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Yan Aanbestedjng naar Bouwteam. een hulpmjddel yoor de werkvoorberejder Ujtyoedngstechniek 

Voorwoord 

Dit rapport is het eindrapport voor het afstudeerproject aan de Masteropleiding Architecture, 
Building and Planning aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, met 
als specialisatie Construction Technology. 

Dit afstudeerproject is uitgevoerd bij Heijmans Bouw Best (HBB). Hier heb ik 5 dagen per week een 
werkplek beschikbaar, waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt. Tevens heb ik de mogelijkheid 
om informatie te verkrijgen, enerzijds via literatuur en anderzijds via het personeel van HBB. Ook 
maak ik gebruik van de aanwezige faciliteiten. Bedankt hiervoor! 

De volgende medewerkers van HBB wil ik bedanken voor de informatieverstrekking en de 
medewerking aan interviews, vragenlijsten en toetsing: de directie, alle projectleiders, 
werkvoorbereiders en uitvoerders, het secretariaat van uitvoering en de betreffende medewerkers 
van de afdelingen bedrijfsbureau, inkoop, calculatie, planontwikkeling, nazorg, marketing en 
kopersbegeleiding. 

Ook wil ik hierbij mijn begeleiders persoonlijk bedanken: 

lk wil Martin Vissers hartelijk bedanken voor de fijne begeleiding. ledere twee weken hoorde hij me 
van verre al aankomen met m'n 'klak'schoenen. Meestal 's morgens vroeg, want Martin is altijd als 
eerste op vloer 8 aanwezig en ik ben door de bouwwereld al gewend aan het vroege tijdstip. 
Door zijn kritische vragen en commentaar wist hij me steeds weer een flinke stap vooruit te helpen. 
Mede dankzij zijn begeleiding is het me gelukt om mijn afstudeerproject, volgens mijn strakke 
planning, tot een goed einde te brengen. Martin, kei bedankt voor alles! 

Ook Corde Bruijn heb ik een aantal keren bestookt met vragen. Dan had hij altijd een A4-tje en een 
potlood gereed om mijn probleem heel schematisch op een vel papier weer te geven. Zo kreeg ik 
een goed beeld van de belangrijkste onderdelen uit mijn onderzoek. Cor, bedankt! 

Als laatste wil ik Stijn Borremans van HBB bedanken voor de begeleiding gedurende mijn complete 
afstudeerproject. Tevens voor de periode daarvoor, toen ik nog bezig was met de proces
omschrijving van de vensterbanken voor Masterproject Participerend Observeren in Venray. Ook met 
hem heb ik iedere twee weken het afstudeerproject besproken. Stijn, dank je wel voor de 
motiverende gesprekken, het doorlezen van mijn stapels papier, je feedback en het ondersteunen 
van mijn strakke planning! 

Kei bedankt voor alle tijd, inzet en motiveringl 

Eindhoven, 6 juni 2008 
Marloes Manders 
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Yan A anbestedjng naar B ouwteam. eeo hulpmiddel voor de werkvoorbereider Ujtvoedogstechojek 

Samenvatting 

Van A anbestediog naar Bouwteam 

lnleiding 
Heijmans Bouw Best (HBB) wil steeds meer projecten realiseren in een bouwteam, om meer 
rendement te behalen en om zich aan te passen aan de veranderende markt. Er zijn al projecten 
uitgevoerd in een bouwteamverband, maar HBB is niet tevreden over de invulling van het 
bouwproces. Er wordt namelijk teveel op de aanbestedingsmanier gewerkt, terwijl bij het werken in 
een bouwteam een andere aanpak vereist is. Dit vraagt om een verandering van het bedrijfsproces, 
van aanbesteding naar bouwteam. De directie van HBB heeft deze verandering in samenwerking met 
vakgroepen vormgegeven in processchema's, waarin het bouwproces weergegeven wordt. De 
invulling van het personeel is door HBB nag niet uitgewerkt. 

Aanleiding 
Een belangrijke verandering in het bedrijfsproces is dat het uitvoeringsteam eerder in moet 
stromen. De vraag is dan wat de taken van deze medewerkers zijn in dit vroege stadium. 

Doelstelling - onderzoek 
In dit onderzoek is de invulling van de projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder onderzocht 
met de volgende doelstelling: 

"Het ontwikkelen van een hulpmiddel om het uitvoeringsteam te begeleiden bij 

het werken in een bouwteam. • 

Onderzoeksplan 
Na een uitgebreide probleemanalyse door middel van interviews, zijn er bij deze doelstelling 4 
probleemstellingen geformuleerd, waarbij specifieke onderzoeksvragen zijn opgesteld. 

1. Wat wordt er door HBB en Heijmans VastGoed (HVG) Best verstaan onder een bouwteam? 

2. In welke bedrijfsonderdelen van de bouw is de problematiek, de verandering van aanbesteding 

naar bouwteam, aanwezig? 

3. Wat gaat er in de huidige praktijk verkeerd bij een samenwerking in een bouwteam, in de 

planvoorbereidings-, uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase? 

4. Wat moet er veranderen om tot de toekomstige gewenste situatie te komen? 

Conclusies uit het onderzoek 
Na de uitvoering van dit onderzoek door middel van vragenlijsten kunnen de volgende conclusies 
getrokken warden: 

- De divisies begrijpen elkaar niet goed en weten elkaars verwachtingen niet. 
- Taken en verantwoordelijkheden warden niet duidelijk vastgelegd. 
- De verandering van aanbesteding naar bouwteam is alleen aanwezig bij utiliteits- en woningbouw. 

- Het huidige proces uit het KMS moet aangepast warden, dit is verouderd. 
- Er moeten gegevens en afspraken vastgelegd warden over het bouwteam. 

Het uitvoeringsteam: 

- heeft weinig ervaring met het werken in een bouwteam; 
- wordt te laat betrokken in het bouwproces; 
- weet niet voldoende welke taken per fase uitgevoerd moeten warden. 

Afbakening binnen het uitvoeringsteam 
Er is met dit onderzoek aangetoond dat een hulpmiddel nodig is om de werkvoorbereiders te 
begeleiden tijdens het werken in een bouwteam. Voor de projectleiders is gedurende de uitvoering 
van dit onderzoek al een hulpmiddel ontwikkeld door HBB en van de uitvoerders is te weinig 
informatie bekend. De verkregen informatie uit dit onderzoek vormt de basis voor het te 
ontwikkelen hulpmiddel voor de werkvoorbereider. 
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Yan Aanbestedjng naar Bouwteam. een bulomjddel voor de werkvoorbereider Ujtyoeringstecbnjek 

Doelstelling - ontwerp 
Aan de hand van deze resultaten is een nieuwe doelstelling geformuleerd voor het ontwerpen van 
het hulpmiddel: 

"Het ontwikkelen van een hulpmiddel om de werkvoorbereider te begeleiden bij 

het werken in een bouwteam. • 

Toelichting: 
Werkzaam in de bedrijfsonderdelen: utiliteits- en woningbouw van HBB. 

- Gericht op de processen van de planvoorbereidings- , uitvoeringvoorbereidings- en 
uitvoeri ngsf ase. 
Naar aanleiding van de verandering in bet bedrijfsproces: van aanbesteding naar 
bouwteam. 

Programma van eisen 
Het hulpmiddel is voor de werkvoorbereider die tijdens de planvoorbereidings- of 
uitvoeringvoorbereidingsfase instroomt bij een project in bouwteamverband. Het hulpmiddel heeft 
als doel, het project in een bouwteam structuur te geven, door duidelijk te maken wat er van de 
werkvoorbereider verwacht wordt, wat de taken en aandachtspunten per fase zijn, hoe de taken 
uitgevoerd moeten worden en welke documenten daarvoor nodig zijn. 

Het hulpmiddel 
Het proces van de werkvoorbereider is weergegeven door middel van een stroomschema. Hierin zijn 
alle taken per fase van het bouwproces opgesomd, met daarbij de in- en output weergegeven. De 
input, die bestaat uit standaard documenten, zijn in rood weergegeven. Deze zijn verzameld op een 
CD-ROM. Per taak is er in het hulpmiddel een taakomschrijving opgenomen. Verder is er een aantal 
aanvullende documenten toegevoegd aan het hulpmiddel. Het gebruik van het hulpmiddel in 
combinatie met de taakomschrijvingen en extra documenten is omschreven in een gedetailleerde 
handleiding. 

lmplementatie 
Om het hulpmiddel te kunnen gebruiken moet het gei'mplementeerd worden in de organisatie. 
Hierbij is de taak van de projectleider belangrijk, omdat deze de werkvoorbereider direct 
aanstuurt. Het gebruik van het hulpmiddel moet door deze functiegroep gestimuleerd en 
gecontroleerd warden. 
Het hulpmiddel kan ook in het KMS gei'mplementeerd worden, bij de ontwikkeling is hier rekening 
mee gehouden. Echter is het vernieuwde KMS nog in ontwikkeling, de veranderingen zijn op dit 
moment nog niet bekend. 

Toetsing 
Het hulpmiddel is getoetst door middel van de analysemethode. Met behulp van een 
toetsingsformulier hebben 5 medewerkers van HBB de toetsing uitgevoerd, namelijk: senior 
projectleider utiliteitsbouw, projectleider woningbouw, hoofd van het bedrijfsbureau en twee 
senior werkvoorbereiders. 
Hieruit is gebleken, dat het doel en het gebruik van het hulpmiddel duidelijk is. De basis van het 
hulpmiddel is geschikt voor gebruik, want het is erg gebruiksvriendelijk door het overzichtelijke 
stroomschema en de duidelijke handleiding. 
De gei'nterviewden zijn ervan overtuigd, dat het hulpmiddel structuur geeft aan de 
werkvoorbereiders, maar voor de ervaren werkvoorbereider zal het voornamelijk als een extra 
controlemiddel dienen. Ook zal het hulpmiddel de projectleider ondersteunen tijdens het 
begeleiden van de werkvoorbereider en helpen om het proces te bewaken. 

Aanbevelingen 
Naar aanleiding van dit onderzoek en het ontwikkelde hulpmiddel zijn er aanbevelingen gedaan, 
enkele hiervan zijn: 

Onderzoek naar de juistheid van taakomschrijvingen; 
hulpmiddel ontwikkelen voor de uitvoerder; 
implementatie in het KMS; 
onderzoek naar de competenties van het personeel; 
onderzoek naar de instroom van medewerkers in bouwteamprojecten; 
onderzoek naar het gebruik van het KMS. 
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Yan Aanbestedjng naar Boywteam. een bulpmiddel yoor de werkyoorbereider Ujtvoeringstecbnjek 

1. lnleiding 

In dit rapport is het afstudeerproject omschreven met als onderwerp de verandering van 
aanbesteding naar bouwteam. 

Naar aanleiding van de veranderende markt is HBB bezig met de verandering van het bedrijfsproces, 
het systeem. lk heb bij dit bedrijf onderzoek gedaan naar de processen binnen dat systeem, want 
deze moeten mee veranderen. Om deze processen samen met het systeem te veranderen is de 
juiste invulling van personeel belangrijk. Echter moet het personeel dan wel op de juiste manier 
begeleid worden tijdens deze verandering. 

De belangrijkste verandering is de verschuiving van het uitvoeringsteam. Daarom is er onderzoek 
gedaan naar de projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder, met de vraag: hoe kan het 
uitvoeringsteam in de planvoorbereidings-, uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase begeleid worden 
bij het werken in een bouwteam? 

Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek is er verder afgebakend binnen het uitvoeringsteam. En 
uiteindelijk is er een hulpmiddel ontwikkeld voor de werkvoorbereider. Een hulpmiddel dat 
structuur geeft aan het werken in een bouwteam en duidelijk maakt wat de werkvoorbereider, 
wanneer in het bouwproces moet doen en waarmee. 

Het complete afstudeerproject is in dit afstudeerrapport uiteen gezet. Hiervoor is de volgende 
opbouw gehanteerd: 

Hoofdstuk 1 bevat de inleiding, hoofdstuk 2 beschrijft de aanleiding voor het afstudeerproject en de 
motivatie. In hoofdstuk 3 wordt de relevantie van dit onderzoek aangetoond. Hoofdstuk 4 geeft de 
voor dit onderzoek opgestelde uitgangspunten voor een bouwteam en hoofdstuk 5 bevat de 
doelstelling voor het onderzoek en de daarbij gehanteerde afbakening. Hoofdstuk 6 bevat de 
probleemanalyse door middel van interviews en omschrijft het oorzaak-gevolg-diagram als basis 
voor de onderzoeksopzet. Hoofdstuk 7 is de onderzoeksopzet, het bevat de probleemstellingen, 
onderzoeksvragen en het onderzoeksplan. 

In hoofdstuk 8 zijn de probleemstellingen beantwoord. Hierbij is per paragraaf eerst de noodzaak 
omschreven, daarna zijn per deelparagraaf de onderzoeksvragen beantwoord en als laatste is de 
probleemstelling beantwoord. 

In hoofdstuk 9 is er naar aanleiding van de beantwoorde probleemstellingen verder afgebakend 
binnen het uitvoeringsteam, met daarbij de vernieuwde doelstelling voor het ontwerp. Hoofdstuk 10 
geeft het programma van eisen voor het hulpmiddel weer. In hoofdstuk 11 is de 
ontwerpverantwoording omschreven waarna in hoofdstuk 12 het hulpmiddel zelf omschreven is. 
Mogelijkheden om het hulpmiddel te implementeren zijn in hoofdstuk 13 opgesomd. 
Hoofdstuk 14 omschrijft de toetsing en de conclusies daaruit. In hoofdstuk 15 is teruggekoppeld 
naar het onderzoek en het hulpmiddel. 

Tot slot zijn in hoofdstuk 16 aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek, bevat hoofdstuk 17 het 
nawoord en somt hoofdstuk 18 de geraadpleegde literatuur op. 

De bijlagen zijn in een apart bijgevoegd rapport opgenomen. Ook is het hulpmiddel in een apart 
bijgevoegd rapport opgenomen. In dit onderzoek wordt naar deze rapporten, waar nodig, verwezen. 
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Yan Aanbestedjng naar Bouwteam. een hulpmiddel voor de werkvoorberejder Ujtyoedn1,?stechnjek 

2. Aanleiding voor het onderzoek 

De aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat HBB haar bedrijfsproces wil aanpassen aan de 
veranderende markt. 

De markt verandert namelijk van een aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt, hierdoor zijn er 
nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. De traditionele manier van werken moet aangepast worden 
op deze ontwikkelingen. HBB is van oudsher een echte aanbesteder, maar wil in de nabije toekomst 
meer samenwerken met opdrachtgevers in een bouwteamverband. Hier moet het huidige 
bedrijfsproces op aangepast worden. Hierbij gaat het niet alleen om het management, maar ook om 
de teams die daadwerkelijk de uitvoering van de diverse bouwwerken organiseren. 

HBB heeft nog geen concreet onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze verandering voor het 
bouwproces. Ook zijn er nog geen hulpmiddelen ontwikkeld om het personeel voor te bereiden op 
deze verandering. Wel zijn er verschillende vakgroepen gevormd die zich hiermee bezig houden. 
Aan de vakgroep utiliteitsbouw neem ik zelf deel. 

Ondanks deze vakgroepen is er nog geen directe oplossing. Dit is voor mij de aanleiding om een 
gedeelte van het bouwproces te onderzoeken, namelijk het uitvoeringsteam in de 
planvoorbereidings- , uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase binnen HBB. 

2.1 Motivatie afstudeeronderwerp 

Dit onderwerp spreekt mij aan omdat het een zeer actueel onderwerp is, waaraan volop gewerkt 
wordt. Het is een belangrijke verandering voor HBB waar ik graag een positieve bijdrage aan wil 
leveren. lk vind het belangrijk dat HBB iets kan doen met mijn afstudeerrapport. 

Het onderwerp omvat het gehele bouwproces. Hierdoor wordt tijdens het onderzoek inzicht 
verkregen in het bouwproces en de verschillende functies die nodig zijn om het proces te laten 
werken . lk vind het interessant om dit te onderzoeken. 

Ook heeft het onderwerp raakvlakken met privaatrechtelijk bouwrecht. Bouwrecht is een andere 
richting die me erg interesseert. Het gaat hierbij om de taakverdeling en verantwoordelijkheden 
binnen de verschillende samenwerkingsvormen. Dit is een belangrijke onderlegger in de analyse van 
het onderzoek, naar de aanpassing van het bedrijfsproces op het werken in een bouwteam. 

lk vind het belangrijk dat voor het personeel duidelijk wordt wat er gaat gebeuren en wat er van 
hen verwacht wordt. Daarom is er een hulpmiddel ontwikkeld om een gedeelte van de verandering 
duidelijk te maken. 

Mijn motivatie is kort maar krachtig: 

Een 'kleine' bijdrage leveren aan deze enorme veranderingl 
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Van A anbestedjng naar Bouwteam. een bulpmiddel yoor de werkyoorbereider Uitvoeringstecbniek 

3. Relevantie van het onderzoek - van A anbesteding naar Bouwteam 

In dit hoofdstuk is de relevantie van het onderzoek beschreven, hierbij is onderscheid gemaakt 
tussen de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. 

3.1 Maatschappelijke relevantie 

"maat·scbg_p·pe·lijk (bn.) 
1 betr. hebbend op de maatschappij, de samenleving => sociaa/ 
2 [hand.] betr. hebbend op een maatschap of maatschappij" (Citaat: bron 25) 

Heijmans is van oudsher gericht op aanbesteden. Maar Heijmans wil in de nabije toekomst meer 
samenwerken in een bouwteam omdat op die manier meer rendement te behalen valt. Daarom 
moet de organisatie aangepast worden op het werken in een bouwteamverband. 

Er is gebleken dat het Kwaliteit Management Systeem (KMS) van HBB niet meer voldoet aan de 
huidige situatie. Want wat blijkt, er zijn in het KMS documenten aanwezig waarin bijvoorbeeld een 
taakverdeling aangegeven wordt, maar de taken die aan de verschillende functiegroepen gekoppeld 
zijn, kloppen niet met de werkelijkheid. 
Ook wordt er wel gesproken over de verwachtingen van de opdrachtgever, deze moeten op het 
overdrachtsformulier genoteerd worden. Maar dit overdrachtsformulier komt niet overeen met de 
informatie uit het KMS. Verder worden bij de input voor de uitvoeringvoorbereidingsfase in het KMS 
andere zaken aangegeven. 

De huidige beschikbare documenten worden niet gebruikt omdat het afzonderlijke hulpmiddelen 
zijn. Deze leveren samen nog steeds niet de gewenste informatie op omdat ze niet op elkaar 
aansluiten en verouderd zijn. 

Het middel moet ervoor zorgen dat alle juiste informatie via een document geraadpleegd kan 
worden. Zodat meteen duidelijk wordt wat een bouwteam is, wat de opdrachtgever wenst, wat de 
taken en aandachtspunten zijn, waar de verantwoordelijkheden liggen en wat de andere afdelingen 
aanleveren. Kortom: alles in 1 ! 

Dit onderzoek is maatschappelijk relevant omdat het als doel heeft: het ontwikkelen van een 
hulpmiddel. Met behulp van dit middel kan het personeel zeker van zichzelf zijn. Het helpt om het 
personeel voor te bereiden op projecten in een bouwteam in plaats van de vertrouwde 
aanbesteding. 

3.2 Wetenschappelijke relevantie 

"we·ten·sch.Qp·pe·lijk (bn.) 
1 universitair 
2 In overeenstemmlng met de elsen, de regels of methoden van de wetenschap" (Citaat: bron 25) 

Er is een nieuw hulpmiddel ontwikkeld om de werkvoorbereider in de processen van de 
planvoorbereidings-, uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase te begeleiden in de verandering 
van aanbesteding naar bouwteam. 

Er zijn al veel artikelen geschreven over het feit dat het traditionele bouwen achterhaald is. En dat 
de bouwwereld maar niet wil veranderen (bron 16). Verschillende uitspraken zijn: "Hoe innoveren we 
de bouw? De bouw moet veranderen. De verregaande scheiding tussen de verschillende partijen, 
kenmerkend voor de traditionele bouwsector, moet plaatsmaken voor een uitwisseling van kennis en 
ervaringen." Er worden in deze artikelen enkele oplossingen aangeboden maar deze blijven zeer 
oppervlakkig en gaan niet concreet in op de processen in de bouw. Enkele voorbeelden (bron 16D): 

"Maar al te vaak blijven initiatieven hangen in probleemanalyses: er moet ook echt iets gebeuren!" 
" ... laat vernieuwing gewoon zien ... " 
"Jonge mensen zijn de hoop voor de toekomst. Zorg voor goede doorstroming." 
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"Vernieuwing moet de ruimte krijgen en dient niet te worden kapotgeorganiseerd." 
"Het wiel maar eenmaal uitvinden." 

Ook zijn er verschillende programma's ontstaan zoals Proces en Systeemlnnovatie voor de Bouw 
(PSIB). In PSIB wordt de kennis en ervaring van verschillende partijen uit de bouwwereld bij elkaar 
gebracht. In 2004 is de Regieraad Bouw gei"nstalleerd metals taak de noodzakelijke vernieuwingen 
in de bouw op gang te brengen. Ook in deze programma's wordt er niet inhoudelijk naar de 
bouwprocessen gekeken, het blijft op managementniveau. 

Er zijn sectorstudies gedaan naar de bouwsector (bron 11) waarin beschreven wordt wat de 
belangrijkste hindernissen zijn voor innovatie in de bouw. Er wordt ook geconstateerd dat bij 
aanbestedingsprocedures alleen geconcurreerd wordt op de prijs en dat aannemers er zelf voor 
kunnen zorgen, dat ze niet meer geconfronteerd worden met bestek en tekeningen, door 
voorstellen te doen voor efficientere bouwmethoden. 

Er zijn veel mensen vanuit verschillende vakgebieden uit de bouwwereld bezig met 'de verandering 
van de bouw'. Maar er zijn nog geen concrete hulpmiddelen ontwikkeld om er ook voor te zorgen 
dat deze verandering er komt. Er is nog geen hulpmiddel om het bouwproces daadwerkelijk aan te 
passen aan deze veranderende markt. Door de inbreng van deze nieuwe kennis is dit onderzoek 
wetenschappelijk relevant. 
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4. Bouwteam - uitgangspunten 

Er wordt door verschillende partijen anders gedacht over de term bouwteam en nergens is een vaste 
definitie benoemd. Bedrijven en stichtingen als Arcadis, SBR, PSI Bouw en Bouwend Nederland 
formuleerden hun eigen definities. Maar ook diverse literaire bronnen hanteren een eigen definitie, 
zoals het boek 'Bouwrecht in kart bestek' (zie bijlage IX voor deze definities). 

Daarom is in dit hoofdstuk omschreven wat voor dit onderzoek verstaan wordt onder een bouwteam. 
Bij bet vastleggen van de uitgangspunten is rekening gehouden met de gedachtegang van HBB, 
omdat bet hulpmiddel uiteindelijk voor de medewerkers van dit bedrijf bestemd is. Hierover is 
gesproken met alle 3 de directieleden. 

Bou wt earn 

Bij bet bouwen in een bouwteam ontstaat er tijdens de ontwerpfase een vorm van samenwerking 
tussen de opdrachtgever, de architect en de aannemer. De verschillende deelnemers sluiten een 
bouwteam overeenkomst. Op deze manier wordt de uitvoerende partij eerder in bet proces 
betrokken. Zo kan vanaf de ontwerpfase gerichte technische kennis meegenomen warden in de 
plannen. De aannemer heeft in bet bouwteam een adviserende rol op het gebied van 
uitvoeringsmethoden, producten en bouwkosten. 

Elke deelnemer in een bouwteam is in principe verantwoordelijk voor zijn eigen bijdrage en voor de 
gegeven adviezen, maar er kan ook op enkele punten een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
ontstaan, dit hangt af van de situatie. 

De bedoeling van een bouwteam is dat er bij de start van de uitvoering een volledig ontwerp klaar 
ligt, omdat bet ontwerp tijdens het bouwteam beter is afgestemd op de uitvoering. De aannemer 
kan zijn deskundigheid inbrengen waardoor de kans op verrassingen tijdens de bouw wordt 
voorkomen. 

Bij deze vorm van samenwerken kan een bestek met tekeningen de basis zijn voor een 
overeenkomst, maar om de kennis en kunde van de aannemer in een bouwteam optimaal te 
benutten gaat HBB liever een opdracht aan op basis van het ontwerp, bet programma van eisen en 
gemaakte afspraken. De aannemer zal in deze situatie, in overeenstemming met de opdrachtgever 
en architect, zorgen voor de uitwerking van werktekeningen. In deze situatie heeft de aannemer 
veel invloed in bet proces, het bouwteam kan samen de juiste keuzes maken. Bij een bestek met 
tekeningen kan een aannemer alleen nog maar toetsen en aanpassen. 
Een andere mogelijkheid is het opstellen van een prestatiecontract, waar per onderdeel alleen 
vermeld wordt hoeveel jaar garantie er gegeven moet warden en aan welke eisen bet product moet 
voldoen. 

Zadra het ontwerp onder de verantwoordelijkheid valt van de aannemer is er geen sprake meer van 
een bouwteam maar van Design & Build, Design & Construct, Turn Key, Publiek Private 
Samenwerking, of een andere gei'ntegreerde contractvorm. 
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5. Doelstelling onderzoek - een hulpmiddel voor het uitvoeringsteam 

"Het radicaal vernieuwen van een sector wordt ook wel een systeeminnovatie genoemd. Een 
dergelijke 'grote' innovatie bestaat altijd uit een hele 'wolk' kleinere product- en procesinnovaties. 
Het is vergelijkbaar met een lawine: je hebt een zekere kritische massa nodig om het zaakje in 
beweging te krijgen." (Citaat: bron 16, Hoe innoveren we de bouw) 

Een bedrijfsproces van een bouwbedrijf is een systeem, een kader waarbinnen het bouwproces zich 
afspeelt. HBB is bezig om dit systeem aan te passen, te innoveren , maar hoe moeten de processen 
in de verschillende fasen aangepast worden? Deze processen zullen ook moeten innoveren want het 
systeem werkt alleen wanneer er een goed werkend proces achter zit. 

Deze processen worden ingevuld door het personeel van HBB. De medewerkers zijn gewend om een 
project te realiseren vanuit een aanbesteding, terwijl HBB in de nabije toekomst steeds meer in een 
bouwteam wil werken. Het werken in een bouwteam vraagt om een andere houding en werkwijze. 
Het personeel wordt nu niet voorbereid op het werken in een bouwteam en weet niet wat er van 
hem/ haar verwacht wordt. 

In een bouwteam is er extra voorbereidingstijd, die bij een aanbesteding niet aanwezig is. Het is 
belangrijk dat deze extra periode zo goed mogelijk benut wordt, maar het personeel weet niet hoe 
deze tijd besteed moet worden . Zo worden de processen niet op de juiste manier ingevuld waardoor 
het bouwproces in een bouwteam niet optimaal verloopt. Om het bedrijfsproces aan te kunnen 
passen moet er dus begonnen worden bij de aansturing van het personeel. 

Om het probleem bij de eigenlijke oorzaak aan te pakken is de volgende doelstelling opgesteld: 

"Het ontwikkelen van een hutpmiddel om het uitvoeringsteam te begeleiden bij het 

werken in een bouwteam." 

Toelichting: 

Werkzaam in de bedrijfsonderdelen: utiliteits- en woningbouw van HBB. 

Gericht op de processen van de planvoorbereidings-, uitvoeringvoorbereidings- en 

uitvoeringsfase. 

Naar aanleiding van de verandering in het bedrijfsproces: van aanbesteding naar 

bouwteam. 

5.1 Afbakening personeel van Heijmans Bouw Best 

In de analysefase is het voltallige personeel dat betrokken is in de planvoorbereidings-, 
uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase meegenomen in het onderzoek. Maar voor het 
onderzoek is er afgebakend, omdat niet voor alle functies in deze processen een hulpmiddel 
ontwikkeld kan worden. De medewerkers die in alle drie de fasen betrokken zijn, zijn de 
projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders: het uitvoeringsteam. Deze medewerkers starten 
bij een bouwteam met werkzaamheden in de planvoorbereidingsfase en gaan door tot en met de 
uitvoeringsfase. Daarom is in het onderzoek de focus gelegd op het uitvoeringsteam. Binnen het 
team is onderzocht welke functies behoefte hebben aan een hulpmiddel. 

Ook is in dit onderzoek Heijmans Vastgoed (HVG) voor een beperkt gedeelte betrokken, want dit is 
de belangrijkste opdrachtgever voor HBB in bouwteamwerken. 
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6. Probleemanalyse - aanpak en conclusies 

Om bij de geformuleerde doelstelling een duidelijke onderzoeksopzet te kunnen maken, is eerst het 
probleem verder geanalyseerd door middel van interviews. Om een beter beeld te krijgen van de 
situatie zijn er interviews gehouden met vele verschillende functies binnen de organisatie van HBB. 
Alle medewerkers buiten het uitvoeringsteam zijn afgebakend, maar daarom hoeft de rest van de 
organisatie niet vergeten te worden in dit onderzoek. Uiteindelijk kan een project alleen door een 
goede samenwerking binnen de gehele organisatie gerealiseerd worden. Daarom is het belangrijk 
om te weten wat deze medewerkers als problemen ervaren tijdens een samenwerking in een 
bouwteam en om erachter te komen wat zij verwachten van het uitvoeringsteam, in een dergelijke 
samenwerking. Maar als eerste: wat houdt iedere functie in en wat zijn ieders taken binnen het 
bouwteam? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn medewerkers in de volgende functies ge'interviewd: 
directeur, werkvoorbereider, senior inkoper, marketing medewerker, planontwikkelaar, 
planvoorbereider, projectleider servicebouw en nazorgcoordinator. 

Deze interviews vormen een aanvulling op de eerder gehouden interviews in de analysefase van dit 
onderzoek (zie bijlage II). Hierbij is in eerste instantie het personeel, dat direct bij de verandering van 
het bedrijfsproces betrokken is, ge'interviewd. Daarna zijn er nog medewerkers ge'interviewd die 
werkzaam zijn in de planvoorbereidings-, uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase. Uit deze 
interviews is al informatie verkregen over de ervaringen met werken in een bouwteam, de 
verschillen tussen bouwteam en aanbesteden, de problemen en aandachtspunten en de geplande 
verandering. 

6.1 Dataverwerking 

De verkregen informatie is tijdens het interview samenvattend opgeschreven en telkens direct na 
het interview uitgewerkt. Hierdoor gaat er nagenoeg geen informatie verloren. Deze uitgewerkte 
interviews zijn anoniem opgenomen in de bijlagen (zie bijlage 111, voor deze interviews). Om een duidelijk 
verschil te laten zien tussen de vragen en de antwoorden, zijn deze in een verschillend lettertype 
weergegeven. 

6.2 Conclusies uit de interviews 

De voornaamste conclusies uit de interviews zijn in deze paragraaf op een rijtje gezet: 

Buiten de vakgroepen zijn er op dit moment geen andere middelen om tot de oplossing 
te komen (zie bijlage Ill, par. 4 .1). 

Het personeel wordt niet voorbereid op het werken in een bouwteam (zie bijlage 111, par. 

4.4). 

De projectleiders moeten het uitvoeringsteam gaan coachen en sturen bij het werken in 
een bouwteam (zie bijlage 111 , par. 4.4). 

Calculatie en planontwikkeling moeten vastleggen wat er afgesproken is (zie bijlage 111, par. 

4.4). 

Het werken in een bouwteam geeft veel meer vrijheid bij de inkoop van materialen (zie 

bijlage Ill, par. 4.5). 

Op de afdeling inkoop worden nieuwe documenten opgesteld om de communicatie met 
het uitvoeringsteam te verbeteren (zie bijlage 111, par. 4.5). 

Verwachtingen van de opdrachtgever worden in de initiatieffase heel summier 
besproken (zie bijlage 111, par. 4.6). 

Het verschil tussen woningbouw en utiliteitsbouw kenmerkt zich door de start van de 
verkoop (zie bijlage Ill, par. 4.7). 

Bij utiliteitsbouw stroomt de aannemer in de regel later in dan bij woningbouw (zie bijlage 

Ill, par. 4. 7). 

De processen in het KMS zijn rechtstreeks overgenomen uit de utiliteitsbouw van het 
oude IBC (zie bijlage Ill, par. 4.7). 
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De afdelingen calculatie en planontwikkeling zijn strikt gescheiden, het zou beter zijn 
als er meer gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde (zie bijlage 111, par. 4.8) . 

Het overdrachtsgesprek moet uitgebreid warden (zie bijlage 111, par. 4.8). 

In de servicebouw wordt zelden een project in een bouwteam uitgevoerd (zie bijlage 111, 

par. 4.9). 
Het proces van servicebouw kan niet in standaard fasen opgedeeld warden (zie bijlage 111, 

par. 4. 9). 

De belangrijkste conclusie uit deze reeks van interviews is dat de verandering van het 
bedrijfsproces, door de verschillende medewerkers anders bekeken wordt. Hieraan is te merken dat 
het doel van deze verandering nog niet voor iedereen duidelijk is, dat is dus niet alleen bij het 
uitvoeringsteam van toepassing. Toch zal er samen op dezelfde manier gewerkt moeten warden om 
ervoor te zorgen dat de veranderingen op de juiste manier in het bouwproces gei'mplementeerd 
warden. 

Ook is duidelijk geworden dat de afdelingen een intensievere samenwerking willen met het 
uitvoeringsteam, vooral ook tijdens de uitvoeringsfase. Het is wenselijk dat het uitvoeringsteam 
vaker contact opneemt met de betreffende afdeling bij vragen of problemen. Aan de andere kant 
willen ze zelf vaker de lnterne Project Team Besprekingen (vergaderingen binnen het uitvoerings
team op de bouwplaats} bezoeken en de bouwplaatsen bekijken. Hierdoor zal de onderlinge 
communicatie verbeterd worden en wordt er meer van elkaars kennis en kunde gebruik gemaakt. 

6. 3 Oorzaak-gevolg-diagram 

De conclusies uit de interviews, gehouden ten behoeve van het afstudeerplan en de 
probleemanalyse, zijn samen verwerkt in een oorzaak-gevolg-diagram (zie pagina 19 en zie bijlage IV, voor 

het diagram op A3- formaat). 

In dit diagram geeft de grote horizontale pijl het hoofdprobleem aan: de planvoorbereidings- , 
uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase van een project in een bouwteam verlopen niet 
optimaal. 

De pijlen die er naartoe wijzen zijn de oorzaken van dit fenomeen: 

Er is onderscheid in de bedrijfsonderdelen van Bouw; 
het personeel heeft niet de juiste competenties; 
de verandering is nog niet ingezet; 
er is een niet optimale samenwerking tussen HBB en HVG; 
het personeel weet niet wat er van hen verwacht wordt; 
het is geen optimaal gestructureerd proces; 
de interne communicatie is voor verbetering vatbaar. 

Het wil niet zeggen dat bij ieder project of voor ieder personeelslid deze oorzaken gelden, maar in 
de meeste gevallen zijn di t de oorzaken van het probleem. 

Deze oorzaken zijn weer het gevolg van andere oorzaken, hierbij zijn de belangrijkste weergegeven 
met dikke zwarte pijlen. Alie oorzaken en gevolgen zijn in de volgende paragrafen toegelicht door 
middel van een korte omschrijving, hierbij zijn de bronnen aangegeven. 

Een oorzaak van het probleem is niet op te lossen met het hulpmiddel: de competenties van het 
personeel. Dit is een belangrijke oorzaak, maar daar zal in de organisatie aan gewerkt moeten 
worden, bijvoorbeeld door het geven van cursussen. Ook moet er bij het aannemen van nieuw 
personeel gelet worden op de gewenste competenties voor de nieuwe situatie . 
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6.3. 1 Er is onderscheid in de bedrijfsonderdelen van Bouw 
(zie bijlage Ill, par. 4.2, 4.4 en 4.7) 

Uitvoeringstechniek 

Er wordt bij HBB onderscheid gemaakt tussen utiliteitsbouw, woningbouw en servicebouw. De 
processen zijn per bedrijfsonderdeel verschillend. Hierdoor moet er bij de verandering onderscheid 
gemaakt warden. 

6.3.2 Het personeel heeft niet de juiste competenties 
(zie bijlage I, par. 2.5 en bijlage II, par. 3.2.6 en 3.2.7) 

Omdat HBB van vroeger uit een echte aanbesteder is, is het personeel gewend om op die manier te 
werken. Verandering kan dan erg moeilijk zijn. Ook is het grootste deel van het personeel 
aangenomen in die aanbestedingscultuur, dus toen werd niet naar de competenties gekeken die nu 
nodig zijn om in een bouwteam te werken. 

6.3.3 De verandering is nog niet ingezet 
(zie bijlage I, par. 2.5.2; bijlage II, par. 3.2.1 en bijlage Ill, par. 4.1) 

HBB wil als eerste het systeem aanpassen op de verandering. Door de vakgroepen is pasgeleden het 
nieuwe proces vormgegeven. De volgende stap is het ontwikkelen van hulpmiddelen voor het 
personeel, maar zo ver zijn ze nog niet. Ook is de officiele start van deze verandering afhankelijk 
van nieuwe projecten, pas wanneer een nieuw project start, kan hiermee begonnen warden. 

6.3.4 Er is een niet optimale samenwerking tussen HVG en HBB 
(zie bijlage II, par. 3.2.6) 

HVG heeft weinig technische kennis en HBB heeft wem1g commerciele kennis. Dit kan de 
samenwerking in een bouwteam bemoeilijken. Ook is de communicatie slecht tussen beiden 
divisies. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt warden over taken, verantwoordelijkheden en 
verwachti ngen. 

6.3.5 Het personeel weet niet water van hen verwacht wordt 
(zie bijlage II, par. 3.2.4 en 3.2.8 en bijlage Ill, par. 4.4) 

Het uitvoeringsteam weet niet wat er bij ieder project onder een bouwteam verstaan wordt, want 
voor een bouwteam bestaat geen standaard definitie. Door de medewerkers van HBB warden alle 
samenwerkingsvormen die geen aanbesteding zijn, bouwteam genoemd. 
Het personeel wordt ook niet voorbereid op het werken in een bouwteam, terwijl er maar weinig 
ervaring is op dat gebied. Het KMS is hierbij geen handig hulpmiddel om op te zoeken wat er per 
fase moet gebeuren omdat de taken niet per functie gesorteerd zijn. 
De verwachtingen van de opdrachtgever zijn vaak niet bekend. Er zijn per bouwteam verschillende 
startgegevens die vragen om een andere aanpak. Als laatste stroomt het uitvoeringsteam niet op 
een vast moment in, omdat dit afhankelijk is van de personeelsplanning. Hierdoor is niet duidelijk 
water per fase moet gebeuren in het bouwteam. 

6.3.6 Het is geen optimaal gestructureerd proces 
(zie bijlage I, par. 2.4; bijlage II, par. 3.2.4 tlm 3.2.8 en bijlage Ill, par. 4.8) 

Het KMS moet de structuur van het bouwproces weergeven, maar het geeft alleen een algemeen 
beeld van het proces. Er is namelijk geen onderscheid gemaakt tussen woningbouw en 
utiliteitsbouw of tussen verschillende samenwerkingsvormen. Het KMS is daardoor verouderd, de 
tijden zijn veranderd. 
Het moment van instroom is sterk afhankelijk van de personeelsplanning, dus er is geen vaste fase 
te benoemen waarin de verschillende functies binnen het uitvoeringsteam betrokken warden. Er 
warden geen faseverslagen gemaakt, waardoor niet duidelijk is welke fase wanneer is afgerond. 
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6. 3. 7 lnterne communicatie is voor verbetering vatbaar 
(zie bijlage II, par. 3.2.2 t/m 3.2.5 en bijlage Ill, par. 4.4 en 4.8) 

Uityoerjngstechniek 

In het voortraject warden te weinig afspraken vastgelegd, waardoor het uitvoeringsteam niet weet 
wat er besproken is. Oak is er weinig vertrouwen in de afdelingen. Tijdens het overdrachtsmoment 
moeten alle documenten en informatie overgedragen warden naar het uitvoeringsteam. Het 
vertrouwen moet dan wel aanwezig zijn dat de andere afdelingen de zaken goed uitgezocht hebben 
in plaats van het zelf nag eens te gaan doen. De manier van overdracht is hierbij oak van belang, er 
moet duidelijk gemaakt warden waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn . 
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vastgelegd wat 
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7. Onderzoeksopzet - het uitvoeringsteam in een bouwteam 

Met het hiervoor toegelichte oorzaak-gevolg-diagram is het probleem in kaart gebracht. Aan de 
hand van dit diagram is de onderzoeksopzet gemaakt. 

Alie oorzaken zijn erg belangrijk bij de verandering van het proces, want zij dragen allemaal bij aan 
het niet optimaal verlopen van het proces. Om dat probleem op te lossen moeten alle oorzaken 
opgelost worden, maar het hulpmiddel kan deze niet allemaal oplossen omdat een oorzaak buiten 
het vakgebied uitvoeringstechniek valt. Dit is de grijs gekleurde oorzaak, het personeel heeft niet 
de juiste competenties. Deze wordt uitgesloten uit dit onderzoek. Dit probleem zal door het bedrijf 
opgelost moeten worden. Het streven is dan ook om de voor dit onderzoek relevante oorzaken te 
verhelpen. Deze zijn in het diagram in blauw gekleurd. 
De blauw gekleurde oorzaken zijn in de volgende probleemstellingen opgenomen. Sommige 
oorzaken zijn samengevat tot een probleemstelling. Ook zijn de probleemstellingen ruimer 
geformuleerd dan alleen vanuit de oorzaak. 

7. 1 Onderzoeksplan 

Om de doelstelling te behalen zijn er probleemstellingen opgesteld, dit zijn zaken waarnaar nader 
onderzoek gedaan moet worden. In hoofdstuk 8 zijn deze probleemstellingen beantwoord. Deze 
beantwoording vormt de basis voor het realiseren van de doelstelling. 

Om de probleemstellingen te kunnen beantwoorden zijn bij iedere probleemstelling 
onderzoeksvragen opgesteld. Deze vragen zijn afgeleid uit het oorzaak-gevolg-diagram. Om deze te 
kunnen beantwoorden is bepaald wat de bron voor het antwoord is en wat het type antwoord is. 
Daarna is bepaald welke dataverzamelingsmethode gebruikt wordt om het betreffende antwoord te 
krijgen. 

7. 1.1 Toelichting op het onderzoeksplan 

Deze gegevens zijn op de volgende manier verwerkt in het onderzoeksplan (zie pagina 21 en 22): 

In het plan is de doelstelling weergegeven met daaronder de probleemstellingen en bijbehorende 
onderzoeksvragen. Achter de onderzoeksvragen is met behulp van 'X' aangegeven op welke manier 
het antwoord verkregen is. 
Als bronnen zijn de volgende groepen geselecteerd: uitvoerders en werkvoorbereiders, 
projectleiders, directeur, planontwikkelaar, bedrijfsbureau- medewerker, inkoper en calculator. 
Wanneer het antwoord vanuit een andere bron verkregen is, is dit aangegeven onder het kopje: 
'anders, namelijk'. 

Bij het type antwoord is kort weergegeven wat voor soort antwoord deze vraag zal opleveren. 

Verder zijn er drie dataverzamelingsmethoden te onderscheiden: literatuur, interview en 
observatie. In het onderzoeksplan is aangegeven welke methoden voor de verschillende 
onderzoeksvragen gebruikt zijn. Bij de dataverzameling is regelmatig verwezen naar de 
vragenlijsten, hierbij zijn de volgende afkortingen gebruikt: PL = projectleider, WVB 
werkvoorbereider. Het cijfer dat hierachter staat geeft aan om welke vraag/ vragen het gaat. 

Op de pagina's 21 en 22 is het complete onderzoeksplan weergegeven. 
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Onderzoeksplan 

Probleemstelling Bron Type antwoord Dataverzameling 
Onderzoeksvraag 

DOELSTELUNG: ·Het ontwikkelen van een hulpmiddel om de werkvoorbereider te 

begeleiden bij het werken in een bouwteam. • Vl 
I... I... Q) ro ~ 

c: ~ ro :, ·~ 

Toelichting: Vl a:; Q) ~ I... ro I... 
Q) 

Vl Q) 
Q) ~ ~ Q) E - Werkzaam in de bedrijfsonderdelen: utiliteits- en woningbouw van HBB. I... .0 -0 ~ 

::J~ I... ro I... Q) ...... 
Q) I... ~ I... ·~ .0 I... 0 c: ::J ::: :;:; Vl 

-0 0 ::J ·~ 
...... Vl Q) I... ...... ::J Q) ro I... 0 ...... Q) ~::: ~ "' ...... 2: c: - Gerich! op de processen van de planvoorbereidings-, uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase. Q) > u ...... c: Q) I... ·~ Q) 0 ·c::: Q) g ::J ro Q) 

o~ u Q) I... Q) 
>I... ·a Q) c: -0 -0 ~ -0 Q) Q) Vl on 

Naar aanleiding van de verandering in het bedrijfsproces: van aanbesteding naar bouwteam. .~ Q) I... ro Q) Q) ~ ro c: ...... ...... .0 ro - I... i:S 0:: E c: I... 
::::> ::: Cl.. cc E u <( :::i - 0 > 

1 . Wat wordt er door HBB en HVG Best verstaan onder de term bouwteam? 

1 . 1 Wat verstaat de directie van Heijmans Bouw Best onder een bouwteam? x Omschrijving van bouwteam x 
1.2 Wat zijn volgens het uitvoeringsteam van Heijmans Bouw Best de kenmerken van een x x Kenmerken van bouwteam x 

bouwteam? 
1.3 Wat verstaat Heijmans Vastgoed Best onder een bouwteam? Bijeenkomst HBB en Omschrijving van bouwteam x 

HVG in Tilbursi 

1.4 Wat verwachten Heijmans Vastgoed Best en Heijmans Bouw Best van elkaar als Bijeenkomst HBB en Verwachtingen HVG en HBB x 
bouwteampartner? HVG in Tilburg 

1. 5 Hoe wordt binnen een samenwerking tussen Heijmans Vastgoed Best en Heijmans Bouw x Bijeenkomst HBB en Gemaakte afspraken x x PL:13 

Best vastgelegd wat een bouwteam is? HVG in Tilburg 

2. In welke bedrijfsonderdelen van de bouw is de problematiek, de verandering van 
aanbesteding naar bouwteam, aanwezig? 

2.1 Uit welke bedrijfsonderdelen bestaat de divisie Bouw? x www.heijmans.nl Definities, kenmerken x x 
2.2 Op welke manier onderscheiden deze bedrijfsonderdelen zich van elkaar? 
2.3 Op welke punten verschillen de processen van de bedrijfsonderdelen van elkaar? x x Vakgroepen Verschillen tussen de x x 

Afstudeerplan bedrijfsonderdelen 
2.4 Wat zijn de percentages voor 2007 van de werken in aanbesteding en in een bouwteam Marketing Getallen: percentages x x 

ten opzichte van de cijfers van 2006? Jaarcijfers 

2.5 In hoeverre heeft de complexheid van een project invloed op de samenwerkingsvorm? x x Marketing Verband tussen complexheid en x 
samenwerkingsvorm 

3. Wat gaat er in de huidige praktijk verkeerd bij een samenwerking in een bouwteam, in 
de planvoorbereidings-, uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase? 

3.1 Hoeveel ervaring heeft het personeel met werken in een bouwteam? x x Getallen: aantal jaren x PL:2/ WVB:2 

3.2 In welke mate wordt het uitvoeringsteam voorbereid op het werken in een bouwteam? x x x Gevoel, ervaring x PL:4/ WVB :4 

3.3 In welke mate is bij het uitvoeringsteam bekend wat er per functie verwacht wordt in x x Verwachtingen x PL:5-7/ WVB:5 

een bouwteam? 
3.4 In welke fase stroomt het uitvoeringsteam in? x x Tijdstip x PL:8/ WVB:6 

3.5 In welke fase wil het uitvoeringsteam instromen? x x Tijdstip, wens x PL:9/ WVB:7 

3.6 Welke taken worden in de huidige praktijk uitgevoerd v66r de x x KMS - hoofdproces en Taken x PL:10/ WVB:8 

uitvoeringvoorbereidingsfase? deelprocessen 

3.7 Op welke aandachtspunten wordt in de huidige praktijk gelet v66r de x x Aandachtspunten x PL:11/ WVB:9 

uitvoeringvoorbereidingsfase? 
3.8 I Welke informatie moet er volgens het KMS beschikbaar zijn bij de overdracht naar het Afstudeerplan Documentenlijst x 

uitvoeringsteam? KMS - input UVF 

3.9 Op welke manier wordt een project overgedragen aan het uitvoeringsteam? x x x x x Overdracht Sluisstraat Kenmerken overdrachtsgesprek x x 
Vegh el 

3.10 Waarvoor wordt het KMS gebruikt? x x Ervaring x PL:20/ WVB:19-20 
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Onderzoeksplan 

Probleemstelling Bron Type antwoord Dataverzameling 
Onderzoeksvraag 

DOELSTELLING: •Het ontwikkelen van een hulpmiddel om de werkvoorbereider le 

begeleiden bij het werken in een bouwteam.• "' ..... ..... 
Q) re .:.::. 

c :S! re ::, ........ 

Toelichting: Q) ~ ~ Q) re ..._ Q) 

"' Q) 
Q) .:.::. ~ Q) E - Werkzaam in de bedrijfsonderdelen: utiliteits- en woningbouw van HBB. ..... ..Cl -0 .:.::. :::J.:.::. ..... re ..... Q) ..... 

Q) ..... "(jj ..... ·3 ..Cl ..... 0 c :::J :i: -.::; "' -0 0 :::J 
"' Q) 

..... :::=' 
..... 0 -µ Q) ..... ..... re .,,- :::J Q) re c Gerich! op de processen van de planvoorbereidings-, uitvoeringvoorbereidings- u c '."::=, :i: g ..... 

-~ c: - en uitvoeringsfase. Q) > ..... :i ..... re 
0.:.::. Q) u 0 ·- Q) Q) ..... Q) 

Q) 

> ..... ·~ Q) c ..... -0 u -0 Q) Q) "' 
on 

s~ 
0 ..... ~ -0 Q) .:.::. co c ..... ..... ..Cl re - Naar aanleiding van de verandering in het bedrijfsproces: van aanbesteding naar bouwteam. ..... ~ E 

..... 
a.. 0 a.. E u <! :::i c 0 > -

II 3.11 Wat zijn voor het uitvoeringsteam de verschillen tussen aanbesteding en bouwteam? x x Verschillen x PL:21 I WVB:21 

3.12 Wat zijn voor het uitvoeringsteam problemen tijdens de voorbereiding en uitvoering? x x Problemen/ knelpunten x PL:22/ WVB:22 

3.13 Wat ziet de inkoper als problemen bij een project in een bouwteamverband? x Vakgroepen W- bouw Problemen/ knelpunten x x 
en U- bouw 

3.14 Wat ziet de bedrijfsbureau- medewerker als problemen bij een project in een x Problemen/ knelpunten 
bouwteamverband? 

3.11 5 Wat ziet de calculator als problemen bij een project in een bouwteamverband? x Problemen/ knelpunten 
3.16 Wat ziet de planontwikkelaar als problemen bij een project in een bouwteamverband? x Problemen/ knelpunten 
3.1'7 Wanneer neemt het uitvoeringsteam contact op met collega's op kantoor? x x Gewoontes x PL:18/ WVB:17 

3.18 Wat zijn de startgegevens bij een opdracht in een bouwteam? x x Opsomming mogelijkheden x PL/ WVB: deel D 

4. Wat moet er veranderen om tot de toekomstige gewenste situatie te komen? 
I 

4.1 Hoe ziet het huidige bouwproces er uit volgens het KMS? x KMS/ afstudeerplan Processchema's x 
4.2 Op welke punten wordt er in de huidige praktijk niet gewerkt volgens het KMS? x KMS Verschillen met de theorie x x 
4.3 I Wat is het doel van het KMS? KMS/ KAM- coordinator Doel van het KMS x x 
4.4 I Wat verwachten de afdelingen op kantoor van het uitvoeringsteam? x x x x Vakgroepen Verwachtingen x x 
4.5 Hoe moet het bouwproces weergegeven worden? x Vakgroepen Processchema 's x x 
4.6 Wat moet er vastgelegd worden over het bouwteam? x x Vakgroepen Kenmerken x x PL:13 

4.7 Wat moeten de taken van het uitvoeringsteam zijn in de planvoorbereidings-, x Opsomming van taken x x 
uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase? 

4.8 Wat is de relatie tussen de personeelsplanning en het instroommoment van het x x Verband x WVB:11 

uitvoeringsteam? 
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8. Beantwoording probleemstellingen 

Aan de hand van dit onderzoeksplan is het onderzoek uitgevoerd. De aanpak en conclusies, 
dataverzameling en -verwerking zijn opgenomen in de bijlagen V, VI en VII. 

In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksvragen beantwoord, waarna de probleemstellingen beantwoord 
zijn in het laatste onderdeel van iedere paragraaf. 

8.1 Probleemstelling 1 
Wat word! er door HBB en HVG Best verstaan onder een bouwteam? 

Dit onderzoek gaat over de verandering van aanbesteding naar bouwteam. Allereerst moet duidelijk 
zijn wat deze termen betekenen. Wat een aanbesteding is, is duidelijk (zie bijlage 1, par. 2.1). Maar wat 
is een bouwteam? Er is geen standaard definitie van een bouwteam te vinden. Daarom zijn voor dit 
onderzoek in overleg met de directie van HBB uitgangspunten opgesteld voor een bouwteam (zie 
hoofdstuk 4). Maar belangrijk hierbij is hoe de betrokken medewerkers een bouwteam omschrijven. 
Daar geeft deze probleemstelling antwoord op. 

8.1 .1 Onderzoeksvraag 1.1 
Wat verstaat de directie van HBB onder een bouwteam? 

In de ontwerpf ase in een team samenwerken met de opdrachtgever en architect. Op deze manier 
zijn we als uitvoerende partij eerder in het proces betrokken dan bij een aanbesteding. Zo kunnen 
we als HBB vanaf de ontwerpfase gerichte technische kennis meenemen in de plannen. Bij een 
bouwteam gaat het om een totaalinvestering, we moeten samen met de opdrachtgever en architect 
de juiste keuzes maken. 
De basisgegevens voor een overeenkomst kunnen bij deze samenwerking verschillen van een bestek 
met tekeningen tot een prestatieomschrijving. Bij een bouwteam valt het ontwerp nooit onder de 
verantwoordelijkheid van de aannemer (zie hoofdstuk 4, voor de complete beschrijving). 

8.1.2 Onderzoeksvraag 1.2 
Wat zijn volgens het uitvoeringsteam van HBB de kenmerken van een bouwteam? 

Kenmerken 

Vroeg instromen 
Team: aannemer +architect+ opdrachtgever 
Adviserende roll inspraak 
Kennis en kunde 

Projectleiders 

27% 
73% 
9% 
55% 

Werkvoorbereiders 

47% 
67% 
67% 
47% 

Bij een bouwteam wordt de aannemer betrokken voordat er een definitief ontwerp gereed is. In een 
vroeg stadium gebruikt HBB haar kennis en kunde op het gebied van maakbaarheid, kwaliteit, 
planning en kosten. Samen met het team kan er tot een goede prijs- kwaliteitsverhouding gekomen 
worden. De aannemer heeft hierbij een adviserende rol en inspraak in de te maken beslissingen. 

Een opvallend verschil tussen deze twee functiegroepen is de factor inspraak. 67% van de 
werkvoorbereiders benoemt de adviserende rol van de aannemer, terwijl maar 9% van de 
projectleiders het daarover heeft. 

De projectleiders en werkvoorbereiders weten wel wat er onder een bouwteam verstaan wordt, 
maar de uitvoerders weten dit niet of nauwelijks. Voordat de uitvoerders de vragenlijst gingen 
invullen werd door hen eerst gevraagd wat een bouwteam eigenlijk is. Ook werd door 67% ingevuld 
dat ze alleen nog maar in aanbesteding hebben gewerkt, terwijl dit veel lager moet zijn. Conclusie: 
de uitvoerders zijn niet goed genoeg bekend met de verschillende samenwerkingsvormen. Hen 
wordt niet of niet duidelijk verteld in welke samenwerkingsvorm het project verloopt. 
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8. 1 . 3 Onderzoeksvraag 1 . 3 
Wat verstaat HVG onder een bouwteam? 

HVG wil in een bouwteam samen een project ontwikkelen, waarbij HVG als ontwikkelaar het proces 
moet sturen en beheersen. HVG is bij een bouwteam de spin in het web. Tegelijkertijd wordt er oak 
aan alle kanten getrokken aan de ontwikkelaar. Hierbij hebben de verschillende deelnemers vaak 
niet in de gaten, dat de gemaakte afspraken consequenties hebben voor alle deelnemers in het 
bouwteam. HVG is in een bouwteam met HB altijd de contractpartij en zorgt ervoor dat alles op tijd 
geregeld is in het belang van de klant. (Zie bijlage VIII voor de aantekeningen van de bijeenkomst tussen HBB en 
HVG) 

8.1.4 Onderzoeksvraag 1.4 
Wat verwacbten HVG en HBB van elkaar als bouwteampartner? 

HVG verwacht van HBB een echte bouwteampartner die de kennis, waar ze over beschikt, oak 
gebruikt. Verder verwacht HVG van HBB een actieve houding in het bouwteam. 

HBB verwacht voldoende tijd van HVG om zaken g6ed te doen. Oak verwacht HBB van HVG alleen 
commerciele randvoorwaarden waarbinnen zij zelf voor de technische invulling zorgen. 

De volgende zaken warden over de andere partij gezegd: 

HVG over HBB HBB over HVG 

- Nemen geen verantwoordelijkheid Geen kennisniveau 
- Meerwerk discrepantie - HVG heeft geen vertrouwen in HBB 
- Volwaardig bouwteampartner? - Niet met techniek bemoeien 
- Desinteresse - HBB wordt niet betrokken in initiatieffase 

Afwachtende houding - Heeft onvoldoende controle op het proces 
- Traditioneel denkpatroon - Gebrek aan commerciele inventiviteit 

Hieruit kan geconcludeerd warden dat beide partijen een actievere samenwerking willen. Oak vindt 
men het belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is in de aanwezige kennis. (Zie bijlage VIII voor de 
aantekeningen van de bijeenkomst tussen HBB en HVG) 

8. 1. 5 Onderzoeksvraag 1. 5 
Hoe wordt binnen een samenwerking tussen HVG Best en HBB vastgelegd wat een 

bouwteam is? 

Bij de samenwerking tussen HVG en HBB wordt vaak geen bouwteamovereenkomst getekend, dit 
betekent dat de manier van samenwerken en de verantwoordelijkheden niet vastgelegd warden. 
Wanneer er in dit vroege stadium geen afspraken vastgelegd warden, is het voor het 
uitvoeringsteam moeilijk om te achterhalen wat er tijdens de ontwerpfase besproken is en wat de 
opdrachtgever van HBB verwacht in het bouwteam. 

Er wordt bij de bijeenkomst tussen HBB en HVG (zie bijlage VIII voor de aantekeningen van deze bijeenkomst) 
afgesproken dat er voortaan een 'nulde' faseverslag gemaakt wordt. Hierin wordt vastgelegd hoe 
het project bij HVG terecht is gekomen, hoe het programma van eisen er uit ziet en welke 
afspraken er gemaakt zijn met de betrokken partijen. 

8.1.6 Beantwoording probleemstelling 1 
Wat wordt er door HBB en HVG Best verstaan onder een bouwteam? 

Het probleem is dat de divisies HBB en HVG elkaar niet goed begrijpen en elkaars verwachtingen 
niet weten. Maar dit probleem wordt op dit moment aangepakt, door de divisies in bijeenkomsten 
bij elkaar te brengen en te praten over elkaars verwachtingen. 

Afstudeerrapport - 6 juni 2008 Marloes Manders - 0530971 24 



Van A anbesteding naar Bouwteam. een hulpmiddel yoor de werkyoorbereider Uityoeringstechniek 

In de eerste bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over directe veranderingen. In de volgende 
bijeenkomst zal warden geevalueerd of deze ook zijn nagekomen. De samenwerking in deze eerste 
fase van het bouwproces is een belangrijke basis voor het vervolg van het project. 

Voor het uitvoeringsteam is het belangrijk om te weten wat er bij ieder project onder een 
bouwteam verstaan wordt zodat er binnen het uitvoeringsteam geen onenigheid kan ontstaan over 
deze term. Beide divisies zijn het er over eens dat er in een team gewerkt moet warden, maar de 
taken en verantwoordelijkheden warden anders geformuleerd. Nu is op een punt al duidelijk het 
verschil te zien tussen de projectleiders en werkvoorbereiders. De werkvoorbereiders benadrukken 
de adviserende rol en de inspraak binnen het bouwteam, terwijl de projectleiders daar amper over 
spreken. 

Door het vastleggen van de kenmerken van de samenwerkingsvorm wordt voor hen ook duidelijk wat 
het gezamenlijke doel is van het bouwteam. De bouwteamovereenkomsten zullen wel getekend 
moeten warden, waarin de verantwoordelijkheden en taakverdeling opgenomen warden. Verder 
moeten alle gemaakte afspraken vastgelegd warden, zodat het uitvoeringsteam bij problemen weet 
wat er besproken is. 

8.2 Probleemstelling 2 
In welke bedrijfsonderdelen van de bouw is de problematiek, de verandering van aanbesteding 

naar bouwteam, aanwezig? 

Om te kunnen afbakenen binnen de vestiging HBB is onderzocht in welke bedrijfsonderdelen van de 
bouw de problematiek rond de verandering van aanbesteding naar bouwteam aanwezig is. Om deze 
vraag te beantwoorden zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord. 

8.2.1 Onderzoeksvraag 2.1 
Uit welke bedrijfsonderdelen bestaat de divisie Bouw? 

De divisie Bouw bestaat uit de bedrijfsonderdelen: woningbouw, utiliteitsbouw en servicebouw. 

Om te laten zien wat de omvang van de verschillende bedrijfsonderdelen is, is het volgende schema 
opgestel.d. Hierin is de omzet per jaar, per bedrijfsonderdeel weergegeven: 

Sector 

Woningbouw 
Utiliteitsbouw 
Servicebouw 

2007 2006 2005 

50% 42% 54% 
38% 46% 35% 
12% 12% 11% 

8.2.2 Onderzoeksvraag 2.2 
Op welke manier onderscheiden deze bedrijfsonderdelen zich van elkaar? 

Er is geen strikte scheiding tussen deze verschillende bedrijfsonderdelen binnen HBB. Voor dit 
onderzoek wordt de volgende scheiding gehanteerd (zie bijlage 111, par. 4.2 en 4.4): 

Woningbouw 

projecten die moeten voldoen aan 
woningeisen 
projecten van HVG 
projecten waarbij kopers betrokken zijn 

Utiliteitsbouw 

alle projecten die niet onder woningbouw 
vallen 
voorbeelden: zorginstelling, schoolgebouw, 
kantoorgebouw, parkeergarage, luchthaven 
projecten van Heijmans Commercieel 
Vastgoed 

Het belangrijkste verschil tussen utiliteitsbouw en woningbouw, voor het bouwproces, is dat bij een 
woningbouwproject alles bekend moet zijn v66r de start van het werk. 
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Er wordt niet gestart voordat alle informatie van iedere woning bekend is. Bij utiliteitsbouw kan er 
gedurende het proces nog van alles veranderen. 

Servicebouw: richt zich vooral op het (langdurig) in de gewenste conditie houden en het muteren 
van de huisvesting aan de wen sen van de eigenaar I gebruiker. 
De volgende producten/ diensten warden aangeboden door servicebouw: 24- uurs dienst, 
kleinschalige nieuwbouw, onderhoudscontracten en -planningen, regulier klachtenonderhoud, 
renovatie en restauratie. Bij servicebouw wordt er bijna altijd 1 op 1 gewerkt met de 
opdrachtgever. Er warden zelden projecten binnengehaald via een aanbesteding. Servicebouw 
bepaalt altijd samen met de opdrachtgever de specificaties, er wordt dus heel klantgericht 
gewerkt. 

8.2.3 Onderzoeksvraag 2.3 
Op welke punten verschillen de processen van utiliteits- en woningbouw van elkaar? 

De deelprocessen binnen het bouwproces warden in de huidige situatie door de verschillende 
specialismen op een andere manier benoemd. Binnen de woningbouw warden de deelprocessen zelfs 
nog op meerdere manieren benoemd (zie onderstaand schema). 

Utiliteitsbouw 

1. Ontwerp 
2. Contract 
3. UVF 
4. Uitvoering 
5. Nazorg 

Woningbouw volgens projectleiders 

1 . Planontwikkeling 
2. Planvoorbereiding 
3. UVF 
4. Uitvoering 
5. Nazorg 

Woningbouw volgens planontwikkeling 

1. initiatief - VO - DO 
2. Start verkoop woningen 
3. 70% verkocht 
4. Start bouw 

Aan de benamingen van de verschillende fasen is te zien dat het personeel bij woningbouw erg 
gericht is op de verkoop van de woningen, terwijl daar bij utiliteitsbouw geen sprake van is. 

Doordat de woningbouw met directe eigenaren van de woningen te maken heeft wordt de afdeling 
kopersbegeleiding in dit proces betrokken. Deze functie komt in het proces van utiliteitsbouw niet 
voor. 

Ook wordt de planontwikkeling door verschillende afdelingen gedaan. In principe doet de afdeling 
calculatie de planontwikkeling voor utiliteitsbouw en de afdeling planontwikkeling doet dit voor 
woningbouw. Maar als het om een aanbesteding gaat komt het project altijd bij de afdeling 
calculatie terecht . 

8.2.4 Onderzoeksvraag 2.4 
Wat zijn de percentages voor 2007 van de werken in aanbesteding en in een bouwteam ten 

opzichte van de cijfers van 2006? 

Orderportefeuille 

Heijmans Vastgoed 
Bouwteam 
Aanbesteding 

2007 2006 

35% 36% 
39% 20% 
26% 44% 

Hieruit is opgemaakt dat de projecten steeds meer voortkomen uit een bouwteam of eigen 
ontwikkeling en steeds minder vanuit een aanbesteding. Hier wordt de ontwikkeling van 
aanbesteding naar bouwteam bevestigd, hierop moet het bedrijfsproces aangepast warden. 
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8.2.5 Onderzoeksvraag 2.5 
In hoeverre heeft de complexheid van een project invloed op de samenwerkingsvorm? 

Wanneer een complex project op de aanbestedingsmarkt wordt gezet, is de kans relatief klein dat 
er een bouwbedrijf op in gaat. Bij de aanbesteding van een ingewikkeld project loopt het 
bouwbedrijf namelijk veel risico. Daardoor zal een complex project uiteindelijk vaak toch in een 
bouwteam of een gei'ntegreerde contractvorm uitgevoerd warden. Dan kan de aannemer in een 
vroeg stadium invloed uitoefenen op het proces en mee denken over beslissingen. De aannemer 
loopt op deze manier minder risico omdat het project geanalyseerd kan warden en alle mogelijke 
problemen vroegtijdig gesignaleerd warden. Dit wil echter niet zeggen dat ieder project in een 
bouwteam complex is. 

8.2.6 Beantwoording probleemstelling 2 
In welke bedrijfsonderdelen van de bouw is de problematiek, de verandering van aanbesteding 

naar bouwteam, aanwezig? 

In zowel de utiliteits- als woningbouw is de problematiek rond de verandering van aanbesteding 
naar bouwteam aanwezig. Er warden ieder jaar steeds minder projecten verworven via 
aanbesteding. De projecten komen steeds vaker voort uit de eigen ontwikkeling en/ of een 
bouwteam. 
De processen van woningbouw en utiliteitsbouw verschillen op punten van elkaar, maar zijn wel 
vergelijkbaar. Dit maakt het mogelijk om voor beide bedrijfsonderdelen een hulpmiddel te 
ontwikkelen. 
Bij servicebouw is er geen sprake van de verandering van aanbesteding naar bouwteam. Er wordt in 
deze sector niet zo zwart/ wit gewerkt in verschillende samenwerkingsvormen. Er wordt in de 
meeste gevallen direct opdracht gegeven, waarna het project samen ontwikkeld wordt. Deze 
samenwerking is vergelijkbaar met een bouwteam, maar zo wordt het niet genoemd. Een 
aanbesteding komt zelden voor bij servicebouw. Ook is het bouwproces zo divers dat het niet is 
weer te geven in verschillende fasen. Servicebouw wordt daarom niet meegenomen in dit 
onderzoek. 

8.3 Probleemstelling 3 
Wat gaat er in de huidige praktijk verkeerd bij een samenwerking in een bouwteam, in de 

planvoorbereidings-, uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase? 

Voordat er onderzocht wordt wat er moet veranderen, is er onderzocht wat er in de huidige praktijk 
verkeerd gaat volgens de betrokkenen in deze fasen van het bouwproces. Om dit te onderzoeken 
zijn er onderzoeksvragen beantwoord, deze zijn in de volgende paragrafen weergegeven. 

8.3.1 Onderzoeksvraag 3.1 
Hoeveel ervaring heeft het uitvoeringsteam met werken in een bouwteam? 

Aan de projectleiders en werkvoorbereiders is gevraagd om de projecten uitgevoerd in een 
bouwteam van de laatste 10 jaar in te vullen, met daarbij de doorlooptijd van het project. Aan de 
hand van deze informatie is bepaald hoeveel jaar deze medewerkers in totaal al in een bouwteam 
hebben gewerkt. Dit is weergegeven in onderstaand schema. 

Aantal jaren Projectleiders Werkvoorbereiders 

0 27% 25% 
1-4 45% 56% 
5-8 27% 13% 
9-10 0% 6% 

Hieruit is op te maken dat ongeveer 75% van de projectleiders en werkvoorbereiders 4 jaar, of 
minder, ervaring heeft met werken in een bouwteam. 
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8.3.2 Onderzoeksvraag 3.2 
In welke mate wordt het uitvoeringsteam voorbereid op bet werken in een bouwteam? 

Aan de projectleiders en werkvoorbereiders is gevraagd of ze warden voorbereid op het werken in 
een bouwteam en zo ja op welke manier dat dan gebeurd. 

Ja 
Nee 

Proj ectleiders 
25% 
75% 

Werkvoorbereiders 
13% 
87% 

Van de 23 ondervraagden zijn er maar 4 medewerkers die aangeven te warden voorbereid op het 
werken in een bouwteam . Volgens hen gebeurt dit door de leidinggevende of door directe collega 's. 

Conclusie is dat het uitvoeringsteam nagenoeg niet wordt voorbereid op het werken in een 
bouwteam, dit wordt ook bevestigd door de directie. Deze is nog bezig met het vormgeven en 
concreet maken van de verandering. Pas daarna wordt het personeel hierover officieel ingelicht. Er 
zijn nog geen plannen om het personeel voor te bereiden op deze verandering . 

8.3.3 Onderzoeksvraag 3.3 
In welke mate is bij het uitvoeringsteam bekend wat er per functie verwacht word! in een 

bouwteam? 

Aan de projectleiders en werkvoorbereiders is gevraagd of voor hen duidelijk is wat er van hen 
verwacht wordt. Hierbij geeft 50% van de projectleiders en 53% van de werkvoorbereiders aan dat 
dit niet duidelijk is. Er is volgens hen onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden binnen 
het bouwteam. 

De projectleiders die zeggen dat de verwachtingen duidelijk zijn, geven aan dat in de 
bouwteamovereenkomst wordt vastgelegd wat er van iedere partij verwacht wordt. 
De werkvoorbereiders, die vinden dat wel duidelijk is wat er van hen verwacht wordt, geven als 
voorbeelden: 

er wordt vastgelegd welke verplichtingen iedereen heeft binnen het bouwteam 
op basis van eigen kennis en kunde adviseren 
ervoor zorgen dat beslissingen niet uitgesteld warden 
meedenken met de opdrachtgever 
flexibeler met meer- en minderwerk omgaan 
teamwork! 

Tevens is er aan de projectleiders gevraagd of ze van mening zijn dat hun uitvoeringsteam weet wat 
er verwacht wordt. 50% van de projectleiders geeft aan dat het afhankelijk is van de medewerkers 
in het team, of de verwachtingen duidelijk zijn. 
Ook is gevraagd of de projectleiders extra aandacht moeten besteden aan het begeleiden van het 
uitvoeringsteam. 63% geeft aan dat dit inderdaad zo is, bij een samenwerking in een bouwteam. De 
overige 37% geeft aan dater niet meer, maar op een andere manier aandacht besteed moet warden 
aan het uitvoeringsteam. Er wordt veel meer gevraagd van het uitvoeringsteam, meer eigen inbreng 
en initiatief, daar moet op gelet warden. Ook geldt dat voor de meeste collega's aanbesteden de 
bekende contractvorm is, het werken in een bouwteam vraagt om een andere benadering. 

8.3.4 Onderzoeksvraag 3.4 
In welke fase stroomt het uitvoeringsteam in? 

Aan de projectleiders en werkvoorbereiders is gevraagd om aan te geven in welke fase ze op dit 
moment meestal betrokken warden bij het project. Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd. 
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Projectleiders 

lnitiatief 
0% 

Werkvoorbereiders 

VO/ DO 
20% 

VO 
50% 

Pia nvoorbereidi ng 
13% 

DO 
12% 

Planvoorbereiding 
38% 

Uitvoeringvoorbereiding Uitvoering 
54% 13% 

De meeste projectleiders warden tijdens de Voorlopig Ontwerp- fase betrokken en de 
werkvoorbereiders in de uitvoeringvoorbereidingsfase. 

8.3.5 Onderzoeksvraag 3.5 
In welke fase wil het uitvoeringsteam instromen? 

Ook is er gevraagd wanneer de medewerkers graag betrokken wil warden bij het project. 

Projectleiders 

lnitiatief 
38% 

Werkvoorbereiders 

VO/ DO 
40% 

VO 
38% 

Planvoorbereiding 
40% 

DO 
0% 

Planvoorbereiding 
24% 

Uitvoeringvoorbereiding Uitvoering 
20% 0% 

Het uitvoeringsteam wil eerder betrokken warden bij het project dan op dit moment het geval is. 
De projectleiders stromen tijdens de ontwerpfase of de planvoorbereidingsfase in, maar de meeste 
willen ook graag al bij het initiatief betrokken warden. De werkvoorbereiders stromen in de meeste 
gevallen pas tijdens de uitvoeringvoorbereidingsfase in, terwijl ze aangeven graag v66r deze fase al 
in te willen stromen. 

8.3.6 Onderzoeksvraag 3.6 
Welke taken warden in de huidige praktijk uitgevoerd v66r de uitvoeringvoorbereidingsfase? 

Aan de projectleiders en werkvoorbereiders is een open vraag gesteld over de taken v66r de 
uitvoeringvoorbereidingsfase. De antwoorden zijn verdeeld in categorieen. Dit heeft de volgende 
resultaten opgeleverd: 

Projectleiders 

Advies Elementraming Planning Bewaken planning 
25% 13% 25% 13% 

Proces sturen lnkoop Samenstelling team Sturen voorbereiding 
25% 13% 13% 13% 

Uit de antwoorden van de projectleiders valt niet op te maken waar ze voornamelijk mee bezig zijn 
v66r de uitvoeringvoorbereidingsfase. Want ieder antwoord is maar door 1 of 2 medewerkers 
gegeven. Maar omdat het hier een open vraag betreft is het mogelijk dat de andere antwoorden ook 
van toepassing zijn, maar niet het eerst bij de ondervraagden op kwam tijdens de beantwoording. 
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Werkvoorbereiders 

Logistiek Materieel 
13% 7% 

Bouwplaa tsi n rich ting I nkoopvoorberei ding 
7% 20% 

Planning 
40% 

Overleggen leveranciers 
20% 

Controleren tekenwerk 
13% 

Bouwplaatsadministratie 
7% 

Er is een aantal werkvoorbereiders dat hier niks invult. Reden kan zijn dat ze nog nooit voor de 
uitvoeringvoorbereidingsfase betrokken zijn geweest. Een andere reden kan zijn dat deze periode 
niet voldoende benut wordt, omdat niet bekend is wat er in dit vroege stadium moet gebeuren. 

Wanneer deze taken vergeleken worden met de taken uit het KMS (zie onderzoeksvraag 4.2, par. 8.4.2) kan 
worden opgemerkt, dat deze niet overeenkomen. 

8.3. 7 Onderzoeksvraag 3. 7 
Op welke aandachtspunten wordt in de huidige praktijk gel et v66r de 

uitvoeringvoorbereidingsfase? 

Voor de projectleiders was dit een open vraag, de werkvoorbereiders hadden de keuze uit meerdere 
antwoorden. Dit heeft het volgende opgeleverd: 

Projectleiders 

Risico's/ 
maakbaarheid 
64% 

Onderhoud 
9% 

Werkvoorbereiders 

Organisatiestructuur 
13% 

Bouwmethoden 
75% 

Detaillering/ materialen/ 
Kwaliteit 
18% 

bouwmethoden Geld 
73% 55% 

Onderaannemers/ 
leveranciers 
27% 

Wensen opdrachtgever 
45% 

Overt egg en Ti id 
31 % 50% 

Materiaalgebruik On twerp 
31 % 50% 

Materieel 
9% 

Geld 
38% 

Geenidee 
13% 

Zowel de projectleiders als de werkvoorbereiders hebben vooral aandacht voor de bouwmethoden. 

8.3.8 Onderzoeksvraag 3.8 
Welke informatie moet er volgens het KMS beschikbaar zijn bij de overdracht naar het 

uitvoeringsteam? 

Het KMS geeft aan, dat de volgende input aanwezig moet zijn om met de 
uitvoeringvoorbereidingsfase te kunnen starten. Deze informatie moet dus overgedragen worden 
aan het uitvoeringsteam. Achter ieder document is weergegeven wie moet zorgen dat het gereed is. 

Input uitvoeringvoorbereidingsfase: 

inschrijfbegroting 
kraananalyse 
offertevergel i j king 
bouwschema 
bestek en tekeningen 
handboek Heijmans Materieel Beheer (HMB) 
situatietekening 

Planontwikkeling/ calculatie 
Bedrijfsbureau 
Calculatie/ inkoop 
Bedrijfsbureau 
Opdrachtgever 

Bedrijfsbureau/ planontwikkeling 
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overdrachtsbespreking contractfase naar UVF 
checklist voorbereidingstaken 
risico management overzicht (RMO) 
gegevensbehoefteschema 
kopers wijzigingen 
model inkoop uitbesteding budgetformulier 

Projectleider 
Planontwikkeling/ calculatie 
Bedrijfsbureau/ werkvoorbereider 
Kopersbegeleiding 
lnkoop 

8.3.9 Onderzoeksvraag 3.9 
Op welke manier wordt een project overgedragen aan het uitvoeringsteam? 

Een project wordt aan de start van de uitvoeringvoorbereidingsfase overgedragen aan het 
uitvoeringsteam. Dit gebeurt door middel van een overdrachtsbespreking. Daarbij zijn, zoveel 
mogelijk, de volgende medewerkers aanwezig: planontwikkelaar/ calculator, bedrijfsbureau
medewerker(s), inkoper, projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder, directie, KAM- coordinator, 
kopersbegeleider en administrateur. 

Het 'formulier overdrachtsgesprek' (zie bijlage XIII) vormt de rode draad door deze bespreking. Eerst 
warden de projectgegevens genoemd, zoals: projectnaam en -nummer, startdatum, oplevering en 
de bouwsom. Hierna warden de leden van het projectteam genoemd, er wordt genoteerd wie er wel 
en niet aanwezig is. 

De planontwikkelaar geeft dan een algemene toelichting op het project: 
Wie is de opdrachtgever? 
Wat wordt er gebouwd? 
Waar wordt er gebouwd? 
Bij woningbouw: hoeveel procent van de woningen is verkocht? 
Opvallende geschiedenis uit het voortraject. 

Na deze inleiding warden alle documenten doorgesproken, er wordt genoteerd welke gereed zijn. 
Voor de documenten die niet gereed zijn wordt een datum afgesproken. 

Contractstukken : planning, bouwvergunning, CAR- verzekering, kleurenschema, 
afwerkstaat, verkoopboekje, V&G plan en overige zoals grondonderzoek. 
Begrotingen: inschrijfbegroting en werkbegroting. 
Onderleggers directe kosten: uittrekstaten, tekeningenlijst en offertes onderaannemers. 
Onderleggers algemene bouwplaatskosten: uitvoeringskosten, bouwkranen, 
bouwmaterieel, terreininrichting, transport, planningen, projectanalyse, alternatieven 
en plan van aanpak. 
Onderleggers kopers meer- en minderwerk: keuzelijsten, sanitair, tegelwerk en 
keukeninrichting. 

Als laatste warden er eventuele opmerkingen genoteerd en warden data afgesproken ten behoeve 
van evaluaties, nacalculatie en interne projectteam besprekingen. Als bijlage wordt er een 
actielijst opgezet van alle acties die voortvloeien uit de bespreking. 

8.3.10 Onderzoeksvraag 3.10 
Waarvoor wordt het KMS gebruikt? 

Het KMS wordt alleen gebruikt voor het opzoeken van (de laatste versie) standaarddocumenten. 
Door 36% van de projectleiders en 19% van de werkvoorbereiders wordt zelfs helemaal geen gebruik 
gemaakt van het systeem. 

Gebruikt u het KMS? 

Projectleiders Werkvoorbereiders 

Ja 
Nee 

64% 
36% 
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Het KMS wordt als onoverzichtelijk ervaren door de overvloed aan informatie. Ook wordt er gezegd 
dat het moeizaam werkt en dat het verouderd is. 

Het personeel kan het KMS niet gebruiken om te kijken wat zijn/ haar taak is binnen iedere fase. Er 
is namelijk geen directe rangschikking mogelijk op functie, het opzoeken verloopt dus erg 
moeizaam. 

8.3.11 Onderzoeksvraag 3.11 
Wat zijn voor bet uitvoeringsteam de verscbillen tussen aanbesteding en bouwteam? 

De verschillen zijn bekeken vanuit het werken in een bouwteam. De projectleiders en 
werkvoorbereiders zien de volgende verschillen vanuit hun eigen functie tussen een bouwteam en 
een aanbesteding: 

Projectleiders 

Meer sturing/ invloed Team met 01:2dr. gever Langer 1:2roces ExQertise Qlanontwikkeling 
38% 38% 13% 13% 

Verantwoordeli j k voor Schei ding 
adviezen Actievere houdin.g verantwoordelijkheden Kennis&kunde aannemer 
25% 25% 13% 13% 

Werkvoorbereiders 

Eerder betrokken Meer vrijheid/ invloed Meer overleg Meer verantwoordelijkheid 
47% 53% 13% 13% 

Uitvoering SoeQeler meer- en 
gedetailleerder minderwerk Meer tijd Minder informatieverlies 
7% 13% 7% 7% 

8.3.12 Onderzoeksvraag 3.12 
Wat zijn voor bet uitvoeringsteam problemen tijdens de voorbereiding en uitvoering? 

Er is een open vraag gesteld over de problemen bij het werken in een bouwteam voor ieders 
functie. Dit leverde de volgende antwoorden op: 

Project I eiders 

Ervaring Qlanontwikkeling AfsQraken vastleggen 
13% 

Vertrouwen 
25% 

Werkvoorbereiders 

50% 

TransQarantie 
25% 

Communicatie/betrokken TijdstiQ instroom 
27% 13% 

Moeizaam voortraject Moeizaam besliss. OQdr. 
13% 25% 

Begroting = raming 
13% 

Verschil werkwijze 
7% 

Verwachtingen vastleggen 
25% 

Te weinig vastgelegd 
47% 

Aannemer signaleren 
7% 

Besluiten opdrachtgever Mensen OQleiden Overdracht niet comQleet 
7% 7% 7% 

De projectleiders en werkvoorbereiders vinden dat er te weinig afspraken worden vastgelegd uit het 
voortraject. Hierdoor is het voor het uitvoeringsteam niet duidelijk wat er zich heeft afgespeeld 
voordat zij zelf betrokken werden bij het project. Terwijl zij wel in het team verder moeten 
werken met de parti jen. 
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8.3.13 Onderzoeksvraag 3.13 
Wat ziet de inkoper als problemen bij een project in een bouwteamverband? 

Bij een bouwteam is er vaak alleen maar een technische omschrijving, hierbij is de vrijheid om in te 
kopen veel grater. Zo kan er vaak voor hetzelfde geld of minder, meer kwaliteit ingekocht warden. 
Het personeel moet deze vrijheid wel aankunnen, het vraagt meer van de medewerkers. 

De taakverdeling qua inkoop is niet duidelijk vastgelegd. De afdeling calculatie vraagt offertes aan 
voor de prijsbepaling, maar ook een werkvoorbereider houdt zich bezig met inkoop. Deze scheiding 
is niet duidelijk aanwezig. Een onderdeel dat technisch ingewikkeld is kan beter ingekocht warden 
door een werkvoorbereider, omdat deze beschikt over de juiste kennis. 

Ook moet er een nieuw inkoopschema komen. Want de afdeling calculatie maakt een planning 
waarbij een standaardperiode voor inkoop wordt gebruikt van 15 dagen. Deze periode is echter per 
materiaalsoort zeer verschillend. Daarom moet dit per materiaal gespecificeerd warden, zodat een 
werkvoorbereider duidelijk weet wanneer bepaalde materialen ingekocht moeten warden. (Zie bijlage 
Ill, par. 4.5) 

8.3.14 Onderzoeksvraag 3.14 
Wat ziet de bedrijfsbureau- medewerker als problemen bij een project in een 

bouwteamverband? 

Er moet op tijd een goede voorbereidingsplanning zijn. Bij het werken in een bouwteam is het heel 
belangrijk om te weten wanneer gegevens binnen moeten zijn, want als aannemer ben je in deze 
samenwerkingsvorm de eindverantwoordelijke. 
Er warden ook nauwelijks gegevens verstrekt door de opdrachtgever, alles ligt in handen van de 
aannemer. HBB moet dan het proces sturen, wat begint met een goede voorbereidingsplanning. 

Op dit moment warden tijdens de overdracht alleen documenten overgedragen, het overdragen van 
het gedachtegoed is erg moeilijk. Hiervoor is het belangrijk om als bedrijfsbureau de lnterne 
Project Team Besprekingen bij te wonen. Dit gebeurt nu nog onvoldoende. 
Het uitvoeringsteam moet wijzigingen altijd doorspreken met het bedrijfsbureau, dat gebeurt nu 
niet. Het bedrijfsbureau probeert in de voorbereiding de onderlinge relaties aan te geven tussen 
bijvoorbeeld de planning en de algemene bouwplaatskosten, maar niet alle relaties zijn direct 
zichtbaar te maken op papier. Daarom is intensief overleg met het bedrijfsbureau aan te raden. (zie 
bijlage II, par. 3.2.2) 

8.3. 15 Onderzoeksvraag 3. 15 
Wat ziet de calculator als problemen bij een project in een bouwteamverband? 

In veel bouwteams moet de informatie zelf gemaakt warden. Sommige documenten kunnen niet 
zomaar opgevraagd warden, daar moet het personeel mee om weten te gaan. 

Problemen warden meestal niet doorgegeven aan de afdeling calculatie. De communicatie is er niet 
regelmatig genoeg, ook omdat het de afdeling calculatie niet lukt om regelmatig bij de lnterne 
Project Team Bespreking aanwezig te zijn. (zie bijlage 11, par. 3.2.3) 

8.3.16 Onderzoeksvraag 3.16 
Wat ziet de planontwikkelaar als problemen bij een project in een bouwteamverband? 

Het belangrijkste probleem is dat de aannemer door de opdrachtgever niet vroeg genoeg betrokken 
warden bij een project, waardoor de voordelen van het werken in een bouwteam minder goed 
benut warden. 

Ook wordt het uitvoeringsteam vaak te laat betrokken. Het zou goed zijn als een projectleider altijd 
tijdens de planontwikkeling al betrokken is bij het project. 
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Hierdoor wordt een projectleider zich beter bewust van wat er in de eerste fase van het 
bouwproces gebeurt. Oak omdat de projectleider, met zijn/ haar specifieke kennis, een positieve 
bijdrage kan leveren aan de planontwikkeling. In deze fase is er nag heel veel invloed uit te oefenen 
op het project. (Zie bijlage 111, par. 4. 7) 

8.3.17 Onderzoeksvraag 3.17 
Wanneer neemt bet uitvoeringsteam contact op met collega's op kantoor? 

In de vragenlijst zijn twee vragen gesteld over de communicatie met collega's. De communicatie 
met collega's in dezelfde functie en het contact met de collega's op kantoor van de afdelingen 
inkoop, bedrijfsbureau, calculatie en planontwikkeling. 

Projectleiders 

Contact met 
collega's? 

Ja, georganiseerd 
overleg 
18% 

Contact met kantoor Ja 
bij problemen? 100% 

Ja, advies/ 
ervaring 
91% 

Nee 
0% 

Ja, meerdere PL 
op dit project 
9% 

Nee, alleen met 
uitvoeringsteam 
0% 

Het intensieve contact met collega's komt doordat de projectleiders een vaste werkplek hebben op 
kantoor in dezelfde gang. Oak is het voor de projectleiders gemakkelijker om bij collega's van 
andere afdelingen binnen te lopen, want deze afdelingen zijn oak gevestigd op het kantoor van 
HBB. 

Werkvoorbereiders 

Contact met Ja, georganiseerd Ja, advies/ Ja, meerdere WVB Nee, alleen met 
collega's? overleg ervaring op dit project uitvoeringsteam 

7% 73% 47% 20% 

Contact met kantoor Ja, direct Ja, maar eerst Nee, ik las het Nee, vragen aan 
bij problemen? zelf Qroberen zelf op projectleider 

13% 93% 7% 13% 

Het is goed om eerst zelf over een probleem na te denken, maar er is een grate kans dat de 
collega's van bijvoorbeeld het bedrijfsbureau al eerder nagedacht hebben over datzelfde onderwerp 
en direct het antwoord kunnen geven, dit bespaart tijd en energie. 

8.3.18 Onderzoeksvraag 3.18 
Wat zijn de startgegevens bij een opdracht in een bouwteam? 

Onder startgegevens wordt verstaan: de gegevens die door de opdrachtgever geleverd warden en als 
basis dienen voor de opdracht. 

Er kan onderscheid gemaakt warden in 3 verschillende soorten startgegevens: bestek met 
tekeningen, technische omschrijving of prestatieomschrijving. Bij een aanbesteding is er meestal 
een bestek met tekeningen. Maar bij een bouwteam is dit verschillend. 

Projectleiders 

Bestek 
13% 

Werkvoorbereiders 

Bestek 
13% 

Technische omschrijving Beide mogelijk 
50% 25% 

Technische omschrijving Beide is mogelijk 
27% 40% 
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Hieruit wordt opgemaakt dat er bij een bouwteam in de meeste gevallen sprake is van een 
technische omschrijving, maar omdat in de antwoorden van de werkvoorbereiders niet gesproken 
wordt over een prestatieomschrijving, kan bet zijn dat bet verschil tussen een technische 
omschrijving en een prestatieomschrijving niet duidelijk is (zie bijlage XIV, voor voorbeelden van de drie 
mogelijkheden). 

Ook is bet mogelijk dat er bij een woningbouw project een technische omschrijving voor de kopers 
gemaakt wordt en er daarna wel door de architect een bestek met tekeningen gemaakt wordt voor 
de uitvoering van bet project. 

Met de volgende metafoor kan bet verschil aangeduid warden: bestek met tekeningen is als een 
routebeschrijving, ieder kruispunt, stoplicht en iedere snelweg wordt omschreven. Bij een 
technische omschrijving of prestatieomschrijving wordt alleen de eindbestemming vastgelegd en 
bijvoorbeeld bet aantal kilometers dat je moet rijden. De weg ernaartoe mag je zelf uitstippelen. 

8. 3. 19 Beantwoording probleemstelling 3 
Wat gaat er in de huidige praktijk verkeerd bij een samenwerking in een bouwteam, in de 

planvoorbereidings-, uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase? 

Het uitvoeringsteam heeft maar weinig ervaring met bet werken in een bouwteam, de meeste 
medewerkers zelfs niet meer dan 4 jaar. Ook wordt bet uitvoeringsteam niet voorbereid op bet 
werken in een bouwteam en men weet dus ook niet wat er verwacht wordt in deze samenwerking. 
Het uitvoeringsteam wordt naar eigen mening te laat betrokken in bet proces. 
De collega's verschillen van mening als bet gaat over de taken die uitgevoerd moeten warden v66r 
de uitvoeringvoorbereidingsfase. 
Voor bet opzoeken van deze taken wordt bet KMS niet gebruikt, dit systeem wordt alleen gebruikt 
voor bet opzoeken van documenten. Ook zijn de startgegevens bij een bouwteam altijd 
verschillend. Een prestatieomschrijving vraagt om een andere aanpak dan een opdracht op basis van 
een bestek. 
Meer communicatie, tussen bet personeel op de bouwplaats en bet personeel op kantoor, is 
gewenst. Dit moet vanuit beide kanten gestimuleerd warden. 
Opvallend is dat bet uitvoeringsteam eerder in bet proces betrokken wil warden, maar niet goed 
weet wat er in dat vroege stadium zou moeten gebeuren. Bij een bouwteam is er meer vrijheid, 
maar deze moet wel op de juiste manier ingevuld warden. 
Het belangrijkste probleem is, dat afspraken uit bet voortraject niet vastgelegd warden, waardoor 
bet uitvoeringsteam niet weet wat de wensen van de opdrachtgever zijn. Deze wensen zijn 
belangrijk bij bet maken van keuzes, ook in de uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase. Ook 
blijkt dit probleem uit de overdrachtsbespreking, bier wordt niet gesproken over de wensen van de 
opdrachtgever. 

8.4 Probleemstell'ing 4 
Wat moet er veranderen om tot de toekomstige gewenste situatie te komen? 

Nadat onderzocht is wat er onder een bouwteam verstaan wordt, welke bedrijfsonderdelen van de 
bouw te maken hebben met de steeds meer voorkomende samenwerking in een bouwteam en welke 
problemen zich in de huidige praktijk voordoen, is de gewenste situatie onderzocht. 

8.4.1 Onderzoeksvraag 4.1 
Hoe ziet het huidige bouwproces er uit volgens het KMS? 

KMS staat voor Kwaliteit Management Systeem, bet is een informatiesysteem dat voor alle 
medewerkers van Heijmans beschikbaar is via bet Intranet. 

Het KMS beschrijft bet bouwproces in een stroomschema. Het geeft alleen de (deel)processen weer 
met daarachter een beschrijving van bet proces en de uitvoerenden. Hieruit is niet direct te halen 
wie, wat moet doen en wanneer. 
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Voor de toekomstige situatie zijn processcbema's gemaakt, maar deze zijn niet een op een te 
vergelijken met de buidige situatie. Daarom is daar ook een processcbema van gemaakt (zie fig. 

8.4.1). Daarvoor zijn de uitvoerenden per deelproces geanalyseerd en ingevuld in bet bouwproces . 
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w 
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0 
C> 
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8.4.2 Onderzoeksvraag 4.2 
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Projectlelder 
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Op welke punten wordt er in de huidige praktijk niet gewerkt volgens het KMS? 

Fig. 8.4.1 
Bouwproces 
volgens het KMS 

Bovenstaand schema, voortgekomen uit bet KMS, geeft niet de buidige praktijk weer. Het KMS geeft 
namelijk maar een proces weer voor zowel utiliteitsbouw en woningbouw en voor alle verscbillende 
samenwerkingsvormen. Het is dus een algemeen proces dat in de praktijk niet toegepast kan 
worden. 
Ook belangrijk hierbij is dat het KMS niet gebruikt wordt om te kijken hoe het bouwproces eruit 
moet zien, maar uitsluitend om documenten op te zoeken. 
In principe wordt er dus niet gewerkt volgens het KMS. Er zijn concrete verschillen te noemen. 

Personeel 

De instroom van het uitvoeringsteam klopt niet. De werkvoorbereiders worden in de praktijk in de 
meeste gevallen betrokken in de uitvoeringvoorbereidingsfase (zie onderzoeksvraag 3.4, par. 8.3.4), terwijl 
het KMS aangeeft dat zeal in de contractfase instromen. 

De projectleiders worden volgens het KMS pas in de uitvoeringvoorbereidingsfase betrokken, terwijl 
de projectleiders aangeven meestal al in de VO- fase betrokken te zijn (zie onderzoeksvraag 3.4, par. 

8.3.4). Ook worden ze vaak in de contractfase betrokken. 

De uitvoerder heeft volgens het KMS nog taken in de nazorg. Maar in de praktijk lost de uitvoerder 
alleen de opleverpunten op. De nazorg wordt verder geregeld door de gelijknamige afdeling, die 
niet in het KMS is opgenomen. Voor deze fase heeft de nazorg- coordinator de 
verantwoordelijkheid. 

Kopersbegeleiding stroomt volgens het KMS pas in de uitvoeringvoorbereidingsfase in. Terwijl deze 
afdeling juist haar taken heeft voordat de verkoop van de woningen start, dus in de contractfase. 
Want in de uitvoeringvoorbereidingsfase moeten alle persoonlijke wensen van de kopers definitief 
bekend zijn. 
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De planontwikkelaar komt in het KMS van Bouw niet voor. Terwijl deze functie voor aanbestedingen 
uitgevoerd wordt door de afdeling calculatie en bij de woningbouwprojecten in een bouwteam door 
de afdeling planontwikkeling. 

Taken 

De taken uit het KMS zijn voor de uitvoerder en werkvoorbereider opgesomd. Achter deze taken is 
aangegeven of deze taak in de praktijk door iemand anders wordt uitgevoerd. De taken die door 
iemand anders uitgevoerd worden, worden dus niet volgens het KMS gedaan (zie bijlage XII, voor deze 
schema's). Uit deze analyse blijkt dat een groot deel van de taken in het KMS niet aan de juiste 
functie gekoppeld is. 

Enkele taken die volgens het KMS door de uitvoerder worden uitgevoerd, maar in de praktijk door 
de werkvoorbereider worden gedaan zijn: inrichten bouwplaatsadministratie, opstellen KAM- plan 
en opstellen projectdraaiboek. 

Enkele taken die volgens het KMS door de werkvoorbereider worden uitgevoerd, maar in de praktijk 
door het bedrijfsbureau worden uitgevoerd zijn: begroten ABK, opstellen bouwkraanschema en 
maken bouwplaatsinrichtingsplan. 

8.4.3 Onderzoeksvraag 4.3 
Wat is bet doel van bet KMS? 

Het doel van het KMS is: 

Beschrijven van bedrijfsprocessen binnen de divisie Heijmans Bouw om deze te 
beheersen, te communiceren en gebruiken, te monitoren en te verbeteren. 
Beschrijving van het primaire proces met haar relaties naar de ondersteunende 
processen. 
Beheersing op het gebied van tijd, kosten en kwaliteit. 

8.4.4 Onderzoeksvraag 4.4 
Wat verwacbten de afdelingen op kantoor van bet uitvoeringsteam? 

De afdelingen willen een intensievere samenwerking met het uitvoeringsteam, vooral ook tijdens de 
uitvoeringsfase. Het is wenselijk dat het uitvoeringsteam vaker contact opneemt met de 
betreffende afdeling bij vragen of problemen. Aan de andere kant willen ze zelf vaker de lnterne 
Project Team Besprekingen bezoeken en de bouwplaatsen bekijken. Hierdoor wordt de onderlinge 
communicatie verbeterd en wordt er meer van elkaars kennis en kunde gebruik gemaakt. 

De afdeling planontwikkeling verwacht dat het uitvoeringsteam zich aan de afspraken houdt die 
tijdens de ontwerpfase met de opdrachtgever gemaakt zijn. 

De afdelingen verwachten dat het uitvoeringsteam vroeg instroomt, volgens de opgestelde 
processchema 's in de vakgroepen. Vooral de projectleider kan een positieve bijdrage leveren voor 
en tijdens de planvoorbereidingsfase. 

Verder wordt er verwacht dat het uitvoeringsteam contact opneemt met HVG als er problemen zijn 
met de architect, constructeur of adviseurs. In de meeste gevallen heeft HVG namelijk de 
coordinerende taak richting deze partijen. Wanneer gegevens bijvoorbeeld niet op tijd zijn, moet 
dit samen met de consequenties doorgegeven worden aan de betrokken medewerkers van HVG. 
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8.4.5 Onderzoeksvraag 4.5 
Hoe moet bet bouwproces weergegeven worden? 

Het KMS maakt geen onderscheid tussen woningbouw en utiliteitsbouw. Om deze bouwprocessen 
apart in kaart te brengen zijn er twee verschillende vakgroepen opgericht voor deze 
bedrijfsonderdelen. In deze vakgroepen is besproken hoe het bouwproces eruit zou moeten zien. De 
bijeenkomsten hebben schema's opgeleverd voor het nieuwe bouwproces (zie bijlagen x en XI, voor de 
schema's). Nu deze twee vakgroepen apart van elkaar gebrainstormd hebben over hoe het proces 
eruit moet komen zien, zijn de verschillen duidelijk zichtbaar geworden. Deze worden beschreven 
aan de hand van de schema's op de volgende pagina, hierin geven de rode figuren de verschillen 
weer. 

Person eel 

Bij woningbouw is een nieuwe functie ontstaan, de planuitwerker. Ook is er zoals bij utiliteitsbouw 
een planvoorbereider, maar deze twee functies worden niet verwerkt in het schema van 
woningbouw. Ook zijn de functies uitvoerder en nazorgcoordinator niet verwerkt in dit schema. De 
afdeling calculatie is niet te vinden in het proces van woningbouw, deze afdeling heeft hier alleen 
taken wanneer het om een aanbesteding gaat. 
Verder is de functie kopersbegeleiding typerend voor woningbouw. Dit geldt ook voor het inkopen 
van elektra- en watervoorzieningen in een heel vroeg stadium. 
Het personeel bij utiliteitsbouw wil graag het bedrijfsbureau eerder betrekken in het proces dan bij 
woningbouw. Ook de werkvoorbereider wordt bij utiliteitsbouw al eerder ingeschoven. Verder loopt 
de afdeling inkoop bij woningbouw !anger mee tijdens het bouwproces, tot in de uitvoeringsfase. 
Ook de projectleider loopt !anger mee. 
Bij utiliteitsbouw is de projectleider alleen nog betrokken bij de start van de nazorg om het project 
goed over te dragen. Terwijl bij woningbouw de projectleider zelfs verantwoordelijk blijft 
gedurende de nazorgfase. 

Documenten 

Ook zijn bij de bouwprocessen de documenten besproken die per fase gereed moeten zijn, want het 
proces alleen zegt nog niet alles. Wanneer hierbij afgesproken wordt wat, wanneer gereed moet 
zijn, wordt de verandering concreter voor het personeel. 

Bij de vakgroep utiliteitsbouw is er op dit moment alleen gekeken naar de documenten die 
aanwezig moeten zijn bij de overdracht naar het uitvoeringsteam, en de documenten die tijdens de 
start van de uitvoeringvoorbereidingsfase opgesteld moeten worden. 

Bij woningbouw is per fase aangegeven welke documenten erbij horen (zie ook bijlage x en XI, voor de 
documentenlijsten). Ook hier zijn de verschillen duidelijk te zien, bijvoorbeeld belangrijk voor 
woningbouw zijn de bouwkundige optielijsten, meterkastlijsten en verkoopstukken. Deze 
documenten zijn niet terug te vinden bij utiliteitsbouw. 
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Bouwproces van Utiliteitsbouw 
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8.4.6 Onderzoeksvraag 4.6 
Wat moet er vastgelegd worden over het bouwteam? 

Er moet per project vastgelegd worden wat er onder een bouwteam verstaan wordt. Er zijn 
uitgangspunten opgesteld voor dit onderzoek, maar deze moeten per project bekeken worden. Ook 
moeten de verwachtingen van de opdrachtgever beschreven worden: is het belangrijk dat het 
project zo snel mogelijk gerealiseerd wordt of is het belangrijker dat het zo goedkoop mogelijk 
gemaakt wordt? Deze verwachtingen zijn belangrijk voor het uitvoeringsteam om een, voor de 
opdrachtgever, juiste beslissing te maken. Als laatste moeten de afgesproken 
verantwoordelijkheden vastgelegd worden, want ook die zijn niet standaard bij een bouwteam. 

Aan de projectleiders is de volgende vraag gesteld: In het contract wordt vastgelegd dat er in een 
bouwteam gewerkt wordt, maar hoe wordt vastgelegd wat er onder een bouwteam verstaan wordt? 
(om ervoor te zorgen dat opdrachtgever en -nemer de juiste verwachtingen hebben) 

Hierop is het als volgt geantwoord: 

Open startgesprek 
13% 

Bouwteamovereenkomst 
38% 

Geen idee 
50% 

Uit deze resultaten blijkt dat niet duidelijk is waar en op welke manier informatie over de 
samenwerking in een bouwteam vastgelegd moet worden. 

8.4. 7 Onderzoeksvraag 4. 7 
Wat moeten de taken van het uitvoeringsteam zijn in de planvoorbereidings-, 
uitvoeringvoorbereidingsfase en uitvoeringsfase? (zie bijlage XII) 

In onderzoeksvraag 4.2 is onderzocht welke taken van de uitvoerder en werkvoorbereider uit het 
KMS niet kloppen met de huidige praktijk (zie par. 8.4.2). Voor deze onderzoeksvraag is onderzocht 
welke taken al in een eerdere fase uitgevoerd kunnen worden. Taken uit de 
uitvoeringvoorbereidingsfase die al in de planvoorbereidingsfase uitgevoerd kunnen worden zijn: 
tekening- en documentbeheer en opstellen bouwplaatsadministratie. 

Ook is deze lijst aangevuld met taken en aandachtspunten die uit de interviews en vragenlijsten zijn 
gerold. In overleg met 2 senior werkvoorbereiders zijn deze geevalueerd en aan de juiste fase 
toegevoegd. De nieuwe taken zijn in het schema grijs gekleurd (zie bijlage XII). Enkele toevoegingen 
op de taken uit het KMS zijn: alternatieven aandragen, inkoopvoorbereiding starten en controleren 
tekenwerk. Enkele aandachtspunten zijn: kwaliteit, keuze bouwmethoden en materiaalgebruik. 

8.4.8 Onderzoeksvraag 4.8 
Wat is de relatie tussen de personeelsplanning en het instroommoment van het 
uitvoeringsteam? 

De personeelsplanning heeft grote invloed op het instroommoment, maar de personeelsplanning is 
afhankelijk van de start van nieuwe projecten. Het startmoment heeft HBB niet zelf in de hand, dit 
wordt bepaald door de opdrachtgever. 
Er wordt een personeelsplanning bijgehouden door de directie (zie bijlage 111, par. 4.4). Daarop staan 
alle projecten die nu lopen, maar ook de projecten die nog in ontwikkeling zijn. De mate van 
zekerheid dat het project van start gaat, wordt in procenten weergegeven. In dezelfde mate wordt 
er met dat project rekening gehouden met de personeelsplanning. Wanneer een project vertraging 
oploopt wordt het percentage bijvoorbeeld naar beneden bijgesteld. Wanneer er ineens een 
doorbraak is, gaat dit percentage omhoog. 
Bij het inplannen van de projectleiders is er veel speling. Een projectleider zou 3 projecten kunnen 
hebben, terwijl een werkvoorbereider normaal gesproken maar met 1 project tegelijk bezig is. 
Aan de werkvoorbereiders is gevraagd of het een goed idee is, om al met een nieuw project te 
starten voordat het andere is afgerond. Om te voorkomen dat ze te laat bij het proces betrokken 
worden. De taken van een werkvoorbereider nemen namelijk gedurende de tijd af. 
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Op deze vraag antwoord 87% dat dit geen probleem is. De werkvoorbereiders worden graag zo vroeg 
mogelijk (zie onderzoeksvraag 3.5, par. 8.3.5) betrokken bij het proces, zodat ze zelf mee kunnen denken 
over de mogelijkheden. 

8.4. 9 Beantwoording probleemstelling 4 
Wat moet er veranderen om tot de toekomstige gewenste situatie te komen? 

Het huidige proces uit het KMS moet aangepast worden op de nieuwe situatie. Want het 
KMS geeft het proces niet weer zoals de gewenste situatie er uit ziet. 
Ook kloppen de instroom van het personeel en de taken van het uitvoeringsteam niet 
met de werkelijkheid. Het KMS heeft als doel het beschrijven van de bedrijfsprocessen 
en het mogelijk maken van beheersing van tijd, kosten en kwaliteit. Daar voldoet het 
systeem op dit moment niet meer aan. 
Het is voor het uitvoeringsteam van belang te weten wat de afdelingen inkoop, 
bedrijfsbureau, calculatie en planontwikkeling van hen verwachten in een bouwteam. 
Zij verwachten een intensievere communicatie, die van beide kanten moet komen. 
Een idee om de instroom van werkvoorbereiders gemakkelijker te maken, is om hen 
tijdens de eindfase van een project bij een nieuw project te betrekken. Zo zijn ze al in 
een vroeg stadium betrokken waardoor de extra tijd nuttig ingevuld kan worden. 

Verder moeten er verschillende gegevens vastgelegd worden over het bouwteam: 
De wensen van de opdrachtgever; 
afspraken die de partijen gemaakt hebben; 
taakverdeling binnen het uitvoeringsteam, wie moet wat, wanneer uitvoeren; 
welke documenten moeten gereed zijn voordat naar de volgende fase kan worden 
gegaan. 
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9. Afbakening binnen het uitvoeringsteam 

Het gestelde doel voor het onderzoek is, om voor het complete uitvoeringsteam een hulpmiddel te 
maken, om begeleid te warden tijdens het werken in een bouwteam en te zorgen voor structuur 
tijdens het bouwproces. Uit dit onderzoek is gebleken voor welke functiegroepen uit het 
uitvoeringsteam een hulpmiddel wel of niet benodigd is. Aan de hand van het onderzoek is in dit 
hoofdstuk verder afgebakend binnen het uitvoeringsteam. Dit is in de volgende paragrafen nader 
toegelicht. 

9 .1 Projectleiders 

In de vakgroep utiliteitsbouw is een hulpmiddel voor de projectleiders opgesteld. Het hulpmiddel 
bestaat uit een standaard klapper met daarin alle documenten die gereed moeten zijn bij de 
overdracht. In de vakgroep zijn als eerste de processchema's gemaakt (zie bijlage X) waarin 
beschreven wordt, wie wanneer betrokken moet warden in het bouwproces. Daarna zijn de 
documenten op een rijtje gezet die bij de overdracht gereed moeten zijn en de documenten die 
voor de start van het werk gereed moeten zijn. Hiervoor heeft deze vakgroep: 

uitgezocht wie welke documenten aan moet leveren; 
aan de betreffende medewerkers gevraagd om een standaard document aan te leveren; 
een mapindeling gemaakt (in overeenstemming met de mappenstructuur van het KMS); 
een checklist gemaakt, waarop aangegeven kan warden of het document aanwezig is, 
nag gemaakt moet warden of niet van toepassing is; 
per document vermeld welke afdeling dit moet verzorgen, zodat de projectleider bij het 
ontbreken van het document weet waar dit document vandaan moet komen. Bij vragen 
is dan altijd duidelijk wie het opgesteld heeft. 

Deze klapper geeft voor de projectleiders structuur in het proces, waardoor het project beter 
gestuurd kan warden. Om deze reden wordt voor de projectleiders geen extra hulpmiddel 
ontwikkeld. 

9.2 Uitvoerders 

Van de uitvoerders is duidelijk geworden, dat over het algemeen het verschil in samenwerkingsvorm 
niet bekend is. Omdat de vragenlijsten van deze functiegroep geen bruikbare data hebben 
opgeleverd, zijn er geen basisgegevens voorhanden om een hulpmiddel te ontwikkelen. De 
onderzoeksvragen zijn opgesteld voor het complete uitvoeringsteam, maar voor de uitvoerders is 
gebleken dat deze vragen niet te beantwoorden waren. 
Verder wordt verwacht dat, wanneer de structuur en de andere manier van werken bij de 
werkvoorbereiders duidelijk wordt, deze vanzelf overgedragen wordt aan de uitvoerders, want deze 
medewerkers werken tijdens een project nauw samen. Voor de uitvoerders zal om deze redenen 
geen hulpmiddel ontwikkeld warden. 

9. 3 Werkvoorbereiders 

De werkvoorbereiders hebben in de vragenlijsten aangegeven behoefte te hebben aan een 
hulpmiddel, want ze: 

warden niet voorbereid op het werken in een bouwteam; 
weten niet wat er van hen verwacht wordt; 
kunnen nauwelijks taken noemen die bij een bouwteam in de extra voorbereidingstijd 
uitgevoerd moeten warden. 

Oak is duidelijk geworden dat de projectleiders meer aandacht besteden aan het uitvoeringsteam 
bij het werken in een bouwteam. Wanneer een hulpmiddel ontwikkeld is voor de 
werkvoorbereiders, zal de druk voor de projectleiders afnemen. De werkvoorbereiders zullen dan 
door de structuur in het proces meer eigen initiatief kunnen tonen. 
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9.4 Conclusie 

De werkvoorbereider merkt het meest van de verandering van aanbesteding naar bouwteam, omdat 
er voor deze functiegroep een extra fase aan het bouwproces wordt toegevoegd. De 
planvoorbereidingsfase. Bij een aanbesteding is er een contract voordat de aannemer start met 
werkzaamheden. Bij dit contract hoort een uitgewerkt bestek met tekeningen, maar bij een 
bouwteam wordt de aannemer al betrokken voordat er over een contract gesproken wordt. Er wordt 
eerst een bouwteamovereenkomst getekend. In het bouwteam wordt er gezamenlijk overlegd over 
het ontwerp, de bouwmethoden en materiaalgebruik. Bij het nemen van deze beslissingen is de 
technische kennis en ervaring van de werkvoorbereider van groot belang, want in deze fase van het 
bouwproces is de invloed op het proces en de kosten nog erg groot. Dus moet deze taak op de juiste 
manier uitgevoerd warden, met de focus op de planvoorbereidingsfase. 

De werkvoorbereiders bij HBB geven aan, dat ze graag eerder betrokken willen warden in het 
bouwproces, om zo meer invloed uit te kunnen oefenen op belangrijke keuzes. Echter weet men 
niet voldoende hoe deze tijd ingevuld moet warden, hier geeft het hulpmiddel antwoord op. 

9.5 Doelstelling ontwerp - een hulpmiddel voor de werkvoorbereider 

In de doelstelling voor het onderzoek is het gehele uitvoeringsteam meegenomen. Maar omdat uit 
het onderzoek is gebleken dat alleen de werkvoorbereider behoefte heeft aan een hulpmiddel, 
wordt alleen voor deze functiegroep een hulpmiddel ontwikkeld. 

Daarom wordt in dit hoofdstuk de doelstelling voor het onderzoek aangepast naar de doelstelling 
voor het ontwerp. 

aHet ontwikkelen van een hulpmiddel om de werkvoorbereider te begeleiden bij hat 

werken in een bouwteam." 

Toelichting: 

Werkzaam in de bedrijfsonderdelen: utiliteits- en woningbouw van HBB. 

Gericht op de processen van de planvoorbereidings-, uitvoeringvoorbereidings- en 

uitvoeringsfase. 

Naar aanleiding van de verandering in het bedrijfsproces: van aanbesteding naar 

bouwteam. 

Naar aanleiding van deze vernieuwde doelstelling is voor het hulpmiddel een programma van eisen 
opgesteld, dit is weergegeven in hoofdstuk 10. 
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10. Program ma van eisen voor het hulpmiddel 

Nu er afgebakend is binnen het uitvoeringsteam is een programma van eisen opgesteld voor het 
hulpmiddel voor de werkvoorbereider. In fig. 10.1 is het programma van eisen schematisch 
weergegeven: 

Het hulpmiddel is ontwikkeld binnen bepaalde randvoorwaarden. 
De opgestelde eisen dienen als sturende informatie voor het hulpmiddel. 
Er is input benodigd om het hulpmiddel te laten werken. 
Het hulpmiddel levert output op. 
Het hulpmiddel wordt gebruikt met behulp van een handleiding en documenten. 
Het hulpmiddel wordt gebruikt door de werkvoorbereider. 

RANDVOORWAARDEN 

EISEN 

" 
,r " 

--JNPUT-.. HULPMIDDEL _UfPUT___.. 

\.. ,) 

~ ~ 

HANDLEIDING WERKVOORBEREIDER 
DOCUMENTEN 

Fig. 10.1 Programma van eisen - schematisch 

10. 1 Randvoorwaarden 

De randvoorwaarden zijn voorwaarden waarbinnen het hulpmiddel ontwikkeld is. Aan deze 
voorwaarden moet zo volledig mogelijk voldaan worden. 

Het hulpmiddel moet overzichtelijk zijn, want het KMS wordt als onoverzichtelijk ervaren en wordt 
daarom niet optimaal gebruikt. 

HBB heeft de volgende randvoorwaarden voor het hulpmiddel: 

Het hulpmiddel moet aansluiten bij het Kwaliteit Management Systeem van Heijmans; 
het hulpmiddel moet aansluiten bij de verandering van het bedrijfsproces. 

10.2 Eisen 

Het hulpmiddel is voor de werkvoorbereider die tijdens de planvoorbereidings- of 
uitvoeringvoorbereidingsfase instroomt bij een project in bouwteamverband. Het gaat hierbij om 
een project in de utiliteits- of woningbouw bij HBB. Voor dit hulpmiddel zijn variabele eisen 
opgesteld, aan deze eisen moet volledig voldaan worden. 

Doel van het hulpmiddel is om de werkvoorbereider te begeleiden tijdens het werken in een 
bouwteam en het project in een bouwteamverband structuur te geven. 

Om dit te bereiken, moet het hulpmiddel aan de volgende eisen voldoen. 
Het hulpmiddel moet duidelijk maken: 

wat er van de werkvoorbereider verwacht wordt tijdens de planvoorbereidings-, 
uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase; 
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wat de taken van de werkvoorbereider zijn per fase van het bouwproces; 
hoe de taken uitgevoerd moeten warden; 
welke documenten benodigd zijn om de taken uit te voeren; 
op welke aandachtspunten gelet moet warden in iedere fase van het bouwproces. 

10.3 In- en output 

De volgende input is benodigd om te kunnen starten met het hulpmiddel (zie par. 8.4.9): 

Projectgegevens: 

- projectnaam 
- projectnummer 
- start bouw 
- bouwtijd 
- zekerheid van de opdracht (%) 
- samenstelling projectteam 

Startgegevens bouwteam: 

- samenstelling bouwteam 
- uitgangspunten bouwteam 
- gemaakte afspraken met betrekking tot voorbereiding en uitvoering van het project 

verwachtingen van de opdrachtgever 

Het hulpmiddel zal de volgende output opleveren: 

Taken voor de werkvoorbereider per fase van het bouwproces in de planvoorbereidings-, 
uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase; 
taakomschrijvingen voor de werkvoorbereider, waarin per taak omschreven wordt hoe deze 
uitgevoerd moet warden; 
input die per taak benodigd is, om deze uit te voeren; 
output die iedere taak als resultaat op levert; 
aandachtspunten per fase van het bouwproces, waar de werkvoorbereider buiten het 
uitvoeren van de taken aandacht aan moet besteden; 
documentenlijst voor de overdrachtsbespreking, met de eindverantwoordelijke per 
document, waarin omschreven staat welke documenten gereed moeten zijn voordat wordt 
overgegaan op de uitvoeringvoorbereidingsfase. 
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11. Hulpmiddel - ontwerpverantwoording 

In dit hoofdstuk is de ontwerpverantwoording beschreven. De gekozen methoden, om het 
hulpmiddel weer te geven, zijn toegelicht. 

Uit het onderzoek blijkt dat de werkvoorbereider behoefte heeft aan structuur. Er moet duidelijk 
worden wat de werkvoorbereider moet doen, wanneer in het bouwproces en hoe en waannee de taken 
uitgevoerd kunnen worden. 

11 .1 Procedure omschrijven 

Het hulpmiddel omschrijft de procedure voor de werkvoorbereider tijdens de planvoorbereidings-, 
uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase. Er bestaan meerdere methodes om een procedure te 
omschrijven. 

In eerste instantie werd bedacht om dit proces in een SADT- schema weer te geven. Maar om de 
volgende redenen is deze methode niet geschikt in dit geval: 

De taken hebben weinig onderlinge relaties; 
de meeste taken kunnen parallel per fase uitgevoerd worden; 
er zijn taken die gedurende meerdere fasen van het bouwproces doorlopen; 
tijdens het proces zijn er keuzemomenten, waarna een ander pad doorlopen moet 
worden; 
de in- en output van documenten is bij de taken van de werkvoorbereider erg 
belangrijk. 

Deze zaken zijn niet op te nemen in een SADT- schema, maar kunnen wet weergegeven worden in 
een stroomschema. Daarom wordt er voor deze methode gekozen. 

Een ander belangrijk aspect is het feit dat Heijmans het hulpmiddel graag wil linken aan het KMS. 
Dit systeem is opgebouwd uit stroomschema's en wanneer het hulpmiddel met behulp van een 
stroomschema gemaakt wordt, kan het eenvoudig ge'implementeerd worden. 

11 .1.1 Stroomschema 

"Stroomschema's worden vaak gebruikt als een hulpmiddel bij het beschrijven van processen en bij 
het vastleggen van procedures. Een stroomschema is een grafische voorstelling van de stappen in 
een proces." (Citaat: bron 33) Hiermee wordt het proces systematisch en overzichtelijk beschreven. 

Het stroomschema heeft altijd een begin- en eindpunt. Er wordt gebruik gemaakt van symbolen, 
welke verbonden worden door middel van pijlen. Het meest gebruikte symbool is 'de bewerking', 
waarbij de uit te voeren taken weergegeven worden. Aan de linkerzijde van de bewerking wordt de 
input aangegeven en aan de rechterzijde de output. 

11.2 Taakomschrijving 

Omdat een taak alleen niet genoeg structuur geeft, is er aan de taak een taakomschrijving 
gekoppeld. Uitgebreide taken kunnen ook met een nieuw stroomschema weergegeven worden, maar 
voor de kleine taken is dit niet overzichtelijk. Om de eenduidigheid te behouden zijn er aan alle 
taken tekstuele taakomschrijvingen gekoppeld . 

Voor deze omschrijvingen is een standaard lay-out gebruikt in de vorm van een tabel. Hierin is de 
bewerking uit het stroomschema weergegeven en de daarbij behorende omschrijving. Ook is de in
en output aangegeven, met een link naar eventueel te gebruiken standaarddocumenten uit het KMS. 
Tevens zijn de functies benoemd waarmee de werkvoorbereider de taak samen moet uitvoeren of 
overleggen. 
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12. Hulpmiddel - beschrijving 

Het hulpmiddel is in een apart bijgevoegd rapport opgenomen, dit rapport is als volgt ingedeeld: 

Na boofdstuk 1, de inleiding, is in hoofdstuk 2 een stappenplan opgenomen. In hoofdstuk 3 is de 
handleiding voor dit hulpmiddel beschreven. In hoofdstuk 4 is het samengestelde formulier 
basisgegevens bouwteam weergegeven met een ingevuld voorbeeldformulier. De checklist voor de 
uitvoering van de taken is opgenomen in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 bestaat uit de documentenlijst en 
in hoofdstuk 7 is de inhoudsopgave van de bijgevoegde CD-ROM met standaarddocumenten 
opgesomd. De taakomschrijvingen behorend bij het stroomschema worden omschreven in hoofdstuk 
8, waar in iedere paragraaf een bewerking wordt toegelicht. Verder is aan dit rapport een A 1-vel 
met daarop het stroomschema toegevoegd. 

In dit hoofdstuk wordt het hulpmiddel kort omschreven, zie voor de complete handleiding het 
bijgevoegde rapport: 'Hulpmiddel voor de werkvoorbereider'. 

12.1 Het stroomschema 

Aan dit afstudeerrapport is het belangrijkste onderdeel van het hulpmiddel, het stroomschema, op 
A3- formaat toegevoegd (zie pag. 49), om een beeld te krijgen bij de beschrijving. 

Dit stroomschema is de rode draad door het bouwproces bij een samenwerking in een bouwteam. 
Het schema geeft aan welke taken de werkvoorbereider, in welke fase van het bouwproces en 
waarmee moet uitvoeren. Om deze zaken weer te geven worden de volgende symbolen gebruikt: 

Star ti eiode 

Bestaande bewerking Aangepaste bewerking Documenten 

Archivereo 

loputi output 

0.tra 
-------~ormatie 

Fig. 12.1.1 Legenda van het stroomschema 

Bij het weergeven van de bewerkingen wordt onderscheid gemaakt door kleurgebruik. De bestaande 
bewerkingen zijn rechtstreeks overgenomen uit het KMS. Een nieuwe bewerking is een bewerking 
die niet in het KMS voorkomt. De blauwe bewerkingen zijn wel opgenomen in het KMS, maar worden 
volgens dit systeem door een andere functiegroep uitgevoerd. Als laatste zijn er nog bewerkingen 
die wel in het KMS zijn opgenomen, maar die naar aanleiding van dit onderzoek zijn aangepast. Er 
zijn bijvoorbeeld taken in een andere fase van het bouwproces geplaatst. Verder zijn alle 
bewerkingen genummerd. 

Links bovenaan is de start van het proces met als basis de projectgegevens. De eerste taken worden 
uitgevoerd door de teamleider van de ontwerpfase. Tijdens deze fase worden belangrijke gegevens 
vastgelegd: gegevens die de werkvoorbereider compleet moet hebben voordat deze start met zijn/ 
haar taken in het bouwproces. Deze 'basisgegevens bouwteam' worden vastgelegd op een standaard 
formulier (zie hoofdstuk 4 van Het hulpmiddel). 
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Wanneer deze gegevens vastgelegd zijn, kan de werkvoorbereider starten. Door de pijlen te volgen 
en bij een beslissing de keuze te maken, die bij het project van toepassing is, worden de fasen van 
het bouwproces doorlopen. 

De werkvoorbereider neemt bij een bouwteam deel aan de planvoorbereidings-, 
uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase. Om de scheiding tussen deze verschillende fasen te 
laten zien zijn de reeksen bewerkingen omkaderd met verschillende kleuren: 

Planvoorbereidingsfase 
Uitvoeringvoorbereidi ngsf ase 
Uitvoeringsfase 

Ook is het mogelijk dat een werkvoorbereider door omstandigheden pas in de uitvoering
voorbereidingsfase instroomt. Deze mogelijkheid is opgenomen in het stroomschema, door middel 
van een keuzemoment waarna een andere route doorlopen wordt. 
Op dezelfde manier zijn de extra taken voor de werkvoorbereider bij een woningbouwproject 
opgenomen. 

12.2 Taakomschrijvingen 

Achter iedere bewerking zit een taakomschrijving (zie hoofdstuk 8 van Het hulpmiddel). Het nummer van 
de bewerkingen correspondeert met de paragrafen van dit hoofdstuk. 

Voor de meer ervaren werkvoorbereider zal het stroomschema voldoende zijn om structuur te geven 
aan het werken in een bouwteam. Voor de overige werkvoorbereiders zijn de taakomschrijvingen 
een extra hulpmiddel. Hierin wordt namelijk omschreven wat er precies gedaan moet worden en 
waaraan de bewerking moet voldoen. Ook wordt hierin aangegeven of de bewerking in 
samenwerking met een andere functie uitgevoerd moet worden. En als laatste worden de in- en 
output omschreven met daarbij aangegeven waar deze te vinden is. 

Deze taakomschrijvingen dienen als naslagwerk. Wanneer een taak onduidelijk is, kan deze 
opgezocht worden in het rapport. 

12.3 Documenten 

Buiten het stroomschema, de handleiding en de taakomschrijvingen zijn er nog extra documenten 
opgenomen om het hulpmiddel optimaal te kunnen gebruiken. 

De 'Checklist uitgevoerde taken' wordt gebruikt om te controleren of alle taken zijn uitgevoerd 
voordat aan de volgende fase begonnen wordt, want de taken kunnen ook in een andere volgorde 
uitgevoerd worden. Ook kan het zijn, dat taken bij een bepaald project niet van toepassing zijn . Dit 
wordt dan aangetekend. 

De 'Documentenlijst' is opgenomen in het hulpmiddel. Deze lijst wordt gebruikt bij de 
overdrachtsbespreking om te controleren of alle documenten aanwezig zijn. Hierbij is aangegeven 
wie verantwoordelijk is voor de verschillende documenten, zodat de werkvoorbereider weet wie er 
benaderd moet worden wanneer het niet compleet is. 
Tevens is op deze lijst aangegeven welke documenten gedurende de uitvoeringvoorbereidingsfase 
compleet gemaakt moeten worden. 

In het stroomschema zijn standaarddocumenten opgenomen uit het KMS. Deze documenten zijn 
verzameld op een CD-ROM, welke aan het hulpmiddel is toegevoegd. In de 'lnhoudsopgave CD-ROM' 
zijn deze documenten opgesomd. De nummering komt overeen met de genummerde bewerkingen . 
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13. lmplementatie van het hulpmiddel 

Voordat het hulpmiddel gei'mplementeerd kan worden, moet de directie erachter staan. Zij moeten 
besluiten dat het hulpmiddel gebruikt gaat worden. Ook moet er onder het personeel draagvlak zijn 
voor het hulpmiddel. Onder de doelgroep is er draagvlak, dit blijkt uit de gehouden interviews, de 
vragenlijsten en de uitgevoerde toetsing. 
Om het hulpmiddel te laten werken binnen het bedrijf moet het op twee manieren in dit bedrijf 
gei'mplementeerd worden, namelijk in de organisatie en in het KMS. Deze manieren van 
implementeren zijn in dit hoofdstuk omschreven. 

13.1 Organisatie 

Voordat de werkvoorbereider kan starten met zijn taken in een bouwteam moeten er basisgegevens 
bekend zijn over dit team. Het hulpmiddel moet dus meegenomen worden tijdens de start van een 
project. Deze gegevens moeten verzameld en geregistreerd worden door de medewerkers die voor 
de planvoorbereiding al betrokken zijn bij het project: planontwikkelaar, planvoorbereider of 
eventueel de projectleider, indien deze tijdig betrokken is bij het project. Voor deze taken is de 
teamleider uit het voortraject verantwoordelijk. 
Verder moet het hulpmiddel voor de werkvoorbereiders meegenomen worden tijdens de tussen- en 
eindevaluatie, waarbij getoetst moet worden op het gebruik van het hulpmiddel. 
De werkvoorbereider moet weten waar het hulpmiddel te vinden is en hoe het te gebruiken is. 
Hierin speelt de projectleider een belangrijke rol, omdat deze de werkvoorbereider direct aanstuurt 
en ook procesverantwoordelijk is . Deze reikt het hulpmiddel aan en controleert gedurende het 
proces, tijdens lnterne Projectteam Besprekingen, op het gebruik ervan. Hierdoor wordt de 
werkvoorbereider gestimuleerd om het toe te passen. 
De werkvoorbereider is alleen taakverantwoordelijk, maar dient wel de uitvoerder mee te nemen in 
de gecreeerde structuur. Vooral belangrijk zijn de taken die in samenwerking met de uitvoerder 
gedaan moeten worden, maar ook de taken die direct gekoppeld zijn aan taken van de uitvoerder. 
Op deze manier wordt het werk van de uitvoerder gestructureerd en wordt deze medewerker zich 
ervan bewust in welke fase van het bouwproces hij zich bevindt. 

13.2 KMS 

Het KMS bestaat uit 5 strokenschema's, een per fase van het bouwproces. Door op een fase te 
klikken verschijnt het bijbehorende strokenschema. Door hierna op een onderdeel uit deze fase te 
klikken verschijnt het stroomschema dat hoort bij dit onderdeel, waarbij alle taken uit dit 
onderdeel weergegeven zijn. Achter de meeste taken zit een taakomschrijving, echter zijn sommige 
taken niet uitgewerkt in een omschrijving. 
In dit systeem is op dit moment geen selectie op functie mogelijk, waardoor een medewerker niet 
specifiek op functie kan zoeken naar taken. Hierdoor kan het hulpmiddel niet direct aan de huidige 
schema's gekoppeld worden. 
Voorstel is om een schema te maken dat het toekomstige bedrijfsproces weergeeft voor utiliteits
en woningbouw (zie bijlagen x en XI) en dit te implementeren in het KMS. Hierin zijn alle 
functiegroepen benoemd, dit maakt een selectie op functie mogelijk. Door op de balk van de 
functiegroep 'werkvoorbereider' te klikken verschijnt het stroomschema met alle uit te voeren 
taken. Achter de taken zijn, op dezelfde wijze als het huidige KMS, de taakomschrijvingen 
gehangen. Ook is in dit systeem de rechtstreekse link gemaakt naar standaarddocumenten, dit 
maakt het gebruik van de CD-ROM overbodig. 

Het KMS ondergaat momenteel een verandering. Hoe dit KMS eruit gaat zien en wat er verandert, is 
tijdens het uitwerken van dit rapport nog niet bekend. Daarom is in deze paragraaf op basis van het 
huidige KMS een aanbeveling gedaan met betrekking tot het implementeren van het ontwikkelde 
hulpmiddel. 
Wel moet voordat het hulpmiddel in het KMS gei'mplementeerd wordt, het gebruik van het KMS 
onderzocht worden. Als het KMS niet voldoende gebruikt wordt kan het hulpmiddel beter op papier 
verstrekt worden aan de werkvoorbereiders. 
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14. Toetsing van het hulpmiddel 

De ultieme toetsing is wanneer een werkvoorbereider zonder ervaring met het werken in een 
bouwteam, vanaf de planvoorbereidingsfase van een project gaat werken met het ontwikkelde 
hulpmiddel. 
Bij de tussen- en eindevaluaties van het project moet dan geevalueerd warden of de doelen van het 
hulpmiddel bereikt zijn, dus of de werkvoorbereider er baat bij heeft . Voor een optimale toetsing 
zou dit proces door meerdere werkvoorbereiders bij verschillende projecten in een bouwteam 
uitgevoerd moeten warden. 

Maar omdat deze ultieme toetsing niet uitvoerbaar is, gezien het korte tijdsbestek van dit 
afstudeerproject, is het hulpmiddel op een andere manier getoetst. 

14.1 De toetsing 

Er is gekozen voor de analysemethode, waarbij met behulp van een toetsingsformulier het 
hulpmiddel getoetst is door een aantal medewerkers uit de organisatie. 
Het hulpmiddel is getoetst door een senior projectleider utiliteitsbouw, een projectleider 
woningbouw, het hoofd van het bedrijfsbureau en twee senior werkvoorbereiders. Een van deze 
senior werkvoorbereiders is sinds januari 2008 in dienst van HBB en is dan ook vanaf het begin 
meegenomen in de verandering van het bedrijfsproces. 

Aan deze medewerkers is het hulpmiddel persoonlijk overhandigd en uitgelegd. Met behulp van een 
toetsingsformulier is het hulpmiddel per persoon geanalyseerd tijdens het gesprek (zie bijlage xv, voor 

de ingevulde toetsingsformulieren). Tijdens het gesprek is er onder andere gevraagd of het doel van het 
hulpmiddel duidelijk is, of het toe te passen is in de praktijk en of het structuur geeft aan de 
werkvoorbereider tijdens het werken in een bouwteam. 

14.2 Conclusies uit de toetsing 

Aan de hand van de ingevulde toetsingsformulieren (zie bij lage XV) zijn de volgende conclusies 
getrokken (de nummering van de conclusies komt overeen met de vragen uit de toetsingsformulieren): 

Het hulpmiddel 

Dael 

1. Het doel van het hulpmiddel is duidelijk, namelijk: structuur geven aan de werkvoor
bereider bij het werken in een bouwteam, door middel van een procesomschrijving, om 
ervoor te zorgen dat er niks vergeten wordt. 

Gebruik 

2. Het gebruik van het hulpmiddel is duidelijk. De toetsing wijst uit dat het een zeer 
overzichtelijk schema is met een duidelijke handleiding. Wel geeft de projectleider 
woningbouw aan dat de werkvoorbereider de moeite moet nemen om de handleiding te 
lezen, anders wordt het misschien op de verkeerde manier gebruikt. 

Toepassen in de praktijk 

3. De basis van het hulpmiddel is geschikt om te gebruiken in de praktijk, het is 
gebruiksvriendelijk. Maar de senior projectleider utiliteitsbouw en senior werkvoorbereider 
1, vragen zich af of de werkvoorbereiders voldoende discipline hebben om het te gebruiken. 
De projectleider woningbouw denkt dat het hulpmiddel niet in deze vorm gebruikt zal 
warden, maar wel met de checklist als basis . Waarna vanuit de checklist taken opgezocht 
kunnen warden in het stroomschema en de aanvullende documenten. Ook het hoofd 
bedrijfsbureau geeft aan, dat de checklist heel belangrijk is bij gebruik van het hulpmiddel 
om het te kunnen bewaken. 
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Volledigheid 

4. 4 van de 5 gei"nterviewden geven aan dat het hulpmiddel volledig is met de checklist en 
aanvullende documenten. Het hoofd bedrijfsbureau geeft echter aan, dat het nooit 
compleet is. Zeker met de ontwikkelingen random het huidige KMS. Er blijft van alles aan 
het veranderen. Echter kan hij ten tijde van de toetsing niks benoemen, dat hij mist aan 
het hulpmiddel. Dus alle gei"nterviewden beschouwen het hulpmiddel als compleet. 

De werking van het hulpmiddel 

Structuur 

5. De gei"nterviewden zijn ervan overtuigd, dat het hulpmiddel structuur geeft aan de 
werkvoorbereiders. Door dit hulpmiddel is gemakkelijk te achterhalen wat er moet 
gebeuren en wanneer. De projectleider woningbouw geeft hierbij aan dat het vooral voor 
beginnende werkvoorbereiders erg geschikt zal zijn, want het geeft een duidelijk beeld van 
de werkzaamheden. Verder geeft de senior werkvoorbereider 1 aan, dat hij het voor de 
ervaren werkvoorbereiders meer als een extra controle ziet, niet als een leidraad zoals het 
bij beginnende werkvoorbereiders zal warden gebruikt. 

Taken van de werkvoorbereider 

6. De toetsing wijst uit dat het hulpmiddel duidelijk maakt wat er van de werkvoorbereider 
verwacht wordt. De projectleider utiliteitsbouw voegt hier aan toe, dat het 'formulier 
basisgegevens bouwteam' extra bijdraagt aan de verwachtingen. Hierin warden concrete 
verwachtingen vastgelegd, waarmee de werkvoorbereider rekening kan houden. 

Ondersteuning voor uitvoeringsteam 

7. De gei'nterviewden zijn van mening dat het hulpmiddel de uitvoerder niet zal ondersteunen 
in zijn werkzaamheden. Alleen de projectleider utiliteitsbouw zegt, dat de structuur ook 
het uitvoeringsteam zal ondersteunen. 

Hulp voor de projectleider 

8. Het hulpmiddel zal de projectleider helpen tijdens de begeleiding van de werkvoorbereider 
in een bouwteam. Het zal zelfs tijd besparen volgens de projectleider woningbouw. Ook 
blijkt uit de toetsing, dat de projectleiders het willen gebruiken om de werkvoorbereider te 
kunnen controleren. Waar dit nu vaak op gevoel gebeurt, kan dit dan aan de hand van het 
hulpmiddel. Wel geeft de projectleider woningbouw aan dat de checklist het belangrijkste 
controlemiddel zal zijn, deze zal dan wel nog specifieker gemaakt moeten warden (zie 

aanbevelingen, hoofdstuk 16). 

Opmerkingen 

Senior projectleider utiliteitsbouw: enkele taken die extra zijn opgenomen in het 
hulpmiddel zouden, in mindere mate, ook bij een aanbesteding uitgevoerd moeten warden, 
maar dan in de uitvoeringvoorbereidingsfase. 
Hoofd Bedrijfsbureau: Een aantal veranderingen in het hulpmiddel is al opgenomen in het 
vernieuwde KMS, maar dit is nog niet beschikbaar. 
Hoofd Bedrijfsbureau: In het KMS warden alleen alle verplichte taken benoemd, in het 
hulpmiddel zijn ook de taken, die aan te raden zijn, opgenomen. 
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15. Terugkoppeling - afstudeerproject 

Naast de toetsing door vijf medewerkers van HBB, is in dit hoofdstuk getoetst of de doelstelling is 
behaal.d en of voldaan is aan het programma van eisen. Dit is opgesplitst in de terugkoppeling naar 
het onderzoek en naar het hulpmiddel. 

15.1 Terugkoppeling naar het onderzoek 

Voor het onderzoek zijn 4 probleemstellingen opgesteld: 
1. Wat wordt er door HBB en HVG Best verstaan onder een bouwteam? 

2. In welke bedrijfsonderdelen van de bouw is de problematiek, de verandering van aanbesteding 

naar bouwteam, aanwezig? 
3. Wat gaat er in de huidige praktijk verkeerd bij een samenwerking in een bouwteam, in de 

planvoorbereidings-, uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase? 
4. Wat moet er veranderen om tot de toekomstige gewenste situatie te komen? 

Uit de beantwoording van deze 4 probleemstellingen zijn de volgende conclusies getrokken: 

1. - De divisies begrijpen elkaar niet goed en weten elkaars verwachtingen niet; 
- er wordt in de meeste gevallen geen bouwteamovereenkomst getekend; 
- er moet in een team gewerkt warden; 
- taken en verantwoordelijkheden moeten vastgelegd warden. 

2. - De verandering van aanbesteding naar bouwteam is alleen aanwezig bij utiliteits- en 
woningbouw; 

- ieder jaar warden er meer projecten uitgevoerd in bouwteam. 

3. Het uitvoeringsteam: 
- heeft weinig ervaring met het werken in een bouwteam; 
- wordt niet voorbereid op het werken in een bouwteam; 
- wordt te laat betrokken in het bouwproces; 
- weet niet voldoende welke taken, wanneer uitgevoerd moeten warden. 
- is in haar taken onder andere afhankelijk van de startgegevens, die per project 
verschillend zijn. 

4. - Het huidige proces uit het KMS moet aangepast warden, dit is verouderd; 
- er moeten gegevens en afspraken vastgelegd warden over het bouwteam; 
- er moet duidelijkheid komen in de taakverdeling binnen het uitvoeringsteam; 
- er moet bekend zijn wat de afdelingen bedrijfsbureau, calculatie, inkoop en 

planontwikkeling van het uitvoeringsteam verwachten. 

Naar aanleiding van het onderzoek is de volgende doelstelling opgesteld voor het ontwerp van het 
hulpmiddel: 

"Het ontwikkelen van een hulpmiddel om de werkvoorbereider te begeleiden bij het 

werken in een bouwteam." 

Toelichting: 

Werkzaam in de bedrijfsonderdelen: utiliteits- en woningbouw van HBB. 

Gericht op de processen van de planvoorbereidings-, uitvoeringvoorbereidings- en 

uitvoeringsfase. 

Naar aanleiding van de verandering in het bedrijfsproces: van aanbesteding naar 

bouwteam. 
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Er is een hulpmiddel ontwikkeld voor de werkvoorbereider, in utiliteits- en woningbouw, tijdens de 
planvoorbereidings-, uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase. Uit de toetsing is gebleken dat 
het de werkvoorbereider inderdaad zal begeleiden tijdens het werken in een bouwteam. Verder is 
het hulpmiddel geschikt voor zowel utiliteits- als woningbouw en is het gericht op de 
planvoorbereidings-, uitvoeringvoorbereidings- en uitvoeringsfase. De doelstelling is hiermee 
behaald. 

15.2 Terugkoppeling naar het hulpmiddel 

Om terug te kunnen koppelen naar het hulpmiddel is in deze paragraaf getoetst of aan het 
opgestelde programma van eisen voldaan is. 

De gestelde eisen in het programma van eisen (zie hoofdstuk 10) zijn verwerkt in het hulpmiddel: 

Zoals in de vorige paragraaf is te lezen, is het doel behaald. Ook de zaken die het hulpmiddel 
duidelijk moet maken, zoals: wat er van de werkvoorbereider verwacht wordt, wat de 
aandachtspunten zijn en welke documenten benodigd zijn, zijn in het hulpmiddel opgenomen. 

De input en het gebruik van het hulpmiddel zijn gerealiseerd zoals het programma van eisen 
voorschrijft. Ook de gewenste output wordt door gebruik van het hulpmiddel verkregen, het levert 
de volgende informatie op: 

Taken per fase van het bouwproces, met daarbij behorende taakomschrijvingen; 
in- en output per taak; 
aandachtspunten per fase van het bouwproces; 
documentenlijst met de eindverantwoordelijke per document. 

Verder zijn er enkele randvoorwaarden gesteld aan het hulpmiddel waar zo volledig mogelijk aan 
voldaan moet zijn. 
Een eigen randvoorwaarde is dat het hulpmiddel overzichtelijk moet zijn, omdat het KMS als 
onoverzichtelijk wordt ervaren en daarom niet optimaal gebruikt wordt. Uit de toetsing is gebleken 
dat hieraan voldaan wordt. Alle toetsingen geven als conclusie, dat het hulpmiddel zeer 
overzichtelijk is. Het hulpmiddel wordt ondersteund door gerichte documenten, waarbij alles op 
elkaar aansluit. Het stroomschema verbindt de documenten met elkaar waardoor alle informatie via 
dit document geraadpleegd kan warden. 

Ook heeft HBB twee randvoorwaarden gegeven voor het hulpmiddel: 

1. Het hulpmiddel moet aansluiten bij het Kwaliteit Management Systeem van Heijmans 

Qua ontwerp sluit het hulpmiddel aan op het KMS, want dit systeem is als basis gebruikt voor het 
hulpmiddel. Qua inhoud sluit het niet helemaal aan, want er zijn extra taken aan toegevoegd die 
specifiek gelden bij een samenwerking in een bouwteam. Het hulpmiddel geeft de gewenste situatie 
weer voor projecten in een bouwteam. Ook de taken die aan te raden zijn, zijn opgenomen in het 
hulpmiddel. 

Het KMS is echter gericht op het weergeven van verplichte taken bij ieder project, dus ook bij een 
aanbesteding. Aan deze randvoorwaarde is dus niet volledig voldaan, maar dit is een bewuste 
keuze. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat het KMS niet duidelijk maakt, wat er van de 
werkvoorbereider verwacht wordt tijdens een samenwerking in een bouwteam. Dit hulpmiddel geeft 
die gevraagde duidelijkheid wel. 

2. Het hulpmiddel moet aansluiten bij de verandering van het bedrijfsproces. 

De verandering van het bedrijfsproces is de aanleiding voor het onderzoek, het hulpmiddel is dus 
ontstaan op basis van deze verandering. 

Mede door de deelname aan de vakgroep utiliteitsbouw is het bedrijfsproces zeer bewust onderdeel 
van het hulpmiddel geworden. Ook de uitgevoerde interviews hebben hiertoe bijgedragen. Aan deze 
randvoorwaarde is volledig voldaan. 
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16. Aanbevelingen voor verder onderzoek 

In dit hoofdstuk zijn aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. Ook zijn er aanbevelingen 
beschreven voor HBB, om dit onderzoek te gebruiken bij de verandering van het bedrijfsproces. 

In het hulpmiddel zijn alleen de taakomschrijvingen behorende bij de paarsgekleurde 
bewerkingen zelf ontwikkeld . De overige taakomschrijvingen zijn rechtstreeks overgenomen 
uit het KMS. De inhoud van deze omschrijvingen is niet onderzocht. Om het hulpmiddel 
volledig aan te kunnen passen op de gewenste situatie, zullen deze taakomschrijvingen 
getoetst moeten warden aan de hand van de verandering van het bedrijfsproces. In dit 
onderzoek zijn namelijk alleen de taken en aandachtspunten in de verschillende fasen 
onderzocht. 

Tijdens dit afstudeeronderzoek is te weinig informatie van de uitvoerders verkregen om een 
hulpmiddel voor deze functiegroep te ontwikkelen. Ook is bij deze functiegroep het verschil 
in samenwerkingsvorm onvoldoende bekend. Wanneer een onderzoek uitgevoerd wordt dat 
specifiek gericht is op de uitvoerders, zou eenzelfde hulpmiddel voor deze functiegroep 
ontwikkeld kunnen warden. 

Wanneer de inhoud van de taakomschrijvingen is onderzocht, kan het hulpmiddel 
doorgevoerd warden in het KMS. Bij de ontwikkeling van het hulpmiddel is rekening 
gehouden met de huidige opzet van het KMS en in dit afstudeerrapport is in paragraaf 13.2 
een voorstel gedaan voor implementatie in het KMS. Aanbeveling is om het hulpmiddel op te 
nemen in het KMS volgens het voorstel, maar aangepast aan het vernieuwde KMS. 

Uit de probleemanalyse is gebleken dat de competenties van het personeel niet passen bij 
de verandering van het bedrijfsproces. Deze oorzaak is verder niet meegenomen in het 
onderzoek, omdat het onderwerp buiten het vakgebied uitvoeringstechniek valt. Wei zal 
HBB, bijvoorbeeld door middel van cursussen, functieverschuiving of aannemen van nieuw 
personeel, aandacht moeten besteden aan dit gegeven . 

Tijdens dit afstudeeronderzoek is er kort stilgestaan bij de instroom van de medewerkers in 
een bouwteamproject. In de vragenlijst voor de werkvoorbereiders is een voorstel gedaan 
om de werkvoorbereider in een vroeg stadium van het bouwteam parttime te laten 
instromen. Dit terwijl deze medewerker bijvoorbeeld nog bezig is met de laatste 
werkzaamheden voor een ander project. Hier werd door de werkvoorbereiders positief op 
gereageerd. Van deze functiegroep vindt 87% dit een goede oplossing om op tijd betrokken 
te warden bij een project in bouwteamverband. Aanbeveling is om het instroommoment van 
projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder te onderzoeken. Hierbij kan dit voorstel 
meegenomen warden . 

Het nieuwe KMS is nog in ontwikkeling, maar de vraag is of deze vernieuwing het gebruik 
van het systeem kan stimuleren. Uit dit onderzoek is namelijk gebleken dat het KMS als 
onoverzichtelijk ervaren wordt door de enorme hoeveelheid informatie, hierdoor wordt het 
niet voldoende gebruikt. Aanbeveling is om het gebruik van het KMS te onderzoeken: 
Waarom wordt het niet intensief gebruikt? Wat moet er dan aan veranderd warden? Wellicht 
moet het KMS bij de medewerkers extra toegelicht warden. Uit dit onderzoek blijkt 
namelijk dat de projectleiders en werkvoorbereiders het KMS onoverzichtelijk vinden door 
de grote hoeveelheid informatie. 
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17. Nawoord 

Toen ik half november 2007 aan mijn afstudeerproject begon was ik vastberaden om voor de zomer 
af te studeren. De meeste geloofden hier niet in, maar daardoor werd mijn streven alleen maar 
sterker! Door een strakke, gedetailleerde planning voor mezelf te maken en deze iedere week aan 
te passen, heb ik mezelf kunnen dwingen om de geplande colloquiadata steeds te halen. Dus wat 
planning betreft ben ik meer dan tevreden over mijn afstudeertraject. 

Mijn afstudeerproces is echter tijdens de analysefase niet helemaal gestructureerd verlopen. lk had 
voor mijn begincolloquium namelijk al zoveel informatie verzameld, uit literatuur en verschillende 
interviews, dat ik onbewust al met de probleemanalyse bezig was. Dit komt omdat mijn 
afstudeeronderwerp in het begin heel ruim opgezet was en ik nog niet bekend was met het bedrijf. 
lk heb daarom met veel medewerkers uit de organisatie gesproken, om de opzet van het bedrijf te 
achterhalen en om erachter te komen wat die 'verandering van het bedrijfsproces' nou precies 
inhield. Toen ik de antwoorden op deze vragen had gevonden kon ik pas gaan afbakenen en een 
gerichte doelstelling formuleren met probleemstellingen en onderzoeksvragen: het onderzoeksplan. 

Met behulp van dit onderzoeksplan, is de uitvoering van het onderzoek en verwerking van de 
verkregen data prima verlopen, waarna het tussencolloquium is gehouden. Ook het ontwikkelen van 
het hulpmiddel is volgens schema gegaan. Het werd al snel duidelijk, dat het hulpmiddel zou 
bestaan uit een stroomschema, met taakomschrijvingen en een handleiding. Toen kon het 
uitwerken beginnen. 

Na het ontwikkelen heb ik het hulpmiddel getoetst. Dit had ik graag op een andere manier gedaan, 
maar bij een hulpmiddel, dat gebruikt dient te worden gedurende drie van de vijf fasen van het 
bouwproces, is dit niet mogelijk binnen een korte periode. Uit de toetsing is echter wel gebleken 
dat ervaren medewerkers enthousiast reageren op het hulpmiddel en van mening zijn, dat het 
gestelde doel ermee behaald zal worden. 

Het afstudeerproject heb ik als positief ervaren! Het is interessant om met de opgedane kennis, uit 
de afgelopen jaren van studeren, een probleem uit de praktijk aan te pakken. Een hulpmiddel 
ontwikkelen waar je daadwerkelijk mensen mee kan helpen, is bovendien extra motiverend. 
Voor dit onderzoek heb ik alle functies die betrokken zijn bij het bouwproces gei'nterviewd, 
waardoor ik veel geleerd heb over dit proces. Deze informatie kan ik zelf gebruiken tijdens mijn 
aankomende loopbaan. 

Vanuit de universiteit heb ik intensieve begeleiding gehad van mijn afstudeercommissie. lk heb 
ervoor gekozen om ongeveer iedere twee weken een afspraak te maken met mijn hoofdbegeleider. 
Deze regelmaat in begeleiding heeft ervoor gezorgd dat mijn afstudeerproces goed verlopen is. Ook 
de tweewekelijkse begeleiding door mijn bedrijfsbegeleider heeft hiertoe bijgedragen. 

Ook de medewerking van het personeel van HBB heeft mij geholpen tijdens het afstuderen. Uit 
ervaring kan ik wel zeggen: 'Je kunt zoveel informatie krijgen als je wilt, maar niemand komt het je 
aan je bureau brengen!' lk heb met veel mensen gesproken over mijn afstudeeronderwerp, 
waardoor veel medewerkers wisten waar ik mee bezig was. Dit maakt de communicatie met het 
personeel gemakkelijk, waardoor ik veel informatie uit de praktijk verkregen heb. 

lk hoop mijn streven: "Een 'kleine' bijdrage leveren aan deze enorme verandering!" met dit 
afstudeerrapport waar te hebben gemaakt. Dit zal blijken uit de toepassing van het hulpmiddel in 
de praktijk. 

Door de aanbevelingen op te volgen en het hulpmiddel toe te passen in de praktijk, zal in ieder 

geval de werkvoorbereider begeleid worden bij de verandering van Aanbesteding naar Bouwteam. 

Afstudeerrapport - 6 juni 2008 Marloes Manders - 0530971 56 



Yan A anbestedjng naar B ouwteam. een hulpmiddel yoor de werkyoorberejder Ujtvoedngstechniek 

18. Literatuur 

1. Afstudeerrapport: Brorens, D, 'Estafettemodel versus harmoniemodel: van 
projectmanagement naar relatiemanagement' (juli 2002), Eindhoven 

2. Afstudeerrapport: Meijl, DPM, 'Van bouwer naar ondernemer' (juni 2003), Eindhoven 

3. Afstudeerrapport: Waas, J van, 'Risicomanagement in de ontwerpfase' (februari 2003), 
Eindhoven 

4. Afstudeerrapport: Wagemakers, G, 'Minder omzet, Meer Marge: een casestudy naar de 
meerwaarde van het Harmoniemodel' (juni 2005), Eindhoven 

5. Afstudeerrapport: Haagen, ME, 'Samenwerken in een bouwteams op de luchthaven Schiphol' 
(augustus 2002), Eindhoven 

6. Afstudeerrapport: Neven, MJS, 'Faalkosten in het bouwbedrijf' (april 2002), Eindhoven 

7. Afstudeerrapport: Overmeeren, P van, 'Procesafspraken in de bouw' (maart 2002), 
Eindhoven 

8. Afstudeerrapport: Bos, RGM, 'Een leidende rol voor Ballast Nedam Utiliteitsbouw tijdens het 
ontwerpproces' (maart 2001 ), Eindhoven 

9. http:I/www.stud.tue.nl/-mollier /fileadmin/ INSide_lnformation/ INSide_juli_2005.pdf 

10. http: I lwww.academievoorbouweninfra.nl/images/ 161010501.doc, Moderne 
bouworganisatie, januari 2005, SBR 

11. http: I /www.kenniskring.nl/sectorstudie_bouw_okt._2007, Conclusies Sectorstudie: 'Samen 
duurzaam bouwen aan innovatie', oktober 2007 

12. www.demo.nl/option,com_docman/task,doc_download/gid, 15/ltemid,81 I, IT'er moet 
bouwwereld als model loslaten 

13. www. bk. tudelft. nl/ ... I doc/ Ontwerpen%20en%20management. pdf, Bouwmanagement en 
ontwerpmanagement 

14. www.heijmans.nl 

15. http: I /www.ed.nl/edeconomie/2152812/Bouwen-gaat-niet-alleen-om-de-prijs.ece, Joep 
Crolla, 'Bouwen gaat niet alleen om de prijs', 13 november 2007, Eindhoven, Eindhovens 
Dagblad 

16. http: I lwww.businessissues.nl/ Bouwportal/index.asp?HK=Nieuws, De business issues 
kennisbanken, 

Artikelen: 
a. lnnovatief aanbesteden: doen we het nu niet goed dan? 
b. Het bouwparadigma: waarom de bouw niet verandert 
c. De bouw als menseneter: het Hannibal- paradigma 
d. Hoe innoveren we de bouw? Lessen uit het verleden 
e. Vermindering faalkosten door intensieve samenwerking 
f. Een eeuw innovatie in de bouw 
g. Rol van partijen in bouwproces verandert 
h. Strategisch management in bouwbedrijven: terug in de ijskast? 

17. http://www.managementstart.nl/artikelen/s45.html, 75 Model van McKinsey 

Afstudeerrapport - 6 juni 2008 Marloes Manders - 0530971 

09-11-07 
25-06-07 
25-06-07 
12-04-07 
02-03-07 
11-12-06 
02-11-07 
21-02-07 

57 



Yan Aanbestedjng naar Bouwteam. een bulomiddel yoor de werkyoorbereider Uitvoeringstechniek 

18. KAM Management Sys teem Heijmans Bouw (KMS) 

19. Vernieuwingsoffensief Bouw, werkprogramma 2005- 2008 van de Regieraad Bouw 

20. http: I /www.buildingbusiness.com 

Artikelen: 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

Bouwen is systeemintegratie 
Slagen we met onze visie, dan hebben we nauwelijks concurrentie 
lnnovatief aanbesteden 
PPS- light: een flexibel alternatief voor DBFMO 
Vertrouwen en geloofwaardigheid, daar gaat het om 

mei 2005 
okt. 2005 
mei 2004 
nov. 2005 
nov. 2005 

21. http: I /www.rages.nl/ roges-publicaties_art/ roges-publicaties_art028.asp, 'U heeft de 
keuze', Overheid Facilitair 2004 

22. http: I lwww.rages.nl/ roges-publicaties_art/ roges-publicaties_art012.asp, Vermeulen, SJJM, 
'Verbetering van de bouw behoeft ook een andere vraagstelling' 

23. http://alexandria.tue.nl/extra1 /PRF2A/7706966.pdf, 'Over systeem' 

24. www.bouwendnederland.nl/Scripts/Download.aspx?Doc=%2FSiteCollectionDocuments%, 
'Samenwerkingsvormen bij scholenbouw', AVBB in samenwerking met het Kenniscentrum 
PPS, juni 2004 

25. www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek, Van Dale Taalweb, Online Woordenboek 

26. Prof. Mr. MACM van den Berg, dr. Ir. AG Bregman, e.a., Bouwrecht in kort bestek (2004), 
Kluwer Deventer 

27. Bert Mol, college Privaatrechtelijk bouwrecht voor Bachelor (2006), college 
Privaatrechtelijk bouwrecht voor Master (2007) 

28. UAR 2001, Uniform AanbestedingsReglement, 9 mei 2001 

29. UAV 1989, Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 

30. Jan in 't Veld, Be Slatius en Marylse in 't Veld, Analyse van bedrijfsprocessen, Een 
toepassing van denken in systemen (2007), Wolters- Noordhoff Groningen, Houten 

31. Bill Bryan, Michael Goodman, Jaap Schaveling, SYSTEEMDENKEN, Ontdekken van onze 
organisatiepatronen (2006), Sdu Uitgevers BV, Den Haag 

32. ARW 2005, Aanbestedingsreglement Werken 2005 

33. Opstellen van procedures voor een ISO 9000- kwaliteitsmanagementsysteem, Praktijkreeks 
KAM- management, deel 2, dr. Ir. Henk J. de Vries, Nederlands Normalisatie-instituut 
(februari 2001) 

Hulpmiddelen 
DP Baarda en MPM de Goede, Basisboek Methoden en Technieken, Handleiding voor het 
opzetten en uitvoeren van onderzoek (2001 ), Stenfert Kroese, Groningen 
DP Baarda, MPM de Goede en J Teunissen, Basisboek Kwalitatief Onderzoek, Praktische 
handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek (2000), Stenfert 
Kroese, Groningen 
Rien Elling, Bas Andeweg, Jaap de Jong en Christine Swankhuisen, Rapportagetechniek 
(2000), Wolters Noordhoff, Groningen 

Afstudeerrapport - 6 juoi 2008 Marloes Manders - 0530971 58 


