERAANNEMER(S) 

In dit hoofdstuk wordt het onderwerp ‘coördinatieverplichting met onderaannemer(s)’ besproken. Uit 
de probleemanalyse in hoofdstuk 1 is gebleken dat dit onderwerp een belangrijk probleem vormt in 
het huidige proces zoals dat bij het gastbedrijf verloopt. Gebleken is namelijk dat dit probleem ervoor 
zorgt dat het projectteam niet efficiënt te werk gaat. Het doel van het onderzoek dat in dit hoofdstuk 
wordt uitgevoerd is om te kwantificeren hoe groot de daadwerkelijke coördinatieverplichting met de 
onderaannemer is zodat vooraf beter ingeschat kan worden hoe groot de benodigde inzet van het 
stafpersoneel is. Wanneer die inschatting beter is, dan is het mogelijk om tijdens de loop van het 
project te kunnen constateren dat het projectteam niet efficiënt werkt en is het mogelijk om deze 
inefficiëntie te kwantificeren omdat er een inschatting is van de tijd die er normaal gesproken voor 
nodig is. Met die kennis is het vervolgens mogelijk om te sturen zodat de inefficiëntie niet meer 
optreedt.  
 
Om bovenstaande doel te kunnen bereiken is onderzoek gedaan naar een casestudyproject. Bij dit 
casestudyproject is onderzoek gedaan naar het procesverloop van het uitbestedingspakket 
betonwerk. Aan de hand van dit procesverloop is het vervolgens mogelijk om te onderzoeken hoeveel 
tijd deze coördinatieverplichting met de onderaannemer voor deze case is. Deze tijd wordt middels 
een tijdstudie achterhaald. In de volgende paragraaf wordt toegelicht waarom de keuze van het 
uitbestedingspakket op het betonwerk is gevallen.  

Uitbestedingspakket 
Het onderwerp in dit hoofdstuk wordt onderzocht middels het onderzoeken van een casestudy. De 
keuze voor de case is uitgevoerd op basis van het uitbestedingsgedrag van het gastbedrijf. Het 
onderzoek heeft het meeste baat bij een onderzoek naar een uitbestedingspakket die vrijwel altijd 
wordt uitbesteedt. Om inzichtelijk te maken welke pakketten worden uitbesteedt, inbesteedt en 
waarover wisselende gevallen bekend zijn is in bijlage VI.a een tabel weergegeven waarin per pakket 
aangegeven staat of deze altijd inbesteedt wordt, altijd uitbesteedt wordt of waarover wisselende 
gevallen bestaan. Uit deze tabel valt op te maken dat bijna alle pakketten worden uitbesteedt aan 
externe partijen. Er zijn slechts een aantal pakketten die eventueel door het gastbedrijf zelf uitgevoerd 
kunnen worden. Dit zijn de volgende pakketten: 
 

Bouwplaats voorzieningen; 
Stut- en sloopwerk; 
Ruwbouwtimmerwerk; 

Dekvloeren en vloersystemen; 
Plafond- en wandsystemen; 
Afbouwtimmerwerk. 

 
Bovenstaande pakketten komen dus niet in aanmerking om onderzocht te worden. Alle overige in 
bijlage VI.a genoemde pakketten komen wel in aanmerking. De keuze van het pakket is gevallen op 
het betonwerk. De reden van deze keuze is het feit dat dit pakket in praktisch elk project voorkomt. Bij 
elk project dient betonwerk uitgevoerd te worden. Daarnaast is dit ook een voorkeur geweest vanuit 
het gastbedrijf, omdat het betonwerk in veel projecten een rode draad vormt door de verschillende 
projecten: In veel gevallen vormt het betonwerk de structuur van het gebouw. Op het moment dat het 
betonwerk gerealiseerd is kan gestart worden met diverse andere pakketten, waaronder de complete 
gevels, dak en afbouw. In het vervolg van dit hoofdstuk zal het pakket betonwerk verder uitgediept 
worden.  
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Procesverloop activiteit ‘betonwerk’ 

In de inleiding van dit hoofdstuk 
is duidelijk geworden dat er 
onderzoek gedaan wordt naar 
het procesverloop van de 
activiteit betonwerk. Om 
inzichtelijk te krijgen wat de 
tijdsduur is van de diverse uit te 
voeren activiteiten met 
betrekking tot de coördinatie 
van de onderaannemer dient 
inzichtelijk te zijn welke 
activiteiten er benodigd zijn 
vanuit het gastbedrijf ten 
behoeve van het realiseren van  

A

Startgesprek houden

Realiseren betonwerk

C

Uitvoeren betonwerk 
door onderaannemer

B

Ondersteunen van 
onderaannemer

D

Oplevering betonwerk

Figuur 20: Procesverloop ‘Realiseren betonwerk’ 

het betonwerk. Het procesverloop van de activiteiten behoeve van het realiseren van het betonwerk 
is weergegeven in Figuur 20. Dit procesverloop laat zien dat het realiseren van het betonwerk 
ingedeeld is in vier deelactiviteiten. Allereerst wordt het startgesprek gehouden. Vervolgens wordt er 
gestart met het uitvoeren van het betonwerk door de onderaannemer. Bij het uitvoeren van het 
betonwerk door de onderaannemer ondersteunt het gastbedrijf de uitvoeringsactiviteiten van de 
onderaannemer. Tot slot wordt aan het einde van het proces een oplevering uitgevoerd van het 
betonwerk. Voor een volledige toelichting met informatie per activiteit is bijlage VI.b toegevoegd. 
Hierin staat per activiteit uitgelegd wat er gebeurt gedurende de activiteit. Nu wordt per activiteit 
aangegeven welke deelactiviteiten uitgevoerd worden gedurende de activiteit. 

A – Startgesprek houden 
A1 – Datum startgesprek afspreken; 
A2 – Houden startgesprek; 

A3 – Opstellen verslag startgesprek. 

B – Ondersteunen van onderaannemer 
B1 – Opmerking vanuit onderaannemer 
B2 –Constatering vanuit aannemer 
B3 –Overleg onderaannemer 

B4 – Intern overleg 
B5 – Uitzoeken werkvoorbereider 
B6 – Sturing onderaannemer 

C – Uitvoeren betonwerk door onderaannemer 
Deze activiteit wordt uitgevoerd door een externe partij. Gedurende deze tijd wordt door de 
onderaannemer activiteit B uitgevoerd, het ondersteunen van de onderaannemer.  

D – Oplevering betonwerk 
D1 – Datum oplevering afspreken 
D2 –Vooropname uitvoeren

D4 – oplevering betonwerk 
D5 – Opstellen verslag oplevering 

 
Nu bekend is welke activiteiten uitgevoerd worden kan dit gebruikt worden om de tijdstudie naar de 
verschillende activiteiten uit te voeren. De tijdstudie is in de volgende paragraaf weergegeven. 
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Tijdstudie 

Om de tijdsduur van de in de 
vorige paragraaf blootgelegde 
activiteiten te kunnen bepalen 
zijn de betrokken leden 
geïnterviewd. Zowel de 
projectleider als de 
werkvoorbereider en de 
uitvoerder is de lijst met 
activiteiten voorgelegd. Aan hen 
is gevraagd om een schatting te 
maken hoeveel tijd ze aan hun 
eigen activiteiten besteed 
hebben of denken te besteden1.  

 
In Tabel 23 staat per activiteit 
weergegeven wat de benodigde 
inzet was per functiegroep. 
Hierin zijn de activiteiten 
weergegeven zoals deze in het 
procesverloop in de vorige 
paragraaf. De schatting per 
activiteit is zoals eerder 
aangegeven gegeven, door de 
betreffende projectleider, 
werkvoorbereider of uitvoerder 
van het onderzochte project.   

Tabel 23: Overzicht stafinzet bij coördinatieverplichtingen betonwerk 
 
De resultaten uit Tabel 23 zijn in Tabel 24 samengevat weergegeven.  
 

Activiteit: WVB: 
(in uren) 

UV: 
(in uren) 

Totaal: 
(in uren) 

8.3.1 – Startgesprek houden 0,0 2,33 2,33 

8.3.2 –Ondersteunen van onderaannemer 56,0 164,50 220,5 

8.3.3 –Oplevering betonwerk 8,0 8,0 16,0 

Totaal: 64,0 174,83 238,83 
Tabel 24: Overzicht stafinzet bij coördinatieverplichtingen betonwerk 

 
Aan de hand van deze gegevens wordt in de volgende paragraaf een conclusie getrokken met 
betrekking tot het onderwerp van dit hoofdstuk.  

Conclusie 
Het primaire doel van dit hoofdstuk was om een betere inschatting te kunnen maken van de benodigde 
inzet bij de coördinatieverplichting met onderaannemers zodat toekomstige inefficiëntie van het 
stafpersoneel gedurende de loop van het project geconstateerd kan worden en zodat er adequaat 
gestuurd kan worden, waardoor de inefficiëntie niet meer optreedt. Deze betere inschatting was nodig 

1 Aangepaste methode zoals (le Granse, 2014) deze heeft toegepast 

Functie:

- Datum startgesprek afspreken - uur 0,33 uur

- Houden startgesprek - uur 1,5 uur

- Opstellen verslag startgesprek - uur 0,5 uur

- Opmerk ing vanuit onderaannemer - uur - uur

- Constatering vanuit aannemer - uur 12 uur

- Overleg met onderaannemer - uur 90 uur

- Intern overleg 22,5 uur 22,5 uur

- Uitzoeken werkvoorbereider 22,5 uur - uur

- Sturing onderaannemer 11 uur 40 uur

- Datum oplevering afspreken 0,5 uur 0,5 uur

- Vooropname uitvoeren 0,5 uur 0,5 uur

- Oplevering betonwerk 6 uur 6 uur

- Opstellen verslag oplevering 1 uur 1 uur

Schatting per activiteit

Schatting per activiteit

8.3.3 - Oplevering betonwerk Schatting per activiteit

Schatting per activiteit

8.3.2 - Ondersteunen van onderaannemer Schatting per activiteit

WVB UV

8.3.1 - Startgesprek houden Schatting per activiteit
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omdat vanuit de probleemanalyse, in hoofdstuk 1 op pagina 1, is gebleken dat het gebrek aan het goed 
inschatten ervoor zorgt dat niet inzichtelijk gemaakt kan worden hoe efficiënt het stafpersoneel te 
werk gaat. Door het onderzoek dat in dit hoofdstuk is uitgevoerd moet deze inschatting op een betere 
manier kunnen verlopen. Het onderzoek in dit hoofdstuk heeft er namelijk toe geleid dat inzichtelijk 
gemaakt is welke activiteiten uitgevoerd dienen te worden door de verschillende functiegroepen. De 
volgende activiteiten moeten door het stafpersoneel doorlopen worden: 
 

Startgesprek houden; 
Ondersteunen van onderaannemers; 
Opleveren van betonwerk. 

 
Gebleken is dat het houden van het startgesprek en het opleveren van het betonwerk in verhouding 
tot het daadwerkelijk ondersteunen van de onderaannemers van ondergeschikt belang zijn qua 
benodigde tijd. Deze twee activiteiten zijn slechts 8% van de totale benodigde tijd voor het coördineren 
van de onderaannemer. Het grootste gedeelte van de tijdsbesteding wordt bepaald aan de hand van 
de totale uitvoeringstijd. De activiteit ondersteunen van de onderaannemer wordt namelijk enkel 
uitgevoerd gedurende de uitvoeringstijd van de onderaannemer.  
 
Aan de hand van de uitgevoerde tijdstudie kunnen diverse activiteitsnormen worden opgesteld die 
toegevoegd kunnen worden aan de activiteitenlijst zoals deze in hoofdstuk 2.4 op  
pagina 31 wordt vermeld. In Tabel 25 zijn deze normen weergegeven. 
 

Activiteit: WVB: UV: 
 

Coördinatie van de onderaannemer 64 175 
Manuur per onderaannemer 

betonwerk 
Tabel 25: Calculatietijdnorm voor coördinatie onderaannemer betonwerk 

 
Bovenstaande normen kunnen als startpunt gebruikt worden om de voortgang van personeelsleden 
op een soortgelijke case te kunnen monitoren, zodat tijdig geconstateerd kan worden of het 
projectteam efficiënt te werk gaat. Bij deze constatering kunnen vervolgens vervolgstappen genomen 
worden in de vorm van bijvoorbeeld bijsturing van het proces.  
 
Tot slot dient opgemerkt te worden dat de resultaten uit dit onderzoek zijn vergaard middels een kleine 
steekproef bij één project. De betrouwbaarheid van dit onderzoek wordt groter naarmate meer 
steekproeven bij meerdere projecten wordt uitgevoerd.  
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ONTWERPFASE ‘STAFPERSONEEL-KOSTENMONITOR’ 

In de hoofdstukken 2 tot en met 6 is onderzoek gedaan naar diverse kernproblemen als het gaat om 
het beheersen van de stafkosten bij bouwprojecten. Daarbij is er kennis vergaart in de volgende 
onderwerpen: 
 

Kostprijsbepaling stafkosten; 
Competenties binnen het projectteam; 
Budgetbewaking stafkosten; 

Planwijzigingen na aanbesteding; 
Coördinatieverplichting met 
onderaannemers. 

 
Elk onderdeel heeft geresulteerd in een conclusie. Aan de hand van de onderzoeksresultaten en de 
conclusies wordt in de volgende paragraaf eisen en wensen opgesteld die het Programma van Eisen & 
Wensen (PvE&W) vormen voor het te ontwikkelen hulpmiddel. In de paragraaf die daarop volgt wordt 
het PvE&W omgezet in een globaal procesverloop waarin grove stappen zijn weergegeven.  
 
Deze grove stappen worden ieder apart van elkaar verder uitgediept en leiden tot het definitieve 
hulpmiddel. In de laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk worden die grove stappen middels een 
hoofdmenu samengesmolten en wordt aangegeven op welke wijze het hulpmiddel beheerd dient te 
worden.  

Programma van Eisen & Wensen 
Met behulp van 
de onderzoeks-
resultaten en de 
conclusies uit de 
hoofdstukken 2 
tot en met 6 is het 
mogelijk om te 
bepalen aan 
welke eisen het te 
ontwikkelen 
hulpmiddel dient 
te voldoen zodat 
de in dit rapport 
geformuleerde 
doelstelling 
behaald kan 
worden waarmee 
het  

Benodigde 
competenties niet 

beschikbaar binnen het 
projectteam

Daadwerkelijke 
uitvoering anders dan 
vooropgestelde plan

Te grote 
coördinatieverplichting 

bij het projectteam

Gebrek aan goede 
registratie van de 

stafkosten

Gebrek aan 
inzicht hoeveelheid 
werk stafpersoneel

Stafpersoneel werkt niet 
efficiënt

Specifieke sturing op 
stafpersoneel op basis 

van uren ontbreekt

Onjuiste begroting voor 
kostenpost stafkosten

Overschrijding van de 
kostenpost 

stafpersoneel van € 1.6 
miljoen

Middel om 
stafpersoneelsuren te 
beheersen ontbreekt

Uitwerking 
stafkostenbegroting 
vooral op basis van 

gevoel

Kernknelpunten Symptomen Ultieme gevolg

 
Figuur 21: Schematische weergave van de problematiek omtrent de stafkosten zoals dit in 

hoofdstuk 2 is geanalyseerd. (blauw = budgetbewaking, groen = kostprijsbepaling en rood = 
projectteambepaling) 

geconstateerde probleem uit de probleemanalyse van hoofdstuk 1 kan worden opgelost. In de 
schematische weergave van de problematiek (zie Figuur 21) zijn de diverse kernknelpunten links 
weergegeven. In het midden van de schematische weergave staan de symptomen die de 
kernknelpunten tot gevolg hebben en uiterst rechts staat het ultieme gevolg van de kernknelpunten. 
Tevens is hierin te zien dat de kernknelpunten zijn ingedeeld in 3 verschillende groepen. Per groep 
wordt een korte toelichting gegeven waarom deze groep gevormd is en waarom deze kernknelpunten 
tot deze groep zijn geformeerd. 

Rood: projectteambepaling 
Het resultaat van het onderzoek (hoofdstuk 3) naar het rood omkaderde kernknelpunt heeft ertoe 
geleid dat het huidige proces omtrent de projectteambepaling verbeterd kan worden. Om die reden 
worden de resultaten uit deze onderzoeken gebruikt om dit proces te verbeteren. Aan de hand van 
deze resultaten wordt in paragraaf 7.1.1 diverse eisen opgesteld.  
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Groen: kostprijsbepaling 
De resultaten naar het onderzoek (hoofdstuk 2, 5 en 6) naar de vier groen omkaderde kernknelpunten 
hebben ertoe geleid dat het huidige proces omtrent de kostprijsbepaling verbeterd kan worden. Om 
die reden worden de resultaten uit deze onderzoeken gebruikt om dit proces te verbeteren. Aan de 
hand van deze resultaten wordt in paragraaf 7.1.2 diverse eisen opgesteld.  

Blauw: budgetbewaking 
De resultaten naar het onderzoek (hoofdstuk 4) naar de twee blauw omkaderde kernknelpunten 
hebben ertoe geleidt dat het huidige proces omtrent de budgetbewaking verbeterd kan worden. Om 
die reden worden de resultaten uit deze onderzoeken gebruikt om dit proces te verbeteren. Aan de 
hand van deze resultaten wordt in paragraaf 7.1.3 diverse eisen opgesteld.  

Eisen projectteambepaling 
Met betrekking tot de projectteambepaling dient het hulpmiddel te voldoen aan een aantal eisen. De 
eisen die voor dit onderdeel van toepassing zijn, zijn opgesteld aan de hand van de 
onderzoeksresultaten in hoofdstuk 3 van dit rapport. De volgende eisen zijn geformuleerd: 
 

Code: Omschrijving eis: 

E3.1 - Relaties tussen projectafhankelijke factoren en niveau elementen dienen overzichtelijk in 
een database weergegeven te zijn; deze dient te allen tijde te kunnen worden aangepast 

E3.2 - Duidelijk overzicht van minimaal benodigde niveau elementen per functiegroep 

E3.3 - Het niveau van de elementen van de verschillende personeelsleden dient in een database 
opgenomen te zijn; deze dient te allen tijde te kunnen worden aangepast 

E3.4 - Het hulpmiddel geeft een advies voor de projectteambepaling weer 

Tabel 26: Eisen projectteambepaling 

Eisen kostprijsbepaling 

Met betrekking tot de kostprijsbepaling dient het hulpmiddel te voldoen aan een aantal eisen. De eisen 
die voor dit onderdeel van toepassing zijn, zijn opgesteld aan de hand van de onderzoeksresultaten in 
de hoofdstukken 2, 5 en 6 van dit rapport. De volgende eisen zijn geformuleerd: 
 

Code: Omschrijving eis:

E1.1 - Duidelijk overzicht wekelijkse prognose te besteden uren & kosten per functiegroep; 

E1.2 - Duidelijk overzicht benodigde arbeidscapaciteit & kosten per week per functiegroep; 

E1.3 - Te besteden uren dienen bepaald te worden aan de hand van een activiteitendatabase 
met normen per activiteit; deze dient te allen tijde te kunnen worden aangepast; 

E1.4 - Voortgangsbewaking dient per activiteit mogelijk te zijn; 

E1.5 - Budget tenderfase dient gecontroleerd te worden met verwachte benodigde uren; 

Tabel 27: Eisen kostprijsbepaling 

Eisen budgetbewaking 

Met betrekking tot de budgetbewaking dient het hulpmiddel te voldoen aan een aantal eisen. De eisen 
die voor dit onderdeel van toepassing zijn, zijn opgesteld aan de hand van de onderzoeksresultaten in 
hoofdstuk 4 van dit rapport. Op de volgende pagina worden deze eisen geformuleerd. 
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De volgende eisen zijn geformuleerd: 
 

Code: Omschrijving eis:

E2.1 - Het hulpmiddel dient inzichtelijk te maken wat het verschil is tussen bedachte benodigde 
inzet en de daadwerkelijke bestede uren tot aan het peilmoment 

E2.2 - Het hulpmiddel dient inzichtelijk te maken wat de werkelijke voortgang van de 
werkzaamheden is vanaf het peilmoment 

E2.3 - Het hulpmiddel dient inzichtelijk te maken wat de verwachte benodigde uren zijn vanaf 
het peilmoment 

E2.4 - Het hulpmiddel dient inzichtelijk te maken wat de verwachte benodigde arbeidscapaciteit 
vanaf peilmoment is 

E2.5 - Het hulpmiddel dient inzichtelijk te maken wat de verwachte voortgang van de 
werkzaamheden is vanaf het peilmoment 

E2.6 - De verantwoording van de budgetbewaking ligt bij elke functiegroep 

E2.7 - Mogelijkheid tot documentatie verantwoording van geconstateerde afwijkingen 

E2.8 - Resultaten vanuit de budgetbewaking dienen terug gekoppeld te kunnen worden om 
activiteitsnormen voor de budgetbepaling aan te scherpen en uit te breiden 

Tabel 28: Eisen budgetbewaking 

Algemene wensen hulpmiddel 

Naast de eisen die zijn opgesteld in de voorgaande paragrafen zijn er nog een aantal wensen waarmee 
rekening gehouden zal worden bij het ontwerpen van het hulpmiddel. De volgende wensen zijn 
geformuleerd aan de hand van de resultaten van alle hoofdstukken en aan de hand van de gesprekken 
met personeelsleden die in de toekomst gebruik moeten gaan maken van het hulpmiddel.  
 

Code: Omschrijving wens: 

W1.1 - Snel en eenvoudig gebruik van het hulpmiddel; 

W1.2 - Lage drempel om het hulpmiddel te implementeren. 

Tabel 29: Wensen hulpmiddel 
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Procesverloop hulpmiddel 

In de vorige paragraaf zijn de wensen en eisen met betrekking tot het hulpmiddel opgesteld. De eisen 
en wensen zijn ingedeeld in een drietal verschillende onderdelen. Hieruit blijkt dat het hulpmiddel zelf 
ook in drie delen op te delen is, namelijk de delen projectteam-bepaling, kostprijs-bepaling en budget-
bewaking. Er wordt van het hulpmiddel verwacht dat het diverse gegevens in kan voeren om 
vervolgens die gegevens om te zetten tot bruikbare informatie. Met die gedachte is het globale 
procesverloop van het hulpmiddel opgesteld. Dit globale procesverloop is in Figuur 22 weergegeven. 
 

 

Kostprijsbepaling

Projectgegevens

Projectteambepaling

Budgetbewaking

Advies 
samenstelling 
projectteam

Kostprijs staf + 
voorbereidings-

planning

Bewaking 
voorbereidings-

proces

Uitvoer

‘Hulpmiddel’ stap 3

‘Hulpmiddel’ stap 1

‘Hulpmiddel’ stap 2

Invoer

Uitvoer

 
 

Figuur 22: Globaal procesverloop hulpmiddel 
 
Het hulpmiddel, met de naam ‘stafpersoneel-kostenmonitor’ is een computerprogramma dat 
opgesteld is in het computerprogramma Microsoft ‘Excel’. Het ontwikkelde computerprogramma zal 
nu aangeduid worden als de ‘kostenmonitor’. Het globale procesverloop (zie Figuur 22) van de 
kostenmonitor laat zien dat alle drie de onderdelen diverse projectgegevens als invoer hebben. 
Daarnaast valt op te maken dat de kostprijsbepaling ondersteund wordt door de uitkomst van de 
projectteambepaling. Het is echter niet noodzakelijk dat de projectteambepaling wordt uitgevoerd om 
de kostprijsbepaling uit te kunnen voeren. Het is ook mogelijk om handmatig het projectteam te 
bepalen. Daarnaast valt op te maken dat de budgetbewaking de uitkomst van de kostprijsbepaling als 
invoer heeft. Zonder de kostprijsbepaling is het niet mogelijk om het onderdeel budgetbewaking uit te 
voeren.  
 
Zoals in het globale procesverloop is weergegeven bestaat de kostenmonitor uit drie te doorlopen 
stappen, namelijk de projectteam-keuzebepaling (stap 1), de kostprijsbepaling stafpersoneel (stap 2) 
en de budgetbewaking stafpersoneel (stap 3). Per stap zal nu worden ingegaan op het ontwerpproces 
en het daaruit gekomen resultaat. Deze toelichting wordt gegeven in de paragrafen 7.3, 7.4 en 7.5. 
Met deze toelichting is het niet mogelijk om het hulpmiddel daadwerkelijk te gebruiken. Voor het 
gebruik van het hulpmiddel is een handleiding opgesteld. Deze handleiding is in dit rapport bijgevoegd 
in bijlage VII.  

Projectteam-keuzebepaling [stap 1] 
Het eerste onderwerp van de kostenmonitor is de ‘projectteam-keuzebepaling’. Vanuit het PvE&W en 
het globale procesverloop is gebleken dat de projectteam-keuzebepaling leidt tot een advies voor het 
samenstellen van het projectteam. Om tot dit advies te komen dient er een bepaald proces doorlopen 
te worden waarin diverse gegevens ingevoerd moeten worden. Vervolgens dienen deze gegevens 
verwerkt te worden om te komen tot het advies van de projectteambepaling. In de volgende paragraaf 
wordt het hierbij behorende functioneel ontwerp weergegeven.  
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Functioneel ontwerp stap 1: projectteam-keuzebepaling 

Aan de hand van het PvE&W en het globale procesverloop kan het functioneel ontwerp opgesteld 
worden dat in Figuur 23 is weergegeven. Het verloop van de projectteam-keuzebepaling zal grofweg 
deze processtappen doorlopen.  
 
De eerste processtap [Stap 1.1] betreft 
de processtap ‘controleren 
factorendatabase’. In deze processtap 
wordt middels de factorendatabase 
vastgesteld welke relatie aanwezig is 
tussen de elementen en de 
projectfactoren. De tweede processtap 
[stap 1.2] betreft het ‘controleren 
personeelsdatabase’. In deze 
processtap wordt middels de 
personeelsdatabase vastgesteld wat het 
huidige niveau is van het stafpersoneel 
met betrekking tot de elementen. De 
derde processtap [stap 1.3] betreft de 
‘invoeren projectfactoren’. In deze 
processtap wordt middels een formulier 
ingeschat welke project-specifieke 
zaken van toepassing zijn op het project 
die invloed hebben op het benodigde 
niveau van het stafpersoneel. De vierde 
processtap [stap 1.4] betreft het 
‘verkrijgen advies projectteam-
samenstelling’. Met behulp van de 
informatie uit voorgaande stappen 
wordt in deze stap het advies gegeven 
voor de projectteamsamenstelling.  
 
De belanghebbenden bij de 
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Figuur 23: Functioneel ontwerp van het onderdeel projectteam-

keuzebepaling

projectbepaling zijn de afdelingsleider en de tenderleden. Het resultaat uit deze processtappen is van 
belang voor de gekozen projectteamleden. De tenderleden zijn verantwoordelijk voor het feit dat de 
niveaubepaling tot stand komt. Hierbij zijn ze tevens verantwoordelijk voor het up to date houden van 
de factorendatabase. De afdelingsleider is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het 
bepalingshulpmiddel. Daarbij hoort het up to date houden van de database van de projectleden. De 
beschikbaarheid van de personeelsleden is verantwoording voor ieder personeelslid op zich. Het 
uiteindelijke resultaat van de projectteambepaling is van belang voor de afdelingsleider die op basis 
daarvan het projectteam kiest.  
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Werking ‘projectteam keuzebepaling’ 

Vanuit het functioneel ontwerp dat is opgesteld in Figuur 23 is het mogelijk om de definitieve werking 
van het onderdeel ‘projectteam-keuzebepaling’ vast te leggen. Het onderdeel ‘projectteam-
keuzebepaling’ bestaat uit het submenu zoals dat in Figuur 24 is weergegeven.  
 

 
Figuur 24: Het submenu ‘projectteam-keuzebepaling’  

 
Het stappenplan zoals dat is weergegeven in het submenu heeft als doel om diverse gegevens in te 
voeren ten behoeve van het berekenen van de formule die bepaald welk stafpersoneelslid het meest 
geschikt is voor het betreffende project. Om tot een gedegen advies te komen wordt er per 
personeelslid in kaart gebracht in hoeverre de competenties, vaardigheden en ervaring van het 
personeelslid stroken met het benodigde niveau van de competenties, vaardigheden en ervaring voor 
het betreffende project. Om te achterhalen in hoeverre dit strookt, wordt per competentie, 
vaardigheid en ervaring en per personeelslid de volgende formule gebruikt: 
 

RWC#PL# = Niveau C#PL# –Niveau C#Benodigd waarin: 

RWC#PL# is 
De rekenwaarde die wordt berekend per competentie, vaardigheid en ervaring per personeelslid. De 
rekenwaardes per competentie, vaardigheid en ervaring per personeelslid worden bij elkaar opgeteld 
en resulteren in een totale waarde waarbij het personeelslid met de hoogste waarde het meest 
geschikt is voor het bouwproject en het personeelslid met de laagste waarde het minst geschikt is.  

Niveau C#PL# is 
Deze waarde representeert het huidige niveau van de betreffende competentie, vaardigheid of 
ervaring van het betreffende personeelslid. Deze waarde wordt in stap 1.2 ingevoerd. In paragraaf 
7.3.4 wordt hier verder over gesproken. 
  

72 Ontwerpfase ‘stafpersoneel-kostenmonitor’ 
 



Universiteit Eindhoven BINNEN DE KOSTPRIJS VOOR HET STAFPERSONEEL 
REALISEREN VAN EEN BOUWPROJECT  

 
Niveau C#Benodigd is 
Deze waarde representeert de verwachting van het minimale benodigde niveau van de betreffende 
competentie, vaardigheid of ervaring. Deze waarde wordt berekend door het algemene minimaal 
benodigde niveau per competentie, vaardigheid of ervaring (deze wordt in stap 1.2 ingevoerd) op te 
tellen bij een project specifiek coëfficiënt. Het project specifieke coëfficiënt wordt per competentie, 
vaardigheid of ervaring bepaald door de volgende formule te gebruiken: 
 

(ProjectscoreC# / totaal projectscoreC#) * (totaal projectscoreC# / max projectscoretot)  
 
ProjectscoreC# 
Deze waarde representeert de projectscore van de betreffende competentie, vaardigheid of ervaring. 
Afhankelijk van de projecteigenschappen wordt deze waarde gevormd. Deze waarde wordt ingevoerd 
in stap 1.3. In paragraaf 7.3.5 zal verder op deze waarde ingegaan worden. 
 
Totaal projectscoreC#

Deze waarde representeert de maximaal haalbare projectscore van de betreffende competentie, 
vaardigheid of ervaring. Als alle projecteigenschappen ‘positief’ zijn ten opzichte van de betreffende 
competentie, vaardigheid of ervaring zal deze waarde maximaal zijn. Deze waarde wordt ingevoerd in 
stap 1.1. In paragraaf 7.3.3 zal verder op deze waarde ingegaan worden.  
 
Max projectscoretot

Deze waarde representeert de totale maximale projectscore van alle competenties, vaardigheden of 
ervaringen bij elkaar opgeteld. Deze waarde wordt ingevoerd in stap 1.1. In paragraaf 7.3.3 zal verder 
op deze waarde ingegaan worden. 
 
Om tot het invullen van deze formule te komen dient zoals eerder gezegd het stappenplan zoals dat in 
Figuur 24 is weergegeven doorlopen te worden. Per stap wordt nu een toelichting gegeven.  

Controleren factorendatabase [Stap 1.1] 
De eerste stap in de projectteam-keuzebepaling is het ‘controleren van de factorendatabase’. Het 
hulpmiddel bevat een project-specifieke factorendatabase die gevuld wordt met data vanuit de basis-
factorendatabase die wordt toegelicht in paragraaf 7.7.2. De project-specifieke factorendatabase blijft 
identiek aan de basis-factorendatabase tot het moment dat er aanpassingen worden aangemaakt of 
tot het moment dat er akkoord wordt gegeven op de database.  
 
Een fragment van de projectdatabase is weergegeven in Figuur 25. Dit fragment is de database met 
betrekking tot de ervaringen. De databases met betrekking tot de competenties en vaardigheden zijn 
op dezelfde wijze opgebouwd als het fragment van de database met betrekking tot de ervaringen in 
Figuur 25. Alle drie de databases kunnen bekeken en aangepast worden om de databases project-
specifiek te maken. Wanneer de databases met betrekking tot de ervaring, vaardigheden en ervaringen 
alle drie zijn vastgezet kan het definitieve advies gegeven worden mits de stappen 1.2 en 1.3 ook 
doorlopen zijn.  
 
De drie vastgezette databases genereren de waarde ‘totaal projectscoreC#’ en de waarde ‘Max 
projectscoretot’ zoals deze eerder besproken is bij de formule. De waarde ‘totaal projectscoreC#’ wordt 
gevormd door alle verticale cijfers per kolom bij elkaar op te tellen. Door deze uitkomsten bij elkaar 
op te tellen wordt de waarde ‘Max projectscoretot’ bepaald.  
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Figuur 25: Fragment ‘ervaringen-factoren database’ 

Controleren personeelsdatabase [Stap 1.2] 
De tweede stap in de projectteam-keuzebepaling is het ‘controleren van de personeelsdatabase’. Het 
hulpmiddel bevat een project-specifieke personeelsdatabase die gevuld wordt met data vanuit de 
basis-personeelsdatabase die wordt toegelicht in paragraaf 7.7.4. De project-specifieke 
personeelsdatabase blijft identiek aan de basis- personeelsdatabase tot het moment dat er 
aanpassingen worden aangemaakt of tot het moment dat er akkoord wordt gegeven op de database.  
De project-specifieke 
personeelsdatabase 
bestaat uit twee delen. 
Het ene gedeelte geeft 
een overzicht van de 
beschikbaarheid van 
het stafpersoneel en 
het tweede gedeelte 
geeft een overzicht 
van het huidige niveau 
van het stafpersoneel. 
Beide onderdelen 
worden gevoed door 
data uit de basis-
personeelsdatabase. 
Het gedeelte waarin de 
beschikbaarheid 
weergegeven wordt is 

 
Figuur 26: Overzichtsblad beschikbaarheid stafpersoneel 

weergegeven in Figuur 26. 
 
De gegevens uit deze stap worden niet gebruikt in de besproken formules. Dit 
beschikbaarheidsoverzicht wordt echter gebruikt in stap 1.4 om de uiteindelijke samenstelling van het 
stafpersoneel te bepalen aan de hand van het advies en de beschikbaarheid van de verschillende 
personeelsleden. 
 
In Figuur 27 staat vervolgens de personeelsdatabase weergegeven van het niveau van het 
stafpersoneel. In paragraaf 0 staat weergegeven op welke wijze deze database werkt.  
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Figuur 27: Fragment ‘personeelsdatabase’ 

 
In het fragment in Figuur 27 is in het blauwe kader het huidige niveau van de functiegroep 
‘projectleiding’ per personeelslid weergegeven. Deze gegevens vormen de waarde Niveau C#PL# zoals 
deze gebruikt wordt in de besproken formule. Daarnaast staat in het rode kader de minimale 
verwachting van het stafpersoneel weergegeven. Deze waardes in het rode kader worden ook gebruikt 
in de formule. Als gebleken is dat voor zowel de database in Figuur 26 als in Figuur 27 recente gegevens 
zijn gebruikt, dan kan bij beide databases de knop ‘gezien voor akkoord’ aangeklikt worden. Op deze 
wijze wordt aangetoond dat de huidige stand van het niveau en de beschikbaarheid als uitgangspunt 
is voor het advies zoals dat er in stap 1.4 uit komt. Dit advies kan daadwerkelijk gegeven worden op 
het moment dat ook voor stap 1.1 en stap 1.3 het akkoord is gegeven.  

Invoeren projectfactoren [Stap 1.3] 
De derde stap in de projectteam-keuzebepaling is het ‘invoeren van de projectfactoren’ Door het 
invullen van een vragenformulier wordt gekeken wat het bouwproject voor eigenschappen heeft. In 
Figuur 28 is een fragment van dit formulier weergegeven. 
 

 
Figuur 28: Fragment invoeren projecteigenschappen 
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Door het invullen van dit formulier wordt per competentie, vaardigheid en ervaring bepaald wat de 
waarde ‘ProjectscoreC#’ is voor het betreffende project. Deze waarde wordt gebruikt in de besproken 
formule. Op het moment dat het volledige formulier ingevuld is kan op de knop ‘gezien voor akkoord’ 
gedrukt worden. Wanneer akkoord is gegeven voor deze stap en voor de stappen 1.1 en 1.2, dan kan 
het advies voor de projectteam-samenstelling aangevraagd worden door stap 1.4 te doorlopen.  

Verkrijgen advies projectteam-samenstelling [Stap 1.4]
De vierde stap in de projectteam-keuzebepaling is het ‘verkrijgen van advies voor de 
projectteamsamenstelling’. Door het invullen van diverse gegevens in de voorgaande drie stappen, 
gedurende dit proces, wordt middels de besproken formule een berekening gemaakt in hoeverre de 
verschillende stafpersoneelsleden geschikt zijn voor de functie op het betreffende project. In Figuur 
29 is een overzicht gegeven hoe het advies weergegeven wordt.  
 

 

 
Figuur 29: Overzicht advies projectteamsamenstelling 

 
In het rode kader in Figuur 29 wordt het advies voor de projectteamsamenstelling gegeven op basis 
van de resultaten uit de formule. Doordat aan het begin van het proces ingevuld is wat de grootte is 
van het project worden hier enkel mogelijke projectleden weergegeven die geschikt zijn voor de 
grootte van de functie. Met behulp van het advies en de beschikbaarheid van de diverse 
personeelsleden (weergegeven rechts van het rode kader) kan in het blauwe kader de voorlopige 
teamsamenstelling gegeven worden. Hierbij kan handmatig nog de keuze gemaakt worden om de 
teamsamenstelling complementair te maken door de missende competenties, vaardigheden en 
ervaringen op te vullen met een ander personeelslid. Deze teamsamenstelling wordt ingevuld in de 
beoogde projectteamsamenstelling van het project bij de projecteigenschappen van het project (zie 
Figuur 57).  
 
Op het moment dat de gegevens in het blauwe kader naar tevredenheid zijn ingevuld, kan op de knop 
‘gezien voor akkoord’ gedrukt worden. Dit zorgt ervoor dat de voorlopige teamsamenstelling gebruikt 
wordt bij de ‘kostprijsbepaling stafpersoneel’ die in de volgende paragraaf wordt toegelicht.  

Kostprijsbepaling stafpersoneel [stap 2] 
Het tweede onderwerp van de kostenmonitor is de ‘kostprijsbepaling stafpersoneel’. Vanuit het 
PvE&W en het globale procesverloop is gebleken dat de kostprijsbepaling van het stafpersoneel leidt 
tot de kostprijs van het stafpersoneel en een voorbereidingsplanning per functiegroep. Om hiertoe te 
komen dient er een bepaald proces doorlopen te worden waarin diverse gegevens ingevoerd moeten 
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worden. Vervolgens dienen deze gegevens verwerkt te worden om te komen tot de kostprijs van het 
stafpersoneel en een voorbereidingsplanning per functiegroep. In de volgende paragraaf wordt het 
hierbij behorende functioneel ontwerp weergegeven.  

Functioneel ontwerp stap 2: kostprijsbepaling stafpersoneel 
Aan de hand van het PvE&W en het globale procesverloop kan het functioneel ontwerp opgesteld 
worden dat in Figuur 30 is weergegeven. Het verloop van de kostprijsbepaling van het stafpersoneel 
zal grofweg deze processtappen doorlopen. Hieronder wordt elke stap kort toegelicht.  
 
De eerste processtap [stap 2.1] betreft 
de processtap ‘activiteitenlijst + normen 
vastleggen’. In deze processtap wordt 
middels een activiteitendatabase 
vastgelegd welke activiteiten er zijn en 
wat de daarbij behorende tijdsnormen 
zijn. De tweede processtap [stap 2.2] 
betreft de processtap ‘activiteiten 
bepalen’. In deze processtap wordt 
bepaald welke activiteiten vanuit de 
eerste processtap noodzakelijk zijn om 
uit te voeren gedurende het 
voorbereidingsproces en door wie deze 
worden uitgevoerd. De derde processtap 
[stap 2.3] betreft de processtap 
‘voorbereidingsplanning opstellen’, In 
deze processtap wordt de 
daadwerkelijke voorbereidingsplanning 
opgesteld zodat deze duidelijk leesbaar is 
en zodat deze gebruikt kan worden voor 
de bewaking van het 
voorbereidingsproces. Tot slot wordt in 
de vierde processtap [stap 2.4] bepaald 
wat de benodigde inzet van het 
stafpersoneel is.  

 
INPUT PROCESACTIVITEIT OUTPUT

Activiteitenlijst inclusief 
bijbehorende normen

Voorlopige 
voorbereidingsplanning
 - Projectleiding
 - Werkvoorbereiding
 - Uitvoering

Definitieve 
voorbereidingsplanning
 - Projectleiding
 - Werkvoorbereiding
 - Uitvoering

Stap 2.1

Controleren 
activiteitendatbases

Stap 2.2

Taakverdeling activiteiten 
maken

Stap 2.3

Opstellen 
voorbereidingsplanning 

stafpersoneel

ACTIVITEITENDATABASE

Lege voorbereidingsplanning

Lijst activiteiten ten behoeve 
van project 

Kostprijsbepaling 
definitief?

Einde 
kostprijsbepaling

JA

NEE

Formulier alle activiteiten 
vanuit activiteitendatabase

Stap 2.4

Bepalen benodigde inzet

Voorlopige benodigde 
stafinzet
 - Projectleiding
 - Werkvoorbereiding
 - Uitvoering

Formulier stafinzet

 

Externe 
gegevens Database Besl issingsmoment

Document/ 
formul ier

Cyclisch 
procesProcesactiviteit

ID

Externe 
gegevens Database Besl issingsmoment

Document/t
formul ier

Cyclisch 
procesProcesactiviteit

ID

LEGENDA

 
Figuur 30: Functioneel ontwerp van het onderdeel kostprijsbepaling
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Werking ‘kostprijsbepaling stafpersoneel’ 

Vanuit het functioneel ontwerp dat is opgesteld in Figuur 30 is het mogelijk om de definitieve werking 
van het onderdeel ‘kostprijsbepaling stafpersoneel’ vast te leggen. Het onderdeel ‘kostprijsbepaling 
stafpersoneel’ bestaat uit het submenu zoals dat in Figuur 31 is weergegeven.  
 

 
Figuur 31: Het submenu ‘kostprijsbepaling stafpersoneel’ 

 
Het stappenplan zoals dat is weergegeven in het submenu heeft als doel om diverse gegevens in te 
voeren ten behoeve van het berekenen van de kostprijs en het opstellen van de 
voorbereidingsplanning. De kostprijs wordt berekend door de benodigde uren te vermenigvuldigen 
met het betreffende tarief van het stafpersoneelslid. Om de benodigde uren te kunnen achterhalen 
dienen er diverse gegevens ingevoerd te worden waaruit de voorbereidingsplanning ontstaat. Elke 
stap uit het stappenplan zoals dat is weergegeven in Figuur 31 zal nu worden toegelicht. 

Controleren activiteitendatabases [stap 2.2] 
De eerste stap in de kostprijsbepaling van het stafpersoneel is het ‘controleren van de 
activiteitendatabase’. Daarbij wordt de activiteitendatabase die besproken wordt in paragraaf 7.7.5 
als onderlegger gebruikt. Deze database wordt vervolgens project-specifiek gemaakt door per activiteit 
op het onderleggerblad aan te wijzen welke normen wel of niet meegenomen worden in de berekening 
voor de betreffende normering van de activiteit. De projectdatabase van de activiteiten ziet er uit zoals 
in Figuur 32 is weergegeven. 
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Figuur 32: Fragment activiteitendatabase groep ‘overleg/vergaderingen’ 

 
Per activiteiten-database dient aangegeven te worden of deze akkoord is. Dit kan gedaan worden door  
de knop ‘gezien voor 
akkoord’ in te 
klikken. Wanneer 
voor elke 
activiteiten-
database het 
akkoord gegeven is, 
dan zullen alle rode 
vakken groen 
weergegeven 
worden in het 
overzichtsblad dat in 
Figuur 33 is 
weergegeven. Figuur 33: Overzicht controleren activiteitendatabases 
Dit overzichtsblad wordt opgeroepen door in het submenu ‘kostprijsbepaling stafpersoneel’ op de 
knop ‘controleren activiteitendatabases’ te klikken. Vanuit dit blad kan elke project-
activiteitendatabase geopend worden. 

Taakverdeling activiteiten maken [stap 2.2] 

De tweede stap in de kostprijsbepaling van het stafpersoneel is de ‘taakverdeling activiteiten maken’. 
In overleg tussen de projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder (In de projectteam-keuzebepaling 
die in paragraaf 7.3 is besproken is deze samenstelling bepaald) wordt de taakverdeling gemaakt. Er is 
een formulier voor de project-specifieke activiteitsgroepen (zie Figuur 34) en er is een formulier voor 
de onderdeel-gebonden activiteitsgroepen (zie Figuur 35).  
 
Voor beide typen formulieren geldt dat diegene die de betreffende activiteit uit gaat voeren een ‘x’ 
krijgt bij zijn kolom in de functiegroep in het blauwe kader. Daarnaast dient per activiteit bepaald te 
worden wat de frequentie is en de norm die toegepast wordt. In veel gevallen kan dit overgenomen 
worden uit de activiteitendatabase. Het verschil tussen deze twee formulieren zit hem in het feit dat 
de onderdeel gebonden activiteiten gekoppeld worden met de pakketten die zijn ingevoerd bij de 
‘projectgegevens’, terwijl de projectgebonden activiteiten niet gekoppeld worden.  
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Figuur 34: Formulier projectgebonden taakverdeling activiteitsgroep ‘overleg/vergaderen’ 

 

 
Figuur 35: Formulier onderdeel gebonden taakverdeling activiteitsgroep ‘overleg/vergaderen’ 

 
Per activiteitendatabase dient aangegeven te worden of deze definitief is. Dit kan gedaan worden door 
de knop ‘definitief’ in te klikken. Eénzelfde overzicht dat is weergegeven in Figuur 33 wordt gebruikt 
om te zien of de taakverdeling van alle activiteitsgroepen definitief is.  

Opstellen voorbereidingsplanning stafpersoneel [stap 2.3] 

De derde stap in de kostprijsbepaling van het stafpersoneel is het ‘opstellen van de 
voorbereidingsplanning van het stafpersoneel’. Dit is het moment dat het hulpmiddel zich opsplitst in 
de drie verschillende functiegroepen die ieder hetzelfde proces doorlopen. De drie functiegroepen zijn 
de volgende: 
 

Projectleiding; Werkvoorbereiding; Uitvoering. 
 
Om een indruk te krijgen van het verdere verloop van het hulpmiddel wordt het hulpmiddel verder 
besproken door de functiegroep projectleiding te volgen. De overige twee functiegroepen volgen 
hetzelfde proces.  
 
Aan de hand van de ingevoerde gegevens vanuit de vorige stappen in dit proces wordt een 
voorbereidingsplanning voor de projectleiding gegenereerd die er uitziet zoals in Figuur 36 op pagina 
81 is weergegeven. 
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Figuur 36: Fragment voorbereidingsplanning ‘projectleiding’ 

 
Figuur 37: Overzicht om benodigde stafinzet te bepalen 
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In Figuur 36 is een fragment weergegeven van de voorbereidingsplanning van de projectleiding met 
de activiteiten in de projectgebonden activiteitsgroep ‘overleg/vergaderen’. De 
voorbereidingsplanning heeft de lay-out zoals deze bedacht is door ‘Van den Bosch’. De achterliggende 
formules die door hem zijn bedacht zijn echter aangepast en simpeler gemaakt. In Figuur 36 zijn met 
rood de gegevens weergegeven vanuit de vorige stap. Deze gegevens dienen aangevuld te worden met 
een aantal gegevens betreffende de start en tijdsduur van de activiteiten. Deze gegevens kunnen 
ingevuld worden in de ruimte van het blauwe kader. Daarnaast kunnen eventueel activiteiten 
handmatig toegevoegd worden aan de voorbereidingsplanning door deze in de ruimte van het groene 
kader in te vullen.  
 
Wanneer al deze gegevens voor elke activiteitsgroep is ingevuld levert dit in het gele kader van  
Figuur 36 het totaal aantal benodigde uren per week op. Daarnaast is de spreiding van de benodigde 
uren per activiteit zichtbaar. Eventueel kan met behulp van de grafische weergave in de volgende stap 
bepaald worden of de huidige taakverdeling en spreiding van activiteiten haalbaar is wat betreft de 
werkdruk van de verschillende functiegroepen. Eventueel kunnen hierop aanpassingen gemaakt 
worden. Wanneer alle gegevens zijn ingevuld en gecontroleerd kan met de knop ‘definitief’ de 
voorbereidingsplanning definitief gemaakt worden. De gegevens in het gele kader worden vervolgens 
gebruikt in de volgende stap van het proces.  

Bepalen benodigde stafinzet [stap 2.4] 

De vierde stap in de kostprijsbepaling van het stafpersoneel is het ‘bepalen van de benodigde 
stafinzet’. In Figuur 37 op pagina 81 is de weergave om de benodigde stafinzet te kunnen bepalen 
weergegeven. 
 
Met behulp van het overzicht in Figuur 37 wordt bepaald wat de benodigde inzet voor het 
stafpersoneel per functiegroep is. De gegevens in het gele kader van Figuur 37 komen uit de 
voorbereidingsplanning. Deze gegevens vormen de grafische balkenweergave in Figuur 37. Hierin is te 
zien in welke periode druk op de projectleiding gezet wordt. Eventueel kan op basis hiervan de 
voorbereidingsplanning aangepast worden om de werkdruk te verlichten. Denk hierbij aan het wijzigen 
van de periode van de uit te voeren activiteiten of het herverdelen van activiteiten tussen verschillende 
teamleden. Tot slot wordt in het oranje veld in Figuur 37 ingevuld hoeveel dagen per week er 
projectleiding op het project noodzakelijk is.  

Grafische weergave voorbereidingsplanning 
Ter ondersteuning van de stappen 2.2 tot en met 2.4 van dit proces is het mogelijk om een grafische 
weergave te krijgen van de voorbereidingsplanning. Deze grafische weergave geeft met een rode lijn 
het totaal aantal beschikbare uren uit de ABK-begroting. Daarnaast is met een oranje lijn de grafische 
weergave van de prognose te verwachten benodigde uren weer. Een fragment van deze visualisatie is 
weergegeven in Figuur 38.  
 

 
Figuur 38: Het overzicht van de spreiding van de voorbereidingsuren ‘projectleiding’ 
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Het verschil tussen deze twee lijnen geeft aan hoeveel ruimte er nog is tussen het bedachte plan en 
het beschikbaar gestelde budget vanuit de ABK-begroting. Wanneer de oranje lijn de rode lijn 
overschrijdt wordt er een overschrijding van het stafbudget verwacht. Naast de grafische weergave 
van het stafbudget in de vorm 
van een lijngrafiek wordt de 
verwachtte werkdruk van het 
complete stafpersoneelsteam 
in kaart gebracht in een 
overzicht dat er uit ziet zoals in 
Figuur 39 is weergegeven. 

In Figuur 39 is de verwachte 
werkdruk van alle betrokken 
stafpersoneelsleden 
weergegeven zoals deze 
vanuit de 
voorbereidingsplanning in 
stap 2.4 is opgesteld. Op basis 
van dit overzicht is het 
mogelijk om eventueel taken 

Figuur 39: De werkdruk van het teamoverzicht bij aanvang van het project, 
vanuit de voorbereidingsplanning (stap 2.4) 

over te dragen naar andere functiegroepen zodat de verschillende functiegroepen de werkdruk krijgt 
die het aan kan. Door de uren in dit proces te vermenigvuldigen met het betreffende tarief van de 
projectleden is het mogelijk om de uiteindelijke kostprijs te bepalen. Van deze kostprijs is ook een 
grafische weergave gemaakt in dezelfde vorm als in Figuur 38. De volgende stap in het proces, stap 3, 
kan aanvangen op het moment dat stap 2.4 van dit proces van de functiegroep is afgerond en op het 
moment dat de voorbereiding van het betreffende project en de functiegroep start.  

Budgetbewaking stafpersoneel [stap 3] 
Het derde onderwerp van de kostenmonitor is de ‘budgetbewaking stafpersoneel’. Vanuit het PvE&W 
en het procesverloop is gebleken dat de budgetbewaking van het stafpersoneel leidt tot een bewaakt 
voorbereidingsproces die beheersbaar is per functiegroep. Om hiertoe te komen dient er een proces 
doorlopen te worden waarin gegevens ingevoerd moeten worden. Vervolgens dienen deze gegevens 
verwerkt te worden om te komen tot het beheersbaar voorbereidingsproces per functiegroep. In de 
volgende paragraaf wordt het hierbij behorende functioneel ontwerp weergegeven. 
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Functioneel ontwerp stap 3: budgetbewaking stafpersoneel 

Aan de hand van het PvE&W en het 
globale procesverloop kan het 
functioneel ontwerp opgesteld worden 
dat in Figuur 40 is weergegeven. Het 
verloop van de kostprijsbepaling van het 
stafpersoneel zal grofweg deze 
processtappen doorlopen. Hieronder 
wordt elke stap kort toegelicht.  
 
De eerste processtap [Stap 3.1] betreft 
de processtap ‘registeren gewerkte uren 
stafpersoneel’. In deze processtap 
worden alle gewerkte uren door het 
stafpersoneel op het project geboekt. De 
tweede processtap [Stap 3.2] betreft de 
processtap ‘bepalen huidige voortgang 
werkzaamheden’. In deze processtap 
wordt bepaald hoe ver het projectteam 
is met het uitvoeren van de 
voorbereidingswerkzaamheden. Dit 
wordt uitgevoerd aan de hand van de 
voorbereidingsplanning. De derde 
processtap [Stap 3.3] betreft de 
processtap ‘vergelijken voortgang & 
vooropgesteld plan’. In deze processtap 
wordt de huidige voortgang vergeleken 
met het vooropgestelde plan. De vierde 
processtap [Stap 3.4] betreft de 
processtap ‘bijsturen 
voorbereidingsproces’. In deze 
processtap wordt naar aanleiding van 
eventuele afwijkingen uit de vorige stap 
bepaald of bijsturen noodzakelijk is, zo ja 
dan wordt er bijgestuurd, zo nee dan 
wordt er doorgewerkt volgens plan. De 
vijfde processtap [Stap 3.5] betreft de 
processtap ‘evalueren 
voorbereidingsproces’. In deze 
processtap wordt na afloop van het  
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Figuur 40: Functioneel ontwerp van het onderdeel budgetbepaling 

project geëvalueerd of het proces verliep zoals bedacht en wordt goed gekeken naar de verschillende 
databases. Deze worden waar nodig geüpdatet. 
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Werking ‘kostprijsbepaling stafpersoneel’ 

Vanuit het functioneel ontwerp dat is opgesteld in Figuur 40 is het mogelijk om de definitieve werking 
van het onderdeel ‘budgetbewaking stafpersoneel’ vast te leggen. Het onderdeel ‘budgetbewaking 
stafpersoneel’ bestaat uit het submenu zoals dat in Figuur 41 is weergegeven.  
 

 
Figuur 41: Het submenu ‘budgetbewaking stafpersoneel’ 

 
Het stappenplan zoals dat is weergegeven in het submenu heeft als doel om diverse gegevens in te 
voeren ten behoeve van het bewaken van het stafbudget per functiegroep. Om het proces te kunnen 
bewaken dient er gedurende het proces diverse gegevens ingevoerd te worden waardoor een 
overzichtelijk inzicht van het verloop van het proces ontstaat. Elke stap uit het stappenplan zoals dat 
is weergegeven in Figuur 31 zal nu worden toegelicht. 

Urenregistratie gewerkte uren [stap 3.1] 
De eerste stap in de budgetbewaking van het stafpersoneel is de ‘urenregistratie gewerkte uren’. In 
deze stap worden de uren die op dit project gewerkt worden wekelijks geboekt. Door in het formulier 
dat te zien is in Figuur 42 de uren in te vullen worden deze uren meegenomen in de bewaking van de 
stafkosten.  
 

 
Figuur 42: Formulier registratie gewerkte uren 

 
Het formulier maakt het mogelijk om op een gestructureerde wijze wekelijks uren te boeken die 
daadwerkelijk bij het betreffende project zijn gewerkt. Daarbij is het mogelijk om deze uren op de 
algemene stafuren van het project (zie rode kader in Figuur 42) te boeken. Het is daarnaast ook 
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mogelijk om bepaalde uren specifiek weg te schrijven bij één enkele activiteit (zie blauwe kader in 
Figuur 42). Deze optie maakt het mogelijk om, wanneer dit gedurende het gehele project goed 
bijgehouden wordt, nieuwe normen te verkrijgen ten behoeve van de eerder besproken 
activiteitendatabase waar de normen per activiteit worden opgeslagen en gebruikt voor de 
voorbereidingsplanning. Resultaten met betrekking tot de ingevulde cijfers in het blauwe kader 
worden gebruikt in stap 3.5 van dit proces. Hierover wordt later meer uitgelegd. Eventueel kunnen per 
activiteit opmerkingen toegevoegd worden die later gebruikt kunnen worden bij de evaluatie van het 
project. Hiervoor is uiterst rechts in het formulier ruimte vrijgelaten.  

Voortgangsbepaling [stap 3.2] 

De tweede stap in de budgetbewaking van het stafpersoneel is de ‘voortgangsbepaling’. Als het na een 
bepaalde periode gewenst is om de stand van zaken wat betreft de stafkosten te bekijken, dan dient 
allereerst in kaart te worden gebracht wat de huidige voortgang is geweest. Het bepalen van de huidige 
voortgang wordt gedaan door het openen van een revisieplanning. In deze revisieplanning wordt de 
voorgaande planning weergegeven. Dit houdt in: in het geval van revisieplanning A wordt de 
basisplanning gegeven, in het geval van revisieplanning B wordt revisieplanning A gegeven, 
enzovoorts. Door per activiteit de bekijken en te bepalen hoeveel er uitgevoerd is, is het mogelijk om 
te achterhalen hoeveel er nog uitgevoerd dient te worden. Daarnaast is ook hier de mogelijkheid om 
nieuwe (vergeten?) activiteiten toe te voegen aan de planning. Wanneer de aangepaste planning 
definitief is, dient deze met knop ‘definitief’ gemaakt te worden. In het overzicht dat is weergegeven 
in Figuur 43 is dan te zien welke versie de laatste versie is.  
 

 
Figuur 43: Overzicht laatste versie voorbereidingsplanning 

Aanpassen benodigde stafinzet [stap 3.3] 
De derde stap in de budgetbewaking van het stafpersoneel is het ‘aanpassen benodigde stafinzet’.  
Deze stap is in 
principe hetzelfde 
als de besproken 
stap 2.4. De 
voorgaande 
bedachte 
benodigde 
stafinzet wordt in 
de 
corresponderende 
week op het 
formulier in Figuur 
44 ingevuld. De 
nieuw bedachte 
benodigde inzet 
wordt ingevuld op  Figuur 44: Aanpassen benodigde stafinzet revisie A 

het formulier op dezelfde plaats als in stap 2.4.  

Ontwerpfase ‘stafpersoneel-kostenmonitor’ 87 
 



 BINNEN DE KOSTPRIJS VOOR HET STAFPERSONEEL 
REALISEREN VAN EEN BOUWPROJECT Universiteit Eindhoven 

 
Vastleggen prognose [stap 3.4] 

De vierde stap in de budgetbewaking van het stafpersoneel is het ‘vastleggen van de prognose’. De 
prognose die vanuit de revisieplanning en de daarna aangepaste benodigde stafinzet herleid is dient 
vastgelegd te worden. Door op de juiste revisieknop te klikken in het formulier dat in Figuur 45 
zichtbaar is, wordt de prognose vanuit die revisieplanning gekopieerd in het formulier.  
 

 
Figuur 45: Formulier ten behoeve van het vastleggen van de verwachte prognose 

 
Eventuele opmerkingen kunnen bijgevoegd worden zodat later achterhaald kan worden wat diverse 
keuzes zijn geweest om de prognose op deze wijze vast te leggen. Er is op het formulier uiterst rechts 
ruimte gehouden voor deze opmerkingen. Met het vastleggen van de prognose in deze stap wordt de 
betreffende bewakingsperiode definitief afgerond. Op dit moment is het mogelijk om de laatste stand 
van zaken met betrekking tot de budgetbewaking visueel te bekijken. Deze visuele weergave wordt 
besproken in paragraaf 7.5.8. 
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(Eind-) evaluatie [stap 3.5] 

De vijfde stap in de budgetbewaking van 
het stafpersoneel is de ‘(eind-)evaluatie’. In 
deze stap wordt het gehele bouwproject 
geëvalueerd met betrekking tot de 
stafpersoneelskosten. Op basis van de 
gesprekken gedurende het evalueren 
kunnen diverse databases aangepast 
worden. Denk hierbij aan de 
factorendatabase en de 
personeelsdatabase. Daarnaast is het 
mogelijk om normen toe te voegen aan de 
activiteitendatabase. Gedurende het 
uitvoeren van het project zijn uren geboekt 
op specifieke (vooraf gekozen) activiteiten. 
Met behulp van deze gegevens kunnen 
nieuwe activiteiten toegevoegd worden 
aan de activiteitendatabase en kunnen de 
normen van bestaande activiteiten 
aangescherpt en specifieker gemaakt 
worden.  

 

 

 
Figuur 46: Fragment blad evaluatie 

Grafische weergave voorbereidingsplanning 
Ter ondersteuning van de stappen 3.2 tot en met 3.4 van dit proces is het mogelijk om een grafische 
weergave te krijgen van de budgetbewaking. Alle gegevens die ingevoerd zijn in het hulpmiddel 
worden hier omgezet tot de grafische weergave. In Figuur 47 is de grafische weergave weergegeven 
in een lijngrafiek.  
 

 
Figuur 47: grafische weergave voorbereidingsproces in de vorm van een lijngrafiek 

In deze grafiek zijn de volgende vijf lijnen te identificeren: 

Rode & oranje lijn 
De rode & oranje lijn zijn de twee lijnen die eerder bij de grafische weergave van de kostprijsbepaling 
zijn besproken. Hierover is in paragraaf 7.4.7 informatie gegeven.  

Blauwe lijn 
De blauwe lijn heeft betrekking op de inzet van het stafpersoneel op het project. Zichtbaar is dat deze 
lijn in twee delen is opgedeeld: een dikke blauwe lijn met dichte vierkantjes en een dunne blauwe lijn 
met open vierkantjes. De lijn met dichte vierkantjes representeert de daadwerkelijk geboekte uren 

Ontwerpfase ‘stafpersoneel-kostenmonitor’ 89 
 



 BINNEN DE KOSTPRIJS VOOR HET STAFPERSONEEL 
REALISEREN VAN EEN BOUWPROJECT Universiteit Eindhoven 

 
zoals deze gedurende de urenverantwoording worden ingeboekt. De lijn met de open vierkantjes 
representeert de prognose van de in te zetten uren op het project. Deze waardes komen overeen met 
de waardes van de laatst ingevoerde planning. In het geval dat er nog geen revisieplanningen zijn, dan 
is dit de ingevoerde waardes uit stap 2.4. in het geval dat er wel revisieplanningen zijn, dan is dit de 
ingevoerde waardes uit stap 3.3.  

Zwarte lijn 
De zwarte lijn representeert de laatste prognose van de voortgang van de werkzaamheden. Deze 
waarde wordt verkregen door het totaal aantal benodigde uren vanuit de oorspronkelijke 
voorbereidingsplanning te vermenigvuldigen met de huidige procentuele voortgang die bepaald wordt 
door het totaal gewerkte aantal uren op het peilmoment (vanuit de urenverantwoording) te delen 
door het verwachte eindresultaat einde project (bepaald vanuit stap 3.4).  

Groene lijn 
De groene lijn representeert het verwachte eindresultaat einde project van elke prognose. Deze 
waarde wordt verkregen door van elke voorbereidingsplanning de nog verwachte uren op te tellen bij 
de op dat moment gewerkte uren voor het project.  
 
De grafiek kan gelezen worden door diverse afwijkingen in bovenstaande lijnen te constateren. Deze 
afwijkingen tussen de verschillende lijnen geven diverse zaken weer. Om inzicht te krijgen in deze 
afwijking wordt ingezoomd op de verschillen tussen de lijnen. In Figuur 48 en Figuur 49 is ingezoomd 
op het zwarte kader van de grafiek in Figuur 47. In Figuur 50 tot en met Figuur 53 is ingezoomd op het 
gele kader van de grafiek in Figuur 47.  
 

 

 
Figuur 48: Afwijking 1 

 

 
Figuur 49: Afwijking 2 

Afwijking 1: Verschil tussen prognose eindresultaat & beschikbaar ABK-budget 
De afwijking tussen de blauwe en de rode lijn zoals is weergegeven in Figuur 48 representeert het 
verschil tussen prognose eindresultaat & beschikbaar ABK-budget. Als alles verloopt zoals gepland, dan 
zal de totale afwijking even groot zijn als de afwijking op dit moment weergeeft. Dit houdt in dat op 
het moment dat de blauwe lijn boven de rode lijn uitkomt er een overschrijding wordt verwacht op 
het ABK-budget. 

Afwijking 2: Verschil tussen prognose eindresultaat & geplande inzet start project 
De afwijking tussen de blauwe en de oranje lijn zoals is weergegeven in Figuur 49 representeert het 
verschil tussen prognose eindresultaat & geplande inzet start project. De grootte van de afwijking 
tussen deze twee lijnen representeert de grootte van de afwijking van het huidige proces en het proces 
zoals dat aan het begin bedacht was. Wanneer de blauwe lijn boven de oranje lijn uitkomt, geeft dit 
weer dat het proces moeizamer verloopt dan vooraf gepland was.  
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Figuur 50: Afwijking 3 

 

 
Figuur 51: Afwijking 4 

 
Figuur 52: Afwijking 5 

 
Figuur 53: Afwijking 6 

Afwijking 3: Verschil tussen beschikbaar ABK-budget & huidig geboekte uren inzet 
De afwijking tussen de rode en de blauwe lijn zoals is weergegeven in Figuur 50 representeert het 
verschil tussen het beschikbare ABK-budget en het huidige aantal geboekte uren inzet. De grootte van 
de afwijking tussen deze twee lijnen representeert het nog beschikbare budget voor de stafkosten. Op 
het moment dat de blauwe lijn de rode lijn overschrijdt is er sprake van een overschrijding van het 
budget.  

Afwijking 4: Verschil tussen huidig geboekte uren inzet & geplande inzet start project 
De afwijking tussen de blauwe en de oranje lijn zoals is weergegeven in Figuur 51 representeert het 
verschil tussen het huidig aantal geboekte uren inzet & de geplande inzet bij de start van het project. 
De grootte van de afwijking tussen deze twee lijnen geeft weer hoe groot het verschil tussen de 
planning en het daadwerkelijke verloop van het proces is. Op het moment dat de blauwe lijn boven de 
oranje lijn uitkomt, geeft dit weer dat het proces meer uren heeft gevraagd dan vooraf bedacht is op 
dat moment.  

Afwijking 5: Verschil tussen huidig geboekte uren inzet & laatste prognose voortgang  
  werkzaamheden 
De afwijking tussen de blauwe en de zwarte lijn zoals is weergegeven in Figuur 52 representeert het 
verschil tussen het huidig aantal geboekte uren inzet & de laatste prognose voortgang 
werkzaamheden. De grootte van de afwijking tussen deze twee lijnen representeert het efficiëntie-
verlies. Wanneer deze twee lijnen gelijk lopen, dan geeft dit aan dat de voortgang gelijk loopt met het 
aantal benodigde uren voor die voortgang zoals dat bij de start van het project bedacht is. Dit betekent 
dat de optimale efficiëntie gesteld wordt door de voorbereidingsplanning. Komt de blauwe lijn onder 
de zwarte lijn dan betekent dat het projectteam minder uren nodig heeft gehad om hetzelfde werk te 
verzetten: ze zijn efficiënter dan vooraf bedacht.  

Afwijking 6: Verschil tussen geplande inzet start project & laatste prognose voortgang  
  werkzaamheden 
De afwijking tussen de oranje en de zwarte lijn zoals is weergegeven in Figuur 53 representeert het 
verschil tussen de geplande inzet start project & de laatste prognose van de voortgang van de 
werkzaamheden. Wanneer de zwarte lijn onder de oranje lijn komt, geeft dit aan dat de voortgang van 
het project niet zo snel verloopt zoals dat aan het begin van het project is bedacht.  
 
Bovenstaande zeven afwijkingen zijn in de grafiek globaal af te lezen. Dankzij deze grafische weergave 
is het gemakkelijk om een eventuele trend in het proces te bekijken. Om er achter te komen wat de 
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precieze afwijking is van het proces ten opzichte van de bedachte planning zijn deze zeven afwijkingen 
ook numeriek in een overzicht weergegeven. In Figuur 54 is dit overzicht weergegeven.  
 

 
Figuur 54: Numerieke weergave van de afwijkingen 1 tot en met 7 per revisieplanning 

 
Daarnaast wordt er nog een 
overzicht gegeven van de 
werkdruk van het complete 
team. Hierbij wordt de 
geplande werkdruk 
weergegeven en deze wordt 
vergeleken met de werkdruk 
zoals deze daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden. In Figuur 55 is 
dit overzicht weergegeven.  

 

 
Figuur 55: Overzicht geplande en daadwerkelijke werkdruk van alle 

projectteamleden 
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Hoofdmenu stafpersoneel-kostenmonitor 

Om de drie stappen in de voorgaande drie paragrafen in één kostenmonitor samen te brengen is het 
noodzakelijk om een hoofdmenu te creëren. Vanuit dit hoofdmenu zullen dan de drie stappen 
toegankelijk zijn. Om de kostenmonitor te gebruiken bij een nieuw project, dient er een nieuw project 
aangemaakt te worden. Dit wordt toegelicht in paragraaf 7.7. Wanneer de kostenmonitor wordt 
opgestart nadat een nieuw project is aangemaakt komt men in het hoofdmenu van de kostenmonitor. 
Het hoofdmenu, weergegeven in Figuur 56, biedt de mogelijkheid om direct naar één van de drie 
onderdelen van het hulpmiddel te gaan.  
 

 
Figuur 56: Het hoofdmenu van de ‘stafpersoneel-kostenmonitor’ 

 
De knop ‘projectgegevens’ geeft de mogelijkheid om de bekende algemene projectgegevens in te 
vullen. Wanneer op de knop wordt gedrukt opent het formulier dat in Figuur 57 is te zien. Dit formulier 
dient aangevuld te worden op het moment dat nieuwe gegevens bekend zijn. Gegevens die ingevuld 
moeten worden zijn bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot de titel van het project, de projectcode 
en de globale verwachte aanneemsom. 
 

 
Figuur 57: Invulveld ten behoeve van alle projectgegevens 
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In het hoofdmenu, zichtbaar in Figuur 56, zijn twee knoppen aanwezig die direct verwijzen naar een 
bepaalde handeling gedurende het proces. Deze twee handelingen vinden gedurende het proces vaak 
plaats, waardoor deze in het hoofdmenu zijn geplaatst. Dit zijn de knop ‘urenverantwoording invullen’ 
en de knop ‘beschikbaarheid invullen’. De knop ‘urenverantwoording’ verwijst direct naar het invullen 
van de gewerkte uren wat is toegelicht in paragraaf 7.5.3. De knop ‘beschikbaarheid’ verwijst direct 
naar het invullen van de verwachte beschikbaarheid. Dit onderdeel wordt besproken in paragraaf 0.  

Beheer van de stafpersoneel-kostenmonitor 
Om het hulpmiddel nu en in de 
toekomst te kunnen gebruiken en 
blijven gebruiken is het 
noodzakelijk om de 
kostenmonitor te beheren en te 
onderhouden. Hiervoor is een 
startmenu ontwikkeld waarin 
diverse opties zijn toegevoegd om 
het hulpmiddel te beheren. In 
Figuur 58 is dit startmenu 
weergegeven. Elke knop in dit 
menu wordt nu toegelicht.  

Figuur 58: Startmenu stafpersoneel-kostenmonitor 

‘Nieuw project starten’ 

Bij het opstarten van een nieuw project dient men de knop ‘nieuw project starten’ in het startmenu in 
te klikken. Door deze knop in te klikken wordt de mogelijkheid gegeven om een schone versie van de 
stafkosten-personeelsmonitor te plaatsen in de projectfolder. Wanneer het project is toegewezen kan 
men in de projectfolder naar het menu toe gaan dat in paragraaf 7.2 is toegelicht.  

‘Factorendatabase bijwerken’ 

Bij het onderzoek naar de competenties 
binnen het projectteam in hoofdstuk 3 is 
gebleken dat er diverse project-specifieke 
factoren zijn die invloed hebben op het 
benodigde niveau van de competenties, 
vaardigheden en ervaringen van de 
teamleden die op het project worden 
gezet. In de factorendatabase worden de 
relaties die zijn gevonden (zie Figuur 59) 
neergezet om gebruikt te worden bij de 
projectteambepaling die in paragraaf 7.3 
wordt toegelicht. In Figuur 60 is de 
factorendatabase van het onderdeel  

 
Figuur 59: Fragment projectspecifieke factoren/competentie 
relatie vanuit de onderzoeksfase 

‘competenties’ weergegeven. Daarnaast is er nog een database voor de vaardigheden en voor de 
ervaringen die op dezelfde wijze zijn opgebouwd. In deze factorendatabases staan de project-
specifieke factoren op de horizontale as en de competenties, vaardigheden of de ervaringen staan op 
de verticale as. Waar deze assen elkaar kruisen staat een waarde weergegeven die de relatie weergeeft 
tussen de factoren en de competenties, vaardigheden en ervaringen. Een waarde van 0 geeft aan dat 
er geen relatie aanwezig is, en de waarde 10 vormt een zeer sterke relatie. Gedurende het gebruik van 
de stafpersoneel-kostenmonitor moet blijken of de waardes van de relaties kloppen, of dat deze 
eventueel bijgesteld dienen te worden. Dit is mogelijk door de waardes aan te passen en vervolgens 
op de knop ‘opslaan & terug’ te klikken.  
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Figuur 60: Factorendatabase van het onderdeel ‘Competenties’ 

 ‘Beschikbaarheid invullen 
Om tot de toewijzing van een personeelslid aan een nieuw project te kunnen komen, dient bekend te 
zijn of het personeelslid beschikbaar is op het moment dat hij/zij zich dient in te zetten voor het 
project. Om die reden dient er dus een overzicht te zijn van de beschikbaarheid van alle 
personeelsleden. Door op de knop ‘beschikbaarheid invullen’ te klikken wordt er een overzicht van alle 
personeelsleden weergegeven met hun beschikbaarheid. In Figuur 61 is dit overzicht weergegeven. 
 

 
Figuur 61: Fragment overzichtsschema beschikbaarheid 

personeel 
Figuur 62: Fragment invulblad beschikbaarheid 

personeelslid 

In dit overzicht kan elk personeelslid zijn/haar naam aanklikken om de beschikbaarheid van de 
komende periode in te vullen of aan te passen. In Figuur 62 staat het formulier weergegeven waarin 
de beschikbaarheid van een personeelslid ingevuld kan worden. Deze gegevens worden gebruikt bij de 
projectteambepaling die in paragraaf 7.3 wordt toegelicht. 

 ‘Personeelsdatabase bijwerken’ 
Bij het onderzoek naar de competenties binnen het projectteam in hoofdstuk 3 is gebleken dat het 
huidige niveau van de competenties, vaardigheden en ervaringen een belangrijk aspect is waarmee 
rekening gehouden dient te worden bij het toewijzen van stafpersoneelsleden aan bouwprojecten. 
Om deze gegevens mee te nemen bij de projectteam-keuzebepaling dienen deze gegevens juist 
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ingevuld te worden in de personeelsdatabase. De personeelsdatabase wordt geopend door op de knop 
‘personeelsdatabase bijwerken’ te klikken. Een fragment van deze database is weergegeven in  
Figuur 63.  
 

 
Figuur 63: Fragment van de database personeelsniveau 

 
De gegevens van deze database zijn overgenomen vanuit de onderzoeksfase waarin de niveaubepaling 
van de personeelsleden is uitgevoerd. In deze database staan op horizontale as de verschillende 
personeelsleden met hun bijbehorende ervaringstitel junior, medior of senior en hun bijbehorende 
indeling voor wat betreft de omvangsgrootte van projecten. Op de verticale as staan alle competenties, 
vaardigheden en ervaringen weergegeven. Waar de assen elkaar kruisen is het niveau van het 
betreffende personeelslid weergegeven. Deze waarde is een waarde tussen de 0 en de 4 en 
correspondeert met de waarde-indeling zoals dit is toegelicht vanuit de onderzoeksfase.  
 
Daarnaast bestaat de 
personeelsdatabase nog uit een 
overzicht van de 
personeelsbeschikbaarheid. De 
informatie die hierin staat komt voort 
uit de ingevulde gegevens van de vorige 
paragraaf, namelijk de 
‘beschikbaarheid invullen’. In dit 
overzicht, dat is weergegeven in  
Figuur 64 staat de beschikbaarheid van 
de personeelsleden met de totale 
gemiddelde bezetting per functiegroep. 
Op deze wijze kan de persoon die 
verantwoordelijk is voor de bezetting 
van de personeelsleden inschatten 
wanneer hij/zij dient te handelen als de 
bezetting te hoog of te laag wordt. Figuur 64: Fragment database personeelsbeschikbaarheid 

 ‘Activiteitendatabase bijwerken’ 
Bij het onderzoek dat is uitgevoerd in hoofdstuk 2 naar de kostprijsbepaling van de stafkosten is 
gebleken dat bij het bepalen van de kostprijs een lijst met activiteiten en daarbij behorende normen 
een belangrijk onderdeel is om de kostprijs te kunnen bepalen. Deze lijst met activiteiten en 
bijbehorende normen is in de vorm van de activiteitendatabase neergezet zodat deze gebruikt kan 
worden bij de kostprijsbepaling van de stafkosten die in paragraaf 7.4 wordt toegelicht. In Figuur 65 is 
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een fragment weergegeven van de activiteitenlijst zoals deze in de onderzoeksfase is onderzocht. Deze 
lijst is gebruikt om de activiteitendatabase mee te vullen. De activiteitendatabase zoals deze gebruikt 
wordt, is in Figuur 65 weergegeven.  
 
Naast de gegevens uit hoofdstuk 2 zijn ook activiteiten en normen die gevonden zijn in hoofdstuk 5 en 
6 toegevoegd aan deze activiteitendatabase. 
Elke activiteit in de database dient 
ingevoerd te worden door deze te 
onderbouwen. Om deze te 
onderbouwen is per activiteit een 
formulier beschikbaar waarin 
meerdere resultaten ingevoerd 
kunnen worden. Door gedurende 
de loop van de projecten aan 
normenbepaling te doen kan de 
onderbouwing van activiteiten 
uitgebreid worden en kunnen er 
nieuwe activiteiten toegevoegd 
worden aan de 
activiteitendatabases  
(zie Figuur 66) waardoor de 
databases groter en nauwkeuriger 
worden. In Figuur 67 is een 
formulier weergegeven van de  

 
Figuur 65: Fragment van de activiteitenlijst inclusief normen zoals deze 

onderzocht is in hoofdstuk 2 

activiteit ‘bouwvergadering bijwonen’ in de activiteitsgroep ‘Overleg/vergaderen’. 
 

 
Figuur 66: Activiteitendatabase groep ‘Overleg/Vergaderen’ 
 

 
Figuur 67: Onderbouwing activiteit ‘bouwvergadering bijwonen’ in de activiteitsgroep ‘Overleg/vergaderen’ 
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Projectgebonden taken
01.1 Overleg/ vergaderingen

- Bouwvergadering Bijwonen 4-wekelijks 2,25
- Coördinatievergadering Bijwonen 2-wekelijks 2,33
- Interne Projectteamvergadering Bijwonen 4-wekelijks 2,22
- Werkvergadering Bijwonen 2-wekelijks 2,30
- Overdrachtsvergadering/Kick-off bijeenkomst Bijwonen eenmalig 2,50
- Tussenevaluatie Bijwonen eenmalig 2,50
- Eindevaluatie Bijwonen eenmalig 2,50
- Uniforme Project Rapportage (UPR) Bespreken maandelijks -
- Notulen Opstellen per vergadering 2,80
- Intern/extern/telefonisch overleg Voeren dagelijks 1,80

Ontwerpfase ‘stafpersoneel-kostenmonitor’ 97 
 



 BINNEN DE KOSTPRIJS VOOR HET STAFPERSONEEL 
REALISEREN VAN EEN BOUWPROJECT Universiteit Eindhoven 

 
‘Info’ 

Tot slot is er nog een ‘info’-knop. Deze knop staat in het startmenu en op het hoofdmenu met alle 
submenu’s. Door op deze knop te klikken wordt er informatie met betrekking tot het hulpmiddel 
opgevraagd. Daarbij wordt een overzicht gegeven van het gehele hulpmiddel in de vorm van een 
sitemap die in Figuur 68 is weergegeven. Daarnaast wordt de mogelijkheid gegeven om de handleiding 
van het hulpmiddel te openen. Deze wordt bij het openen in Pdf-formaat weergegeven. De handleiding 
die dan getoond wordt is bijgevoegd in bijlage VII. Deze handleiding maakt het mogelijk om het 
hulpmiddel te gebruiken.  
 

  

Stafpersoneel-
kostenmonitor

Nieuw 
project

Bestaand 
project

Handleiding

Projectgegevens

Stap 1:

Projectteambepaling

Stap 2:

Kostprijsbepaling stafpersoneel

Stap 1:

Budgetbewaking stafpersoneel

Stap 2.1
Controleren 
activiteiten-
databases

Stap 2.2
Taakverdeling 

maken & normen 
toekennen

Stap 2.3
Opstellen 

voorbereidings-
planning

Stap 2.4
Bepalen 

benodigde 
stafinzet

Stap 2.5
Grafische 

voorbereidings-
planning

Stap 3.1
Wekelijkse 
registratie 

gewerkte uren 

Stap 3.2
Voortgangs-

bepaling

Stap 3.3
Prognose 

vastleggen

Stap 3.4
Grafische 

stafkosten-
bewaking

Stap 3.5
(Eind-)evaluatie 

proces

Stap 1.1
Controleren 

factorenrelaties

Stap 1.2
Controleren 
personeels-

bestand

Stap 1.3
Invoeren 

projectfactoren

Stap 1.4
Verkrijgen advies 

projectteam-
bepaling

 
 

Figuur 68: Sitemap hulpmiddel ‘stafpersoneel-kostenmonitor’ is te vinden onder de ‘info’ knop in elk 
menu in het hulpmiddel 
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TOETSING ONTWERP 

In het voorgaande hoofdstuk is het ontwerp van de stafpersoneel-kostenmonitor toegelicht. In dit 
hoofdstuk wordt het hulpmiddel getoetst om te kunnen achterhalen of met het hulpmiddel wordt 
voldaan aan de formuleerde doelstelling betreffende het onderzoek.  
 
Om het hulpmiddel te kunnen toetsen is het hulpmiddel voorgelegd aan de uiteindelijke gebruikers 
van het hulpmiddel. In nauw overleg met de gebruikers is het hulpmiddel getest op een bestaand 
project. De resultaten van deze toetsing is in de volgende paragraaf weergegeven. Daarnaast is het 
hulpmiddel getoetst aan het eerder opgestelde Programma van Eisen en Wensen. De omschrijving van 
deze toetsing met de toets-resultaten is weergegeven in paragraaf 8.2.  
 
Naar aanleiding van de toetsingsresultaten van beide toetsingen wordt in paragraaf 8.3 een conclusie 
met betrekking tot de doelstelling gegeven. Tot slot wordt in deze paragraaf tevens diverse 
aanbevelingen gegeven naar aanleiding van het onderzoek en de daaruit voortgekomen resultaten. 

Toetsing toekomstige gebruikers 
Deze toetsing heeft plaatsgevonden door de kostenmonitor te laten gebruiken door de uiteindelijke 
gebruikers. Hierbij is gevraagd aan de afdelingsleider en aan diverse projectmedewerkers in de functie 
projectleider en werkvoorbereider om het hulpmiddel te gebruiken op het huidige project. De 
afdelingsleider is gevraagd om stap 1 van de kostenmonitor te door lopen bij een project die op het 
moment van toetsen in aanbesteding is. De diverse projectmedewerkers is gevraagd om het 
hulpmiddel te gebruiken bij hun huidige project. Één van de medewerkers was op dat moment bezig 
om een nieuw project te starten. De andere medewerkers waren op dat moment werkzaam bij een 
bouwproject in uitvoering.  
 
Bij alle medewerkers is gevraagd om gedurende het gebruik van de kostenmonitor opmerkingen te 
geven op het hulpmiddel. Dit heeft geleid tot de volgende opmerkingen die zijn verwerkt in het 
definitieve hulpmiddel dat eerder al is toegelicht in hoofdstuk 7: (in cursief staat de aanpassing ten 
opzichte van de eerdere versie van het hulpmiddel) 

Aanpasbaarheid van competenties, vaardigheden & ervaringen 
Wanneer er in de toekomst wijzigingen plaatsvinden aan de competenties, vaardigheden en 
ervaringen is het lastig om dit aan te passen omdat er geen ruimte is voor het toevoegen van extra 
competenties, vaardigheden en ervaringen. Door extra ruimte toe te voegen om competenties, 
vaardigheden en ervaringen is deze opmerking opgelost en niet meer van toepassing.  

Toewijzing stafpersoneel op project gebeurt vooral op basis van projectgrootte 
De toewijzing van stafpersoneel op projecten gebeurd naast beschikbaarheid vooral op basis van de 
projectgrootte. Bij elk personeelslid is bekend tot welke grootte van het project het personeelslid het 
beste rendeert. Aan de hand daarvan wordt grotendeels bepaald wie toegewezen wordt op het 
project. Op deze manier wordt namelijk ook bepaald hoe hoog het niveau van de competenties zijn. 
Het niveau van deze competenties staat relatief tot de projectgrootte. Door het stafpersoneel in te 
delen in de verschillende projectgroottes en op basis daarvan het advies aan te passen wordt deze 
opmerking opgelost. Een stafpersoneelslid wordt nu enkel als advies gegeven als hij/zij binnen de 
projectgrootte van het betreffende project past.  
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Daarnaast zijn de volgende opmerkingen op het hulpmiddel. Deze opmerkingen zijn niet meegenomen 
in het ontworpen hulpmiddel: 
 

Er ontbreekt een koppeling tussen het boeken van de uren voor de financiële administratie voor 
het gastbedrijf is het computerprogramma SAP en het boeken van de uren voor het ontwikkelde 
hulpmiddel. Hierdoor worden er onnodig extra handelingen verricht. Er ontstaat hierdoor een 
dubbele boekhouding. 

 
Activiteitennormeringen in de diverse activiteitendatabases zijn erg summier en eigenlijk 
onvoldoende om direct tot een goede kostprijsbepaling te komen. Er zijn waarschijnlijk meer 
activiteiten dan nu genoemd worden in de activiteitendatabases.  

 
Het hulpmiddel ontwikkelt een voorbereidingsplanning die minimaal dezelfde funtionaliteiten 
heeft als de voorbereidingsplanning die momenteel worden opgesteld binnen het gastbedrijf. 
Koppeling tussen deze twee voorbereidingsplanningen ontbreekt helaas.  

 
Deze opmerkingen zijn echter wel meegenomen als aanbeveling in paragraaf 8.3. Hier worden deze 
opmerkingen verder toegelicht.  

Toetsing aan Programma van Eisen & Wensen 
Bij deze toetsing van het hulpmiddel is gekeken of het ontworpen hulpmiddel voldoet aan de eerder 
opgestelde eisen en wensen voor het hulpmiddel. Door per eis of wens te onderzoeken waar in het 
hulpmiddel de betreffende eis terugkomt is te achterhalen of aan de opgestelde eis of wens voldaan 
is. Vervolgens kan daarop bepaald worden of voldaan is aan de betreffende eis of wens. In de komende 
paragrafen wordt per onderdeel van het hulpmiddel gekeken waar in het hulpmiddel de betreffende 
eisen zitten. In de laatste paragraaf wordt getoetst of voor het complete hulpmiddel voldaan is aan de 
opgestelde wensen.  

Projectteam-keuzebepaling 

De toetsing van de projectteam-keuzebepaling heeft geleid tot de volgende onderzoeksresultaten met 
betrekking tot het Programma van Eisen: 
 

Omschrijving eis vanuit PvE&W Omschrijving vindplaats in hulpmiddel Acc? 

E3.1 - 

Relaties tussen projectafhankelijke 
factoren en niveau elementen dienen 
overzichtelijk in een database 
weergegeven te zijn; deze dient te allen 
tijde te kunnen worden aangepast 

In het hulpmiddel is hiervoor plaatsgemaakt 
door middel van de factorendatabase voor 
zowel de competenties, vaardigheden als de 
ervaringen. Deze databases zijn te allen tijde aan 
te passen

Ja 

E3.2 - 
Duidelijk overzicht van minimaal 
benodigde niveau elementen per 
functiegroep 

In het hulpmiddel is hiervoor plaatsgemaakt in 
de database stafpersoneel waar minimaal 
benodigde niveau elementen per functiegroep 
staat weergegeven 

Ja 

E3.3 - 

Het niveau van de elementen van de 
verschillende personeelsleden dient in 
een database opgenomen te zijn; deze 
dient te allen tijde te kunnen worden 
aangepast 

In het hulpmiddel is hiervoor plaatsgemaakt in 
de database stafpersoneel waar per 
personeelslid de competenties, vaardigheden & 
ervaringen te allen tijde kunnen worden 
aangepast 

Ja 

E3.4 - Het hulpmiddel geeft een advies voor 
de projectteambepaling weer 

Het eindresultaat van het proces ‘projectteam-
keuzebepaling’ geeft omschreven advies uit 
deze eis weer. 

Ja 

Tabel 30: Vindplaats eis vanuit PvE&W in stafpersoneel-kostenmonitor onderdeel projectteam-keuzebepaling  
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Kostprijsbepaling stafpersoneel 

De toetsing van de kostprijsbepaling van het stafpersoneel heeft geleid tot de volgende 
onderzoeksresultaten met betrekking tot het Programma van Eisen: 
 

Omschrijving eis vanuit PvE&W Omschrijving vindplaats in hulpmiddel Acc? 

E1.1 - 
Duidelijk overzicht wekelijkse prognose 
te besteden uren & kosten per 
functiegroep; 

De grafische weergave van het 
voorbereidingsproces (in stap 2) geeft duidelijk 
omschreven eis weer. 

Ja 

E1.2 - 
Duidelijk overzicht benodigde 
arbeidscapaciteit & kosten per week per 
functiegroep; 

De grafische weergave van het 
voorbereidingsproces (in stap 2) geeft duidelijk 
omschreven eis weer. 

Ja 

E1.3 -

Te besteden uren dienen bepaald te 
worden aan de hand van een 
activiteitendatabase met normen per 
activiteit; deze dient te allen tijde te 
kunnen worden aangepast; 

In het hulpmiddel is hiervoor plaatsgemaakt 
door de voorbereidingsplanning te vullen 
middels activiteitendatabases. Deze databases 
kunnen te allen tijde worden aangepast.  

Ja

E1.4 - 
Voortgangsbewaking dient per activiteit 
mogelijk te zijn; 

Door overzichtelijke benodigde uren per 
activiteit vanuit voorbereidingsplanning is 
voortgangsbewaking per activiteit mogelijk 

Ja 

E1.5 - 

Budget tenderfase dient gecontroleerd 
te worden met verwachtte benodigde 
uren; 

De grafische weergave van het 
voorbereidingsproces (in stap 2) maakt controle 
tussen verwachtte benodigde uren en budget 
tenderfase mogelijk 

Ja 

Tabel 31: Vindplaats eis vanuit PvE&W in stafpersoneel-kostenmonitor onderdeel kostprijsbepaling stafpersoneel 

Budgetbewaking stafpersoneel 
De toetsing van de budgetbewaking van het stafpersoneel heeft geleid tot de volgende 
onderzoeksresultaten met betrekking tot het Programma van Eisen: 
 

Omschrijving eis vanuit PvE&W Omschrijving vindplaats in hulpmiddel Acc? 

E2.1 - 

Het hulpmiddel dient inzichtelijk te 
maken wat het verschil is tussen 
bedachte benodigde inzet en de 
daadwerkelijke besteedde uren tot aan 
het peilmoment 

De grafische weergave van het bewakingsproces 
(in stap 3) geeft duidelijk omschreven eis weer. 

Ja 

E2.2 - 

Het hulpmiddel dient inzichtelijk te 
maken wat de werkelijke voortgang van 
de werkzaamheden is vanaf het 
peilmoment 

De grafische weergave van het bewakingsproces 
(in stap 3) geeft duidelijk omschreven eis weer. Ja 

E2.3 - 
Het hulpmiddel dient inzichtelijk te 
maken wat de verwachtte benodigde 
uren zijn vanaf het peilmoment 

De grafische weergave van het bewakingsproces 
(in stap 3) geeft duidelijk omschreven eis weer. Ja 

E2.4 -
Het hulpmiddel dient inzichtelijk te 
maken wat de verwachtte benodigde 
arbeidscapaciteit vanaf peilmoment is

De grafische weergave van het bewakingsproces 
(in stap 3) geeft duidelijk omschreven eis weer. Ja

Tabel 32: Vindplaats eis vanuit PvE&W in stafpersoneel-kostenmonitor onderdeel budgetbewaking stafpersoneel (deel 1) 
 
Op de volgende pagina staat het vervolg van bovenstaande tabel. 
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Onderstaande tabel is het vervolg van de tabel op de vorige pagina.  
 

Omschrijving eis vanuit PvE&W Omschrijving vindplaats in hulpmiddel Acc?

E2.5 - 

Het hulpmiddel dient inzichtelijk te 
maken wat de verwachtte voortgang 
van de werkzaamheden is vanaf het 
peilmoment 

De grafische weergave van het bewakingsproces 
(in stap 3) geeft duidelijk omschreven eis weer. Ja 

E2.6 -
De verantwoording van de 
budgetbewaking ligt bij elke 
functiegroep

Opgesplitste voorbereidingsplanning en daarbij 
behorende urenverantwoording maakt ‘eigen’ 
verantwoording per functiegroep mogelijk

Ja

E2.7 - 

Mogelijkheid tot documentatie 
verantwoording van geconstateerde 
afwijkingen 

Diverse mogelijkheden tot verantwoording bij 
zowel registratie uren als bij invoeren 
verwachtte prognose maakt documentatie 
mogelijk 

Ja 

E2.8 - 

Resultaten vanuit de budgetbewaking 
dienen terug gekoppeld te kunnen 
worden om activiteitsnormen voor de 
kostprijsbepaling aan te scherpen en uit 
te breiden 

Evaluatiemoment waar gebruik wordt gemaakt 
aan specifiek ingevulde uren op activiteiten 
maakt opbouwen van activiteitsnormen 
mogelijk. Aanpasbaarheid van database maakt 
aanvullen van activiteiten voor de 
kostprijsbepaling mogelijk 

Ja 

Tabel 33: Vindplaats eis vanuit PvE&W in stafpersoneel-kostenmonitor onderdeel budgetbewaking stafpersoneel (deel 2) 

Algemene wensen hulpmiddel 
De toetsing van de gehele hulpmiddel heeft geleid tot de volgende onderzoeksresultaten met 
betrekking tot het Programma van Wensen: 

W1.1 - Snel en eenvoudig gebruik van het hulpmiddel 
Doordat het hulpmiddel op eenvoudige wijze op de server van het gastbedrijf geplaatst kan worden is 
het eenvoudig voor iedereen binnen het gastbedrijf om het hulpmiddel te gebruiken. Daarnaast biedt 
de eenvoudige doch doeltreffende interface van het hulpmiddel een gemakkelijk en snel gebruik van 
het hulpmiddel. Met slechts enkele klikken op de knop wordt het juiste formulier gevonden.  

W1.2 - Lage drempel om het hulpmiddel te implementeren 
Doordat het hulpmiddel klaar voor gebruik is hoeven er geen grote investeringen gedaan te worden 
om het hulpmiddel te implementeren. Hierdoor is de drempel om het hulpmiddel te gebruiken heel 
erg laag.  

Conclusie & aanbevelingen 
Aan de hand van de uitgevoerde toetsingen en de daaruit voortkomende toetsingsresultaten is het 
mogelijk om een conclusie te formuleren met betrekking tot het afstudeerproject en de daarbij 
behorende geformuleerde doelstelling. De doelstelling van het afstudeertraject luidde als volgt: 
 

Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor het beheersen van de kosten van het 
stafpersoneel voor toekomstige bouwprojecten van de BAM Bouw en Techniek Regio 
Noordwest zodat de gemiddelde overschrijding van één derde gereduceerd  
wordt tot 0. 

 
Uit beide toetsingen blijkt dat aan alle vooraf opgestelde eisen en wensen wordt voldaan. Uit het 
onderzoek dat is uitgevoerd is gebleken dat wanneer aan deze geformuleerde eisen en wensen 
voldaan wordt, dat het hulpmiddel de geformuleerde doelstelling kan behalen. Hieruit kan daardoor 
geconcludeerd worden dat het afstudeertraject een hulpmiddel heeft opgeleverd die de doelstelling 
van het afstudeertraject kan behalen. Er zijn geen signalen opgevangen gedurende de toetsingsfase 
dat het hulpmiddel niet voldoet aan de eisen en wensen en deze de doelstelling om die reden niet zou 
kunnen halen. Daarom is er de mogelijkheid dat het hulpmiddel kan leiden tot een daadwerkelijk 
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werkend hulpmiddel die het voor het gastbedrijf mogelijk maakt om de kosten van het stafpersoneel 
te beheersen bij toekomstige bouwprojecten zodat de overschrijdingen van het stafkostenbudget per 
project tot de verleden tijd kunnen behoren.  
 
Daarnaast kunnen er naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek nog een aantal 
aanbevelingen gedaan worden aan het gastbedrijf omtrent het onderzochte onderwerp en het daaruit 
voortgevloeide hulpmiddel. Deze aanbevelingen komen voort uit het afstudeertraject en gedurende 
het traject is gebleken dat deze aanbevelingen verdere onderzoek verdienen. De volgende 
aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van het hulpmiddel en eventueel vervolgonderzoek: 

Verbeteren inzicht huidig niveau stafpersoneel 
Het huidig verkregen inzicht van het niveau van het stafpersoneel kan verder verbeterd worden door 
het toepassen van diverse, binnen het gastbedrijf beschikbare, tools die het inzicht verbeteren. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
 

Career Scan; 
Reflector BIG Five Personality; 
Insights Discovery; 
Career Values; 

Connector Ability; 
Competentiespiegel; 
Reflector 360; 
BAM Loopbaannavigator. 

 
Door het verbeteren van het inzicht in het huidige niveau van het stafpersoneel kan tevens bepaald 
worden in welke richting het stafpersoneel opgeleid kan worden.  

Huidige activiteitendatabase met bijbehorende normering aanvullen en verbeteren 
Maak gebruik van het hulpmiddel en richt in de eerste periode vooral op het aanvullen van de 
activiteitendatabase en de bijbehorende normering. Hiermee wordt de kostprijsbegroting verbetert. 
Dit maakt ook diverse normeringen beter, zoals de onderzochte normeringen met betrekking tot de 
onderzoeken uit de hoofdstukken 5 en 6. 

Koppeling tussen hulpmiddel en administratiesysteem SAP 
Er dient onderzoek uitgevoerd te worden of het mogelijk is het administratiesysteem SAP te koppelen 
aan het ontwikkelde hulpmiddel. Door deze koppeling is het niet nodig om op twee verschillende 
manieren uren te boeken in het systeem waardoor minder werkzaamheden nodig zijn en de kans op 
fouten kleiner wordt.  

Integratie van voorbereidingsplanning tenderfase & voorbereidingsplanning hulpmiddel 
Er dient onderzoek uitgevoerd te worden of het mogelijk is het opstellen van de 
voorbereidingsplanning zoals dat in de huidige situatie plaatsvind gekoppeld kan worden met het 
opstellen van de voorbereidingsplanning van het hulpmiddel. Hierdoor hoeft er maar één planning 
opgesteld te worden waardoor er minder tijd nodig is voor de handelingen. 
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BEGRIPPENLIJST 
De in dit rapport gebruikte begrippen worden in het rapport toegelicht. De belangrijkste begrippen die 
in dit rapport voorkomen zijn hier overzichtelijk weergegeven. Hier worden deze belangrijkste 
begrippen ook omschreven. Bij het omschrijven van deze begrippen is gebruik gemaakt van 
verschillende literatuur. Deze literatuur is ook gebruikt gedurende de totstandkoming van dit rapport. 
De begrippen zijn hieronder in alfabetische volgorde weergegeven.  
 

Begrip:  Omschrijving van het begrip: Bronvermelding: 

Aanbiedingskosten : 

 
Alle kosten die het tenderteam maken ten behoeve 
van het binnenhalen van het werk. Over het 
algemeen zijn dit de kosten die gemaakt worden 
voordat de gunning er is.  
 

(BMS, 2014) 

Algemeen 
tijdschema : 

 
Het Algemeen tijdschema, ook wel contractschema 
genoemd is het samengevat productieschema 
waarmee contractueel de bouwtijd vastgelegd word. 
Op basis van productiedelen kan de voortgang 
gecontroleerd worden 
 

(Flapper, 2005)  
(BMS, 2014) 

Competentie : 

 
Effectief gedrag dat een bijdrage levert aan te 
bereiken resultaten 
 

(BMS, 2014) 

Competentiegebied : 

 
Een gemeenschappelijk thema waarnaar 
verschillende competenties verwijzen. De 
competenties 'motiveren en coachen' en 'doelen 
stellen en deligeren' vallen bijvoorbeeld beide onder 
het competentiegebied 'Leiderschap' 
 

(BMS, 2014) 

Competentiemodel : 

 
Een geheel van in totaal 25 competenties, dat 
beschrijft wat de belangrijkste soorten gedrag zijn 
die binnen Koninklijke BAM Groep worden 
onderscheiden en waaraan dit gedrag concreet te 
herkennen is 
 

(BMS, 2014) 

Competentieniveau : 

 
Een aanduiding van de beheersing van het gedrag 
(m.b.t. een competentie) dat nodig is voor een 
functie en met de impact die dat gedrag heeft op de 
organisatie 
 

(BMS, 2014) 

Contract : 
 
Formele vastlegging van afspraken 
 

(BMS, 2014) 
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Begrip:  Omschrijving van het begrip: Bronvermelding: 

Contractvorm : 

 
Structuur, met contractuele en functionele relaties, 
de verdeling van verantwoordelijkheden en 
rechtsverhoudingen tussen partijen 
 

(BMS, 2014) 

Functie- en 
competentieprofiel : 

 
Een document dat weergeeft wat de belangrijkste 
resultaten zijn die in een functie moeten worden 
bereikt zijn en welk gedrag ( en eventueel kennis en 
vaardigheden) nodig zijn om deze resultaten te 
kunnen bereiken 
 

(BMS, 2014) 

Gunning : 
 
Toewijzing van een leverantie, een aanbesteding 
 

(BMS, 2014) 

Inkoop  : 

 
Zo’n 80 % van de omzet van een bouwproject wordt 
gehaald middels onderaannemers. Elke 
onderaannemer dient ingekocht te worden. Het 
proces dat daarbij hoort is de inkoop.  
 

(BMS, 2014) 

Input : 
 
Het geheel aan middelen als invoer van een proces 
 

(BMS, 2014) 

Inschrijfbegroting : 

 
De inschrijfbegroting is bedoeld om het 
inschrijfbedrag te bepalen. Deze begroting wordt 
opgesteld aan de hand van bestek en 
bestektekeningen.  
 

(van Duijn, 2005) 

Monitoren : 
 
Het waarnemen en registreren van gebeurtenissen 
 

(BMS, 2014) 

Output : 

 
Het geheel aan producten als resultaat van een 
proces 
 

(BMS, 2014) 

Performancemanag
ement : 

 
Een manier van leidinggeven waarbij gericht 
gestuurd wordt op: 
- het bereiken van voor de organisatie gewenste 
 resultaten; 
- een succesvolle functievervulling door 
medewerkers; 
- de hiervoor benodigde ontwikkeling van 
 medewerkers 
 

(BMS, 2014) 
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Begrip:  Omschrijving van het begrip: Bronvermelding: 

Persoonlijk jaarplan : 

 
Een document waarin afspraken worden vastgelegd 
over resultaten en beheersing van gedrag, kennis 
en/of vaardigheden die een medewerker aan het 
eind van een bepaalde periode dient te hebben 
bereikt 
 

(BMS, 2014) 

Procedure : 

 
Gespecificeerde wijze van het uitvoeren van een 
activiteit of een proces 
 

(BMS, 2014) 

Proces : 

 
Geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende 
activiteiten dat input omzet in output 
 

(BMS, 2014) 

Tender : 

 
Gegadigden in de gelegenheid stellen een aanbieding 
te doen voor een aangegeven opdracht 
 

(BMS, 2014) 

Uitvoeringsplanning : 

 
De uitvoeringsplanning is een uitgebreide versie van 
het tijdschema. Deze planning wordt gebruikt om de 
bouwtijd te kunnen beheersen.  
 

(Flapper, 2005) 

Voorbereidingsplan
ning : 

 
Planning die het proces voorafgaand aan de uit te 
voeren activiteiten weergeeft. Vaak zijn dit zaken als 
offerteaanvragen, opdracht, productie en levering, 
enzovoorts. 
 

(Flapper, 2005) 

Werkbegroting : 

 
Ook wel uitvoeringsbegroting genoemd. De 
werkbegroting maakt het mogelijk om kosten uit de 
inschrijfbegroting beheersbaar te maken 
 

(Flapper, 2005) 
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