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Dit rapport is het verslag van een eindstudie die is gedaan voor het 
doctoraal examen van de Masterop!eiding Architecture, Building and 
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beoordeling van de studieprestatie. In het rapport voorkomende 
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zonder onze toestenuning voor externe doeleinden mag worden 
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1. lnleiding 

Dit rapport bevat de bijlagen, behorend bij het afstudeerrapport 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 rapport met bijlagen is als volgt opgebouwd: 

Hoofdstuk 1 bevat de inleiding. Hoofdstuk 2 bevat bijlage I, de analyse door middel van literatuur 
en hoofdstuk 3 bevat bijlage II, de analyse door middel van interviews. Hoofdstuk 4 bevat bijlage Ill 
met daarin de probleemanalyse door middel van interviews. Hoofdstuk 5 geeft bijlage IV weer, het 
oorzaak-gevolg-diagram. In hoofdstuk 6 is bijlage V opgenomen, de aanpak en conclusies van de 
dataverzameling. Hoofdstuk 7, bijlage VI, bevat de vragenlijsten ten behoeve van het onderzoek. 
Deze vragenlijsten zijn verwerkt in een matrix, deze is weergegeven in bijlage VII , hoofdstuk 8. 

Hoofdstuk 9 bevat bijlage VIII, hierin wordt de bijeenkomst tussen HVG en HBB beschreven. In 
hoofdstuk 10, bijlage IX, staan de definities van een bouwteam uit verschillende bronnen. Hoofdstuk 
11 bevat bijlage X: de processen van utiliteitsbouw en in hoofdstuk 12 is het proces van woningbouw 
weergegeven, bijlage XI. 

In hoofdstuk 13, bijlage XII , worden de taken volgens het KMS en de praktijk opgesomd. Een 
voorbeel.d formulier voor een overdrachtsgesprek staat in hoofdstuk 14, bijlage XIII. Hoofdstuk 15 
bevat bijlage XIV: voorbeelden van startgegevens van een project. In hoofdstuk 16, bijlage XV, zijn 
de ingevulde toetsingsformulieren opgenomen. Als laatste hoofdstuk 17, bijlage XVI, gaat over 
Heijmans. 
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2. Bijlage I: Analyse - literatuur 

Om inzicht te verkrijgen in het afstudeeronderwerp wordt er eerst een literatuuranalyse uitgevoerd. 
Deze analyse bestaat uit verschillende onderdelen. Het eerste deel gaat over het traditionele 
bouwen: de aanbesteding. Daarna wordt geanalyseerd hoe de bouwwereld zich aan het ontwikkelen 
is, hoe de verschillende partijen hier over denken en wat er verwacht wordt voor de toekomst. 
Het volgende hoofdstuk gaat over de nieuwe ontwikkelde samenwerkingsvormen. En daarna wordt 
geanalyseerd wat de huidige situatie is van Heijmans Bouw Best volgens het Kwaliteit Management 
Systeem en wat de gewenste verandering is binnen dit bedrijf. Dit onderdeel wordt afgesloten met 
de conclusies uit de literatuuranalyse. 

Beknopte omschrijving van de huidige situatie in de bouwwereld: 
"De bevindingen van de Parlementaire Enquetecommissie Bouwnijverheid en de daarop volgende 
acties van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en het Openbaar Ministerie, hebben geleid tot 
een ernstige vertrouwensbreuk tussen de bouw en opdrachtgevers, overheid en politiek. lnmiddels 
is volstrekt duidelijk dat de maatschappij het gesloten karakter van de bouwsector niet langer 
tolereert." 

2.1 Traditionele samenwerkingsvorm 
(bronnen 26 en 27) 

(Citaat: bron 19) 

De traditionele samenwerkingsvorm is aanbesteden, hierbij wordt de markt benaderd om een 
ondernemer te vinden die bereid is een voorgenomen opdracht tegen een aanvaardbare prijs uit te 
voeren. Bij aanbesteden is het definitieve ontwerp met tekeningen en bestek gereed voor 
uitvoering. 

"aan·be·ste·den (ov.ww.) 
1 de ultvoering (van een werk of een levering) In het openbaar voor een prijsopgave beschlkbaar stellen" 

Het belangrijkste kenmerk van deze traditionele 
samenwerkingsvorm is de verregaande scheiding tussen de 
verschillende partijen. Er bestaat een klassieke 3-
hoeksverhouding (zie fig. 2.1): de opdrachtgever is 
verantwoordelijk voor het programma van eisen, de architect 
voor het ontwerp en de aannemer voor de uitvoering. De 
aannemer heeft op deze manier minimale invloed op het 
ontwerp. Wel bestaat er een waarschuwingsplicht voor de 
aannemer, dit betekent dat de aannemer moet melden 
wanneer deze ontwerpfouten ontdekt. 

Fig. 2.1 3-hoeksverhouding tussen partijen 

Architect/ 
Constructeur 

(Citaat: bron 25) 

Opdrachtgever 

Aannemer 

Ook kan de opdrachtgever toezicht houden verplichten. Dan wordt er door de opdrachtgever of door 
een externe partij toezicht gehouden op de uitvoering van de bouw, er wordt gecontroleerd of er 
volgens de afspraken wordt gebouwd. Bij falend toezicht kan het zijn dat de opdrachtgever 
gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de gemaakte fout. 

2.1 .1 Plaats van aanbesteding in het bouwproces 

De eerste fase van het bouwproces, de planontwikkeling, is in handen van de opdrachtgever. Nadat 
de opdrachtgever in deze fase het programma van eisen, de bouwgrond, de vergunningen, het 
ontwerp en de financien heeft geregeld kan er op zoek gegaan warden naar een aannemer die in 
staat is het ontwerp te realiseren. Dit is de aanbesteding, deze vindt plaats in de precontractuele 
fase, wanneer de partijen werken aan de prijsvorming voor het te bouwen object. Deze fase gaat 
vooraf aan de sluiting van het aannemingscontract. 
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Op grond van de jurisprudentie ontstaat tussen partijen die met elkaar in onderhandeling gaan een 
speciale rechtsverhouding, die beheerst wordt door regels van de goede trouw. Daarbij kunnen drie 
fasen onderscheiden worden (bran 27): 

1. Afbreken van de onderhandelingen staat vrij 
2. Afbreken van de onderhandelingen is toegestaan, maar er is een onkostenvergoeding 

aan verbonden 
3. Afbreken van de onderhandelingen is in strijd met redelijkheid en billijkheid 

a. onkostenvergoeding en vergoeding van schade en/ of gederfde winst, 6f 
b. verplichting tot door onderhandelen 

Op deze manier kunnen grenzen gesteld worden aan het eenzijdig afbreken van de 
onderhandelingen . 

Na deze precontractuele fase ontstaat een aannemingsovereenkomst. De aannemer heeft dan 
opdracht en kan de uitvoeringsvoorbereiding opstarten. 

2.1.2 De regelgeving 

De huidige regelgeving voor aanbesteden is vastgelegd in het Aanbestedingsreglement Werken 2005 
(ARW 2005). Het ARW 2005 vervangt het ARW 2004. "Vervanging is noodzakelijk door de vaststelling 
van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn die voorziet in de samenvoeging van de drie 
afzonderlijke aanbestedingsrichtlijnen werken, leveringen en diensten en de wijziging van deze 
richtlijnen . Deze vervanging van het aanbestedingsreglement volgt kort op de eerdere vervanging 
van het UAR· EG 1991 en het UAR 2001 door het ARW 2004. Aanleiding hiervoor was gelegen in de 
Parlementaire enquete bouwnijverheid." (Citaat: bran 32) 

Enkele onderwerpen uit de aanbestedingsrichtlijnen zijn de volgende: 
De verschillende aanbestedingsvormen 
Bekendmaking 
Bestek 
Eisen, criteria 
lnlichtingen 
Proces- verbaal van aanbesteding 
lnschrijvingskosten 

Aanneming van werk 
Wanneer er opdracht verleend wordt is er sprake van aanneming van werk, ook hiervoor zijn 
algemene voorwaarden vastgesteld. Algemene voorwaarden kunnen van toepassing verklaard 
worden. Deze regels gelden dus niet vanzelfsprekend altijd. De belangrijkste zijn te vinden in de 
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989). 

Enkele belangrijke regels uit de UAV 1989 (Citaten: bran 29): 

"6.14 lndien de constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen, ( ... ) zodanige fouten bevatten of 
gebreken vertonen, dat de aannemer in strijd met de goede trouw zou handelen door zonder de 
directie daarop te wijzen tot uitvoering van het desbetreffende onderdeel van het werk over te 
gaan, is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk." 

"6.26 De aannemer kan bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laten uitvoeren, mits 
voor de keuze van deze onderdelen en van de daarvoor in te schakelen onderaannemers de 
schriftelijke goedkeuring van de directie is verkregen: de aannemer blijft niettemin jegens de 
opdrachtgever oor die onderdelen ten voile verantwoordelijk." 

"43b.1 Tenzij het bestek anders bepaalt, dient de aannemer verzekeringen aan te gaan waarin de 
opdrachtgever en de directie als medeverzekerden zijn opgenomen ( ... )" 
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2.1.3 Vormen van aanbesteding 
(bron 28: hoofdstuk II t/m IV) 

Uitvoeringstechniek 

Er zijn meerdere vormen van aanbesteden, deze worden in deze paragraaf benoemd en toegelicht: 

Openbare aanbesteding: een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en 
waarbij een ieder kan inschrijven. 
Aanbesteding met voorafgaande selectie: partijen kunnen zich aanmelden en na een 
selectie door de opdrachtgever worden bedrijven uitgenodigd om deel te nemen aan de 
aanbesteding. 
Onderhandse aanbesteding: er wordt een beperkt aantal partijen (niet meer dan 6) 
gevraagd om een offerte uit te brengen, degene met de meest aannemelijke aanbieding 
krijgt het werk. 
Onderhandse aanbesteding na selectie: een aanbesteding waarbij een beperkt aantal 
partijen in de gelegenheid wordt gesteld deel te nemen aan een selectie, waarna een of 
meer van hen tot inschrijving wordt uitgenodigd. 

2.2 Verandering bouwbranche 

"Ondernemen is omgaan met kansen en bedreigingen. Dit brengt risico's met zich mee. Steeds meer 
risico's verschuiven richting marktpartijen. Heijmans Bouw heeft dit het afgelopen jaar duidelijk 
gemerkt. Er wordt meer gevraagd, weinig geregeld en de verantwoordelijkheid ligt steeds meer bij 
de bouwer." (Citaat: Risicomanagement Brochure Heijmans, september 2007) 

De bouwbranche is aan het veranderen. Opdrachtgevers hebben steeds minder zelf verstand van 
bouwen en ze willen er steeds minder mee te maken hebben. Ze zoeken naar partijen die 
meedenken met de klant . Opdrachtgevers willen samenwerken met de uitvoerende partijen om zo 
het bouwproces te kunnen optimaliseren. De markt is dus aan het veranderen van aanbiedersmarkt 
naar vragersmarkt . Ats de bouwbedrijven willen blijven concurreren zullen ze mee moeten gaan in 
deze tendens. 

2.2.1 Van aanbiedersmarkt naar vragersmarkt 
(Bron 10) 

"Werkwijzen, denkwijzen, leefwijzen, alles verandert voortdurend. Ook de bouw, van oudsher een 
traditionele bedrijfstak, is volop in beweging. Is de veelal functionele organisatiestructuur nog wel 
toereikend om die veranderingen het hoofd te bieden? Zo niet, welke organisatievorm past dan het 
beste bij een bedrijf in de moderne, veranderende omgeving? Wie op traditionele wijze verdergaat, 
zo is de algemene mening, zit onherroepelijk op een dood spoor. Anticiperen op de markt en het 
doorbreken van oude structuren zijn voor bedrijven voorwaarden om te overleven." (Citaat: bron 10) 

De Stichting Bouw Research heeft onderzocht 
welk model bij die voorwaarden past, met als 
doel om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op 
de flexibele en snel veranderende omgeving. 
Conclusie uit het onderzoek is dat een 
procesgerichte organisatie beter aansluit dan een 
functiegerichte. 

Fig. 2.2.1 lnterne organisatie bouwbedrijven 
l'unrooocel Procesgcriebf 

De wereld verandert, ook de bouwwereld gaat hierin mee. Tegenwoordig vragen opdrachtgevers 
veel meer dan alleen het uitvoeren op de bouwplaats. Dit heeft als gevolg dat bouwbedrijven zich 
steeds meer opstellen als totaaloplossers, kennisaanbieders. De klant staat centraal. Het bieden van 
totaaloplossingen vraagt een andere aanpak dan de standaard werkwijze. 

Er heerst nog een functionele organisatiestructuur in de bouwwereld, waarbij functionele 
afdelingen gescheiden zijn en er een stroeve communicatie plaats vindt. 

Afstudeerrapport - BIJLAGEN - 6 juni 2008 Marloes Manders - 0530971 9 
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Hierdoor vinden vele overdrachtsmomenten plaats in het werkproces, dit vormt een vertragende 
factor omdat waardevolle informatie vaak verloren gaat. 

De bouwmarkt is zich aan het omvormen maar er zijn ook al verschuivingen in werkmethoden 
gaande. Om tegemoet te komen aan de wensen van de grote opdrachtgevers moeten bedrijven 
nauwer gaan samenwerken met onder- en nevenaannemers, met nieuwe samenwerkingsvormen en 
contractvormen. 

2. 3 Gei"ntegreerde contractvormen 
(brannen 26 en 27) 

"Aanbesteden is lang niet altijd beter. Het gaat bij bouwen niet alleen om kosten. Het gaat erom 
dat je betrokken bent bij de ontwikkeling, dat je je kennis zo goed mogelijk kunt gebruiken, om 
een duurzame relatie. Om de 'klik'. Dan gaat het niet alleen om prijs." (Citaat: bran 15) 

De traditionele vorm van aanbesteden is volgens velen inefficient: er zijn veel matig georganiseerde 
overdrachtsmomenten, de kwaliteit van het bouwen is voor verbetering vatbaar en 
aansprakelijkheden zijn vooral voor de opdrachtgevers. 

Door deze veranderingen ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen en contractvormen. "De eigen 
invloed en de mogelijke resultaten worden groter. Bouwen krijgt meer een karakter van 
dienstverlening dan van productie. Het werk op de bouwplaats krijgt meer het karakter van een 
flexibele productie- organisatie die de eenheden ter plaatse samenbouwt, waarbij veel meer 
gebruik gemaakt gaat worden van prefab onderdelen, moderne industriele planningsmethoden en 
moderne logistiek. Het totale proces kan een beter verloop krijgen, omdat partijen beter 
samenwerken en zich niet alleen met hun eigen brancheonderdeel bezighouden. Bovendien is voor 
opdrachtgevers niet langer alleen het prijscriterium doorslaggevend bij de keuze van een 
bouwpartner." (Citaat: bran 1 O) 

"Het bouwproces volgens het klassieke model, ook wel het UAV model, gaat er van uit dat eerst een 
ontwerp wordt gemaakt en wanneer dat gereed is, aan de uitvoering wordt begonnen." (Citaat: bran 

26) Maar er zijn ook nieuwe samenwerkingsvormen die niet voldoen aan dit model, dit zijn de 
gei'ntegreerde contractvormen. 

De regelgeving 
Ook voor de gei'ntegreerde contractvormen bestaan algemene voorwaarden namelijk: de Uniforme 
Administratieve Voorwaarden voor Gei'ntegreerde Contractvormen 2000 (UAV- GC 2000). 
Hierin zijn onder andere regels opgenomen over algemene verplichtingen van partijen, 
bodemaspecten, wijzigingen, werkterrein, oplevering en onderhoudstermijn. Ook is er een model 
basisovereenkomst toegevoegd aan deze voorwaarden. "Deze overeenkomst is een document dat 
partijen zelf in dienen te vullen: in dit document wordt onder andere vermeld wie de partijen zijn, 
om welk project het gaat, welke prijs en datum van oplevering partijen met elkaar bepalen en 
welke ontwerpwerkzaamheden verricht zullen worden." (Citaat: bran 26) 

In de volgende paragrafen worden enkele samenwerkingsvormen toegelicht die naar aanleiding van 
de veranderende markt ontwikkeld zijn. 

2.3.1 Bouwteam 

"Bij de traditionele gang van zaken waarbij een werk wordt aanbesteed op basis van een tot in 
details uitgewerkt ontwerp, wordt tussen de functies ontwerpen en uitvoeren een wig gedreven. 
Hierdoor kan tijdens de ontwerpfase niet worden geprofiteerd van de specifieke deskundigheid die 
bij professionele uitvoerders aanwezig is. Dit nadeel wordt ondervangen indien het bouwproces 
wordt volvoerd in het verband van een bouwteam." (Citaat: bran 26) 

Bij het bouwen in bouwteam weet de opdrachtgever vaak nog niet precies hoe hij zijn behoefte 
moet gaan realiseren. Er ontstaat een tijdelijke vorm van samenwerking tussen de opdrachtgever, 
de architect en de aannemer. 
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De uitvoerende partij wordt op deze manier eerder in het proces betrokken. Deze deskundigen 
zitten samen met de opdrachtgever in een team. Zo kan vanaf de ontwerpf ase gerichte technische 
kennis meegenomen warden in de plannen. De aannemer heeft tijdens de planontwikkeling een 
adviserende rot. De bedoeling van het werken in een bouwteam is dat er bij de start van de 
uitvoering een perfect ontwerp klaar ligt. 
Gezamenlijk wordt het ontwerp gemaakt, maar de verantwoordelijkheden blijven gescheiden, ieder 
is verantwoordelijk voor gebreken op zijn eigen gebied. Wei is er bij deze manier van samenwerken 
sprake van een verzwaarde waarschuwingsplicht: 

"De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever onverwijld schriftelijk te waarschuwen indien 
informatie van de opdrachtgever klaarblijkelijk zodanige fouten bevat of gebreken vertoond, dat hij 
in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij 
het verrichten van werkzaamheden daarop zou voortbouwen." (Citaat: UAV-GC 2000, artikel 4-7) 

De belangrijkste reden om te kiezen voor een samenwerking in bouwteamverband is de verwachting 
dat er op de uitvoeringskosten kan warden bespaard door al tijdens de planontwikkeling te kunnen 
beschikken over specifieke kennis van een aannemer. Ook maakt deze samenwerkingsvorm het 
mogelijk om het bouwproces planmatig te beheersen. (Bron 26) 

2.3.2 Design & Construct 

Bij Design & construct werkt de opdrachtgever samen met een partij die het ontwerp en de 
uitvoering kan doen. Bij deze samenwerkingsvorm zorgt de opdrachtgever voor het programma van 
eisen en een (voor)ontwerp. In dit voorontwerp is meestal een keuze gemaakt voor tenminste een 
oplossingsprincipe. Op basis van deze gegevens zal de aannemer het ontwerp maken en uitvoeren, 
waarbij tussenresultaten aan de opdrachtgever ter goedkeuring warden voorgelegd. Bij conflicten 
gelden de regels uit de UAV-GC 2000: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor gei'ntegreerde 
contractvormen. (Bron 26) 

2.3.3 Turn Key 

Ook bij Turn Key werkt de opdrachtgever samen met een partij die het ontwerp en de uitvoering 
kan doen. De opdrachtgever is in deze samenwerkingsvorm enkel verantwoordelijk voor het 
programma van eisen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat de opdrachtgever materialen of 
bewuste bedrijven voorschrijft. Ats de opdrachtgever meer dan het programma van eisen, zoals 
materialen, bindend voorschrijft, zijn de fouten die hierdoor optreden voor rekening van de 
opdrachtgever. De opdrachtgever is alleen betrokken bij de start en de oplevering van het project. 
De aannemer is verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering. Er is hierbij sprake van een 
verzwaarde waarschuwingsplicht voor fouten in het programma van eisen. Bij conflicten gelden de 
regels uit de UAV- GC 2000: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor gei'ntegreerde 
contractvormen. 

2.3.4 Alliantie 

Een alliantie is een contractueel geregelde samenwerkingsvorm waarbij partners gelijkwaardig zijn. 
"Partijen richten een alliantie- organisatie op, waarin zij de risico's onderbrengen. Middels een 
verdeelsleutel warden voor beide partijen prikkelingen ingebouwd om te pogen het werk sneller 
en/of tegen een lagere prijs te voltooien. Partijen zien elkaar daarbij niet langer als elkaars 
wederpartij maar als partners." (Citaat: bran 26) Partners zijn collectief verantwoordelijk voor fouten 
op het terrein van het contract. Bij een alliantie is er sprake van een maatschap, bij onenigheid 
tussen partijen moet het contractueel opgelost warden en winst en verlies wordt gedeeld. 
De aannemer moet zelf toezicht houden dus wanneer er sprake is van falend toezicht is de 
aannemer volledig aansprakelijk voor fouten in de uitvoering. Ook wanneer een fout in het ontwerp 
resulteert in een uitvoeringsfout is de aannemer aansprakelijk. De aannemer maakt het ontwerp 
'tot het zijne' en aanvaardt daarmee de consequenties hiervan. 
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2.3.5 Build Operate Transfer (BOT) 

Aan deze samenwerkingsvorm nemen 3 partijen deel: financier, bouwer en opdrachtgever. De 
opdrachtgever is in de meeste gevallen een overheid. Na de oplevering ontstaat een periode waarin 
de bouwer het gerealiseerde gebouw exploiteert en onderhoudt. Het is de bedoeling dat de bouwer 
in deze periode de investeringen terug verdient om de financier af te betalen. Na deze periode van 
exploitatie draagt de bouwende partij het gebouw over aan de opdrachtgever die ten slotte 
eigenaar wordt. 
Er wordt bij deze samenwerkingsvorm gekeken naar wat partijen van elkaar verlangen. Er bestaan 
ook nog uitgebreidere varianten waaronder DBOT: Design, Build, Operate en Transfer. 

2.3.6 Wanneer, welke samenwerkingsvorm 
(bronnen 21 en 22) 

Bij het bepalen van de samenwerkingsvorm moet gekeken warden welke vorm de belangen het 
beste respecteert. Deze belangen moeten dus eerst op een rijtje gezet warden. 

De volgende gegevens moeten bepaald warden voordat een samenwerkingsvorm gekozen kan 
warden: 

De mate van integriteit van ontwerp en uitvoering 
De taakverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) 
De mate waarin de opdrachtgever invloed wil uitoefenen op het proces 
De manier waarop de risico's verdeeld warden 

Er zijn nog enkele aanvullende factoren te noemen die van invloed kunnen zijn op de keuze van een 
samenwerkingsvorm: 

De complexiteit van het project: mate van maatwerk (specifiek of seriematig) 
De professionaliteit van de opdrachtgever 
De beschikbaarheid van professionele marktpartijen 
Is de opdrachtgever risicomijdend of risicodragend? 
De vereiste doorloopsnelheid van het proces 
Beoogde technische en economische levensduur 
Transparantie in het bouwproces 
Marktwerking 

De belangrijkste aspecten in deze keuze zijn de invloed van de opdrachtgever op het proces en het 
risico voor de opdrachtgever. Door de verschillende samenwerkingsvormen te koppelen met de mate 
waarin deze aspecten voorkomen ontstaat de volgende tabel. 

Samenwerkingsvorm 

Aanbesteden 
Bouwteam 
Turn Key/ Design & Construct 
Alliantie/ BOT 

lnvloed van de opdrachtgever 

Groot 
Groot 
Gering 
Groot 
Gering 

Risico voor de opdrachtgever 

Groot 
Gemiddeld 
Gering 
Gering 
Groot 

De laatste variant biedt geen toegevoegde waarde richting opdrachtgevers en kent daarom ook geen 
samenwerkingsvorm. 

In deze tabel is duidelijk te zien dat de nieuwe samenwerkingsvormen gericht zijn op het belang 
van de opdrachtgever om wel veel invloed uit te oefenen op het proces maar daarbij een gering 
risico te lopen. In deze situatie ligt de verantwoordelijkheid in hoge mate bij de uitvoerende partij. 
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2.4 Huidige theoretische organisatie Heijmans Bouw Best 

Het bouwproces van HBB is vastgelegd in het KMS, dit is een informatiesysteem, dat beschikbaar is 
voor alle werknemers via Intranet. Het is een heel uitgebreid systeem waarin de processen en 
functieomschrijvingen zijn opgenomen, 
maar bijvoorbeeld ook formulieren en 
brieven. 

Het hoofdproces wordt onderverdeeld in 
5 deelprocessen: ontwerp, contract, 
uitvoeringsvoorbereidingsfase, uitvoering 
en nazorg. 
Daarnaast bes ta an er ook nog 
ondersteunende processen: inkoop, KAM, 
Person eel en Opleidingen en 
risicomanagement. 

Voor dit afstudeeronderwerp ligt de 
nadruk op de voorbereidings- en 
uitvoeringsfase. Om de veranderingen in 
kaart te kunnen brengen moet eerst 
inzicht verkregen warden in de 
vastgelegde processen. Deze twee 
deelprocessen warden in dit hoofdstuk 
weergegeven, zoals het omschreven 
wordt in het KMS. 

\ 
Risicomanagement 
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Fig. 2.4 Proceswijzer 
2.4.1 Uitvoeringsvoorbereidingsfase (UVF) 

Input: 
inschrijfbegroting 
kraananalyse en offertevergelijking 
bouwschema 
bestek en tekeningen 
handboek Heijmans Materieel Beheer (HMB) 
situatietekening 
overdrachtsbespreking Contractfase naar UVF 
checklist voorbereidingstaken 
risico management overzicht (RMO) 
gegevensbehoefteschema 
kopers wijzigingen 
model inkoop uitbesteding budgetformulier 

De uitvoeringsvoorbereidingsfase is onderverdeeld in twee processen, deze processen warden in 
deze paragraaf weergegeven met de inhoudelijke deelprocessen. 

Start UVF 
overdracht 
lnterne ProjectTeam Bespreking 
tekening- en documentbeheer 
opstellen beheersschema/ projectdraaiboek 
opstellen werkbegroting 
opstellen termijnstaat 
inrichten bouwplaatsadministratie 
bouwplaatsinrichting en afstemming Heijmans Materieel Beheer (HMB) 
aansturen bouwadvies/ bekisting 
opstellen KAM- plan 
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Bij aanvang van de UVF wordt door de vestigingsdirectie het uitvoeringsvoorbereidingsteam 
samengesteld, bestaande uit een inkoper, werkvoorbereider en (hoofd)uitvoerder, onder leiding van 
de verantwoordelijke projectleider. 
Nadat een project aan HBB is gegund en een opdracht tot stand is gekomen, wordt het 
bedrijfsbureau ingeschakeld om de uitvoeringsvoorbereidingsfase in gang te zetten. Zij doen de 
eerste aanzet om de realisatie van het werk op te starten. Hierna worden de gemaakte stukken voor 
de verdere realisatie overgedragen aan en besproken met het uitvoeringsteam. Daartoe worden 
diverse stukken (tot stand gekomen in de contractfase) door het bedrijfsbureau nader uitgewerkt. 
Deze stukken vormen de input voor de uitvoeringsfase. 

Op initiatief van de verantwoordelijke projectleider wordt deze overdrachtsbespreking belegd met 
de betrokkenen uit de ontwerpfase en/of contractfase zoals de calculator en evt. planvoorbereider. 
Tijdens deze bijeenkomst worden de projectgegevens met de uitgangspunten en 
aandachtsgebieden/ nsJCo s (Risico Management Overzicht) overgedragen van calculatie/ 
planvoorbereiding naar het uitvoeringsvoorbereidingsteam. T.b.v. de overdracht wordt het 
formulier "Checklist overdracht projectgegevens" ingevuld en afgetekend door de inkoper en 
projectleider. 
In principe worden alle geproduceerde stukken met het uitvoeringsteam doorgenomen en eventueel 
aangepast, waarna zij de leidraad worden voor het project. Ook de werkvoorbereider, die 
toegewezen wordt, wordt hier (voor zover al mogelijk) bij ingeschakeld. 
De risico's en aandachtsgebieden zijn vastgelegd in de zgn. "Opmerkingen Calculatie". Dit zijn 
voornamelijk de overgebleven vragen, waarop tijdens de aanwijzing(en) geen afdoende antwoorden 
zijn verkregen, en welke dus een mogelijk uitvoeringsrisico kunnen inhouden. 
N.a.v. de overdracht worden de uit te voeren taken doorgesproken, toegewezen aan de leden van 
het uitvoeringsvoorbereidingsteam en vastgelegd in het verslag van de eerste lnterne ProjectTeam 
Bespreking (IPTB). 

Bewaken UVF 
technische voorbereiding 
inkoop en uitbesteding 
afstemmen Gemeente, NUTS bedrijven e.d. 
opstellen werkplan 
werkinstructie samenstellen 
kopersopties/ verkoopbrochures 
melding start project (intern) 
personeel bouwplaats 
meer- en minderwerk opdrachtgever 

De documenten die de uitvoeringsvoorbereidingsfase oplevert dienen als input voor de 
uitvoeringsfase. 

2.4.2 Uitvoeringsfase 

De uitvoeringsfase is onderverdeeld in verschillende processen, deze processen worden in deze 
paragraaf weergegeven met de inhoudelijke deelprocessen. 

Input: 
Risico Management Overzicht (realisatiefase) 
tekeningenlijst 
tekeningen roulatieschema 
beheersschema/ projectdraaiboek 

personeelsschema 
detailplanningen 
inkoopschema 
overall- planning 
UVF- schema 

werkbegroting 
termijnstaat 
bouwplaatsinrichtingsplan/ check bouwrijp 
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ICT- aanvraag aansluiting bouwplaats 
beheersmaatregelen uitvoeringsproces 
KAM plan 
keuringsplanning 
risico inventarisatie en evaluatie (veiligheid) 

Start uitvoering 
inrichten van de bouwplaats 
opstellen van groat materieel/ bouwkranen 
aanschaf en keuring overig materieel 

Periodiek overleg op de bouwplaats 
lnterne ProjectTeam Bespreking 
bouwvergadering 
startbespreking onderaannemers 
onderaannemers coordinatievergadering 
werkoverleg/ toolbox bouwplaatsmedewerkers 

Bewaken informatie 
tekening- en documentbeheer 
afroepen/ bestellen van materiaal 
opstellen/ bewaken koperswijzigingen 
verzorgen bemonstering 
verzamelen productcertificaten/ garanties 
bijhouden dagboek uitvoerder 
geven instructies uitvoering 

Bewaken tijd 
bijhouden bouwschema door middel van standlijn 
maken detailplanning 
bewaken personeelsplan 

Bewaken kosten 
kostenbewaking manuren 
indienen termijnen opdrachtgever 
ontvangst materiaal/ materieel 
productiebonnen onderaannemers 
controle materieelhuurlijst 
factureren meer- en minderwerk 
kostenbewaking Financieel Overzicht (FO) 

Bewaken KAM 
beoordelen onderaannemers/ leveranciers 
controle veiligheid en milieu 
verrichten van keuringen 
controleren meetmiddelen 
registreren ongevallen/ onveilige situatie 
registreren tekortkoming of afwijking 

Eindfase uitvoering 
vooropname en oplevering 
opstellen garantie- en revisiegegevens 
archiveren 
ontruimen bouwplaats 
gereedmelden project (intern) 
evalueren project 
klantevaluaties (KES) 
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Output: 
procesverbaal van oplevering 
projectevaluatie 
nazorg dossier 
registratie opleverpunten 
gereedmelding project 
archiefstukken voor 10 en voor 20 jaar 
garantie- en revisiemap 
klantprofiel 

Deze documenten vormen de input voor de volgende fase: nazorg. 

2.4. 3 Functieomschrijvingen 

Uitvoeringstechniek 

Om de procesomschrijving compleet te maken worden in deze paragraaf de functieomschrijvingen 
weergegeven van de personen die betrokken zijn bij de voorbereidings- en uitvoeringsfase. 

Planvoorbereider: 
De planvoorbereider is verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding van projecten in 
samenspraak met de opdrachtgever en of adviseurs. Het adviseren omtrent en/ of toetsen van de 
technische en financiele haalbaarheid van het ontwerp en het inhoudelijk uitwerken van dit 
ontwerp in een Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en Bestek en tekeningen 
(bouwvoorbereiding) ter zake de factoren tijd, geld en kwaliteit, uitvoerbaarheid (technisch en 
regelgeving). 

Hoofd bedrijfsbureau: 
Zorgdragen voor een effectieve en efficiente aansturing van de bedrijfsprocessen in de fasen prijs
en contractvorming en uitvoeringsvoorbereiding, zodanig dat een economisch verantwoorde 
inschrijving resp. kwalitatief optimale en tijdige projectuitvoering tegen minimale kosten 
gewaarborgd is. 

Hoofd calculatie: 
Zorgdragen voor tijdige en betrouwbare kostprijsbegrotingen van (potentiele) projecten tegen 
optimale kosten, zodanig dat mede op basis hiervan een economisch verantwoorde inschrijving en 
projectuitvoering mogelijk is. 

lnkoper: 
Het inkopen van materieel, materialen en diensten - binnen technische specificaties - ten behoeve 
van (grotere en of complexere) projecten en bulkcontracten, zodanig dat kwalitatief optimale en 
tijdige projectuitvoering tegen minimale kosten gewaarborgd is. 

Projectleider: 
De projectleider is eindverantwoordelijk voor alle financiele, technische, organisatorische, 
juridische en kwalitatieve aspecten voor de aan hem toegewezen projecten. Hij is de 
contractmanager: zijn verantwoordelijkheid betreft alle taken die het project op grand van een 
contract doorloopt. Hij onderhoudt specifiek de relaties met de opdrachtgever en derden, zodanig 
dat dit bijdraagt aan de continui'teit van de relatie en de vestiging. 

Werkvoorbereider: 
Zorgdragen voor een zodanige plantechnische, logistieke en bouwtechnische werkvoorbereiding en -
begeleiding van een of meer projecten, dat een kwalitatieve optimale en tijdige projectuitvoering 
tegen minimale kosten gewaarborgd is. 

Uitvoerder: 
Leidinggeven aan en zorgdragen voor de realisatie van (een) (complex en/of groot) project(en) 
binnen bestekeisen, tekeningen, planning, werkbegroting en kwaliteitsnormen. 
De hoofduitvoerder heeft de supervisie over het uitvoeringsteam. Afhankelijk van de grootte en 
complexiteit van het project kan de hoofduitvoerder meerdere procesfasen aansturen. 
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2.4.4 Personeelsinzet 

Het KMS geeft alleen de (deel)processen weer met daarachter een beschrijving van het proces en de 
uitvoerende. Naast dit bouwproces en de bijbehorende deelprocessen is het van belang om te 
analyseren waar in de huidige situatie de verschillende functies liggen binnen dit bouwproces. 

Wanneer de uitvoerenden per deelproces geanalyseerd worden en ingevuld worden in het 
bouwproces ontstaat onderstaand schema (zie fig. 2.4.4). Dit schema geeft samengevat de huidige 
theoretische situatie weer van HBB . 

• 
a} I 
t;;; 
0 
::.:: 
UJ 
0 
Q. 

0 
0 

~I 
...J 
>I z 

On twerp 
lnitiatief VO DO 

::: ---~ l)nsctle 

Planvoorb erelde r 

11 

11 

Contract Uftv. Voorb. Uitvoering Nazorg 

Overdracht Evaluatie 
--1 ----+ 

Directle Dlrectle 

\ Kopersbegeleld ilg 

Calul-tie 

hdriHsBureau 

\ 
lnkoop \ 

\ 
Wllrkvoo\'"berelder 

\ Project\elder 

Ultvoerder 
'-.. 

"~ 
KA 

CAO-coord. 

- - - - - - - - · - - - - - - ··- ··- - ·- · - ·- - - - ·- · - ··- "Tuo - ·· - - - .. 
Fig. 2.4.4 Huidige theoretische situatie volgens het KMS 

Het KMS is bedoeld als basis, er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
samenwerkingsvormen. Maar ook niet tussen Woningbouw en Utiliteitsbouw, alles is omschreven in 
een systeem. Of in de huidige praktijk ook werkelijk volgens dit systeem gewerkt wordt en of dit 
schema reeel is wordt in een later stadium nader onderzocht. 

2.5 Verandering Heijmans Bouw Best 

"We willen eerder naar de klant, vaker bij hem binnenkomen en zoveel mogelijk van wat we kunnen 
aan hem verkopen. ( ... ) Wij willen met opdrachtgevers graag samenwerkingsvormen aangaan die 
volledig open zijn. ( ... ) Wij willen graag op een andere manier met opdrachtgevers samenwerken, 
maar dan moet je ook een contractvorm hebben die dat mogelijk maakt, en daar wil gewoon niet 
iedereen aan. ( ... ) Niet wachten op dat bestek maar ervoor zorgen dat je eerder bij de klant aan 
tafel zit, dat vraagt om ondernemerschap. Oat kun je niet alleen vanuit de top voeden, daarvoor 
moet je de omstandigheden creeren zodat mensen dat soort initiatieven blijven ontplooien. ( ... )We 
hebben als doelstelling dat we in 2008 35% van onze activiteiten aan de voorkant van de keten 
willen hebben en een substantieel deel aan de achterkant ." 

(Citaat : bron 20E, Guus Hoefsloot, bestuursvoorzitter Heijmans) 

De aanleiding van deze procesverandering binnen HBB is onder andere de wisseling in de directie 
maar ook in het overige personeel. 
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Men werd wakker geschud door de huidige directie, er werd gezegd: 'we zullen moeten 
veranderen'. En ook vanuit de divisie Bouw wordt er gestuurd op deze verandering. 

Maar de veranderende markt is de belangrijkste aanleiding. Zoals eerder gezegd: De wereld 
verandert, de bouwwereld gaat hierin mee. 

HBB is volledig gespitst op aanbesteden, maar in de nabije toekomst zal er steeds minder sprake 
zijn van aanbesteden. Er zijn al veel nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan en er zullen er nog 
meer volgen. Op dit moment is de belangrijkste samenwerkingsvorm het bouwen in een bouwteam. 
Van de werken die voor het komende jaar al vast staan wordt 80% in bouwteam uitgevoerd. Er zijn 
bij HBB al veel projecten in bouwteam uitgevoerd en nog in uitvoering. Maar men merkt dat het 
personeel hier niet aan gewend is en de processen er niet op zijn aangepast. 

Uiteindelijk zal er steeds meer sprake zijn van de modernste samenwerkingsvormen, maar eerst 
wordt de 'overstap' gemaakt van aanbesteden naar bouwteam. De stap naar de moderne vormen 
zoals alliantie is dan heel klein, omdat deze samenwerkingsvormen varianten zijn op het bouwteam
model maar dan met een andere verdeling van verantwoordelijkheden. 

2. 5.1 De procesverandering 

"We moeten met de klant mee, de klant vraagt om een andere benadering". (Citaat: Marcel Weekers) 

Zoals in eerdere paragrafen is besproken: de aannemerij is aan het veranderen, er wordt steeds 
meer 1 op 1 gebouwd in een bouwteam. Deze verandering heeft gevolgen voor het personeel en het 
bouwproces van HBB. Deze verandering moet gestructureerd verlopen om ervoor te zorgen dat de 
gevolgen onder controle gehouden kunnen worden. 

Het is een feit dat er gedurende de tijd steeds meer informatie concreet wordt terwijl de invloed 
op het bouwproces steeds minder wordt. Er zou dus eerder meer informatie voorhanden moeten 
zijn om nog op tijd invloed te kunnen uitoefenen op het bouwproces. Zo kunnen er in een eerder 
stadium cruciale beslissingen gemaakt worden om zo de risico's te beperken. 
Daarom is het de bedoeling om de projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder eerder te 
betrekken bij het proces. ledereen kan eerder meedenken en beslissen. Men kan de schuld dan niet 
zo snel meer bij een ander leggen. 

De oudere werknemers zullen over het algemeen meer moeite hebben met veranderingen dan de 
jongere werknemers. Ook is de beleving bij de verschillende functiegroepen verschillend. De 
projectleiders zijn zich bijvoorbeeld redelijk bewust van wat er gaat komen, maar de 
uitvoerdersgroep is daar helemaal niet mee bezig. 
Een dergelijke verandering doorvoeren binnen een bedrijf kost jaren, er wordt dan ook tussen de 3 
en 6 jaar uitgetrokken om dit voor elkaar te krijgen. 

2.5.2 Systeemkunde 

"Systeemkunde is een methode van denken in systemen en processen." (Citaat: bron 30) 

HBB is bezig met de verandering van het bedrijfsproces, het systeem. Men focust zich op het 
management. lk wil echter onderzoek doen naar de processen binnen dat systeem, want deze 
moeten mee veranderen. Een systeem werkt niet zonder de juiste invulling van de processen. Om 
inzicht te verkrijgen in de systeemkunde wordt in deze paragraaf een analyse uitgevoerd naar dit 
onderwerp. 

Er wordt bij HBB voornamelijk gekeken naar de gewenste situatie: het uiteindelijke resultaat van de 
verandering. Maar om een verandering te kunnen realiseren moeten we weten waar we nu staan. 
"Als we het systeempatroon waarin we onszelf gevangen hebben, niet kennen, kunnen we er niet op 
een gestructureerde manier van loskomen. Leren is het vermogen om je gedrag te veranderen, dus 
de patronen te veranderen. 
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Als je niet weet hoe het nu is, hoe kun je het dan verbeteren?" (Citaat: bron 31) Het is dus belangrijk 
om de huidige situatie te analyseren. Hierbij gaat het om het huidige bouwproces: hoe er op dit 
moment gewerkt wordt. 

Dit proces kan zichtbaar gemaakt warden met behulp van de systeemkunde. 
"De systeemkunde is een methode om processen te beschrijven en vervolgens te analyseren en te 
structureren, waardoor eventuele knelpunten en problemen opgelost kunnen warden. Het doel is 
om bedrijfsprocessen in kaart te brengen met behulp van een model. Er zijn meerdere methoden 
voor het beschrijven en analyseren van bedrijfsprocessen, maar de systeembenadering gaat uit van: 
het denken vanuit het geheel en daarna pas vanuit de delen en het denken in bedrijfsprocessen en 
de daarbij behorende functies." (Citaat: bron 31) 

Waar je in de organisatie moet beginnen met het doorvoeren van veranderingen kan warden 
weergegeven in het ijsbergmodel (zie fig. 2.5.2). Het topje van de berg, boven de horizontale lijn, is 
het meest zichtbaar. "Dat zijn de gebeurtenissen die om actie roepen. Maar dat topje zou niet 
zichtbaar zijn als er niet een heel groat stuk onder het oppervlak zat om dat stukje boven te laten 
komen." (Citaat: bron 31) Er moet voorkomen word en dat binnen een organisatie alleen gekeken wordt 
naar wat zich boven in de 'ijsberg' afspeelt. Want dan warden alleen de zichtbare huidige 
gebeurtenissen opgelost, terwijl de oorzaak nag steeds aanwezig is. Deze oorzaken moeten 
aangepakt warden om te voorkomen dat de problemen blijven ontstaan. 

In het model is te zien dat hoe verder je 
onder in de 'ijsberg' te werk gaat, hoe 
meer invloed je kunt uitoefenen op de 
organisatie. Alleen daar kunnen blijvende 
veranderingen doorgevoerd warden. 
Als we ans beperken tot reageren, zullen 
we steeds dezelfde problem en 
tegenkomen, doordat we niet verder 
kijken dan het resultaat. Terwijl we op 
het diepste niveau van de 'ijsberg' het 
hele concept kunnen veranderen 
(regenereren). 

Fig. 2.5.2 IJsbergmodel 
Begrippen (Bron 30) 

Structuren 
Minder tastbaar 

Mentale modellen 
Opvattingen, cultuur 

-7 Reageren 

-7 Anticiperen 

-7 Reframen 

-7 Redesignen 

-7 Regenereren 

Systeem: Een systeem heeft een aantal essentiele kenmerken. Het systeem wil een doel bereiken, 
het bevat een verzameling elementen en er bestaat een samenhang tussen die elementen. Deze 
elementen kunnen zowel materieel (stoelen, mensen) als niet- materieel (dienst, informatie) zijn. 
Een systeem bestaat uit een verzameling mensen en middelen, die samenwerken om het 
systeemdoel te bereiken. 

Dynamisch systeem: Een systeem waarbinnen zich processen afspelen. 

Subsysteem: Een subsysteem is een deelverzameling van de elementen van het systeem, waarbij 
alle oorspronkelijke relaties tussen de elementen onveranderd behouden blijven. 

Proces: Een proces is een serie transformaties tijdens de doorvoer, als gevolg waarvan het 
ingevoerde element verandert in plaats, stand, vorm, afmeting, functie, eigenschap of ander 
kenmerk. Een proces speelt zich af binnen een (sub )sys teem. 

Organisatiesystemen: Dit zijn systemen met processen, die naar inhoud, structuur en proces 
bestudeerd moeten warden. De activiteiten in die processen warden onderling gekoppeld door 
informatiestromen. Die zorgen ervoor dat op het juiste tijdstip, op de juiste plaats, op de juiste 
manier de juiste activiteit wordt uitgevoerd. Het is mogelijk dat zo'n proces weer opgedeeld kan 
warden in subsystemen die elk hun eigen functie in dat hoofdproces vervullen. Uiteindelijk vervult 
het systeem door middel van het proces zijn functie in de omgeving. En daarmee wordt het doel van 
het systeem nagestreefd. 
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Toepassing HBB 
Het bedrijfsproces van HBB is een dynamisch organisatiesysteem. Daarbinnen bevinden zich 
meerdere subsystemen waarvan een het bouwproces is. Dit bouwproces heeft een eigen structuur 
en inhoud die geanalyseerd moet warden. 
Het bouwproces bestaat weer uit verschillende deelprocessen, de elementen, met een onderlinge 
samenhang. Deze samenhang zijn de relaties tussen de deelprocessen. 
Door deze deelprocessen en de onderlinge relaties te onderzoeken en ervoor te zorgen dat deze op 
de juiste manier functioneren, kan het bouwproces veranderd warden met behulp van het te 
ontwikkelen hulpmiddel. 

2.6 Conclusies uit de literatuuranalyse 

Algemeen 
Het belangrijkste kenmerk van aanbesteden is de verregaande scheiding tussen de verschillende 
partijen. 
De huidige regelgeving voor aanbesteden is vastgelegd in het Aanbestedingsreglement Werken 
2005 (ARW 2005). 
Na de aanbesteding ontstaat een aannemingsovereenkomst, hiervoor zijn algemene 
voorwaarden opgesteld in de UAV 1989. 

De bouwsector heeft een gesloten karakter. 
Opdrachtgevers hebben te weinig vertrouwen in aannemers. 
De bouwsector verandert van een aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt. 
Het bouwproces kan geoptimaliseerd warden door alle partijen eerder in het proces met elkaar 
aan tafel te zetten. 

Bij een bouwteam werken de opdrachtgever en de aannemer al tijdens de planontwikkeling 
samen, de aannemer heeft dan de rol van adviseur. 
Werken in een bouwteam maakt het mogelijk om het bouwproces planmatig te beheersen. 
Andere nieuwe samenwerkingsvormen zijn: Design & Construct, Turn Key, Alliantie en BOT. 

Om het systeem te kunnen veranderen moeten ook de processen aangepast warden. 
Wanneer we het systeem waarin we ons bevinden willen veranderen moeten we eerst het 
huidige systeem kennen. Pas dan kan er gestructureerd verandering aangebracht warden. 

Heijmans Bouw Best 
In het KMS is geprobeerd alle samenwerkingsvormen bij elkaar te brengen. In het KMS staat 
aanbesteding en bouwteam maar ook Utiliteitsbouw en Woningbouw bij elkaar in een proces. 
Maar dit is niet mogelijk omdat iedere samenwerkingsvorm een ander proces kent. 
Heijmans wil met opdrachtgevers samenwerkingsvormen aangaan die volledig open zijn en 
eerder bij de klant aan tafel zitten. 
Heijmans wil steeds meer in bouwteam samen werken. 
Heijmans Bouw Best is van oudsher volledig gericht op aanbesteden. 
Het proces binnen Heijmans Bouw Best moet aangepast warden op het werken in bouwteam. 
Er wordt bij Heijmans Bouw Best voornamelijk gekeken naar de gewenste situatie. Maar om een 
verandering te kunnen realiseren moeten we weten waar we nu staan. 
Bedrijfsproces HBB = dynamisch organisatiesysteem 
Bouwproces subsysteem 
Deelprocessen elem en ten 
Re la ties samenhang 
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3. Bijlage II: Analyse - interview 

Om de literatuuranalyse aan te vullen met informatie uit de praktijk zijn interviews gehouden met 
het betrokken personeel. Door met deze mensen te praten wordt duidelijk wat de aandachtspunten 
zijn en waar de problemen zitten. Aan de hand van deze aandachtspunten en problemen zijn de 
probleemstellingen opgesteld. 

Er is een selectie gemaakt uit het personeel van Heijmans Bouw Best. Als eerste zijn de personen 
gei.nterviewd die direct betrokken zijn bij de verandering van het bedrijfsproces. Daarna zijn er nog 
personen geselecteerd die direct betrokken zijn in de voorbereidings- en uitvoeringsfase. 

leder interview begint met de naam en functie van de ge"interviewde en het tijdstip waarop het 
interview plaats heeft gevonden. 

Voordat het gesprek met de geselecteerde personen wordt aangegaan, wordt een interview 
opgesteld om het gesprek gestructureerd te laten verlopen. En om ervoor te zorgen dat na het 
gesprek de gewenste informatie verkregen is. 

Belangrijk bij het interviewen van personen is om de persoonlijke mening er uit te filteren. Een 
afstudeerder staat heel neutraal in een bedrijf en krijgt echt alle informatie. Maar het is van belang 
om de werkelijke situatie te achterhalen. 

De uitgewerkte interviews zijn opgenomen in Bijlage I. De belangrijkste conclusies zijn in de 
volgende paragraaf samengevat . Deze zijn op onderwerp gesorteerd. 

3.1 Conclusies uit interviews 

Aanbesteding of bouwteam 
Er wordt tegenwoordig steeds meer in bouwteam gewerkt. 20 jaar geleden was 75% van de 
werken een aanbesteding, nu is dat andersom. 
Het werken in een bouwteam is beter voor het bedrijf dan aanbesteden, door de toegevoegde 
waarde die het bouwbedrijf kan leveren. Maar aanbesteden blijft persoonlijk wel interessant. 
Het probleem bij HBB is dat de meeste mensen gewend zijn om aan te besteden, daar worden 
alle gegevens direct bij de overdracht verstrekt. Bij een bouwteam moet je continue na blijven 
denken en alert blijven. Het proces wordt hierbij gestuurd door de aannemer in plaats van door 
de opdrachtgever (bij aanbesteding). 
Bij een bouwteamverband wordt vaak gedurende het hele proces voorbereid. Er worden steeds 
weer nieuwe materialen vastgelegd, die dan weer opnieuw berekend en ingekocht moeten 
worden. 

Bouwproces 
Het bouwproces wordt door verschillende personen op een andere manier opgesplitst in fasen . 

Utiliteitsbouw Woningbouw Planontwikkeling 
1. Ontwerp 1 . Planontwikkeling 1. initiatief - VO - DO 
2. Contract 2. Planvoorbereiding 2. Start verkoop woningen 
3. UVF 3. UVF 3. 70% verkocht 
4. Uitvoering 4. Uitvoering 4. Start bouw 
5. Nazorg 5. Nazorg -

De afdeling calculatie doet naast calculatie ook de planontwikkeling en -voorbereiding voor 
utiliteitsbouw. 

Overdrachtsmoment 
De overdrachtsmomenten zijn niet duidelijk: 
Hoofd Bedrijfsbureau -7 geen verschil in overdracht tussen aanbesteden en bouwteam, 
dezelfde stukken worden overgedragen op hetzelfde moment. 
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Planontwikkeling -7 bij aanbesteden zijn er twee overdrachtsmomenten, bij 
bouwteam maar een. 
Senior Projectleider -7 er is bij bouwteam geen duidelijk overdrachtsmoment, de fasen 
lopen geleidelijk in elkaar over. 
Het probleem bij de overdrachtsmomenten is het overdragen van gedachtegoed. Want veel 
belangrijke informatie staat niet op papier. 
Een overdrachtsmoment is een goed middel om eens met zijn allen te overleggen. Maar in 
principe is er sprake van een overdrachtsperiode, waarin communicatie een belangrijke factor 
is. 

Communicatie 
Het is belangrijk om te weten wat je van elkaar verwacht, daarbij is vertrouwen een 
belangrijke factor (ook tussen afdelingen). Dit vertrouwen moet verbeteren. 
Er moet gedurende het bouwproces met elkaar gecommuniceerd worden. Er moet gebruik 
gemaakt worden van de kennis die we in huis hebben, in plaats van dat we alles zelf op willen 
lossen. 
Wanneer er meer op dezelfde manier gewerkt wordt, kan het proces beter ingevuld worden. 

Uitvoeringsteam in het bouwproces 
Het is goed om het uitvoeringsteam eerder bij het proces te betrekken. Dit bevordert de 
samenwerking en de informatieoverdracht. 
Wanneer het uitvoeringsteam bij het proces betrokken wordt is geheel afhankelijk van de 
algemene personeelsplanning. Wanneer de betreffende uitvoerder of werkvoorbereider nog met 
een ander project bezig is, is het niet mogelijk om al aan het nieuwe project te beginnen. 

Documenten 
Er moet meer informatie beschikbaar worden tijdens de contractfase. 
Input en output van de verschillende fasen komt niet overeen met de wensen van de 
uitvoeringsgroep. 
Input en output (documenten) van de deelprocessen is afhankelijk van de samenwerkingsvorm. 
Gegevensverstrekking zorgt voor problemen, documenten zijn altijd te laat. 

Belangrijke aandachtspunten bij de verandering van aanbesteding naar bouwteam volgens de 
gei.nterviewden: 

Go- I no go- momenten vastleggen: wat is er gereed en wat moet er nog gebeuren? Is er genoeg 
informatie voorhanden om verder te gaan. 
Uitvoeren faseoverleg, na iedere fase overleggen met de betrokken partijen om te controleren 
of de overstap naar de volgende fase gemaakt kan worden. 
Op tijd een goede voorbereidingsplanning hebben zodat bekend is wanneer welke gegevens 
gereed moeten zijn. 
Verbeteren van de communicatie tussen binnen (kantoor) en buiten (bouw). 
Verbeteren van de samenwerking tussen Heijmans Bouw en Heijmans Vastgoed. 
Er zijn te weinig goede mensen om het bouwproces goed te laten verlopen, ook zitten er veel 
goede mensen op de verkeerde functie. 
Men is gewend om zoals bij een aanbesteding te zeggen: 'de tekeningen zijn niet compleet dus 
ik kan het niet maken'. Dat moet eruit, pas dan kunnen we optimaal werken in een bouwteam. 
In een vroeg stadium met een praktisch oog kijken naar het project en je afvragen of het wel te 
maken is wat we aan het ontwerpen zijn. En niet alleen maar naar het geld kijken. 

De ervaringen van de gei'nterviewden met het werken in bouwteam: 
Als aannemer hebben we veel meer toegevoegde waarde voor het proces. 
Je kunt in een bouwteam veel beter je kennis en kunde gebruiken. 
Het werken in een bouwteam is uitdagend. 
Het aandragen van alternatieven is in een bouwteam gemakkelijker. 
Je hebt veel meer vrijheid om je eigen inbreng kwijt te kunnen. 
Je hebt de planning veel meer in de hand. 
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3.2 Uitgewerkte interviews 

In dit hoofdstuk zijn de uitgewerkte interviews weergegeven, achtereenvolgend: hoofd productie, 
hoofd bedrijfsbureau, hoofd calculatie, werkvoorbereider, hoofduitvoerder, planontwikkelaar, 
senior projectleider 1 en senior projectleider 2. 

3.2.1 Hoofd productie 

Woensdag 14 november 2007 
13.00 - 14.00 uur 

1. Wordt het proces zo aangepast dat aanbesteding uitgesloten wordt? 

Nee, aanbesteden blijft uiteraard nog steeds mogelijk. Alleen is de periode van het voortraject bij 
aanbesteden maar 4 weken. Terwijl deze periode bij samenwerking binnen een bouwteam 
afhankelijk van het project wel 3 maanden kan zijn. 

2. Wordt er verwacht dat er steeds minder sprake zal zijn van aanbesteden? 

Ja, maar bij overheidsinstellingen zal altijd sprake blijven van aanbesteding. 

3. Willen we in de toekomst niet meer aanbesteden? 

Zeker wel, we moeten de concurrentiestrijd aan blijven gaan. 

4. Wat is de belangrijkste factor in deze verandering? 

De belangrijkste kernwoorden zijn communicatie en vertrouwen . Eigenlijk is deze verandering heel 
simpel uit te leggen. Er moet met elkaar gecommuniceerd worden . In plaats van denken: 'ik kan dit 
zelf' moet er gedacht worden: 'wij als bouwbedrijf kunnen dit zelf'. Er is zoveel kennis in huis waar 
veel te weinig gebruik van wordt gemaakt. En dat heeft ook te maken met vertrouwen, mensen 
moeten elkaar vertrouwen om informatie van elkaar aan te nemen. 

5. Is er een voorstel aanwezig voor deze procesverandering? 

Het onderstaande schema is het voorlopige voorstel voor de verandering. Hierin zijn de laatste 
ontwikkelingen nog niet opgenomen. Er worden diagonalen toegevoegd om te laten zien dat we de 
uitvoering en de inkoop eerder in het proces willen betrekken. Fig. 3.2.1 Bouwproces 

ON1WIKKELINGSFASE PLANU11WERKING 

in11loed 

tijd 
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6. Wat is de aanleiding? 

Onder andere de wisseling in de directie en ook in het overige personeel. Maar ook de veranderende 
markt en de geconstateerde problemen in de start van de uitvoeringsfase van de bouw. 

7. Is er een planning? 

Er wordt tussen de 3 en 6 jaar uitgetrokken voor deze verandering. 

8. Wat is het doel? 

We moeten ons aanpassen aan de markt en ons richten op de toekomst. En we willen sneller 
bouwen met minder faalkosten. Meer winst maken is niet het doel, we blijven nog steeds schrijven 
met 2 a 2,5% winst. 

9. Wat zijn de verwachtingen? 

leder persoon heeft zijn eigen verwachtingen, nog niet iedereen staat achter de plannen. 

10. Is er een commissie of vakgroep opgesteld? 

Er zijn verschillende vakgroepen samengesteld. 

11. Wie is verantwoordelijk voor de besluitvorming? 

De directie 

12. Welke informatie is voor jullie interessant? 

Impact van de verandering 
Flexibiliteit van de werknemers 
Hoe het personeel er tegenover staat 
Welke problemen er mogelijk ontstaan 
De gevolgen van de verandering voor: 

· Planning 
- Voorbereidingsschema 
- Werkschema 
- lnkoopschema 
- Totale duur van de bouw 
- Faalkosten 
- Rendement 
- Uren/ ploegtaken 

Wij vinden alles betreffende dit onderwerp interessant! 

3.2.2 Hoofd bedrijfsbureau 

03-12-07 
12.30 - 13.00 uur 

Functieomschrijving: 
Zorgdragen voor een effectieve en efficiente aansturing van de bedrijfsprocessen in de fasen prijs
en contractvorming en uitvoeringsvoorbereiding, zodanig dat een economisch verantwoorde 
inschrijving resp. kwalitatief optimale en tijdige projectuitvoering tegen minimale kosten 
gewaarborgd is. 

1. Klopt deze functieomschrijving? 

Nee, voor mij is er geen functieomschrijving. 
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Maar de functieomschrijving van een Senior Medewerker Bedrijfsbureau is als volgt: 
"Zorgdragen voor een zodanige plantechnische, logistieke en bouwtechnische voorbereiding en 
begeleiding vaan een of meer projecten in de ontwerp-, prijsvormings- en voorbereidingsfase, dat 
een kwalitatieve optimale en tijdige projectuitvoering tegen mini male kosten gewaarborgd is." 

2. Hoeveel medewerkers heeft het Bedrijfsbureau? 

Op dit moment heb ik op deze afdeling 8 medewerkers. 

3. Heeft iedere medewerker zijn/ haar eigen onderdeel of een eigen project? 

ledere medewerker heeft een eigen project, zo houden we iedereen all round. (Dat maakt het ook 
makkelijker wanneer het uitvoeringsteam nog vragen of problemen heeft) lnderdaad, dan weet ik 
precies bij wie ik moet zijn. 

Bedrijfsbureau: 
Nadat een project aan HBB is gegund en een opdracht (incl. bezuinigingen) tot stand is gekomen, 
wordt het bedrijfsbureau ingeschakeld om uitvoeringsvoorbereidingsfase in gang te zetten. Zij doen 
de eerste aanzet om de realisatie van het werk op te starten, waarna gemaakte stukken voor de 
verdere realisatie worden overgedragen aan en besproken met het uitvoeringsteam. 

4. Wordt ieder project voorbereid door het bedrijfsbureau? 

Ja, ieder project dat bij HBB binnen komt, komt bij de afdeling bedrijfsbureau. Een project komt 
binnen bij de directie, deze wijst een teamleider aan, dat is meestal een planontwikkelaar of -
voorbereider. En via de teamleider komt een project bij ons op de afdeling. 

5. Wat is het verschil met de afdeling Calculatie? Zit de afdeling Calculatie voor de 

aanbestedingsfase? 

Bedrijfsbureau heeft overlap met de afdeling Calculatie en Planontwikkeling. Bij aanbesteding zit 
calculatie v66r het bedrijfsbureau. Het bedrijfsbureau heeft 4 functies: 

functionele begeleiding van de werkvoorbereiding, waaronder: cursussen 
bouwmethoden analyseren , bouwplaatskosten bepalen 
eerste voorbereiding van een project, waaronder: voorbereidingsschema en 
termijnschema 
Manusje van alles voor de directie, waaronder: UTA- planning en automatisering 

6. Er zijn al veel projecten uitgevoerd in bouwteam (PRS- intranet) Hoe zijn de ervaringen? 

Persoonlijk doe ik nog graag aanbestedingen, voor de uitdaging. Bedrijfsmatig is het beter om in 
bouwteam te werken . Bij het werken in bouwteam heeft het bouwbedrijf veel meer toegevoegde 
waarde voor het proces. 

7. Is het handig om de projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder eerder in het proces te 

laten deelnemen? 

Jazeker, zij hebben heel veel praktijkervaring die wij op het bedrijfsbureau maar minimaal hebben. 

8. Nemen zij dan een deel van jullie taken over? 

Nee, zeker niet, onze kennis blijft belangrijk bij de voorbereiding van een project. We werken dan 
met het uitvoeringsteam samen. Wij maken de planningen en schema's, maar dan wordt het 
uitvoeringsteam er bij betrokken terwijl dit bij het traditionele bouwen niet het geval is. 
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9. Wat zijn de directe verschillen tussen het voorbereiden van een project in bouwteam en in 

aanbesteding? 

Bij een bouwteam komt een project al bij de VO- fase op onze afdeling, dus begint de uitwerking op 
een grof niveau. Naarmate het proces vordert wordt de voorbereiding meer gedetailleerd. 
Bij een aanbesteding komt een project op onze afdeling wanneer alle gegevens bekend zijn, dan 
wordt dus in een keer alles gedetailleerd voorbereid. 

10. Verloopt de overdracht van een project aan het uitvoeringvoorbereidingsteam soepeler bij het 

werken in een bouwteam? Want er is toch al veel meer informatie bekend in een eerder 

stadium. 

De manier van overdracht is bij een bouwteam niet anders dan bij een aanbesteding. Ook de 
stukken die overgedragen worden zijn dezelfde. Het probleem bij zo een overdracht is het 
overdragen van gedachtegoed. Heel veel zaken waar over nagedacht is, worden niet op papier 
gezet, deze informatie is dus moeilijk over te brengen aan het uitvoeringsteam. Maar deze 
informatie is juist heel erg belangrijk. Deze moet inzichtelijk gemaakt worden voor de overdracht . 

11. Wat wordt er precies door jullie overgedragen aan het uitvoeringvoorbereidingsteam? Risico 

Management Overzicht, uitgangspunten en aandachtspunten? 

In principe alle documenten die bij de overdracht gereed moeten zijn, maar in de meeste gevallen 
is de voorbereiding nog niet gereed en loopt het bedrijfsbureau dus iets langer in het proces door. 

12. Wat is voor jou persoonlijk een aandachtspunt in deze procesverandering voor de 

voorbereid ingsfase? 

Op tijd een goede voorbereidingsplanning hebben. 
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 verantwoordelijk. Er worden 
ook nauwelijks gegevens verstrekt door de opdrachtgever, alles ligt in handen van de aannemer. We 
moeten dan het proces controleren, dat begint met een goede voorbereidingsplanning. 

Ook is het belangrijk om als Bedrijfsbureau de lnterne Project Team Besprekingen bij te wonen. Dit 
gebeurt nu nog onvoldoende. Hierdoor kan gezorgd worden dat ook het gedachtegoed overgedragen 
worden. Dan niet allemaal op dat ene overdrachtsmoment maar wel wanneer deze informatie nodig 
is. 

Naar mijn mening moet het uitvoeringsteam wijzigingen doorspreken met het Bedrijfsbureau. We 
proberen in onze voorbereiding al de onderlinge relaties aan te geven tussen bijvoorbeeld de 
planning en de Algemene Bouwplaats Kosten. Maar niet alle relaties zijn direct zichtbaar te maken 
op papier, daarom is intensief overleg met het Bedrijfsbureau aan te raden . 

3.2.3 Hoofd calculatie 

14-12-07 
13.00 uur 

Functieomschrijving: 
Zorgdragen voor tijdige en betrouwbare kostprijsbegrotingen van (potentiele) project en tegen 
optimale kosten, zodanig dat mede op basis hiervan een economisch verantwoorde inschrijving en 
projectuitvoering mogelijk is . 

1. Klopt deze functieomschrijving? 

Hoofd calculatie bestaat niet meer. Ja, ik ben verantwoordelijk voor de cijfers en ik deel de 
salarisstroken uit, maar ik ben geen hoofd. 
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Maar deze functieomschrijving klopt helemaal alleen doen wij in deze vestiging ook de 
planontwikkeling en -voorbereiding voor de utiliteitsbouw. 

Doe lste ll i ng: 
"Het ontwikkelen van een hulpmiddel om de verandering in het bedrijfsproces, van 
aanbesteding naar bouwteam, in de processen van de voorbereidings- en uitvoeringsfase te 
begeleiden." 

2. Wordt ieder project voorbereid door de afdeling calculatie, onafhankelijk van de 

samenwerkingsvorm waarin het project gerealiseerd wordt? 

In principe doen wij utiliteitsbouw en doet de afdeling planontwikkeling woningbouw. Maar 
aanbestedingswerken komen altijd bij ons terecht, ook van woningbouw. 

3. Houdt de afdeling calculatie zich uitsluitend bezig met kosten van materiaal, materieel en 

manuren? 

We maken ook nog het Risico Management Overzicht en soms doen we ook meer- en minderwerk 
voor een project. 

4. Wordt er tegenwoordig meer in bouwteam gewerkt? 

Ja, toen ik 20 jaar geleden bij IBC begon, was 75 % van de projecten een aanbesteding en nu is het 
streven om 80 % in bouwteam uit te gaan voeren. Dus juist andersom. 

5. Er zijn al veel projecten uitgevoerd in bouwteam (PRS- intranet) Hoe zijn de ervaringen? 

Goed, ik werk graag in een bouwteam. Dan kun je als bouwbedrijf veel beter je kennis en kunde 
gebruiken. 

6. Wat zijn de directe verschillen tussen het voorbereiden van een project in bouwteam en in 

aanbesteding? 

Bij een aanbesteding krijg je een pak met stukken, waaronder de tekeningen en het bestek, en daar 
moet je het mee doen. Reken maar uit wat het kost. Maar bij een bouwteam wordt er samen 
gesproken over verschillende zaken, waardoor we dus niet alleen rekenen maar ook mee beslissen. 

7. Is het overdrachtsmoment echt het moment van overdragen of is dat toch meer een periode? 

Officieel is dat het moment van overdracht, maar we kunnen natuurlijk nooit alles overdragen. Er 
zijn altijd dingen die pas op een later moment besproken worden. Vooral de zaken waarvan wij 
aangeven dat ze extra aandacht behoeven, die risicovol zijn. Deze worden in een later stadium 
vaker met elkaar besproken. Wij proberen ook zo vaak mogelijk aanwezig te zijn bij de lnterne 
Projectteam Besprekingen om de communicatie op gang te houden. En om ervoor te zorgen dat het 
uitvoeringsteam geen dingen gaat uitzoeken die wij al gedaan hebben. "Maar er zijn natuurlijk 
altijd mensen die het liever zelf uitzoeken dan dat ze het aan jullie komen vragen." Ja, dat klopt, 
maar daar kunnen wij niks tegen doen. Wij kunnen wel vragen hoe het project verloopt en of er 
problemen zijn, maar als deze niet kenbaar gemaakt worden kunnen wij daar niks mee doen. 

8. Verloopt de overdracht van een project aan het uitvoeringsvoorbereidingsteam soepeler bij het 

werken in een bouwteam? Want er is toch al veel meer informatie bekend in een eerder 

stadium . 

De overdracht vindt in principe op dezelfde manier plaats. Maar het verloopt inderdaad wel anders 
omdat ook het uitvoeringsteam al eerder in het proces betrokken is en dus ook beter weet wat er 
gemaakt moet worden. ledereen weet beter waar het over gaat. 
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Bij een aanbesteding is vaak pas vlak voor het overdrachtsmoment het uitvoeringsteam bekend, dus 
ziet bijvoorbeeld een uitvoerder het project dan pas voor het eerst tijdens dat gesprek. Oat 
verloopt dan inderdaad moeizamer, dan wanneer het team al bekend is met het ontwerp. 

9. Wat is voor jou persoonlijk een aandachtspunt in deze procesverandering voor de 

voorbereidingsfase? 

Men moet zich realiseren dat het bij een bouwteam niet een kwestie is van informatie opvragen bij 
de opdrachtgever. Bij een bouwteam is het de bedoeling dat we het project samen maken. Dus 
wanneer een detail niet compleet is, of er zelfs niet is, moet er in eerste instantie gekeken worden 
hoe we dat dan zouden kunnen maken. Men is gewend om zoals bij een aanbesteding te zeggen: 'de 
tekeningen zijn niet compleet dus ik kan het niet maken'. Oat moet eruit, pas dan kunnen we 
optimaal werken in een bouwteam. 

10. Kun je in deze schema's aangeven wanneer de afdeling calculatie in de huidige situatie in 

het proces start bij aanbesteding en bij bouwteam? 

De calculatie is ook al bezig tijdens de planvoorbereiding en loopt ook nog door in de 
uitvoeringsfase. En de inkoop start vrijwel nooit tijdens de planvoorbereiding, pas in de 
uitvoeringsvoorbereidingsfase. In principe trekken wij als calculatie de kar, wanneer wij denken dat 
het bedrijfsbureau en de inkoop erbij moeten komen geven wij dit aan. 
De planontwikkelaar en planvoorbereider zijn geen aparte functies bij ons, misschien bij andere 
vestigingen wel. Planontwikkeling, planvoorbereiding en calculatie is bij ons een afdeling. 

11 . Veranderen dan oak de taken van een calculator? 

Nee, als ik zo naar de schema's kijk verandert er bij ons in ieder geval vrij weinig. "dus jullie doen 
het gewoon al goed?" Ja, dat denk ik wel. 

3.2.4 Werkvoorbereider 

14-12-07 
8.00 - 9.00 uur 

Doelstelling: 
"Het ontwikkelen van een hulpmiddel om de verandering in het bedrijfsproces, van 
aanbesteding naar bouwteam, in de processen van de voorbereidings- en uitvoeringsfase te 
begeleiden." 

1. Werk je graag in een bouwteam? 

Ja heel graag. Dit is wel de eerste keer dat ik in bouwteam werk, maar het bevalt me erg goed. 

2. Wat zijn voor de werkvoorbereiding de belangrijkste verschillen met aanbesteden? 

Je hebt bij het werken in een bouwteam veel meer vrijheid om je eigen inbreng kwijt te kunnen. 
Bij aanbesteden krijg je een pakket tekeningen en het bestek en dan moet je het maar uitzoeken. 
Bij een bouwteam ben je veel meer betrokken bij alle keuzes en is het aandragen van alternatieven 
gemakkelijker. 

3. Wanneer wordt je in de huidige situatie betrokken bij het project? 

Bouwteam: Bij dit project was ik al betrokken tijdens de VO- fase, dus erg vroeg. Oat 
komt omdat ik al zo vroeg vrij was, wanneer ik nog met een ander project bezig was zou 
ik pas later instromen. Oat is dus helemaal afhankelijk van de personeelsplanning. lk 
vind het wel erg leuk om al zo vroeg betrokken te zijn, maar ik moet zeggen dat je zo 
vroeg niet fulltime bezig kunt zijn aan een project. lk werk drie dagen in de week en 
dat gaat perfect. 
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Aanbesteding: vlak nadat de opdracht rond is. Maar ook dit exacte moment is 
afhankelijk van wanneer het vorige project afgerond is. 

Overdracht van contract- naar uitvoeringsvoorbereidingsfase 
Aanbesteding 
4. Is er bij de overdracht voldoende informatie bekend om te starten met de bouw? 

Niet altijd, het ligt eraan hoeveel tijd het bedrijfsbureau en de afdeling calculatie heeft gehad voor 
de voorbereiding. Wanneer deze afdelingen bijvoorbeeld krap zitten in de tijd en ik ben al vroeg 
beschikbaar, is het wel eens voorgekomen dat ik zelf de planningen maak voor het project. 

5. Zijn er dingen die jij op een andere manier gedaan zou hebben? Dat je denkt: "Was ik 

maar bij die beslissing betrokken? 

Ja, alleen dat is bij een aanbesteding nou eenmaal niet zo. Daarom vind ik het werken in een 
bouwteam ook zo fijn. 

6. Is deze manier van overdracht volgens jou effectief? 

Jawel, ik vind het belangrijk om dat moment bij elkaar te zitten. Er komen dan toch heel veel 
zaken ter sprake. Natuurlijk niet alles, maar na de overdracht wordt er nog regelmatig gebeld naar 
kantoor. 

7. Is de werkvoorbereider altijd aanwezig bij dit gesprek? 

Ja, altijd. 

Bouwteam 
8. Er is geen duidelijk overdrachtsmoment bij een bouwteam, hoe vindt de overdracht dan 

plaats? 

Er is inderdaad geen overdrachtsmoment, alles loopt heel geleidelijk in elkaar over. 

9. Wat zou er moeten veranderen om het beter te laten verlopen? 

Het zou inderdaad wel goed zijn om ook bij een bouwteam zo'n moment te hebben om echt eens 
aan tafel te gaan zitten. Nu is er natuurlijk wel onderling overleg, ook met het bedrijfsbureau en 
calculatie. Maar we zitten nooit met zijn allen tegelijk bij elkaar om de risico's en aandachtspunten 
te bespreken. 

Meerwerk 
10. Wat is volgens jou de belangrijkste oorzaak van meerwerk? 

slechte informatie van de opdrachtgever 
wijzigingen door opdrachtgever 
ontwerpfouten: komen ook voor maar zijn niet de belangrijkste oorzaak 

11 . Bij een bouwteam is toch alleen sprake van meerwerk wanneer de opdrachtgever wijzigingen 

doorvoert? 

lnderdaad, en het doorvoeren van wijzigingen gebeurt volgens mij in een bouwteam net zoveel als 
in een aanbesteding. Dat houd je nooit tegen. 

Faalkosten 
12. Denk je dat faalkosten verminderd of voorkomen kunnen worden door eerder in het project 

mee te denken, zoals in een bouwteam? 

Als we het goed doen zou dat wel zo moeten zijn. Maar of dat in de regel zo is durf ik niet te 
zeggen, daar kun je ook op afstuderen zo complex is meerwerk en faalkosten. 
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Procesverandering 
13. Hoe vroeg zou je als werkvoorbereider al betrokken willen worden in het proces? 

Net zoals nu, in de VO- fase. Maar dan wel gewoon parttime, fulltime kun je je tijd in zo'n vroeg 
stadium nog niet vullen. 

14. Wat is voor jou persoonlijk een aandachtspunt in deze procesverandering voor de 

voorbereidings- en uitvoeringsfase? 

In een vroeg stadium met een praktisch oog kijken naar het project en je afvragen of het wel te 
maken is wat we aan het ontwerpen zijn. En niet alleen maar naar het geld kijken. Daarom is het 
naar mijn mening belangrijk om zo vroeg mogelijk een werkvoorbereider bij het proces te 
betrekken. De mensen op calculatie en het bedrijfsbureau hebben heel veel kennis in huis maar 
weinig of soms geen praktijkervaring. 
"lk hoorde wel dat men op het bedrijfsbureau vaker de bouwplaatsen wil gaan bezoeken." Dat vind 
ik een goed plan, dan zien ook zij wat er zich buiten voor doet. Ook wij zouden vaker richting het 
kantoor moeten communiceren hoor, zoiets moet van twee kanten komen. 

15. Is er bij een bouwteam minder vaak sprake van planningsachterstand? 

Nee, je hebt de planning wel meer in de hand. Maar door wijzigingen in het plan of weersverlet kan 
er altijd een planningsachterstand ontstaan. 

3.2.5 Hoofduitvoerder 

10-12-07 
9.00 uur 

Functieomschrijving: 
Leidinggeven aan en zorgdragen voor de realisatie van (een) (complex en/of groot) project(en) 
binnen bestekeisen, tekeningen, planning, werkbegroting en kwaliteitsnormen. De hoofduitvoerder 
heeft de supervisie over het uitvoeringsteam. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van het 
project kan de hoofduitvoerder meerdere procesfasen aansturen. 

Doelstelling: 
"Het ontwikkelen van een hulpmiddel om de verandering in het bedrijfsproces, van 
aanbesteding naar bouwteam, in de processen van de voorbereidings- en uitvoeringsfase te 
begeleiden." 

1. Heb je al eens in bouwteam gewerkt? Welke projecten? 

Al meerdere projecten zoals: de Kennedytoren in Eindhoven en het kantoor voor Interpol in 
Zoetermeer. 

Overdracht van contract- naar uitvoeringsvoorbereidingsfase 
Aanbesteding 
2. Is er bij de overdracht voldoende informatie bekend om te starten met de bouw? 

Op dat moment wel. Maar ik zie het overdrachtsgesprek meer als een formele bijeenkomst. Het is 
niet zo dat in die paar uurtjes alle informatie overgedragen wordt, soms is het zelfs zo dat ik als 
uitvoerder tijdens zo een gesprek pas voor het eerst het project zie. Maar soms is er ook van 
tevoren al overleg geweest met het bedrijfsbureau, dat is bij ieder project anders natuurlijk. 
Eigenlijk is er voor mij geen echt overdrachtsmoment, ik neem gedurende het uitvoeringsproces 
regelmatig contact op met het bedrijfsbureau en de afdeling calculatie. Om te voorkomen dat ik 
dingen ga bedenken die al bedacht zijn. 
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3. Is de informatie compleet? 

Ja, de informatie die er moet zijn is er dan ook. De planningen zijn op tijd, de risicoanalyse is er. 
Daar ligt het niet aan. Alles is er op tijd. 

4. Niet iedere uitvoerder zal overleggen met de andere afdelingen denk ik? 

Nee, de meeste uitvoerders pakken alle spullen die ze krijgen tijdens het overdrachtsgesprek en 
gaan aan de slag. Zander verder nog ooit te overleggen met de afdelingen op kantoor. En dat is 
jammer want er is zoveel kennis aanwezig binnen het bedrijf, die afdelingen zijn er niet voor niets. 

5. Zijn er dingen die jij op een andere manier gedaan zou hebben? Dat je denkt: "Was ik 

maar bij die beslissing betrokken? 

Ja natuurlijk, altijd. Want iedereen heeft een andere visie. 

6. Als jij dingen anders ziet dan in de aangeleverde stukken beschreven is, wordt er dan nog 

overlegd met het bedrijfsbureau? 

Ja, dan ga ik inderdaad met het bedrijfsbureau overleggen . Want mijn ideeen zijn niet 
vanzelfsprekend de juiste. Er wordt dan in overleg afgesproken op welke manier het betreffende 
onderdeel uitgevoerd moet warden. 

7. Is de uitvoerder altijd aanwezig bij dit gesprek? 

Ja, wanneer de uitvoerder voor het project al op tijd bekend is, is hij altijd aanwezig bij het 
overdrachtsgesprek. 

Meerwerk 
8. Wat is volgens jou de belangrijkste oorzaak van meerwerk? 

slechte informatie van de opdrachtgever 
wijzigingen door opdrachtgever 
ontwerpfouten 

Wijzigingen door de opdrachtgever kosten altijd veel geld. Deze wijzigingen warden namelijk vaak 
veel te laat doorgevoerd, waardoor ze grote consequenties met zich mee brengen. 

Faalkosten 
9. Denk je dat faalkosten verminderd of voorkomen kunnen worden door eerder in het project 

mee te denken? 

Ze warden wel verminderd maar nooit voorkomen denk ik. Er zullen altijd problemen voorkomen, 
bij een bouwteam verloopt de uitvoering over het algemeen wel soepeler maar nooit probleemloos. 

10. Denk je dat er economischer gebouwd kan worden wanneer de uitvoerder eerder aanschuift 

in het proces? 

Jazeker! Het probleem is vaak dat er in de eerste fasen veel teveel commerciele mensen bij het 
project betrokken zijn en veel te weinig mensen uit de praktijk. 

Procesverandering 
11. Wanneer alles van tevoren precies bedacht is, zullen er als het goed is minder problemen 

ontstaan tijdens de uitvoering. Is uitvoerder zijn dan nog wel uitdagend wanneer alle 

problemen opgelost zijn voordat ze voorkomen? 

Ja hoor. lk vind het juist leuk om in een bouwteam te werken, om me van tevoren te bemoeien met 
het gebouw. 
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12. Zou je als uitvoerder al betrokken willen worden bij materiaalkeuzes? Of pas later in het 

proces? 

Ja graag! Maar dat gaat nooit gebeuren denk ik. Hoe vroeg je als uitvoerder bij het proces 
betrokken wordt is helemaal afhankelijk van de planning. Vaak is het zo dat ik bij het ene project 
nog bezig ben met opleveren terwijl ik bij het volgende project al zou moeten beginnen. Maar soms 
is het ook zo dat er een paar maanden over zijn tussen twee projecten, dan heb ik natuurlijk wel 
tijd om er eerder in te stappen. 

13. Wanneer wordt je in de huidige situatie betrokken bij het project? 

Veel te laat! Meestal pas wanneer de bouw start en soms zelfs wanneer de bouw al gestart is ... 

14. Wat is voor jou persoonlijk een aandachtspunt voor de uitvoeringsfase? 

Het belangrijkste dat meestal verkeerd gaat is de gegevensverstrekking. Gegevens zijn eigenlijk 
altijd te laat, dit zorgt voor vervelende situaties. 

15. Wat is volgens jou het belangrijkste verschil tussen een aanbesteding en een bouwteam? 

Bij een bouwteam zit je samen aan tafel. Bij een aanbesteding zit je lijnrecht tegenover elkaar en 
wordt iedere euro twee keer omgedraaid. Het werken in een bouwteam is voor alle partijen beter. 

3.2.6 Planontwikkelaar 

30-11-07 
9.00 - 10.00 uur 

Functieomschrijving: 
Het initieren, acquireren en inhoudelijk aansturen van projecten vanaf de ideefase tot en met de 
besteksfase ter zake de factoren tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie. De 
planontwikkelaar is verantwoordelijk voor alle activiteiten van de ontwikkeling (niet risicodragend) 
binnen de aan hem of haar toegewezen projecten. 

1. Klopt deze functieomschrijving? 

Nee niet helemaal, deze is letterlijk gekopieerd van vastgoed (zie vraag 3 voor de werkzaamheden) 

2. Komt ieder project eerst bij planontwikkeling? 

Nee, aanbestedingen komen niet bij de afdeling planontwikkeling, bij een aanbesteding is het 
proces van initiatief tot en met definitief ontwerp al gereed. 
Het plan is dan in principe al klaar voor de verkoop, vanaf dat punt begint dan de taak van de 
aannemer pas. 

3. Waar begint de taak van een planontwikkelaar in het proces en waar eindigt deze? In het 

KMS kan ik nergens de projectontwikkelaar vinden in het proces. 

De planontwikkeling bevindt zich helemaal voor aan het proces, dus in de fasen waarin de invloed 
op het proces nog erg groot is. En dit beseffen veel mensen niet. 

In welke fase wij instromen, is afhankelijk van de opdrachtgever. Weet de opdrachtgever precies 
wat hij /zij wil, dan is het voorlopige ontwerp vaak al gereed. Maar wanneer de opdrachtgever 
alleen een idee heeft dat er iets moet komen, stromen wij in de initiatieffase al in. In deze fase 
kunnen wij bijvoorbeeld ook nog sturen op de keuze van een architect of de keuze van een 
samenwerkingsvorm. 
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Tijdens de planontwikkeling sturen wij het proces, we zorgen dat zaken op gang komen, dat 
tekeningen gemaakt worden, dat keuzes gemaakt worden, enz. 
Het belangrijkste is de vraag van de opdrachtgever, er moet goed gekeken worden wat de 
opdrachtgever nou eigenlijk wil. Vaak wil de opdrachtgever weten wat de prijs is, maar dit is niet 
altijd het geval. Wanneer de wens van de opdrachtgever bekend is worden er analyses gemaakt, de 
vorm van analyse is bij ieder project verschillend. Voorbeelden zijn analyses van de constructie, de 
vluchtwegen, de algemene regelgeving zoals daglicht, of de techniek. Met behulp van deze analyses 
wordt de haalbaarheid gecontroleerd. Ook wordt de oppervlakte en inhoud bepaald waarna een 
globale begroting samengesteld wordt. 
Er wordt in principe een probleemverkenning gedaan voor de opdrachtgever. Probleemgebieden 
worden aangegeven en waar mogelijk aangepast, deze warden voorgelegd aan de opdrachtgever. 
Wanneer de opdrachtgever de plannen aanpast en verbetert wordt er door de planvoorbereiding 
verder gegaan met het plan. Voordat het plan in de verkoop kan gaan moeten de principedetails, 
plattegronden en materialen bekend zijn, dit alles wordt door de planvoorbereiding uitgewerkt. 
Wanneer het plan gereed is voor de verkoop neemt het bedrijfsbureau het stokje van ans over. 

4. Is het handig om de projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder eerder in het proces te 

laten deelnemen? 

Ja, de projectleider zou eigenlijk al tijdens de planontwikkeling mee moeten kijken. Dan weet de 
projectleider al vroeg waar het over gaat en wat er gebouwd moet warden. Maar oak kan de 
projectleider met zijn/ haar specifieke kennis een positieve bijdrage leveren in de 
planontwikkeling. 
Wanneer er tijdens de uitvoeringsfase fouten ontdekt worden, krijgt planontwikkeling de schuld. 
Terwijl het uitvoeringsteam niet in de gaten heeft dat er in het voorlopige ontwerp nag 500 fouten 
in zaten, tijdens de verkoop nag 100 en tijdens de uitvoering misschien nag 10. Wanneer de 
projectleider eerder in het proces mee kijkt, zal dit oak duidelijk warden. Er zullen altijd fouten 
aanwezig zijn in een plan, een plan is nooit perfect. Maar ik vind dat een projectleider wel moet 
weten dat wij tijdens de planontwikkeling de meeste en belangrijkste fouten al gesignaleerd en 
opgelost hebben. En door de projectleider eerder in te laten stromen kunnen er misschien nag meer 
fouten voor de uitvoeringsfase gesignaleerd warden. 

lk vind eigenlijk oak dat een projectleider eerst een half jaar bij planontwikkeling mee moet lopen. 
Trainees komen bijvoorbeeld wel op de afdeling calculatie maar niet op de afdeling 
planontwikkeling of -voorbereiding. Een projectleider moet zich beter bewust warden van water in 
de eerste fasen van het bouwproces gebeurt. 

De werkvoorbereider kan in principe aan de slag wanneer het plan gereed is voor de verkoop, dit is 
in de toekomst oak de bedoeling. Nu wordt de werkvoorbereider pas in het proces betrokken vanaf 
het moment dat er 70% verkocht is en de bouw dus zeker door kan gaan. Men vond vroeger het 
risico te groot dat er geen 70% verkocht zou warden. De tijd die een werkvoorbereider er dan al in 
zou steken zou verloren gaan wanneer het plan niet door kan gaan. Maar men is het er nu wel over 
eens dat een werkvoorbereider voordat 70% verkocht is al een heel belangrijke rol kan spelen in het 
proces. Hoe eerder er meer informatie voorhanden is hoe beter! De invloed op het hele bouwproces 
wordt gedurende de tijd natuurlijk steeds minder. Dit gaat nu dus veranderen en daar ben ik het 
helemaal mee eens. 

5. Heeft de planontwikkelaar nog een functie in de overdracht van de contractfase naar de 

uitvoeringsvoorbereidingsfase? 

Dit overdrachtmoment wordt opgeschoven. In principe zijn er nu twee momenten van overdracht 
aanwezig: van planontwikkeling naar bedrijfsbureau en van bedrijfsbureau naar uitvoeringsteam. 
Maar omdat men het uitvoeringsteam naar voren schuift in het bouwproces wordt er maar een 
overdrachtmoment ingevoerd namelijk: van planontwikkeling naar bedrijfsbureau en 
uitvoeringsteam. 
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6. Wanneer er geen sprake is van aanbesteden, wanneer en door wie wordt er dan bepaald in 

welke samenwerkingsvorm er gebouwd gaat worden? Gebeurt dit in overleg met 

planontwikkeling of is dat van tevoren al bepaald door de opdrachtgever? 

Negen van de tien keer heeft de opdrachtgever al bepaal.d in welke samenwerkingsvorm hij /zij het 
plan wil uitvoeren. Maar soms weet de opdrachtgever alleen dat hij /zij iets wil bouwen maar heeft 
verder nergens een flauw benul van, dan adviseren wij niet alleen over het plan en het 
bijbehorende proces maar geven we ook een voorstel voor een samenwerkingsvorm (als voorbeeld is 
een brief uitgeprint). 

7. Wat is voor jou persoonlijk een belangrijk aandachtspunt in deze procesverandering voor de 

planontwikkeling? 

Een belangrijk probleem is dat we te weinig goede mensen hebben om dit proces in te vullen. Ook 
zitten er veel mensen op de verkeerde functie, ze functioneren niet goed. 
Het belangrijkste vind ik persoonlijk de rol van Vastgoed in dit verhaal. Het werken voor externe 
opdrachtgevers verloopt in de regel beter dan de samenwerking met Vastgoed. Wanneer externe 
opdrachtgevers zaken regelen gebeurt dit ook goed, en wanneer deze er geen verstand van heeft 
laat men het regelen ook over aan de aannemer. Vastgoed echter bemoeit zich overal mee, zelfs in 
de verkoopfase nog, maar heeft in de meeste gevallen niet de juiste kennis en kunde in huis om 
tijdens deze fasen beslissingen te maken. Daardoor gebeurt het vaker dat problemen niet erkend 
worden. Een aannemer kan zich namelijk niet verschuilen achter mooie plannetjes en adviseurs, 
alles moet openbaar gemaakt worden. Vastgoed kan zich wel verstoppen en zeggen: dat hebben wij 
niet gedaan, dat waren zij. 

Vastgoed vindt dat het proces tussen initiatief en voorlopig ontwerp alleen voor hun rekening is, ze 
willen dan vooral ook niet dat iemand anders zich daarmee bemoeit. Terwijl er bij het voorlopige 
ontwerp vaak door planontwikkeling geconstateerd wordt dat zaken niet in orde zijn. Het is dan 
blijkbaar erg moeilijk om weer terug te gaan naar de initiatieffase, terwijl dit maar een kleine stap 
terug is. Vaak is het dan zo dat er met de aanwezige problemen doorgehobbeld wordt. Het plan kan 
uiteindelijk evengoed slagen, maar het proces is dan niet optimaal ingevuld. Hierdoor ontstaan 
frustraties tijdens de uitvoeringsfase, faalkosten, langere bouwtijd, enz. 
Vastgoed vindt het niet prettig om planontwikkeling toe te laten in deze eerste fasen, ze zijn bang 
dat hun taken overgenomen worden maar dit is niet het geval. Bij vastgoed ontbreekt gewoon een 
heleboel kennis die bij bouw wel aanwezig is en waar nuttig gebruik van moet worden gemaakt. Ook 
heeft Vastgoed geen vertrouwen in Bouw terwijl externe opdrachtgevers dit wel hebben. 

Wat er nodig is? Er moet afgesproken worden dat na iedere fase overlegd wordt. Tijdens dit overleg 
wordt besproken of er voldoende informatie voorhanden is om verder te gaan naar de volgende 
fase. Zo kan het proces optimaal gestuurd worden. 

3.2. 7 Senior projectleider 1 

05-12-07 
9.00 - 10.00 uur 

Functieomschrijving: 
De senior projectleider is eindverantwoordelijk voor alle financiele, technische, organisatorische, 
juridische en kwalitatieve aspecten voor de aan hem toegewezen (complexe) projecten. Hij is de 
contractmanager: zijn verantwoordelijkheid betreft alle fasen die het project op grond van een 
contract doorloopt. Hij kan in opdracht van de vestigingsdirectie en/of hoofd productie, 
projectleiders en andere betrokken medewerkers coachen. Hij onderhoudt specifiek de relaties met 
de opdrachtgever en derden, zodanig dat dit bijdraagt aan de continuileit van de relatie en de 
vestiging. 
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Doelstelling: 
"Het ontwikkelen van een hulpmiddel om de verandering in het bedrijfsproces, van 
aanbesteding naar bouwteam, in de processen van de voorbereidings- en uitvoeringsfase te 
begeleiden." 

1. Waar denk je als eerste aan bij de term 'bouwteam'? 

Het eerste waar ik aan denk is: samenwerken, het tweede: geld verdienen, rendementsverbetering. 
lk heb een positief gevoel bij het werken in bouwteamverband. 

2. Hoe is jouw ervaring met het werken in een bouwteam? 

Goed ! lk werk heel graag in een bouwteam. 

3. Waar is deze organisatie nog niet goed op afgestemd? Waar gaat het verkeerd? 

De competenties van de mensen zijn niet goed afgestemd op het werken in bouwteams of andere 
nieuwe samenwerkingsvormen. Ook moet het proces beter aangepast warden op deze nieuwe 
vormen. 

4. Wordt er nu steeds meer in bouwteam gewerkt? Of zijn we er nu bewuster mee bezig? 

Allebei, na de bouwfraudezaak ziet de bouwwereld er gelukkig heel anders uit. Maar sinds er geen 
prijsafspraken meer gemaakt mogen warden, weet niemand meer waar het prijspeil ligt. En is het 
meestal zo dat degene die zaken vergeten of fouten maken, de aanbesteding winnen. Op deze 
manier kan er dus geen winst gemaakt warden. 
Ook is de onderaannemersmarkt gestegen en zijn verschillende materialen duurder geworden zoals 
plastic, folie, glas en staal. Bij een aanbesteding warden dit soort prijsstijgingen niet meegenomen 
waardoor de voorgecalculeerde winst al meteen verspeeld is. 
Men ziet nu in dat er meer rendement behaald moet warden en dat kan door in bouwteams te gaan 
werken. Want in een bouwteam kunnen voorwaarden afgesproken worden zoals: rekening houden 
met indexatie en prijsstijgingen. Ook wordt het voorspellen van risico's belangrijk, er wordt een 
Risico Management Overzicht gemaakt. Dit overzicht wordt dan ook besproken met de 
opdrachtgever: hoe gaan we met risico's om. Daar warden in een vroeg stadium afspraken over 
gemaakt. Dit levert voordelen op voor de opdrachtgever en de aannemer. 
Bij een aanbesteding blijft de prijs staan zoals deze in de aanbesteding bepaald is, er wordt 
helemaal geen rekening gehouden met inflatie of prijsstijgingen ... 

Een andere reden om meer in bouwteams te gaan werken is dat er op dit moment werk genoeg is. 
Men kan een aanbesteding weigeren omdat er nog genoeg andere opdrachten zijn. Dan wordt het 
werken in een bouwteam verkozen boven een aanbesteding omdat daar simpelweg meer geld te 
verdienen valt. En er is een volledige transparantie vanuit beide zijden. 

Overdracht van contract- naar uitvoeringsvoorbereidingsfase 
5. Is er bij de overdracht, bij een aanbesteding, voldoende informatie bekend om te starten met 

de bouw? Is de informatie compleet? 

Ja, er is zeker voldoende informatie maar deze is nooit compleet. Maar dit is nou eenmaal de 
manier van werken in een aanbesteding. 

6. Is de informatie correct? Zijn er dingen die jij op een andere manier gedaan zou hebben? 

Dat je denkt: "Was ik maar bij die beslissing betrokken? 

Ja natuurlijk, daarom werk ik ook zo graag in een bouwteam, dan kun je ook eerder meebeslissen. 
Bij een aanbesteding is dit niet het geval. 

7. Is er bij bouwteam ook sprake van een duidelijk overdrachtsmoment? 

Nee, maar dat moet er wel komen. 
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Nu is het een glijdend proces, waarbij niemand precies weet waar we staan. Om een proces te 
kunnen beheersen is het belangrijk om het op te splitsen in kleinere mootjes, er moeten 
tussenstations gecreeerd warden van waaruit verder gegaan kan warden. Er moeten faseverslagen 
komen. Op deze manier wordt er structuur gebracht in het proces. Deze structuur willen mensen 
graag, dan voelen ze zich veilig. Net zoals bij een aanbesteding, er is dan een heldere structuur 
aanwezig. 

Meerwerk 
8. Wanneer is er sprake van meerwerk? 

Bij een aanbesteding is er sprake van meerwerk bij fouten in het bestek. Wanneer een detail 
bijvoorbeeld niet klopt. Ook wanneer de wensen van de opdrachtgever veranderen is dit meerwerk. 
Bij een bouwteam is er alleen sprake van meerwerk wanneer de wensen van de opdrachtgever 
veranderen. Wanneer er fouten in het bestek staan valt dit onder faalkosten, want bij iedere 
beslissing is de aannemer van tevoren betrokken. 

Faalkosten 
9. Denk je dat faalkosten verminderd of voorkomen kunnen warden door eerder in het project 

mee te denken? 

Als je goed oplet wel. Alie fouten kunnen vroeg in het proces getraceerd warden en dat voorkomt 
faalkosten. 

10. Denk je dat er economischer gebouwd kan warden wanneer de projectleider eerder aanschuift 

in het proces, dus bij een bouwteam? 

Dat is wel de opzet van het werken in een bouwteam. Maar dat kan alleen maar als er goede 
mensen deelnemen aan het proces. Mensen die erachter staan, die het graag doen en die er 
bekwaam voor zijn. 
Ook moet de opdrachtgever bij het werken in een bouwteam kundig zijn. En dan nog niet zozeer de 
directe contactpersoon, maar vooral de achterban. Een kundige opdrachtgever is belangrijk omdat 
deze veel risico loopt in een bouwteam. 

Procesverandering 
11. Wanneer alles van tevoren precies bedacht is, zullen er als het goed is minder problemen 

ontstaan tijdens de uitvoeringsfase. Is projectleider zijn dan nag wel uitdagend wanneer alle 

problemen opgelost zijn voordat ze voorkomen? 

Natuurlijk, iemand die zijn werk interessant vindt omdat het proces verkeerd is, is naar mijn 
mening niet goed bezig. Het doel van werken in een bouwteam is juist om het proces te verbeteren 
door vroeg mee te denken. lk zie er dus juist de uitdaging in om dit voor elkaar te krijgen. 

12. Wat is voor jou persoonlijk een aandachtspunt in deze procesverandering voor de 

voorbereidings- en de uitvoeringsfase? Wat denk je dat er concreet gaat veranderen? 

De competenties van mensen, de implementatie (realisatie). De schema's, plannen en hulpmiddelen 
komen er allemaal wel, maar dan moet het oak nag echt gaan gebeuren. Dat is de lastigste klus. 

Extra: 
Kenmerken van een bouwteam: 

betrokken bij het ontwerp 
niet ontwerpverantwoordelijk 
adviserende rol voor de aannemer 

Heijmans Bouw mag niet risicodragend ontwikkelen. Daarom wordt ervoor gezorgd dat de 
verantwoordelijkheid van het proces tot en met de bouwvergunningsaanvraag bij een ontwikkelende 
partij ligt. Meestal is dit Heijmans Vastgoed. 
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Er is een scheiding gemaakt tussen woningbouw en utiliteitsbouw, bij woningbouw weten ze goed 
hoe het proces in elkaar steekt en is er ook al een mooi schema gemaakt. Maar daar zijn de fasen 
anders ingedeeld. 

Utiliteitsbouw: ontwerp - contract - uitvoeringsvoorbereiding - uitvoering - nazorg 
Woningbouw: planontwikkeling - planvoorbereiding - uitvoeringsvoorbereiding - uitvoering - nazorg 

Bij utiliteitsbouw is het vaak zo dat het proces meerdere malen doorlopen wordt doordat een plan 
bestaat uit verschillende gebouwen. Of wanneer een gebouw opgesplitst wordt in verschillende 
gebouwdelen. 
Mij wordt gevraagd of ik de schema's voor utiliteitsbouw wil maken, op dezelfde manier als die van 
woningbouw. En dan moet er een scheiding gemaakt worden tussen aanbesteding, bouwteam en 
overige (met een ontwerpverantwoordelijkheid zoals Design en Build of BOT). Hierbij zijn de 
verantwoordelijkheden heel belangrijk. Wanneer is wie verantwoordelijk? 

De vakgroep wil deze schema's gebruiken om het proces duidelijk in kaart te brengen, als basis voor 
alle projecten in bouwteam, of andere gei"ntegreerde contractvormen. Het schema kan dan per 
project specifiek aangepast worden. 

3.2.8 Senior projectleider 2 

28-11-07 
16.00 - 16.45 uur 

Functieomschrijving: 
De senior projectleider is eindverantwoordelijk voor alle financiele, technische, organisatorische, 
juridische en kwalitatieve aspecten voor de aan hem toegewezen (complexe) projecten. Hij is de 
contractmanager: zijn verantwoordelijkheid betreft alle fasen die het project op grond van een 
contract doorloopt. Hij kan in opdracht van de vestigingsdirectie en/of hoofd productie, 
projectleiders en andere betrokken medewerkers coachen. Hij onderhoudt specifiek de relaties met 
de opdrachtgever en derden, zodanig dat dit bijdraagt aan de continuileit van de relatie en de 
vestiging. 

Doelstelling: 
"Het ontwikkelen van een hulpmiddel om de verandering in het bedrijfsproces, van 
aanbesteding naar bouwteam, in de processen van de voorbereidings- en uitvoeringsfase te 
begeleiden." 

In het centrum van Eindhoven ontwikkelt en bouwt Heijmans het centrumplan 'Rond de 
Admirant': huur- en koopappartementen, kantoren, winkels en leisurevoorzieningen. 

1. Jij bent projectleider van het project 'rand de Admirant'. dit wordt in bouwteam uitgevoerd. 

Hoe is jou ervaring met het bouwen in een bouwteam? 

lk heb er een goede ervaring mee, ik werk graag in bouwteamverband. Het geeft je de mogelijkheid 
om alles zelf in handen te nemen, maar daar horen de risico's natuurlijk ook bij. De risico's moeten 
bij deze manier van samenwerken goed afgedekt worden. Bij het werken in bouwteam is eigen 
initiatief heel belangrijk, maar ik zoek bij een aanbestedingswerk ook altijd de uitdaging om eigen 
initiatief te tonen, om het toch op een andere manier te doen. 
(Hierdoor wordt er dus eigenlijk dubbel werk gedaan. De calculatie berekent een onderdeel dat jij 
als projectleider uiteindelijk toch anders gaat doen. Door eerder in het bouwproces mee te praten 
kan dit voorkomen worden.) Ja, dat klopt zeker. 

2. Zijn er dingen die volgens jou veranderd moeten worden om het werken in bouwteams te 

verbeteren? 

De meeste mensen zijn gewend om in een aanbesteding te werken, maar het werken in een 
bouwteam is weer een heel ander verhaal. 
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Je moet gedurende het hele proces alert zijn omdat er geen stukken, zoals bestek, aangeleverd 
worden. 

Overdracht van contract- naar uitvoeringsvoorbereidingsfase 
Aanbesteding f- -7 bouwteam 
3. Is er bij de overdracht voldoende informatie bekend om te starten met de bouw? 

Op KMS staat precies welke informatie bij de overdracht van een aanbestedingswerk overgedragen 
wordt, deze informatie is dan ook aanwezig. Bij een bouwteam is er geen duidelijke overgang van 
contract- naar voorbereidingsfase. 

4. Is de informatie correct? Zijn er dingen waarvan je zegt: "dat had ik anders gedaan?" 

Ja, die zijn er altijd, ook bij een aanbesteding moet je kritisch blijven . Als er tijdens de 
voorbereiding fouten zijn gemaakt ben je uiteindelijk toch verantwoordelijk. 

5. Wanneer er meer tijd in de voorbereidingsfase wordt gestoken zal dit extra geld kosten?! Zal 

dit in de uitvoeringsfase terug verdiend kunnen worden? 

Het is niet zozeer dat er meer geld in gestoken wordt, eigenlijk is het zo dat er gedurende het hele 
proces voorbereid wordt. Vaak is het zo dat bij een samenwerking in bouwteam, de calculator tot 
het eind nog aan het rekenen is omdat bijvoorbeeld tegels niet eerder bekend zijn. Bij een 
aanbesteding ligt deze informatie al vast in een bestek. Dus het is niet zozeer dat er meer geld in 
de voorbereiding gaat zitten, er is alleen geen duidelijke scheiding tussen voorbereidings- en 
uitvoeringsfase, zoals bij aanbesteding wel het geval is. 

Procesverandering 
6. Wanneer alles van tevoren precies bedacht is, zullen er als het goed is minder problemen 

ontstaan tijdens de uitvoeringsfase. Is projectleider zijn dan nog wel uitdagend wanneer alle 

problemen opgelost zijn voordat ze voorkomen? 

Je kunt overal uitdagingen zoeken, het werken in bouwteam is eigenlijk een grote uitdaging. Alles 
moet door de aannemer zelf uitgezocht worden en je moet alles in de gaten houden. 
Oak zullen er altijd problemen blijven voorkomen, ook bij het bouwen in bouwteam. Het is altijd 
mogelijk dat er gedurende het proces iets verandert, of dat er fouten ontdekt worden, en deze 
zullen in de uitvoeringsfase opgelost moeten warden. 

7. Wat is voor jou persoonlijk een aandachtspunt in deze procesverandering voor de 

voorbereidings- en de uitvoeringsfase? Wat denk je dat er concreet gaat veranderen? 

In een bouwteam zijn er oak altijd go/ no go- momenten, maar deze worden niet op papier 
vastgelegd. Daar zijn we nu in een vakgroep mee bezig. Er moeten bepaalde momenten gecreeerd 
warden waarop vastgesteld warden wat gereed is en of er verder gegaan kan warden. Bij 
aanbesteding is zo'n moment er bijvoorbeeld bij de overdracht van contract- naar 
voorbereidingsfase. 
Oak is het belangrijk dat iedereen weet wat er van elkaar verwacht wordt . En er zal meer op 
dezelfde manier gewerkt moeten worden, er wordt bijvoorbeeld voor de projectleiders een soort 
handboek opgestel.d. 
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4. Bijlage Ill : Probleemanalyse - interview 

In dit hoofdstuk zijn de interviews weergegeven die tijdens de uitgebreide probleemanalyse 
uitgevoerd zijn. Achtereenvolgend: directeur 1, directeur 2, werkvoorbereider, directeur 3, senior 
inkoper, marketing medewerker, planontwikkelaar, planvoorbereider, projectleider servicebouw en 
nazorgcoordinator. 

4.1 Directeur 1 

21-01-08 
09.15 - 10.45 uur 

De cultuurverandering die wij voor ogen hebben kan niet georganiseerd worden. Eigenlijk zijn we 
heel eigenwijs, we leggen de plannen neer, we zeggen wat we willen en nu gaan we afwachten hoe 
het personeel ermee omgaat . Zo kun je meteen zien wie het wel en wie het niet kan. 
Wei zijn er dus vakgroepen opgericht (waaronder de vakgroep utiliteitsbouw) om specifiek op een 
bepaald onderdeel in te zoomen. Deze vakgroepen zijn wel een middel om tot de oplossing te 
komen. Maar verder hebben we geen hulpmiddelen, cursussen of programmering gemaakt om deze 
verandering te verwezenlijken. 

De eigenlijke oplossing ligt bij de mensen zelf, en wanneer dat goed zit, komt het met de techniek 
ook wel goed . De mensen moeten meer vertrouwen hebben in zichzelf en elkaar. Wanneer 
informatie overgedragen wordt, wordt eerst nog eens gekeken of het zo wel goed is voordat men 
ermee verder gaat. Dit is onnodig: het kost tijd en geld. We hebben zoveel kennis en kunde in huis, 
daar moeten we alleen zelf nog van overtuigd zien te raken. Maar natuurlijk is er bij een 
verandering altijd sprake van weerstand. Niet iedereen is overtuigd van de verandering en niet 
iedereen is flexibel. 

Deze verandering in de bouwbranche ligt niet alleen bij de aannemers, ook de opdrachtgevers 
zullen mee moeten. Ze weten gewoon niet wat ze willen hebben . Wanneer je een auto gaat kopen 
ga je naar de dealer met je wensen. Maar wanneer iemand een huis/ kantoor gaat kopen of bouwen 
is het in eens een heel ander verhaal... eigenlijk zou dat toch hetzelfde moeten zijn? De 
opdrachtgever moet wel duidelijk weten wat hij/ zij wil hebben en moet dan ook gericht gaan 
zoeken naar een partij van wie hij denkt dat zij het kunnen maken. En niet een project zomaar op 
de markt gooien en maar afwachten wie er op af komen. 
In de literatuur lees ik alleen maar over dat de opdrachtgevers het anders willen en dat de 
aannemerij maar niet mee gaat in deze verandering. lk denk dat het komt doordat wij als aannemer 
niet de taal van bi jvoorbeeld een architect spreken. Wij kunnen ons nog niet goed genoeg inleven in 
de andere partijen. En daardoor lijkt het alsof we niet mee willen veranderen . Maar een architect 
spreekt oak niet de taal van een aannemer. Dat klopt, maar het is wel een feit dat een architect 
altijd goed nieuws brengt, hij heeft ontworpen wat de opdrachtgever van hem verwacht. Wij als 
aannemer moeten dan bedenken hoe we dat gaan maken en moeten dan misschien zeggen dat het 
heel erg moeilijk wordt, dat het anders moet, of dat het erg duur wordt. Dat zijn natuurlijk geen 
leuke berichten . Daarom zou het beter zijn als we met elkaar tot een ontwerp komen, 
samenwerken, praten met elkaar. 

In het hulpmiddel kun je wel een factor van de psychologie meenemen, want deze is gewoon erg 
belangrijk. Je hebt bijvoorbeeld verschillende fasen : herkenning, ontkenning, reageren ... 
Herkenning: je raakt van de weg en ziet een boom 
Ontkenning: NEE, dit overkomt mij toch niet 
Reageren: terug de weg op sturen/ remmen 
Met de mensen die in de ontkenningsfase blijven hangen kan de verandering niet gerealiseerd 
worden. Het is belangrijk om ook de volgende stap te durven nemen en te reageren op wat je ziet. 
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Mijn belangrijkste doelgroep: werkvoorbereiders en projectleiders, want uitvoerders merken minder van 
het werken in een andere samenwerkingsvorm. 
Belangrijk voor een uitvoerder is dat wanneer er iets niet goed is, bijvoorbeeld op tekening, de fout 
ligt bij de aannemer zelf. Hij hoeft dus geen energie te steken in het feit dat de opdrachtgever 
fouten heeft gemaakt. Maar hij kan zich richten op de belangrijke zaken: het uitvoeren. 

4.2 Directeur 2 

21 ·01-08 
14.00 - 14.45 uur 

Misschien is het ook interessant om de taken van de planontwikkelaar en -voorbereider te bekijken, 

zij zitten echt in het bouwteam (vanaf het begin). -7 Maar daar zit dus geen verschil tussen 
aanbesteding en bouwteam, want bij een aanbesteding nemen zij niet deel aan het proces. 

Verschil tussen woningbouw en utiliteitsbouw? 
Woningbouw: Alles dat moet voldoen aan woningeisen. Ook een appartementencomplex met 
parkeergarage en commerciele ruimte valt onder woningbouw. Maar wanneer er bijvoorbeeld een 
groot winkelcentrum onderdeel is van het project, dan wordt het utiliteitsbouw. 

Het belangrijkste verschil is dat bij woningbouw van tevoren alles bekend is. Er wordt niet gestart 
voordat alle informatie van iedere woning bekend is. Bij utiliteitsbouw kan er gedurende het proces 
nog van alles veranderen dat is bij woningbouw niet het geval. Bij woningbouw is er bij de start van 
de bouw ook altijd een bestek met werktekeningen. 

4. 3 Werkvoorbereider 

22-01-08 
10.00 - 11.00 uur 

Utiliteitsbouw of woningbouw? 
lk heb alleen nog maar utiliteitsbouw projecten gedaan. 

Samenwerkingsvorm? 
Het is mij altijd wel duidelijk in wat voor samenwerkingsvorm ik zit. Maar dat komt ook omdat ik 
altijd mezelf heel erg inleef in een project, ik zorg er zelf voor dat ik alle informatie op tijd krijg. 
Het is in ieder geval meteen duidelijk dat het geen aanbesteding is. En wat het dan wel is maakt 
voor mij niet zoveel uit. De afspraken die gemaakt zijn moeten nageleefd worden en er moet bij 
ieder project gestreefd worden naar een zo goed mogelijke uitvoering. Maar persoonlijk stap ik ook 
anders in een bouwteam dan in een aanbesteding, terwijl dit eigenlijk niet zou moeten. Bij een 
aanbesteding staat er soms bij de start al een dikke min onder de streep en vanaf dan is het dus 
vechten voor iedere euro. Je bent dan meer gefocust op de kleine dingen, terwijl deze eigenlijk de 
tijd niet waard zijn. 
Bij een bouwteam is het meer: jij doet dit, dan doe ik dat. Met elkaar meedenken en meewerken in 
plaats van tegenwerken. Wanneer je bij een aanbesteding hebt ingeschreven met een prijs 
waarmee je een 6 kan behalen, dan ga je niet voor die 8 want dan heb je dik verties. Bij een 
bouwteam wil je samen het beste maken. En ga je juist wel voor die 8! Dat is het mooie van een 
bouwteam. 

lnstroommoment 
Te taat instromen bestaat votgens mij niet. ledereen heeft het altijd heel druk en is altijd nog met 
een ander project bezig. Dat mensen het druk hebben is niet zozeer het probteem, dat kan altijd 
opgetost worden door andere mensen te verschuiven. 
Je stroomt in wanneer dat gaat, en daar kun je niks aan veranderen dus heeft het geen zin om terug 
te gaan denken. Je moet vooruit kijken en ervoor zorgen dat je in de tegemoetkomende fasen je 
bijdrage kan leveren. In de meeste gevallen stroomde ik in na de VO· fase. 
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Werkoverleg: 

Er zijn verschillende categorieen van overleg: uitvoerderoverleg, uitvoerdersgroepvergadering, 
werkvoorbereideroverleg en coi:irdinatorenoverleg. 
In het werkvoorbereideroverleg worden verschillende zaken besproken, van cursus bouwbesluit tot 
het bespreken van computers of nieuw ontwikkelde tools. Maar al die keren dat ik er geweest ben is 
er nooit gesproken over de verschillende samenwerkingsvormen. 

Wat zijn de werkzaamheden voor een werkvoorbereider in de planvoorbereiding? 

Organisatiestructuur I bouwproces -7 hoe gaan we het aanpakken 
Tekeningenstroom 
Voorbereidingsplanning toetsen 
Overige documenten toetsen op mijn eigen visie 
Verdiepen in het project 
Werktekeningen maken 
KAM- plan -7 Bewaken (VLO) 
lnkoopvoorbereiding starten (verband met de voorbereidingsplanning) 
Alternatieven overwegen en bespreken 
Veel overleggen 
Adviseren van de projectleider 
(financiele bewaking) 

Het grote verschil tussen aanbesteding en bouwteam is dat er bij een aanbesteding een vast 
gegeven is. En dat ga je dan ook maken als aannemer. Bij een bouwteam kun je zelf meer invloed 
uitoefenen op het proces met de ervaring die je hebt als uitvoerende. Als werkvoorbereider is het 
je belangrijkste taak om de projectleider te ondersteunen. 

4.4 Directeur 3 

25-01-08 
13.00 - 14.00 uur 

Personeelsplanning 

Het maken van de personeelsplanning is niet zo moeilijk. lk heb daar schema's voor waarin staat 
voor hoeveel procent zekerheid het project doorgaat. In gepaste mate houd ik daar in mijn planning 
dan ook rekening mee. Net als de campus in Maastricht, die nu stilligt, daar heb ik een projectleider 
opzitten die zijn werk kan doen en verder niemand nodig heeft. Daar houd ik nu dus ook in mindere 
mate rekening mee. 
De werkvoorbereiders zijn al moeilijker te plannen dan de projectleiders, de projectleiders zouden 
ieder 3 projecten moeten doen. Dus daar valt makkelijker mee te schuiven. De uitvoerders zijn ook 
weer niet zo moeilijk omdat ik hen pas veel later nodig heb. 

BOB: omzet die je denkt te gaan maken in de nabije toekomst 
BOR: rendement 

Het personeel wordt inderdaad niet voorbereid op het werken in bouwteam, daarom zijn we ook 
aan het wachten op jouw afstudeeronderzoek. Dit moet eigenlijk dus gaan gebeuren door de 
projectleiders, zij moeten meer gaan coachen en aansturen. 

Bouwteam- overeenkomst 

Er moet door calculatie en planontwikkeling opgeschreven worden wat er afgesproken is ... en dat 
gebeurt nu dus niet. En daarom weet het uitvoeringsteam niet wat de opdrachtgever verwacht van 
de aannemer. Maar dat is iets waar de directie zich op dit moment mee bezig houdt. 
Dus eigenlijk zou er bij de bouwteamovereenkomst een bijlage moeten zitten waarin alles 
opgeschreven wordt wat afgesproken is? - af en toe moet er op een moment een nultoets uitgevoerd 
worden: waar staan we op dit moment, iedereen het ermee eens? Dan kunnen we verder gaan. 
ledereen moet daar dan een handtekening onder zetten en dan kan er nooit onenigheid zijn over de 
gemaakte afspraken. 
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Daarbij moet ook uitgesproken warden wat eenieder van elkaar verwacht, ook dan kan dan op 
gecorrigeerd warden als het niet volgens afspraak gebeurt. Dit moet dus allemaal in eerdere fasen 
vastgelegd warden, het liefst vanaf het allereerste begin. 

Volledig ontwerp 
Er is volgens de werkvoorbereiders meestal geen volledig ontwerp. - Het is maar net wat je verstaat 
onder een volledig ontwerp. De werkvoorbereiders rekenen daar waarschijnlijk ook de 
werktekeningen bij. En die zijn meestal niet volledig. 

Communicatie 
Eerst zelf oplossen. En pas dan contact opnemen met kantoor. Op zich is het goed om niet voor 
ieder klein probleempje te bellen. Maar als er een redelijk groot probleem is kan er beter direct 

gebeld worden met kantoor om te voorkomen dat je iets aan het oplossen bent waar al over 
nagedacht is. Ja, dat zijn we in de bouw heel goed in: steeds weer opnieuw het wiel uitvinden. 

W- bouw en U- bouw 
Er is eigenlijk geen strikte scheiding tussen woningbouw en utiliteitsbouw. Daar gaat het ook 
helemaal niet om. Het gaat om het bouwproces en dat is bij allebei hetzelfde, alleen zijn er bij 
woningbouw nog extra mensen bij betrokken zoals een kopersbegeleiding. Maar bijvoorbeeld de 
Laak in Amersfoort, alleen maar woningen, is een echt utilitair proces. Het is een complex gebouw 
er zijn flinke problemen. Dat is niet gewoon woningbouw te noemen, zelfs al zijn het alleen maar 
woningen. Dus misschien moet je die scheiding ook niet zo strikt willen maken?! Dat is maar de 
vraag. 

4.5 Senior inkoper 

28-01-08 
13.00 - 14.15 uur 

Verschil tussen aanbesteding en bouwteam (ook HVG) voor inkoop? 
Jazeker, dat is een groat verschil. Bij een aanbesteding staat alles vast in een bestek. Meestal staat 
zelfs de fabrikant en het merk en type er nog bij vermeld. En dan is het heel moeilijk om de 
opdrachtgever te overtuigen dat jou optie aan dezelfde eisen voldoet. Hij zal dan toch altijd wel 
iets vinden waardoor je toch weer gedwongen wordt om de door hem gekozen leverancier te 
benaderen. 
Bij een bouwteam is er (bij woningbouw) vaak alleen maar een programma van eisen, hierbij is de 
vrijheid om in te kopen veel grater. Zo kan er vaak voor hetzelfde geld of minder, meer kwaliteit 
ingekocht warden. Maar dan moet het personeel deze vrijheid wel aankunnen. Mensen die liever met 
een gespecificeerd bestek werken zijn misschien ook niet in staat om op een andere manier te 

werken ... Ja, het geeft meer vrijheid maar het vraagt ook meer van het personeel. 

Taakverdeling inkoper/ werkvoorbereider/ calculatie: De afdeling calculatie vraagt offertes aan zonder 

overleg met een inkoper. Deze afdeling vraagt vrij willekeurig offertes aan, zou daar niet de kennis 
van een inkoper bij betrokken moeten worden? En waarom vraagt een werkvoorbereiding op de bouw 
nog offertes aan? 
Calculatie vraagt inderdaad offertes aan zonder een inkoper. Maar zij hebben te maken met een 
bepaalde tijdsdruk. Voor een deadline moeten zij gewoon een prijs op kunnen schrijven. Dus zij 
vragen dan offertes aan bij bedrijven waarvan ze weten dat ze antwoord krijgen. Ook vragen ze 
heel veel offertes aan om ervoor te zorgen dat ze er voldoende binnen krijgen. Het is wel de 
bedoeling dat hier verandering in komt, dat inkoop eerder in het proces betrokken wordt. Ja, dat is 

dus die verandering in het bedrijfsproces waar mijn onderzoek over gaat. Ja, maar eerst willen we de 
stap maken van rood naar blauw (zie fig. 4.5.1). Bij blauw is er nog weinig bekend, daar hebben we 
nog heel veel inkoopruimte. Deze wordt op dit moment niet benut omdat een inkoper veel te veel 
bezig is binnen de rode cirkel, terwijl daar de inkoopruimte minimaal is. 
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Daar zijn ze vooral bezig met administratieve bezigheden, deze taken moeten andere functies op 
zich gaan nemen zodat een inkoper kan doen waar hij/ zij goed in is. Pas als deze stap gezet is kan 
er nagedacht worden over wat we tijdens de calculatie kunnen gaan betekenen (in de gele cirkel). 

---··-------·· . 

. . . ··- ... - ··- - - ,,.-. -···· · -·--··.:/ =- - · 

.. ··-· .. --···--·-- -· ·-··· .. ··-.. -··· s52~7c~:;::~ . .: ~~-- ---··· -·· -_---
. Fig. 4.5.1 Hoeveelheid bekende informatie uitgezet tegen de tijd 

lk, als inkoper, vraag maar 3 offertes aan. Maar dat is functioneel inkopen, want ik stuur alleen de 
bedrijven die aan onze eisen kunnen voldoen een aanvraag in plaats van ieder bedrijf dat 
bijvoorbeeld schilderwerk kan leveren. Maar wij hoeven niet alle inkopen te doen, de onderdelen 
die technisch ingewikkeld zijn (bijvoorbeeld prefab beton) laat ik liever door een werkvoorbereider 
inkopen, want deze heeft daar meer verstand van. Het is belangrijk om gebruik te maken van ieders 
kennis en kunde. Ook bij kleine bedragen zal een werkvoorbereider zonder mij offertes aanvragen. 
Want ik kan als inkoper natuurlijk niet alles inkopen. Maar is er dan geen strikte scheiding? Nee, dit 
is helemaal afhankelijk van de situatie en van het project. 

In grijs en zwart is nog het inkoopproces weergegeven: specificeren, selecteren, contracteren, 
bestellen, leveren, nazorg (evaluatie). In de grijze cirkel bevinden zich de commerciele taken, in de 
zwarte cirkel zijn de taken functioneel, dit zijn taken die in ieder geval door de werkvoorbereider 
uitgevoerd worden. 

Communicatie met uitvoeringsteam gedurende het bouwproces 
lk doe altijd samen met het uitvoeringsteam, projectleider, werkvoorbereider en/ of uitvoerder de 
inkoopgesprekken. Voor zo een gesprek spreek ik altijd minstens een half uur alleen met het 
uitvoeringsteam om onze gedachten en verwachtingen over het gesprek met elkaar te bespreken. • 
Ook heb ik een nieuw inkoopschema gemaakt. In dit schema verwerk ik de tijd die ik nodig heb om 
verschillende materialen in te kopen. In de planning gemaakt door de afdeling Calculatie staat voor 
de inkoop van materialen standaard 15 werkdagen. Maar voor het ene materiaal is dit maar 10 
dagen en voor een aantal andere misschien zelfs 50 dagen. Dus nu maak ik voor ieder project een 
specifieke inkoopplanning zodat rekening gehouden wordt met de juiste voorbereidingstijd per 
materiaal. Dit gebruiken ze in Rosmalen ook. Dit inkoopschema is eigenlijk een communicatiemiddel 
tussen de inkoper en het uitvoeringsteam. Je hebt iets op papier staan dat je samen kunt 
bespreken. En zo heb ik ook voor een project een checklist per leverancier. De dingen die 
opgenomen moeten worden in het contract en de financiele zaken zijn voor mijn rekening, die toets 
ik. Maar voor de garantievoorwaarden en/ of technische eigenschappen laat ik de werkvoorbereider 
de checklist invullen (of de leverancier aan onze eisen voldoet). 
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Deze checklist laat ik ook ondertekenen door de leverancier, dan heb ik later altijd het bewijs dat 
we bepaalde zaken hebben afgesproken. Deze checklist is dan een ander communicatiemiddel dat ik 
ook op de S- schijf zet, zodat het hele team dit in kan zien. 

• Materialen zijn in te delen in 4 categorieen (zie fig. 4.5.2): 
- Routine producten: Kleine bedragen met een klein inkooprisico 

Voorbeelden: Hout, vloerbedekking 
- Hefboom producten: Grote bedragen met een klein inkooprisico 

Voorbeelden: Beton en staal (overal te krijgen) 
- Strategische producten: Grote bedragen met een groot inkooprisico 

Voorbeelden: Werktuigbouwkundige installaties 
- Knelpunt producten: Kleine bedragen met een groot inkooprisico 

Voorbeelden: Monopolie producten 

Hefboomprod. Strategische 
- be ton prod. 
- breedplaat - vliesgevels 

(met het mes op tafel) (openheid tijdens gesprek) 

Routine prod. Knelpunt prod. 
- kramerij - Asona 
- kantoorartikelen 

(Factuurstroom: een keer per (zorgen dat je het op tijd 
maand?!) hebt) .. 

~ RlSlCO Fig. 4.5.2 Materiaal categorieen 

4.6 Marketing medewerker 

31-01-08 
09.00 - 10.00 uur 

Wat houdt jouw functie precies in? 50% van de tijd ben ik bezig met projecten die in de markt 
spelen. Hiervoor houd ik de kranten in de gaten, de aanbestedingslijst op Internet en onze eigen 
klanten. De projecten waar we mee bezig zijn worden op een lijst gezet, waarbij genoteerd wordt 
of er contact is geweest en met wie. En hoe de gesprekken ervaren werden. De projecten worden 
onderverdeeld in: ontwikkelaars, cooperaties, zorg en overige klanten. De overige klanten doen wij 
over het algemeen niks mee, omdat we ons daarin niet kunnen onderscheiden. Maar dit kan niet zo 
zwart wit gezien worden omdat we bijvoorbeeld wel inschrijven op het gemeentehuis in Boxmeer 
omdat we in deze gemeente met meer projecten bezig zijn, ook van Heijmans Vastgoed en Infra. 
Zodat er misschien meerdere projecten gecombineerd kunnen worden. 
Er is een marketingplan opgesteld waarin we aangeven wie onze huidige klanten zijn, ingedeeld van 
platina tot tin. Deze categorieen worden bepaald aan de hand van het totale bedrag aan 
opdrachten, het aantal opdrachten en het rendement, door middel van een puntensysteem. Maar 
ook is er bepaald wie onze nieuwe opdrachtgevers zijn, waar ze nu staan en hoe we ze over 5 jaar 
willen hebben. Hierin is duidelijk te zien aan welke klanten we extra aandacht moeten schenken. 
Dit gebeurt door regelmatig binnen te lopen, uitnodigen voor evenementen, meenemen naar 
voetbalwedstrijden, enz. Ook hiervoor is een lijst (plan) opgesteld, waarin aangegeven wordt wie 
waarvoor uitgenodigd kan worden. 

Komen er ook projecten zomaar binnen op kantoor? Er zijn nog wel eens vreemde partijen die 
opbellen met de vraag of wij mee willen werken aan een project. 
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Dan ben ik altijd heel voorzichtig en vraag ik eerst voor wie het gebouwd moet worden en wat er 
moet komen en vooral ook wat de gunningcriteria zijn. Wanneer de gunning wordt gebaseerd op de 
laagste prijs dan haak ik al vrij snel af. 
Want we willen eigenlijk alleen nog maar rekenen aan projecten waarvan we weten dat we 
opdracht krijgen of waarvan we de opdracht heel graag willen hebben. Aanbestedingen komen ook 
nag binnen, daar wordt dan in overleg over beslist of we wel of niet mee doen. 

Wanneer een project op de lijst komt te staan, weet je dan al welke samenwerkingsvorm de 

opdrachtgever aan wil gaan? 
Van de projecten op de selectielijst is al bekend in wat voor samenwerkingsvorm er gewerkt gaat 
warden. Hierop staan oak de bouwteams, want oak bij een bouwteam zijn er vaak meerdere 
partijen die deelnemen. Waarop wordt de gunning in dit geval dan gebaseerd? We moeten dan ABK 
en soms planning, AK percentage, Winst en Risico percentage, referenties en een plan van aanpak 
inleveren. Daarna warden er meestal 4 geselecteerd om een prijs te maken. Pas wanneer de 
gegevens compleet zijn wordt er een opdracht getekend. Wanneer het echt een 1 op 1 opdracht is 
wordt dit in de lijst erbij genoteerd. Beschrijft een opdrachtgever dan van tevoren ook wat hij/ zij 
verstaat onder een bouwteam? Nee, normaal gesproken niet. Er wordt wel wat gezegd over de 
verwachtingen maar oak dit is meestal erg summier. Vaak staat er dan men verwacht dat de 
aannemer zijn technische kennis inbrengt, nogal logisch. Verder kunnen er wel specifieke zaken 
instaan als het regelen van de logistiek. Maar voor de projecten op de 'aandacht'lijst is nog geen 
samenwerkingsvorm vastgelegd? Nee, vaak zijn de opdrachtgevers nag aan het twijfelen in welke 
contractvorm ze willen gaan samenwerken. In dat geval kan ik daar nag op inspelen door de 
voordelen van het 1 op 1 werken te vertellen. Daarin kan ik dan nag wel sturen. Want 
opdrachtgevers weten niet altijd welke mogelijkheden er zijn, en hoeveel ruimte ze hebben. 
Komen ook de projecten van Vastgoed bij jou binnen? 
Ja, het is een ongeschreven regel, maar alle projecten van Heijmans Vastgoed gaan wij uitvoeren. 
In ieder geval als HVG onze rechtstreekse opdrachtgever is. Het kan oak zijn dat er nag een andere 
opdrachtgever voor zit. 

Voor HAPP (Heijmans Allround Professional Programme) heb je onderzoek gedaan naar de 
contractkeuze van de opdrachtgever? Door gesprekken te voeren met verschillende opdrachtgevers 
zijn er begrippen naar voren gekomen die spelen bij de keuze voor een contractvorm. Door deze 
begrippen te gebruiken in een gesprek met de opdrachtgever kan er beter ingespeeld warden op de 
wensen. 

4. 7 Planontwikkelaar 

31-01-08 
12.45 - 13.45 uur 

Wat is nou precies het verschil tussen U- bouw en W- bouw op het gebied van planontwikkeling? 
Het verschil zit 'm in het proces. Het proces van woningbouw kenmerkt zich door het tijdstip dat de 
verkoop start. Op dat moment moet werkelijk alles bekend zijn, dus dan is de taak van de 
planontwikkelaar en planvoorbereider oak echt klaar. Het project moet dan overgedragen warden 
aan de planuitwerker. 
Maar bij utiliteitsbouw stroomt de aannemer in de regel veel later in, omdat de opdrachtgever 
meestal veel meer weet: hij heeft al veel meer uitgezocht en weet precies wat hij wil hebben. Dan 
is de invloed van de aannemer dus veel kleiner dan wanneer bij woningbouw bijvoorbeeld alleen 
bekend is hoeveel woonoppervlak er moet komen. Dus de aannemer stroomt veel later in bij U
bouw. En bij U- bouw is er geen duidelijk moment wanneer alle gegevens bekend moeten zijn. Zelfs 
bij een aanbesteding, met bestek en werktekeningen, zijn de gegevens nooit compleet en kan er 
nag van alles veranderen. De planontwikkelaar (calculatie) loopt dan ook veel langer door in het 
proces. Zij moeten dus echt gaan samenwerken met het uitvoeringsteam. 
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Het verschil wordt dus eigenlijk gemaakt door de opdrachtgevers. Zij betrekken in de U- bouw de 
aannemer niet op tijd bij het proces en laten het denkwerk over aan architect, constructeur en 

adviseurs. En dan kan de aannemer alleen nog maar problemen oplossen gedurende het bouwproces. 
In plaats van het voorkomen van problemen, wat veel belangrijker is. 

Maar de werkzaamheden zijn toch wel hetzelfde? 
Nee, ook niet, omdat de aannemer veel later betrokken wordt en omdat het traject veel langer 
door loopt in het bouwproces. Ook voor de planontwikkelaar is het bij U- bouw vooral problemen 
oplossen (reactief) terwijl hij bij W- bouw bezig is met het voorkomen van problemen (pro-actief). 

Hoe komt het dat er in het KMS geen planontwikkelaar vermeld staat? 
Dat komt omdat de processen rechtstreeks zijn overgenomen uit de utiliteitsbouw (vroegere IBC). 
Hier is kopersbegeleiding aan toegevoegd en dan denken ze dat het kan dienen als proces voor W
bouw of U- bouw. Een planontwikkelaar vind je alleen in het KMS van Vastgoed. En dan ook alleen 
maar een definitie van de functie. 

Wordt het uitvoeringsteam nou wel of niet naar voren geschoven in het proces? 
Bij woningbouw niet, er wordt dus een fase extra ingevoerd: de planuitwerking. Tussen de start van 
de verkoop en de opdracht wordt nu niks gedaan. De architect en constructeur en dus ook de 
aannemer wachten tot de opdracht binnen is. Wij willen deze tijd dus wel gaan benutten, maar dit 
brengt een bepaald risico met zich mee, ook voor de opdrachtgever. Want stel dat de opdracht niet 
doorgaat, dan gaat er extra tijd en geld verloren. Maar als de opdracht wel gewoon doorgaat, is dit 
pure winst. Want de planuitwerker neemt taken over van de werkvoorbereider, dat zijn dingen die 
meestal door de werkvoorbereider niet gedaan worden. Omdat hij/ zij er niet aan toe komt door 
tijdgebrek. Maar het uitvoeringsteam wordt dus wel eerder betrokken maar niet tijdens de 
planontwikkeling en -uitbreiding. 
De planontwikkelaar concentreert zich op het proces, de planvoorbereider op de techniek en de 
planuitwerker houdt zich bezig met de details. Zodat daarna de werkvoorbereider direct aan de slag 
kan met de daadwerkelijke werkvoorbereiding voor de uitvoering. Op deze manier worden er heel 
andere eisen gesteld aan de overdracht ... ?! 
We willen dat er maar twee algemene fasen te onderscheiden zijn zodat de planontwikkelaar zijn 
verantwoordelijkheid doorgeeft aan de projectleider op het moment dat de verkoop start. Zo is er 
ook maar een overdrachtsmoment, want hoe meer overdrachtsmomenten des te meer informatie 
gaat er verloren. Dit moet voorkomen worden. 

Ben jij evengoed wel aanwezig bij de overdracht? 
Ja, want ik doe ook planvoorbereiding. Zou ik eens bij een overdracht aanwezig mogen zijn, ook al 
is het de oude manier? Ja, bij de volgende overdracht laat ik het jou weten. Maar de 
planuitwerking is nog niet ingevuld, dus het gebeurt nu dus nog niet op de goede manier. 

4.8 Planvoorbereider 

06-02-08 
09.00 - 10.45 uur 

Jij bent planvoorbereider, maar hiervoor was je werkvoorbereider. In de woningbouw of utiliteitsbouw? 
Vooral in de woningbouw maar ik heb ook een utilitair project gedaan. 

Waar ligt het duidelijke verschil tussen deze twee bedrijfsonderdelen? 
Het grote verschil is dat bij de woningbouw alle informatie en bestek en tekeningen bekend moet 
zijn voor de verkoop start. Bij utiliteitsbouw is dit niet zo. Bij sommige onderdelen begin je bij 
utiliteitsbouw gedurende het bouwproces zelfs weer opnieuw in de ontwerpfase omdat zaken 
drastisch veranderen. Dit zal bij woningbouw nooit gebeuren. Daardoor is er echt een duidelijk 
verschil tussen U -bouw en W -bouw. 
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Ook is er binnen deze vestiging een duidelijk verschil tussen de afdelingen Planontwikkeling en 
Calculatie, deze afdelingen doen in principe hetzelfde werk maar de werkwijzen zijn totaal 
verschillend. Volgens mij is het beter als we meer samenwerken en elkaars kennis gebruiken. 
Mensen van Calculatie rekenen bijvoorbeeld gewoon uit wat ze voor zich krijgen, terwijl wij bij 
planontwikkeling eerst kijken of het wel mogelijk is. Als iets niet te maken is gaan we er echt niet 
aan rekenen, dat is verspilde energie. 

Je weet wat een werkvoorbereider nodig heeft om goed zijn werk te kunnen doen, gebruik je deze 

kennis in je nieuwe functie? 
Jazeker, er zijn heel veel dingen uit mijn ervaringen als werkvoorbereider waar ik rekening mee 
houd. En waarvan ik denk dat ze anders zouden moeten, daar probeer ik mijn eigen draai aan te 
geven en mijn mening over te geven. 
Hoe ze bijvoorbeeld nu de taken van planuitwerker invullen, is naar mijn mening niet zoals het zou 
moeten. Zij worden als planuitwerkers in het proces geschoven, ze worden in principe tussen ons en 
het uitvoeringsteam in gezet. Waardoor er weer een extra overdracht plaats moet vinden en er dus 

ook informatie verloren gaat.. Ja, maar dat willen ze niet dus ik denk dat het beter werkt om de 
planuitwerkers ons te laten versterken en dat de informatie dan samen overgedragen wordt naar 
het uitvoeringsteam. Zodat er nog steeds een overdrachtsmoment blijft. Dit overdrachtsmoment is 
trouwens heel onnozel. Alie spullen worden op tafel gelegd zonder enige toelichting. Als je een 
project hebt van bijvoorbeeld 20 miljoen, dan zou je daar toch zeker 4 uurtjes over moeten kunnen 
praten denk ik. Dat lijkt me dan ook veel nuttiger. Ook lijkt het mij handig wanneer twee weken 
van tevoren alle spullen ter inzage verstuurd worden naar het uitvoeringsteam, zo kunnen er tijdens 
de overdracht tenminste al gerichte vragen gesteld worden. 

De volgende documenten omschrijft het KMS als input voor de Uitvoeringsvoorbereidingsfase, welke 
documenten verzorgt de planvoorbereider? 

lnschrijfbegroting: doet Calculatie of Planontwikkeling 
Kraananalyse: Bedrijfsbureau 
Offertevergelijking: Zou wel moeten gebeuren maar dat zie ik op deze afdeling heel zelden, bij 
Calculatie worden wel spiegels gemaakt. 
Bouwschema: Bedrijfsbureau 
Bestek en tekeningen: Wordt zeker bij woningbouw geleverd door de opdrachtgever. 
Handboek Heijmans Materieel Beheer: Bij bijvoorbeeld een extreem aantal bouwhekken of 
een enorme bouwkraan wordt wel in een vroeg stadium gekeken of het materieel 
beschikbaar is. 
Situatietekening: Er wordt door planvoorbereiding wel gekeken naar de omgeving in verband 
met de bouwmethode. 
Overdrachtsbespreking: 
RMO: De directie maakt als eerste een RMO, hierin wordt aangegeven in welke mate het 
project aandacht verdiend, of we het graag willen maken, de financiele risico's, enz. Wij 
maken een RMO voor de planvoorbereiding, door de projectleider wordt een RMO gemaakt 
voor de uitvoeringsfase. Hiervoor worden steeds nieuwe documenten gebruikt, terwijl 
eigenlijk het document steeds aangevuld zou moeten worden. Of in ieder geval het 
voorgaande als basis gebruiken. 
Gegevens behoefteschema: Voor onszelf maken we een planning voor de gegevens, maar dat 
wordt in dit geval niet bedoeld. Het gegevens behoefteschema voor de 
uitvoeringsvoorbereidingsfase wordt door de werkvoorbereider gemaakt. 
Kopers wijzigingen: Koperswijzigingen komen van de afdeling kopersbegeleiding. lk vind het 
belangrijk dat wij bij planvoorbereiding de grote kopersopties analyseren en begroten, maar 
dat gebeurt tang niet altijd. 
Model inkoop uitbesteding budgetformulier (hulpmiddel ter beoordeling van het 
inkoopresultaat): Dit formulier wordt eigenlijk niet gebruikt, het wordt ingevuld omdat het 
moet. 

Maar in het KMS zijn dus eigenlijk geen documenten opgenomen die direct van de planvoorbereiding 

komen. Welke zou jij hier aan toe willen voegen? 
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Daar wil ik me dus mee bezig gaan houden voor mijn opdracht voor HAPP. Wat moet wanneer klaar 
zijn? Er moet ook een scheiding komen tussen de taken van de planvoorbereider, planuitwerker en 
werkvoorbereider. Dit is nu nog niet vastgelegd. 

Hoe zijn jouw ervaringen met het werken in bouwteam? 
lk heb alleen een project van Vastgoed gedaan, ook bouwteam. 
Verder heb ik er geen ervaring mee. Maar eigenlijk kan bij iedere contractvorm een soort van 
bouwteam ontstaan (niet op papier). Wanneer er bij een aanbesteding wijzigingen voorkomen, dan 
wordt er weer vanaf de 'ontwerpfase' samen met de opdrachtgever en architect nagedacht over de 
wijzigingen. Dit gebeurt ook in een bouwteam 

Als werkvoorbereider had ik zelf hulpmiddelen ontwikkeld om mijn werk gestructureerd te kunnen 
doen. lk had een aandachtspuntenlijst, daarin kwam alles (geordend op STABU- code) wat me opviel 
in de tekeningen/ het bestek. Ook maakte ik afsprakenlijstjes, bijvoorbeeld: wanneer ... niet 
meegenomen wordt -7 risico voor de opdrachtgever. En ook wanneer een detail of alternatieven of 
garantietermijn, etc. besproken werd. Alles noteerde ik zodat je later altijd terug kan kijken als er 
ergens iets mis gaat. 

Zou het handig zijn als iedere werkvoorbereider dat op deze manier zou doen? Dan zijn afspraken 
tenminste vastgelegd en kan een werk beter overgenomen worden door een andere werkvoorbereider. 
Ja, maar dit is mijn manier van werken. Dat wil niet zeggen dat iedereen dat zou kunnen/ willen. 

4. 9 Projectleider Servicebouw 

18-02-08 
10.00 uur 

Uit de door servicebouw medewerkers ingevulde vragenlijsten haal ik de volgende kenmerken die erg 
overeenkomen met het werken in bouwteam: 

samen ontwikkelen en bouwen met de opdrachtgever 

actief meedenken 

goed op de wensen van de klant afgestemd 

altijd soort van bouwteam 

wensen van de opdrachtgever zijn belangrijk 

Kan ik het ook vergelijken met het werken in bouwteam? 
De manier van samenwerken met de opdrachtgever heeft wel raakvlakken volgens mij, vooral de 
klantgerichtheid. Maar verder zijn de werkvoorbereiders van servicebouw veel breder, 
multidisciplinair. Zeker bij kleine projecten, dan warden alle taken van begin tot eind uitgevoerd 
door de werkvoorbereiders. Ook zijn de projecten niet met elkaar te vergelijken. Projecten van W
bouw of U- bouw hebben een voorbereidingstijd van 3 maanden, projecten van servicebouw 
doorloopt vaak een compleet proces in 3 maanden. 

Kun je het Servicebouw proces opdelen in fasen? Nee, ieder project is zo verschillend dat er geen 
standaard bouwproces te omschrijven is. Er zijn dus ook geen verschillende fasen te benoemen die 
voor ieder project gelden. 

Wat zijn meestal de basisgegevens voor een opdracht? 
Heel zelden een bestek, meestal een programma van eisen en een ontwerp. En heel zelden maken 
we het mee dat er alleen nog maar een idee is. 
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Hoe is de samenwerking met de afdelingen inkoop, calculatie en bedrijfsbureau? 

We werken zelden samen met deze afdelingen, alleen als er ooit een aanbesteding is, dan rekent 
calculatie de prijs uit. Maar verder doen we eigenlijk alles zelf, want er is te weinig tijd voor ... En 
die keer dat we ze iets vragen is het vaak te laat klaar waardoor we het nog zelf moeten doen. 

Die samenwerking vraagt dus nog om verbetering? 

Jazeker, wij worden vaak aan de kant geschoven helaas. Terwijl we heel belangrijk zijn voor de 
omzet (rendement is 17%) en de werving van nieuwe projecten. 

4.10 Nazorgcoordinator 

21 -02-08 
13.00 uur 

Wanneer start de nazorg , is dit tijdens of na de oplevering? 

De nazorg start na de oplevering, de opleveringspunten moet het uitvoeringsteam zelf oplossen. De 
klachten die er na de oplevering ontstaan worden door ons opgelost. 

Kun je in deze nazorgfase zien of een project goed verlopen is? Bijvoorbeeld aan het aantal 

klachten? 

Nee, eigenlijk kun je daar niks over zeggen. Wanneer er bijvoorbeeld in eerste instantie nul 
opleverpunten zijn, lijkt het of het project perfect verlopen is. Maar als dan blijkt dat er na een 
jaar een heleboel klachten zijn, is er toch ergens iets niet goed gegaan. Dus het aantal klachten of 
opleverpunten zegt niets over hoe het project verliep. 

Dus er kan ook geen verband gelegd worden met de mate waarin nazorg nodig is en de 

samenwerkingsvorm gedurende het project? 

Nee, ik denk het niet. Wel komen er ooit klachten binnen waarvan wij denken: "dat zullen ze toch 
niet op die manier gemaakt hebben?" Aan zulke dingen zou je wet kunnen zien dat het 
uitvoeringsteam misschien niet vroeg genoeg betrokken is geweest bij een project. Of dat er door 
het uitvoeringsteam niet actief meegedacht is over de uitvoeringstechniek. 

Ook heb je bij woningbouw natuurlijk wel te maken met heel veel kopers, die allemaal hun eigen 
klachten rechtstreeks bij ons kunnen melden. Maar dit heeft dan weer niks te maken met de 
samenwerkingsvorm. Maar met HVG is er afgesproken dat de kopers bij klachten rechtstreeks met 
ons contact op mogen nemen. 
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5. Bijlage IV: Oorzaak-gevolg-diagram 
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6. Bijlage V: Onderzoek - dataverzameling - aanpak en conclusies 

Om antwoorden te krijgen op de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van vragenlijsten. In het 
onderzoeksplan wordt verwezen naar deze vragenlijsten. 

Er zijn via email vragenlijsten verstuurd naar alle projectleiders en werkvoorbereiders van de 
vestiging HBB (zie bijlage VI, par. 7.1 en 7.2, voor de vragenlijsten). Er is gekozen voor email omdat een groot 
deel van deze medewerkers op locatie werkzaam is en omdat email een gangbaar medium is binnen 
deze groep medewerkers. In het onderstaande schema (zie fig. 6.1) is weergegeven hoeveel procent 
deze vragenlijst ingevuld heeft. 

Verzonden Res pons Percentage 
Werkvoorbereiders 24 16 67% 
Projectleiders 14 11 79% 
Uitvoerders 27 4 15% 

Fig. 6.1 Respons op de vragenlijsten 

Het merendeel van de werkvoorbereiders en projectleiders heeft de vragenlijst ingevuld waardoor 
de betrouwbaarheid van de verkregen antwoorden heel hoog is. 

Er wordt verwacht dat de uitvoerders weinig verschil merken tussen een aanbesteding of een 
samenwerking in een bouwteam en dus geen hulpmiddel nodig hebben om voorbereid te worden op 
het werken in een bouwteam. Om deze aanname te controleren zijn er ook vragenlijsten verstrekt 
onder de uitvoerders (zie bijlage VI, par. 7.3, voor deze vragenlijst). Dit is persoonlijk gedaan tijdens de 
uitvoerdersvergadering van maandag 18 februari 2008. Tijdens deze vergadering is een korte 
vragenlijst uitgedeeld, deze is mondeling toegelicht. Deze directe en persoonlijke aanpak moest 
ervoor zorgen dat de respons voldoende hoog was. Aangezien de uitvoerders zelden achter een 
computer te vinden zijn werd de vragenlijst in eerste instantie niet per email verstrekt. 

Deze vragenlijst was bedoeld om te toetsen of de uitvoerders verschil ervaren tussen de uitvoering 
van een project afkomstig uit een aanbesteding of een project in een bouwteamverband. Bij deze 
vergadering waren 12 uitvoerders aanwezig, allen hebben de vragenlijst ingevuld. Maar slechts 4 
uitvoerders vulden in dat ze ervaring hadden met het werken in een bouwteam. De medewerkers 
die geen ervaring hadden met het werken in een bouwteam hoefden alleen de laatste vraag in te 
vullen, over het gebruik van het KMS. 
Verder is de vragenlijst nog als bijlage van de notulen verstuurd naar alle uitvoerders. Ook hiervan 
werden slechts 2 vragenlijsten, nauwelijks ingevuld, terug gestuurd. De resultaten uit deze 
vragenlijst worden niet meegenomen in dit onderzoek, omdat er een bruikbare respons vanuit de 
uitvoerders is gekomen van 15%. 

6. 1 Dataverwerking 

De antwoorden uit de vragenlijsten zijn verwerkt in een matrix (zie bijlage VII, voor de complete matrix). In 
onderstaand schema (fig. 6.1.1) is een klein gedeelte uit de matrix opgenomen om de toelichting te 
verduidelijken. 
In de matrix is in de laatste kolom, antwoorden, per vraag aangegeven hoeveel medewerkers welk 
antwoord hebben gegeven. En per vraag is het percentage dat het betreffende antwoord gaf 
bepaald, waarbij het hoogste percentage in rood is weergegeven. Bij enkele vragen is het mogelijk 
om meer antwoorden te geven, waardoor het totaal geen 100% is. Bij deze vragen is in blauw 
aangegeven: 'meer antwoorden mogelijk'. 

~ 
WERKVOORBEREIDERS Antwoorden 

A B c D Totaal A B c D n 

aantal 

16 I Contact met collega"s? Ja, ... Ja, ... Ja, ... Nee, ... 

Meer antwoorden mogelijk 7% 73% 47% 20% 15 1 11 7 3 

Fig. 6.1.1 Gedeelte uit matrix: dataverwerking vragenlijsten 
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Een andere mogelijkheid is om het percentage van het totale aantal antwoorden te nemen, maar er 
zijn ook medewerkers die de vraag niet beantwoord hebben. Op deze manier zijn de antwoorden 
niet naar belangrijkheid te beoordelen. Hiervoor is dus niet gekozen. Per vraag is het hoogste 
percentage vetgedrukt en roodgekleurd. 

Niet alle vragen zijn door evenveel medewerkers ingevuld. Slechts een aantal vragen is namelijk ook 
gesteld in de verkorte vragenlijst. Om dit onderscheid te maken is in de matrix een link gemaakt 
naar een kolom waarin het aantal ingevulde verkorte vragenlijsten is weergegeven, het aantal 
ingevulde uitgebreide vragenlijsten en het totale aantal. Door deze aantallen aan te passen, 
veranderen automatisch alle gegevens in de matrix. 

6.2 Conclusies uit de antwoorden 

De vragenlijsten vormen een belangrijke dataverzamelingsmethode bij het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen, deze antwoorden zijn terug te vinden in de hoofdstukken 9 tot en met 12. In dit 
hoofdstuk worden daarom alleen de belangrijkste en meest opvallende conclusies uit de antwoorden 
op een rijtje gezet. 

De volgende conclusies kunnen getrokken worden uit de resultaten van beide vragenlijsten: 

Het merendeel geeft als kenmerk van een bouwteam: het werken in een team met de 
opdrachtgever en architect. 
Het uitvoeringsteam wordt niet voorbereid op het werken in een bouwteam. 
Er is van tevoren niet duidelijk wat er van de persoon verwacht wordt. 
De medewerkers proberen eerst zelf alles op te lossen, pas als dat niet lukt wordt er 
contact opgenomen met kantoor. 
Bestek en werktekeningen zijn niet altijd aanwezig, hierbij is er verschil tussen woningbouw 
en utiliteitsbouw. Bij woningbouw moet vaak gewerkt worden met een 
prestatieomschrijving. 
Het KMS is niet overzichtelijk, er staat teveel informatie op en is niet voor servicebouw 
bestemd. 
Het KMS wordt alleen gebruikt om de laatste versie van documenten te downloaden. 
De zekerheid dat HBB de opdracht krijgt, heeft invloed op de werkzaamheden van het 
uitvoeringsteam. 

Conclusies uit de vragenlijsten van de werkvoorbereiders: 

De instroom van het uitvoeringsteam gebeurt in verschillende fasen. Sommigen willen ook 
pas laat betrokken worden, waardoor de toegevoegde waarde als bouwteam niet benut zal 
worden. 
Werkvoorbereiders reageren positief op het voorstel om al in een nieuw bouwteam te 
starten voordat het vorige project is afgerond. 

Conclusies uit de vragenlijsten van de projectleiders: 

Verwachtingen van opdrachtgever en -nemer worden nergens vastgelegd, maar er wordt in 
een later stadium ook niet naar gevraagd. 
Het bestek is veelal niet conform de uitgangspunten die in het voortraject besproken zijn. 
Projectleiders besteden bij een bouwteam meer en op een andere manier aandacht aan de 
manier van werken van het uitvoeringsteam dan bij een aanbesteding. 

6.3 Evaluatie van de vragenlijsten 

Ondanks het zorgvuldig opstellen van de vragenlijst is er een aantal vragen waaruit niet het 
gewenste resultaat is gekomen. Waaronder de vragen uit onderdeel C: bestek en werktekeningen 
(zie pag. 55 van dit rapport). Wanneer medewerkers vraag 12 met 'nee' beantwoorden, wordt 12a niet 
beantwoord. Hierdoor is niet duidelijk of, wanneer er wel een bestek is, dit een volledig bestek is. 
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Ook kunnen sommige vragen op verschillende manieren opgevat worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
bij vraag 5 (zie pag. 54 van dit rapport): is het van tevoren duidelijk wat er van u verwacht wordt in het 
bouwteam? Met deze vraag wordt gedoeld op de manier van werken en het invullen van de functie. 
Maar velen hebben deze vraag als volgt begrepen: is het van tevoren duidelijk wat de opdrachtgever 
van u verwacht in een bouwteam? Bij deze vraag kunnen de antwoorden niet rechtstreeks 
overgenomen worden in de resultatenmatrix. Hierbij moet eerst gekeken worden naar de gegeven 
toelichting. 

Daarnaast worden de vragen uit onderdeel B over taken en aandachtspunten (zie pag. 55 van dit rapport) 
door een aantal medewerkers niet op dezelfde manier gei.nterpreteerd. Het verschil tussen taken en 
aandachtspunten had duidelijk weergegeven moeten worden. Met taken worden de daadwerkelijk 
uit te voeren taken bedoeld. Met aandachtspunten worden de zaken bedoeld waar op gelet moet 
worden tijdens het uitvoeren van deze taken. 

Afstudeerrapport - BIJLAGEN - 6 juni 2008 Marloes Manders - 0530971 53 



Van A anbesteding naar Bouwteam, een hulpmiddel voor de werkvoorbereider Uitvoeringstechniek 

7. Bijlage VI: Onderzoek - dataverzameling - vragenlijst 

De vragenlijsten voor de uitvoerders zijn uitgedeeld tijdens het uitvoerdersoverleg van maandag 18 
februari. Ook is de vragenlijst met de notulen van de vergadering via de mail verstuurd, met de 
vraag of de uitvoerders die niet aanwezig waren deze in willen vullen. De vragenlijsten voor de 
werkvoorbereiders en projectleiders zijn via het email verstuurd, op donderdag 24 januari, met de 
volgende begeleidende tekst: 

"Beste werkvoorbereiders/ projectleiders, 

Ik ben Marloes Manders, afstudeerder btj Heljmans Bouw Best. 
Voor mijn afstudeeronderzoek houd ik me bezig met de verandering van aanbesteding naar bouwteam. Ik r icht 
me hlerblj vooral op het uitvoeringstearn. En voor mijn onderzoek heb lk jullle hulp nodigl 

Mljn vraag is dan ook of jullie even tljd vrij willen maken om de bijgevoegde vragenlijst te beantwoorden. Want 
het is voor mlj niet mogellj k om ledereen persoonlijk te spreken . 
Als u na het lnvullen van deze lijst denkt dat u mlj meer belangrljke informatie kunt vertellen over het werken 
in bouwteam, dan hoor lk dat graag, dan kunnen we alsnog een afspraak maken . 

Deze vragenlljst is bedoeld voor alle werkvoorbereiders/ projectlelders, ook zonder ervaring met het werken in 
bouwteam. Voor deze personen is namelijk een verkorte vragenlljst toegevoegd . 

Het zou erg fijn zljn als u voor 8 februari tijd vrij kunt maken om mij de ingevulde vragenlljst terug te sturen. 
Dlt kan per post of mall. 
Of misschien lukt het zelfs voor carnaval?! Dan is iedereen nog heel helder :- ) 

Alvast hartelijk bedankt!! 

Met vriendelijke groet, 

Marloes Manders 
Afstudeerder 

Technische Universiteit Elndhoven 
Faculte!t bouwkunde 
Ultvoeringstechniek 

Heijmans Bouw Best B.V. 
Postbus 7, 5680 AA Best 

MManders2@heijmans.nl 
Tel: 0499- 368 574/ 06- 4178 0269 
www.heijmans.nl" 

Op woensdag 6 februari had ik bijna de helft van de vragenlijsten terug, toen heb ik nog een 
herinneringsmail gestuurd naar de personen waar ik nog geen antwoord van had ontvangen, met de 
volgende tekst: 

" Beste werkvoorbereiders/ projectleiders, 

Bij deze wll ik u, zo net na de carnaval , nog even herinneren aan de vragenlijst die ik 24 januari verstuurde. 
Van u heb ik nog geen antwoord mogen ontvangen . Voor de zekerheld heb lk de vragenl!jst nog eens aan deze 
mail toegevoegd . 

Alvast BEDANKTI 

Met vr iendelijke groet, 

Marloes Manders 
Afstudeerder 

Technische Universiteit Eindhov en 
Facultei t bouwkunde 
U itvoeri ngstechn iek 
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7.1 Vragenlijst Werkvoorbereiders NAAM: 

Deze vragenlijst gaat over de verandering van aanbesteding naar bouwteam. Belangrijk voor mijn 
onderzoek zijn de verschillen tussen deze twee samenwerkingsvormen. 

Sommige vragen kunnen in principe heel snel beantwoord worden met ja of nee. Maar het zou fijn 
zijn als u voorbeelden, ervaringen of uw eigen mening toe wilt voegen aan het antwoord. 

Ook zijn er meerkeuze vragen opgenomen, deze kunnen beantwoord worden door een X in het 
hokje voor het antwoord in te vullen. 

I X I Antwoord ... 

Uw gegevens worden anoniem verwerkt in het onderzoek. De namen heb ik alleen nodig om te 
kijken met wie ik alsnog een afspraak zou kunnen maken voor extra informatie. 

A. Algemeen 

1. Bent u vooral werkzaam in de Woningbouw of in de Utiliteitsbouw (of allebei)? 

Woningbouw 
Utiliteitsbouw 

Aankruisen wat van toepassing is 

2. Heeft u ooit in een bouwteam gewerkt? (De projecten vanuit Heijmans Vastgoed vallen hier ook 
onder) 

Ja/ nee 

Zo ja, welke projecten? Zo NEE, u kunt de verkorte vragenlijst 
invullen op de laatste pagina van deze lijst. 

Project Periode (jaartal) Algemene indruk van het project 
Goed Gemiddeld Slecht 

1 . ... - ... 
2. -· · - ... 
3. ... - ... 
4. ... - ·-· 
5. ... - ... 
6. ... - ... 

lnvullen/ aankru1sen wat van toepassmg 1s. 

3. Wat is volgens u een bouwteam? (kan d.m.v. kenmerken weergegeven worden) 

4. Wordt u voorbereid op het werken in bouwteam? 
Ja/ nee 

4a. Zo ja, op welke manier en door wie? 

5. Is het van tevoren duidelijk water van u verwacht wordt in het bouwteam? 
Ja/ nee - Toelichting: 
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B. Tijd 

6. Tijdens welke fase wordt u in de meeste gevallen bij een bouwteam project betrokken? 

lnitiatieffase 
Voorlopig ontwerp 
Definitief ontwerp 
Planvoorbereiding/ contract 
Uitvoeringsvoorbereidingsfase 
Uitvoeringsf ase 

Aankruisen wat van toepassing is 

7. Tijdens welke fase wilt u bij een bouwteam project betrokken worden? 

lnitiatieffase 
Voorlopig ontwerp 
Definitief ontwerp 
Planvoorbereiding/ contract 
Uitvoeringsvoorbereidingsfase 
Ui tvoeri ngsf ase 

Aankruisen wat van toepassing is 

8. Welke taken vervult u wanneer u v66r de uitvoeringsvoorbereidingsfase instroomt? 

9. Waar ligt uw aandacht in dit vroege stadium? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) 

Organisatiestructuur 
Overleggen/ afspraken maken 
Tijd 
Geld 
Bouwmethoden 
Materiaalgebruik 
On twerp 
Anders, namelijk: 

Aankruisen wat van toepassing is 

10. Is het, op het moment dat u instroomt, al zeker dat Heijmans de opdracht krijgt? 
Ja/ nee 

1 Oa. Heeft dit invloed op de werkzaamheden? 
Ja/ nee - Zo ja, hoe? 

11. Zou het een probleem zijn om al met een nieuw bouwteam project te starten, terwijl uw vorige 
project nog niet is afgerond? (bijvoorbeeld 1 dag per week op kantoor om op tijd betrokken te 
zijn) 

Ja/ nee - Toelichting: 

C. Bestek en werktekeningen 

12. Is er bij ieder bouwteam project een bestek aanwezig? 
Ja/ nee 

12a. Zo ja, is het bestek volledig? 
Ja/ nee 

13. Is de inhoud van het bestek bij een bouwteam anders dan bij een aanbesteding? 
Ja/ nee - Zo ja, wat? 
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14. Gebruikt u het bestek op een andere manier bij een bouwteam? 
Ja/ nee - Zo ja, hoe? 

15. Zijn de werktekeningen compleet bij een bouwteam? (Of moet er zelf bijvoorbeeld nog gezorgd 
worden voor de uitwerking van details) 

Ja/ nee - Toelichting: 

D. Communicatie 

16. Heeft u contact met collega werkvoorbereiders over uw werkzaamheden? 

Ja, maar alleen als er een georganiseerd overleg is. 
Ja, om advies te vragen/ ervaring uit te wisselen. 
Ja, op het project waar ik nu werk zijn meerdere werkvoorbereiders ingezet. 
Nee, alleen met het uitvoeringsteam . 

Aankru1sen wat van toepassmg 1s 

17. Neemt u bij problemen contact op met collega's op kantoor? (Bedrijfsbureau, Calculatie, 
inkoop, enz.) 

Ja, ik bel direct naar kantoor. 
Ja, maar ik probeer het eerst zelf op te lossen. 
Nee, ik los het zelf wel op. 
Nee, ik ga eerst naar de projectleider. 
Nee, dat kost me teveel tijd. 

Aankruisen wat van toepassing is 

18. Verloopt de informatieoverdracht aan het uitvoeringsteam op dezelfde manier als bij 
aanbesteden? 

Ja/ nee - Toelichting: 

19. Bent u bekend met het KMS? 
Ja/ nee 

20. Gebruikt u het KMS ooit? 
Zo ja, waarvoor? 

Zo nee, waarom niet? 

E. Tot slot 

21. Wat zijn voor u duidelijke verschillen tussen aanbesteding en bouwteam in de voorbereiding en 
uitvoering van een project? 

22. Wat zijn voorkomende problemen bij het werken in bouwteam in de werkvoorbereiding en 
uitvoering? 

(ieder verbeterpunt, hoe klein ook, is belangrijk) 

23. Worden de volgende bedoelingen van een bouwteam in de praktijk ook waargemaakt? 
Er wordt geld verdiend ja/ nee 
Er ligt een volledig ontwerp bij de start van het werk ja/ nee 
Door de langere voorbereidingstijd ligt er een betere begroting ja/ nee 
Er is minder achterstand op de planning ja/ nee 
We gaan voor kwaliteit (in plaats van de laagste prijs) ja/ nee 
Er is meer ruimte voor eigen initiatief ja/ nee 
De samenwerking met de opdrachtgever verloopt soepel ja/ nee 

24. Wat wilt u nog kwijt over het werken in een bouwteam? 
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Verkorte vragenlijst 

Alleen bestemd voor de personen die (nog) geen persoonlijke ervaring hebben met het werken in 
bouwteam. 

1. Wat is volgens u een bouwteam? (kan door middel van kenmerken weergegeven warden) 

2. Zou u graag eens in een bouwteam willen werken? (waarom wel of niet?) 

3. Wat verwacht u van het werken in een bouwteam? 

4. Waar zou uw aandacht liggen wanneer u al v66r de uitvoeringsvoorbereidingsfase bij het project 
betrokken wordt en mee mag denken tijdens de ontwikkeling van het project? 

(er zijn meerdere antwoorden mogelijk) 

Organisa tiestructuu r 
Overleggen/ afspraken maken 
Tijd 
Geld 
Bouwmethoden 
Materiaalgebruik 
On twerp 
Anders, namelijk: 

Aankruisen wat van toepassing is 

5. Bent u bekend met het KMS? 

6. Gebruikt u het KMS ooit? 
Zo ja, waarvoor? 

Zo nee, waarom niet? 

7. Heeft u contact met collega werkvoorbereiders over uw werkzaamheden? 

Ja, maar alleen als er een georganiseerd overleg is. 
Ja, om advies te vragen/ ervaring uit te wisselen. 
Ja, op het project waar ik nu werk zijn meerdere werkvoorbereiders ingezet. 
Nee, alleen met het uitvoeringsteam • 

Aankru1sen wat van toepassmg 1s 

8. Neemt u bij problemen contact op met collega's op kantoor? (Bedrijfsbureau, Calculatie, 
inkoop, enz.) 

Ja, ik bel direct naar kantoor. 
Ja, maar ik probeer het eerst zelf op te lessen. 
Nee, ik los het zelf wet op. 
Nee, ik ga eerst naar de projectleider. 
Nee, dat kost me teveel tijd. 

Einde van deze verkorte vragenlijst. 
Hartelijk dank voor uw tijd en moeitel 

Marloes Manders 
06-41780269 
MManders2@heij mans.n I 
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7.2 Vragenlijst Projectleiders NAAM: 

Deze vragenlijst gaat over de verandering van aanbesteding naar bouwteam. Belangrijk voor mijn 
onderzoek zijn de verschillen tussen deze twee samenwerkingsvormen. 

Sommige vragen kunnen in principe heel snel beantwoord worden met ja of nee. Maar het zou fijn 
zijn als u voorbeelden, ervaringen of uw eigen mening toe wilt voegen aan het antwoord. 

Ook zijn er meerkeuze vragen opgenomen, deze kunnen beantwoord worden door een X in het 
hokje voor het antwoord in te vullen. 

I X I Antwoord ... 

Uw gegevens worden anoniem verwerkt in het onderzoek. De namen heb ik alleen nodig om te 
kijken met wie ik alsnog een afspraak zou kunnen maken voor extra informatie. 

A. Algemeen 

1. Bent u vooral werkzaam in de Woningbouw of in de Utiliteitsbouw (of allebei)? 

Woningbouw 
Utiliteitsbouw 

Aankruisen wat van toepassing is 

2. Heeft u ooit in een bouwteam gewerkt? (de projecten van Heijmans Vastgoed vallen hier ook 
onder) 

Jal nee 

Zo ja, welke projecten? Zo NEE, u kunt de verkorte vragenlijst 
invullen op de laatste pagina van deze lijst. 

Project Periode (jaartal) Algemene indruk van het project 
Goed Gemiddeld Slecht 

1. ... - ... 
2. ... - ... 
3. ... - ... 
4. ... - ... 
5. ... - ... 
6. ... - ... 

lnvullen/ aankru1sen wat van toepassmg 1s. 

3. Wat is volgens u een bouwteam? (kan d.m.v. kenmerken weergegeven worden) 

4. Wordt u voorbereid op het werken in bouwteam? 
Jal nee 

4a. Zo ja, op welke manier en door wie? 

5. Is het van tevoren duidelijk wat er van u verwacht wordt in het bouwteam? 
Ja/ nee - Toelichting: 

6. Bent u van mening dat uw uitvoeringsteam weet wat er van hem/ haar verwacht wordt in het 
bouwteam? 

7. Moet u bij een bouwteam meer aandacht besteden aan de manier van werken (van uw 
uitvoeringsteam) dan bij een aanbesteding? 
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B. Tijd 

8. Tijdens welke fase wordt u in de meeste gevallen bij een bouwteam project betrokken? 

lnitiatieff ase 
Voorlopig ontwerp 
Definitief ontwerp 
Planvoorbereiding 
Uitvoeringsvoorbereidingsfase 
Uitvoeringsfase 

Aankruisen wat van toepassing is 

9. Tijdens welke fase wilt u bij het project betrokken worden? 

lnitiatieff ase 
Voorlopig ontwerp 
Definitief ontwerp 
Planvoorbereiding 
Uitvoeringsvoorbereidingsfase 
Uitvoeringsfase 

Aankruisen wat van toepassing is 

10. Welke taken vervult u wanneer u v66r de uitvoeringsvoorbereidingsfase instroomt? 
(enkel het geven van advies?) 

11. Wat zijn uw aandachtspunten in dit vroege stadium? 

12. Is het, op het moment dat u instroomt, al zeker dat Heijmans de opdracht krijgt? 
Jal nee 

12a. Heeft dit invloed op de werkzaamheden? 
Ja/ nee - Zo ja, hoe? 

13. 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 opdrachtnemer de juiste verwachtingen hebben) 

C. Bestek en werktekeningen 

14. Is er bij ieder bouwteam project een bestek aanwezig? 
Ja/ nee 

14a. Zo ja, is het bestek volledig? 
Ja/ nee 

15. Is de inhoud van het bestek bij een bouwteam anders dan bij een aanbesteding? 
Ja/ nee - Zo ja, wat? 

16. Zijn de werktekeningen compleet bij een bouwteam? 
(Of moet er zelf bijvoorbeeld nog gezorgd worden voor de uitwerking van details) 

Jal nee - Toelichting: 
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D. Communicatie 

17. Heeft u regelmatig contact met collega projectleiders over uw werkzaamheden? 

Ja, maar alleen als er een georganiseerd overleg is. 
Ja, om advies te vragen/ ervaring uit te wisselen. 
Ja, op het project waar ik nu werk zijn meerdere projectleiders ingezet. 
Nee, alleen met het uitvoeringsteam • 

Aankru1sen wat van toepassmg 1s 

18. Neemt u bij problemen contact op met collega's van Bedrijfsbureau, Calculatie, inkoop, enz.? 

19. Verloopt de informatieoverdracht aan het uitvoeringsteam op dezelfde manier als bij 
aanbesteden? 

Jal nee - Toelichting: 

20. Gebruikt u het KMS ooit? 
Zo ja, waarvoor? 

Zo nee, waarom niet? 

E. Tot slot 

21. Wat zijn voor u duidelijke verschillen tussen aanbesteding en bouwteam? 

22. Wat zijn voorkomende problemen bij het werken in bouwteam? 
(ieder verbeterpunt, hoe klein ook, is belangrijk) 

23. Worden de volgende bedoelingen van een bouwteam in de praktijk ook waargemaakt? 
Er wordt geld verdiend ja/ nee 
Er ligt een volledig ontwerp bij de start van het werk ja/ nee 
Door de langere voorbereidingstijd ligt er een betere begroting ja/ nee 
Er is minder achterstand op de planning ja/ nee 
We gaan voor kwaliteit (in plaats van de laagste prijs) ja/ nee 
Er is meer ruimte voor eigen initiatief ja/ nee 
De samenwerking met de opdrachtgever verloopt soepel ja/ nee 

24. Wat wilt u nog kwijt over het werken in een bouwteam? 

Verkorte vragenlijst 

Alleen bestemd voor de personen die (nog) geen persoonlijke ervaring hebben met het werken in 
bouwteam. 

1. Wat is volgens u een bouwteam? (kan door middel van kenmerken weergegeven worden) 

2. Zou u graag eens in een bouwteam willen werken? 

3. Wat verwacht u van het werken in een bouwteam? 

4. Waar zou u op letten wanneer u al v66r de uitvoeringsvoorbereidingsfase bij het project 
betrokken wordt en mee mag denken tijdens de ontwikkeling van het project? 

Organisatiestructuur 
Overleggen/ afspraken maken 
Tijd 
Geld 
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Bouwmethoden 
Materiaalgebruik 
On twerp 
Anders, namelijk: 

Aankruisen wat van toepassing is 
5. Gebruikt u het KMS ooit? 

Zo ja, waarvoor? 

Zo nee, waarom niet? 

6. Heeft u regelmatig contact met collega projectleiders over uw werkzaamheden? 

Ja, maar alleen als er een georganiseerd overleg is. 
Ja, om advies te vragen/ ervaring uit te wisselen. 
Ja, op het project waar ik nu werk zijn meerdere projectleiders ingezet. 
Nee, alleen met het uitvoeringsteam • 

Aankru1sen wat van toepassmg is 

7. Neemt u bij problemen contact op met collega's van Bedrijfsbureau, Calculatie, inkoop, enz.? 

Einde van deze verkorte vragenlijst. 
Hartelijk dank voor uw tijd en moeite! 

Marloes Manders 
06-41780269 
MManders2@heij mans. n I 

7. 3 Vragenlijst Uitvoerders 

Met deze mail is de vragenlijst verstuurd naar alle uitvoerders die niet bij het overleg aanwezig 
waren: 

Collega 's, 

Bijgaand ontvangen jullie de notulen van de uitvoerdersvergadering van afgelopen maandag . 
Tevens ontvangen jullle als bljlage een vragenlijst welke door Marloes Manders (afstudeerder TUe) 
Is opgesteld . Het verzoek aan diegene die niet aanwezig waren blj de vergaderlng om deze vragenlijs t alsnog in 
te vullen en z.s.m. te retourneren naar mmanders2@heijmans.ni 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op maandag 14 april 2008 om 15.00 uur in de kantine. 

Met vrlendelijke groeten, 

Loes Sloots 
Secretaresse 

Heijmans Bouw Best B.V. 
IBC-weg 2 
Postbus 7 
5680 AA Best 
T +31 (0)499 368599 
F +31 (0)499 368370 
www.heijmans.nl 
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NAAM: 

1. Bent u werkzaam in de Woningbouw, Utiliteitsbouw of Servicebouw (of meerdere)? 

Woningbouw 
Utiliteitsbouw 
Servicebouw 

Aankruisen wat van toepassing is 

2. Heeft u ooit in een bouwteam gewerkt? (Ook de projecten van Heijmans Vastgoed) 
Ja/ nee 

Zo nee: ga naar vraag 7 
Zo ja, welke projecten? 

Project Algemene indruk van het project 
Goed Gemiddeld Slecht 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

lnvullen/ aankruisen wat van toepassing is 

3. Wordt u voorbereid op het werken in bouwteam? 
Ja/ nee 

3a. Zo ja: hoe en door wie? 

4. Tijdens welke f ase wordt u bij een bouwteam project betrokken? 

Huidige situatie Gewenste situatie 

Voorlopig ontwerp Voorlopig ontwerp 
Definitief ontwerp Definitief ontwerp 
Planvoorbereiding Planvoorbereiding 
Uitvoeringsvoorbereidingsf ase Uitvoeringsvoorbereidingsfase 
Uitvoeringsfase Uitvoeringsfase 

Aankruisen wat van toepassing is 

5. Wat zijn verschillen tussen aanbesteding en bouwteam voor een uitvoerder? 

6. Wat zijn problemen bij het werken in bouwteam voor een uitvoerder? 

7. Gebruikt u het KMS? 
Vaak/ regelmatig/ soms/ nooit 

7a. Waarvoor gebruikt u het? 
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8. Bijlage VII: Onderzoek - dataverwerking - vragenlijst 

De antwoorden op de vragenlijsten zijn verwerkt in een resultatenmatrix. Er is een resultatenmatrix 
van de werkvoorbereiders en een van de projectleiders. Beide matrices zijn opgenomen in deze 
bijlage. 
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Antwoorden WERKVOORBEREIDERS Antwoorden 
Vragen A B c D Totaal A B c D 

aantal 
1 Werkzaam in? Woningbouw Utiliteitsbouw Seiden Servicebouw 

0% 63% 31% 6% 16 0 10 5 1 

2 Hoeveel jaar ervaring in 9-10 jaar 5-8 jaar 1-4 jaar Ojaar 
bouwteam vanaf 1998? 6% 13% 56% 25% 16 1 2 9 4 

3 Kenmerken van een Vroeg instromen Team:aann+arch+opdr.g Adviserende rol/inspraak Kennis en kunde 
bouwteam? 47% 67% 67% 47% 15 7 10 10 7 

4 Voorbereid op werken Ja Nee 
in bouwteam? 13% 87% 15 2 13 

4a Doorwie? Leidinggevende Collega's Opleiding 
0% 50% 50% 2 1 1 

5 Duidelijk wat er Ja Nee 
verwacht wordt? 47% 53% 15 7 8 

6 Wanneer betrokken in VO/DO Planvoorbereiding Uitvoeringvoorbereiding Uitvoering 
het proces? 20% 13% 53% 13% 15 3 2 8 2 

7 Wanneer gewenst? VO/DO Planvoorbereiding Uitvoeringvoorbereiding Uitvoering 
40% 40% 20% 0% 15 6 6 3 

8 Taken v66r UVF? Logistiek IVlaterieel Planning Controleren tekenwerk 
13% 7% 40% 13% 15 2 1 6 2 

Door een aantal - -- -------
personen nlet lngevuld Bouwplaatsinrichting lnkoopvoorbereiding Overleggen leveranciers Bouwplaatsadministratie 

Meer antwoorden mogelijk 7% 20% 20% 7% 15 1 3 3 1 

9 Aandachtspunten Organisatiestructuur Overleggen Tijd Geld 
v66r de UVF 13% 31% 50% 38% 16 2 5 8 6 

- - ------
Bouwmethoden Materiaalgebruik On twerp Geen idee 

Meer antwoorden mogelijk 75% 31% 50% 13% 16 12 5 8 2 

10 Opdracht zeker voor Ja Nee Geen idee 
HBB bij instroom? 67% 27% 7% 15 10 4 1 



Antwoorden WERKVOORBEREIDERS Antwoorden 
Vragen A B c D Totaal A B c D 

aantal 
10a Effect op de werkzaam- Ja Nee Geen idee 

heden? 60% 27% 13% 15 9 4 2 

11 In nieuw bouwteam Ja Nee Geen idee 
starten tijdens vorig 87% 7% 8% 15 13 1 1 
project? 

12 Startgegevens Bestek Technische omschrijving Seide is mogelijk Geen idee 
bij bouwteam? 13% 27% 40% 20% 15 2 4 6 I 3 

13 
14 
15 Zijn werktekeningen Ja Nee Wisselend Geen idee 

compleet? 7% 73% : 7% 13% 15 1 11 1 2 
I 
I 

16 Contact met collega's? Ja, alleen georganiseerd Ja, advies/ ervaring IJa, meerdere werkvb. Nee, alleen met 
Meer antwoorden mogell]k overleg op dit project uitvoeringsteam 

7% 73% 47% 20% 15 1 11 7 3 
17 Contact met kantoor Ja, direct Ja, maar eerst zelf Nee, ik las het zelf op Nee, eerst aan project-

bij problemen? oplossen !eider vragen 
Meer antwoorden mogelljk 13% 93% 7% 13% 15 2 14 1 2 

18 Verloopt de informatie- Ja Nee Geen idee 
overdracht hetzelfde? 60% 20% 20% 15 9 3 3 

19 Bekend met het KMS? Ja Nee 
100% 0% 16 16 

20 Gebruikt u het KMS? Ja Nee 
81% 19% 16 13 3 

21 Bouwteam versus Eerder betrokken Meer vrijheid/ invloed Meer overleg Meer verantwoordelijkheid 
aanbesteding? 47% 53% 1 13% 13% 15 7 8 2 2 

Door een aantal .. ------
personen niet ingevuld Uitvoering gedetailleerder Soepeler M+M- werk Meer tijd Minder informatieverlies 

Meer antwoorden mogelijk 7% 13% 7% 7% 15 1 2 1 1 



~ 
WERKVOORBEREIDERS Antwoorden 

A B c D Totaal A B c D n 
aantal 

22 Voorkomende Communicatie/betrokken Tijdstip instroom Verschil van werkwijze Te weinig vastgelegd 
problemen? 27% 13% 7% 47% 15 4 2 1 7 

Door een aanlal --- ---- ----
personen nlet ingevuld Aannemer signaleren Besluiten opdrachtgever Mensen opleiden Overdracht niet compleet 

Meer antwoorden mogelijk 7% 7% 7% 7% 15 1 1 1 1 

23a Er wordt geld verdiend? Ja Nee Geen idee 
87% 0% 13% 15 13 2 --· ----

23b Volledig ontwerp? Ja Nee Geen idee 
20% 73% 7% 15 3 11 1 

23c Betere begroting? Ja Nee Geen idee 
53% 33% 13% 15 8 5 2 - . - - -<--. ·--

23d Minder achterstand op Ja Nee Geen idee 
de planning? 20% 47% 33% 15 3 7 5 ·-· - · - --

23e Kwaliteit in plaats van Ja Nee Geen idee 
laagste prijs? 73% 13% 13% 15 11 2 2 ·--· .. ·-- - - -'---

23f Meer ruimte voor eigen Ja Nee Geen idee 
initiatief? 93% 0% 7% 15 14 1 - ·-- --· 

23g Soepele samenwerking? Ja Nee Geen idee 
60% 20% 20% 15 9 3 3 

24 Overige opmerkingen Minder belast met onvolkomendheden 
Bouwteam heeft geen standaarddefinitie 
Werken in bouwteam is een leerzaam proces 
Samenwerking tussen betrokken partijen is belangrijk voor het succes van een bouwteam 
Alie partijen moeten bewust zijn van het principe van een bouwteam 
Dit moeten we meer gaan doen 
Vastleggen in het contract water in de prijs zit, zo is dit voor aannemer en opdrachtgever duidelijk 
Wanneer is begroting, offertes of bestek maatgevend? Wordt niet vastgelegd 
Personeel moet voorbereid warden oo het werken in bouwteam 



~ 
PROJECTLEIDERS Antwoorden 

v A B c D Totaal A B c D 
aantal 

1 Werkzaam in? Woningbouw Utiliteitsbouw Beiden Servicebouw 
36% 36% 9% 18% 11 4 4 1 2 

2 Hoeveel jaar ervaring in 9-10 jaar 5-8 jaar 1-4 jaar Ojaar 
bouwteam vanaf 1998? 0% 27% 45% 27% 11 3 5 3 

3 Kenmerken van een Vroeg instromen Team:aann+arch+opdr.g Adviserende rol/inspraak Kennis en kunde 
bouwteam? 27% 73% 9% 55% 11 3 8 1 6 

4 Voorbereid op werken Ja Nee 
in bouwteam? 25% 75% 8 2 6 

4a Door wie? Leidinggevende Collega's Opleiding Ervaring 
50% 0% 0% 50% 2 1 1 

5 Duidelijk wat er Ja Nee 
verwacht wordt? 50% 50% -· 8 4 4 

6 Voor het uitvoeringstean Ja Nee Afhankelijk van personen 
duidelijke verwachtingen 25% 25% 50% 8 2 2 4 

7 Extra aandacht aan Ja Nee Andere manier 
uitvoeringsteam bij 63% 0% 38% 8 5 3 
bouwteam? 

8 Wanneer betrokken in lnitiatief VO DO Planvoorbereiding 
het proces? 0% 50% 13% 38% 8 4 1 3 

9 Wanneer gewenst? lnitiatief VO DO Planvoorbereiding 
38% 38% 0% 25% 8 3 3 2 

10 Taken v66r UVF? Advies Elementraming Planning Bewaken planning 
25% 13% 25% 13% 8 2 1 2 1 

--· ----· ·--Proces sturen lnkoop Samenstelling team Sturen voorbereiding 
Meer antwoorden mogelijk 25% 13% 13% 13% 8 2 1 1 1 



Antwoorden PROJECTLEIDERS Antwoorden 
Vragen A B c D Totaal A B c D 

aantal 
11 Aandachtspunten Risico's/ maakbaarheid Kwaliteit Detaillering/ materialen Geld 

v66r de UVF Bouwmethoden 
64% 18% 73% 55% 11 7 2 8 6 -- ·-- - ·- ----Onderhoud Onderaannemers/ Wensen opdrachtgever Materieel 

Meer antwoorden mogelijk Leveranciers 
9% 27% 45% 9% 11 1 3 5 1 

12 Opdrachtzekervoor Ja Nee Geen idee 
HBB bij instroom? 63% 38% 0% 8 5 3 

12a Effect op de werkzaam- Ja Nee Geen idee 
heden? 75% 25% 0% 8 6 2 

13 Hoe warden verwach- Open startgesprek Bouwteamovereenkomst Geen idee 
tingen vastgelegd? 13% 38% 50% 8 1 3 4 

14 Startgegevens Bestek Prestatieomschrijving Beide mogelijk Technische omschrijving 
bij bouwteam? 13% 13% 25% 50% 8 1 1 2 4 

15 
16 Zijn werktekeningen Ja Nee Wisse lend 

compleet? 25% 50% 25% 8 2 4 2 

17 Contact met collega's? Ja, alleen georganiseerd Ja, advies/ ervaring Ja, meerdere werkvb. Nee, alleen met 
Meer antwoorden mogelijk overleg op dit project uitvoeringsteam 

18% 91% 9% 0% 11 2 10 1 
18 Contact met kantoor Ja Nee 

bij problemen? 100% 0% 11 11 

19 Verloopt de informatie- Ja Nee Geen idee 
overdracht hetzelfde? 38% 63% 0% 8 3 5 

20 Gebruikt u het KMS? Ja Nee 
64% 36% 11 7 4 

21 Bouwteam versus Meer sturing/ invloed Team met opdr.gever Langer proces Expertise planontwikkeling 
aanbesteding? 38% 38% 13% 13%1_ 8 3 3 1 1 

- · -
Scheiding verantw.heder - - ----

Verantw. voor adviezen Actievere houding Kennis&kunde aannemer 
Meer antwoorden mogelijk 25% 25% 13% 13%1 8 2 2 1 1 



~ 
PROJECTLEIDERS Antwoorden 

n A B c D Totaal A B c 0 
aantal 

22 Voorkomende Ervaring planontwikkelin~ Afspraken vastleggen Moeizaam besliss. opdr. IMoeizaam voortraject 
problemen? 13% 50% 25% 13% 8 1 4 2 1 

- --,_ I - -
Vertrouwen T ransparantie Verwachting vastleggen Begroting = raming 

Meer antwoorden mogelijk 25% 25% 25% 13% 8 2 2 2 1 

23a Er wordt geld verdiend? Ja Nee Geen idee 
75% 13% 13% 8 6 1 1 --- -- - -- - --· 

23b Volledig ontwerp? Ja Nee Geen idee 
25% 63% 13% 8 2 5 1 ------

23c Betere begroting? Ja Nee Geen idee 
38% 38% 25% 8 3 3 2 -- .. ---------

23d Minder achterstand op Ja Nee Geen idee 
de planning? 88% 0% 13% 8 7 1 -- - ----- - ---- - -

23e Kwaliteit in plaats van Ja Nee Geen idee 
laagste prijs? 75% 0% 25% 8 6 2 - - Me~r ruimte voor eigen 

-- . - --·----
23f Ja Nee Geen idee 

initiatief? 88% 0% 13% 8 7 1 ---- --
23g Soepele samenwerking~ Ja Nee Geen idee 

63% 13% 25% 8 5 1 2 
24 Overige opmerkingen Heeft voordelen voor zowel opdrachtgever als aannemer 

Niet alle onderaannemers zijn er al aan toe 
Eigen initiatief van HB mag sterker zijn, niet alleen maar afprijzen van verstrekte tekeningen 
Werken in bouwteam vergt meer van bouwkundige kennis 
Bouwteam is het bouwen van de toekomst 
Voor een bouwteam zijn mensen met een 'open mind' , jonge mensen zijn cruciaal in dit proces 
Directie moet rekening houden met inzet van personeel bij bouwteams 
We moeten meer in bouwteam gaan werken 
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9. Bijlage VIII: Bijeenkomst HVG en HBB 

Nadat ik te horen kreeg dat er een bijeenkomst zou zijn tussen Heijmans Vastgoed (HVG) Best en 
Heijmans Bouw Best (HBB) heb ik toestemming gevraagd aan de directie om bij deze sessie 
aanwezig te zijn. Met als doel het beantwoorden van de onderzoeksvragen 1.3 t/m 1.5. Nadat ik 
toestemming had gekregen werd mij de volgende uitnodiging toegestuurd. 

"Beste collega's 

Zoals ledereen weet, staat de samenwerklng tussen de dlvlsies Bouw en Vastgoed de laatste tijd onder druk. 
Doordat wij beiden als management trainee een half jaar vanuft Bouw bij Vastgoed, of andersom, werkzaam 
zijn geweest, werden wlj vaak geconfronteerd met de beeldvorming die er van de 'andere' divlsle Is. Een 
beeldvorming die in de meeste gevallen niet erg positief is. 

In overleg met de directie is besloten om naar aanleidlng van onze ervarlngen een workshop te organiseren om 
de huldige samenwerklng in het voortraject tussen de divlsies Bouw en Vastgoed onder de loep te nemen. 

Mede namens de dlrectie nodlgen wlj jullie dan ook van harte ult voor de workshop 'Verbetering samenwerking 
voortraject' op dinsdag 12 februari 2008 van 10:00 tot 17:30 uur .• 

Locatie: Het Eftellng golfpark te Kaatsheuvel, routebeschrijving in bijlage. 

Agenda 
10:00 - 10:30 
10:30 - 10:40 
10:40 - 12:30 
12:30 - 13:30 
13:30 - 16:30 
13:30 - 17:30 

Ontvangst 
Opening door dlrectle 
Workshops o.l.v Carl van Dijk 
Lunch 
Workshops o.l.v Carl van Dijk 
Afslulting en borrel 

Met vriendelijke groet, 

Heijmans Bouw Breda B.V. 

Bljlage 1: Deelnemerslljst workshop 12 februarl 2008 
Bijlage 2 : Route beschrijving Efteling Golfpark" 

Deze bijeenkomst is dus bedoeld om de samenwerking tussen Bouw en Vastgoed, in het voortraject 
van een project, bespreekbaar te maken en oplossingen te bedenken voor de huidige problemen. De 
volgende drie vragen staan centraal tijdens deze dag: 

Hoe is het proces van Programma van Eisen tot en met contract opgebouwd en welke 
activiteiten warden door wie uitgevoerd? 
Wat staat de samenwerking op dit moment in de weg? Wat verwacht je van elkaar en wat 
kan meerwaarde zijn? 
Wat heb je op het gebied van proces en mens nodig om beter te kunnen samenwerken? 

9.1 Aantekeningen 

Workshop 1: Elkaar leren kennen en begrijpen 
In het voortraject van een project is er in bouwteamverband een nauwe samenwerking tussen HVG 
en HB, daarbij is het belangrijk om de taken en verwachtingen duidelijk op een rijtje te zetten. 
Deze opdracht wordt in 3 groepen uitgewerkt. 

Wat zijn de taken van HVG en HB in de volgende fasen van het bouwproces: 

- Programma van Eisen (PVE) 

Van invloed voor het PVE is de manier waarop HVG de projecten krijgt. Van daaruit wordt bepaald 
wat voor PVE er ontstaat en wie welke taken moet uitvoeren. HVG verkrijgt projecten via het 
deelnemen aan een prijsvraag of door verwerving: 
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Prijsvraag 

Verwerving: Grond 
Project 

-7 'Verplicht' PVE 

-7 'Vrij' PVE 
-7 Beperkt PVE 

HVG: commerciele randvoorwaarden van het PVE 
HB: technische invulling van het PVE binnen de commerciele randvoorwaarden 

Uitvoeringstechniek 

Door middel van advies over en weer wordt het PVE samen uitgewerkt maar de 
verantwoordelijkheden blijven gescheiden. 

Hierbij zijn de volgende dingen belangrijk: mensen, vertrouwen en transparantie. 

Uiteindelijk ziet een PVE er altijd hetzelfde uit, maar voor de ontwikkeling van het project is het 
belangrijk dat HB van HVG te horen krijgt wat de achtergrond is. Het besef dat het PVE geen 
startproduct is voor HVG is belangrijk. Daardoor begrijp je elkaar beter, omdat de keuzes duidelijk 
zijn. 

Op deze manier gebeurt het nu in de meeste gevallen niet. Bij de goede projecten is er wel 
afstemming geweest in dit vroege stadium, tussen HB en HVG. Er wordt aangegeven dat er bijna 
nooit een bouwteamovereenkomst getekend wordt. Dus de manier van samenwerken en duidelijke 
verantwoordelijkheden warden niet vastgelegd. HB vind dat HVG te tang wacht met HB bij het 
project te betrekken. Er ligt dan al veel te veel vast, waardoor je eigenlijk al niet meer terug kan 
zonder helemaal opnieuw te beginnen. 

HVG is ontwikkelaar en moet het proces sturen en beheersen. Men is het er over eens dat HVG de 
partijen moet aansturen en de contractpartij is. Maar bij een externe opdrachtgever wordt 
bijvoorbeeld de constructeur altijd door HB aangestuurd. Er wordt afgesproken dat HVG wel 
contractpartij is, maar dat de communicatie tussen constructeur en HB verloopt vanaf het begin. 

Tijdens de bespreking blijkt dat er verschillend gedacht wordt over het PVE. HB denkt dat het vaste 
eisen zijn waarbinnen men een oplossing moet zoeken. Maar HVG ziet het veel ruimer, er kan dan 
nog van all es veranderen. 

- Schetsontwerp (SO) + Voorlopig Ontwerp (VO) 

Activiteit HB HVG 

Overleg gemeente, stedenbouwkundig - v 
Schetsontwerp A v 
Bouwmethoden A v 
Selectie constructeur I adviseurs A v 
Grondonderzoek/ funderingsadvies c v 
Geluid/ milieu c v 
Details (beeld) A v 
Activiteit HB HVG 

Selectie makelaars - v 
Markttoets - v 
Commercieel plan - v 
Kopersopties A v 
Toets PVE A v 
Kostenraming v c 
Technische omschrijving A v 
Concept installaties A v 

A= Advies C = Controle V = Verantwoordelijkheid 

In het PVE wordt de kwaliteit bepaald, in het VO warden keuzes gemaakt om aan deze kwaliteit te 
kunnen voldoen. In het VO wordt de definitieve bouwmethode bepaald. 
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- Definitief Ontwerp (DO) 

DO DO+ Verkoop 

Ontwerp toetsen aan de randvoorwaarden 
Materialen/ maatvoering 
Technische uitgangspunten 

Bouw: Gezamenlijke Bouw: 
Controle tekenwerk Ac tie Controle verkoopstukken 
Beg roting 
Optimalisatiemogelijkheden Opmerkingen: 

- te weinig tijd voor de controle 
- meer- en minderwerklijst 
- showrooms sanitair 

Vastgoed: Vastgoed: 
Aansturen adviseurs Verkoopbrochure en tekeningen 
Bewaken ontwerp Randvoorwaarden showrooms 
Bewaken budget Juridische zaken 
Bewaken planning 
Check met afdeling inkoop 
Marktanalyse 

Workshop 2: Emoties 

HVG HB 
- Verwacht een echte bouwteampartner die de - Wij hebben geadviseerd maar HVG doet er 

kennis die ze in huis hebben ook gebruiken niks mee 
- Denkt dat ze de adviezen van HB opvolgen, - We krijgen te weinig tijd om dingen goed te 

maar HB weet niet waar deze adviezen do en 
vandaan komen 

HVG over HB: HB over HVG: 
- Nemen geen verantwoordelijkheid - Geen kennisniveau 
- Meerwerk discrepantie - Geen vertrouwen in HB 
- Volwaardig bouwteampartner? - Niet met techniek bemoeien 
- Desinteresse - HB wordt niet betrokken in initiatieffase 
- Afwachtende houding - Heeft onvoldoende controle op het proces 
Traditioneel denkpatroon 

HVG vergelijkt HB met een kostendeskundige, maar een kostendeskundige kan geen risico's rekenen 
of de markt toetsen. Een kostendeskundige rekent de theoretische prijs, HB rekent de realistische 
prijs. 

Streven HVG: wat kan ik maximaal vragen? 
Streven HB: hoe kan ik het zo goedkoop mogelijk maken? 
-7 Dan moet je toch samen geld kunnen verdienen! 

HVG moet HB eerder betrekken en mag dan ook meer verwachten omdat er dan nog meer invloed 
is, ook op gel.d. Nu wordt HB vaak te laat betrokken en kan er alleen nog maar goedkoper 
uitgevoerd worden door de kwaliteit omlaag te brengen . 

HVG: HB moet zich realiseren dat zij niet de enige partij is waar ze mee samen moeten werken. Er 
wordt van alle kanten aan ze getrokken. 
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Workshop 3: Oplossingen 

ledereen schrijft op losse kaartjes 3 mogelijke oplossingen. Er wordt benadrukt dat deze 
oplossingen vanaf morgen toegepast moeten kunnen warden. Al deze kaartjes warden 
gecategoriseerd. ledere deelnemer krijgt daarna twee stickers, deze mogen bij de categorieen 
geplakt warden. Dit leverde het volgende resultaat op: 

Oplossing Stickers 

1 Meer persoonlijke communicatie 8 
2 Afspraken vastleggen, fasen afronden 7 
3 Aannemer eerder betrekken, nulgesprek 5 
4 Stijl: openheid, verwachtingen, duidelijke 4 

contracten 
5 Vastgoed is commercieel, bouw is techniek/ 3 

eigen kennis 
6 Vertrouwen, waardering, respect 0 

Luisteren naar elkaar 0 
Kennisdeling 0 
Aansturen bouwteampartner 0 

Afsluiting 

De dag wordt afgesloten met een presentatie voor de directie van Heijmans Vastgoed Best en 
Heijmans Bouw Best. 
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10. Bijlage IX: Definities bouwteam 

10. 1 Bouwteam volgens Arcadis 

"De definitie van een "bouwteam" is feitelijk nergens officieel gedefinieerd. In algemene zin kunnen 
we stellen dat een Bouwteam staat voor een samenwerking van opdrachtgever, adviseur en 
aannemer om een BESTEK voor te bereiden en uit te voeren . De aannemer brengt tijdens de 
voorbereiding zijn expertise in en krijgt in ruil daarvoor de opdracht tot uitvoering. 
Bouwteamovereenkomsten zijn niet altijd mogelijk omdat een overheidsdienst gehouden wordt aan 
een (zijn of haar) aanbestedingsbeleid . Om toch de expertise van een uitvoerende onderneming in 
de voorbereiding binnen te halen zijn bouwteamcontracten voorhanden waarbij de belangen en 
verplichtingen van de opdrachtgever gewaarborgd worden en de verantwoordelijkheid voor de 
inbreng bij de partij komt te liggen waar deze verantwoordelijkheid thuis hoort. Daarnaast kan er 
volgens het eigen beleid of binnen de eigen mogelijkheden worden aanbesteed dan wel uitvoering 
worden overeengekomen." 

10.2 Bouwteam volgens SBR 

"De bouwteamovereenkomst is een tijdelijke vorm van samenwerking tussen de opdrachtgever, de 
architect en de aannemer. Het bouwteam maakt het ontwerp, met behoud van ieders 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid . Elke deelnemer maakt daarbij gebruik van zijn eigen 
deskundigheid en expertise. Het bouwteam houdt op te bestaan nadat het ontwerp is gemaakt. Na 
de ontwerpfase sluit de opdrachtgever een aannemingscontract met een aannemer: dit hoeft niet 
per definitie de aannemer uit het bouwteam te zijn . Een en ander hangt af van de vraag of de 
opdrachtgever en de bouwteam-aannemer het eens kunnen worden over de bouwsom. 

10. 3 Bouwteam volgens Bouwrecht in kort bestek 

"Onder een bouwteam wordt gewoonlijk verstaan, een tijdelijke vorm van samenwerking op voet 
van gelijkheid tussen vertegenwoordigers van de bouwprocesfuncties: initiatief nemen, ontwerpen 
en uitvoeren, waarbij de deelnemers in gecoordineerd verband de werkzaamheden vervullen die uit 
de eigen functie voortkomen en daarenboven, waar mogelijk, door het geven van advies 
medewerken aan de taakvervulling van collega-deelnemers. 
Bouwteams plegen in de praktijk te functioneren als vormen van gecoordineerde samenwerking en 
daarbij past het (anders dan bij gei'ntegreerde samenwerking het geval zou zijn) iedere deelnemer 
primair verantwoordelijk te houden voor de goede vervulling van de individueel aan hem 
opgedragen werkzaamheden." 

10.4 Bouwteam volgens PSI Bouw 

"Een bouwteam is een tijdelijke vorm van samenwerking tussen de opdrachtgever, de architect en 
de aannemer. Het moment van vorming van het team kan verschillen vanaf het structuurontwerp 
tot de besteksfase. Het bouwteam maakt het ontwerp, met behoud van ieders zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid. Elke deelnemer maakt daarbij gebruik van zijn eigen deskundigheid en 
expertise. De selectie van de aannemer vindt vaak plaats op basis van een plan van aanpak, 
vastgestelde percentages, algemene bouwplaatskosten en referentiewerken uit het verleden." 

10.5 Bouwteam volgens Bouwend Nederland 

"Kenmerken van de samenwerkingsvorm Bouwteam zijn: 
er is samenwerking gedurende de contractsperiode; 
de deelnemers aan het bouw voorbereidingsproces zijn gelijkwaardig in de diverse stadia 
van het proces; 
elke deelnemer verricht de werkzaamheden die tot zijn takenveld behoren; 
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er is afstemming van de werkzaamheden door coordinatie, waar nodig ondersteund door 
wederzijdse controle en advies. 

Uit deze beschrijving blijkt dat in het bouwteam de opdrachtgever, de aannemer (en de architect) 
zijn vertegenwoordigd. De opdrachtgever stelt het bouwteam samen. Hij sluit ook met iedere 
deelnemer afzonderlijk contracten. Daarnaast sluiten de verschillende deelnemers in het bouwteam 
een bouwteam overeenkomst, waarin wordt vastgelegd dat ze de uitvoering van het werk zullen 
voorbereiden. Ook staat in de overeenkomst hoe bij een eventuele gezamenlijke uitvoering van het 
project zal worden samengewerkt. 
Voor de bouwteamovereenkomst bestaan verschillende modellen. Het model van Bouwned is 
daarvan het bekendste. In de praktijk wordt overigens regelmatig van deze modellen afgeweken, 
omdat de verhouding tussen en de belangen van partijen niet altijd hetzelfde zijn. Om een indruk 
te geven van de inhoud van een bouwteam overeenkomst, wordt in deze paragraaf een enkele maal 
het Bouwned-model geciteerd. In dit Bouwned-model wordt de taak van de aannemer binnen het 
bouwteam als volgt omschreven: 

De aannemer stelt aan het bouwteam zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van de 
uitvoering van bouwwerken en de daaraan verbonden kosten ter beschikking, voor zover zulks in het 
kader van de voorbereiding van het project in redelijkheid wenselijk is teneinde te komen tot een voor 
de opdrachtgever aanvaardbaar ontwerp. Daartoe wordt gerekend: 

het beoordelen van de uitvoerings- en kostentechnische aspecten van de in het bouwteam 
voorgestelde plannen en aanbiedingen, alsmede indien zinvol het voorstellen van een of meer 
alternatieven voor de in het bouwteam voorgestelde plannen en aanbiedingen: 
het verrichten van de werkzaamheden, zoals aangegeven op het als bijlage 1 aan deze 
overeenkomst aehechte overzicht van werkzaamheden. 

Deze formulering laat toe dat de taak van de aannemer in concrete gevallen op een specifieke 
manier wordt ingevuld. 
Elke deelnemer in een bouwteam is in beginsel verantwoordelijk voor zijn eigen bijdrage. De 
verwevenheid van de werkzaamheden kan echter betekenen dat voor de diverse bijdragen een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat. De opdrachtgever mag immers van de deelnemers 
verwachten dat zij het werk van de anderen kritisch beoordelen. Bij twijfel over de deugdelijkheid 
van een 'bijdrage' zal hij de leden van het bouwteam daarop wijzen. Het Bouwned-model geeft 
hieromtrent de volgende omschrijving: 

De verantwoordelijkheid voor adviezen en ontwerpen ligt bij degene op wiens specifieke terrein in het 
bouwteam die adviezen en ontwerpen betrekking hebben, mits diegene die adviezen en ontwerpen 
heeft aanvaard en tot de zijne gemaakt. 

Het Bouwned- model omschrijft de taak van het bouwteam als volgt: 

Het bouwteam heeft als taak de voorbereiding van het project zodanig te doen verlopen dat dit 
resulteert in een voor de opdrachtgever aanvaardbaar ontwerp, neerge/egd in een bestek met 
bijbehorende tekeningen. 

Deelname aan het bouwteam garandeert - althans in theorie - de aannemer dus niet dat hij het 
werk ook mag uitvoeren. Wel is hij gerechtigd om als eerste, en vooralsnog als enige, een 
prijsaanbieding te doen voor de uitvoering van het bestek en de bijbehorende tekeningen die door 
de opdrachtgever zijn goedgekeurd. Dit gebeurt door middel van een open begroting, waarin de 
opbouw van de prijs door middel van de verschillende kostenposten voor de opdrachtgever 
zichtbaar wordt. Als de bespreking van de begroting en het overleg over de prijs niet tot 
overeenstemming leiden, is de aanbesteder vrij om derden uit te nodigen een aanbieding te doen. 

Het Bouwned-model kent nog een tussenstap: het inwinnen van advies van een kostendeskundige. 
Als de adviesprijs ligt tussen een (door de onderhandelaars) tevoren bepaald minimum en de prijs 
die is gebaseerd op de open begroting, dan is dit prijsadvies bindend voor de onderhandelaars. 

Werken binnen een bouwteam heeft belangrijke voordelen. Een van de belangrijkste pluspunten is 
dat de professionele aannemer zijn deskundigheid op het gebied van uitvoeringsmethoden, 
producten en bouwkosten kan inbrengen. Het bouwteam zorgt voor betere afstemming tussen 
ontwerp en uitvoering, waardoor ook de kans op verrassingen tijdens de bouw wordt verkleind." 
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11 . Bijlage X: Processen utiliteitsbouw 

Voor de vakgroep utiliteitsbouw zijn er schema's gemaakt van de bouwprocessen bij 3 verschillende 
contractvormen: aanbesteding, bouwteam en gei"ntegreerde contracten. Deze schema's zijn 
weergegeven in deze bijlage. 

11 . 1 Proces aanbesteding 

Aanbestedfng - Utiliteitsbouw 
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• Do opdrachtgovor Is vorantwoordQlijk voor hot programma van oison, hot ontworp on do vorgunningon. 

• Do aannornor Is vorantwoordolijk voor d" uitvooring conform hot contract. 
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11.2 Proces bouwteam 

Bouwteam - Utiliteltsbouw 
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D 
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TIJD 
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• De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ont-.·.·erp, het programma van eisen en de vergunningen. 

• De aannemer kijkt tijdens de planontwikkeling en - voorbereiding mee in het proces en heeft dan de 

rot van adviseur. 

• l/oor de overige fasen is de aannemer verantwoordelijk. 

•Er is sprake van een verzwaarde waarschuwingsplicht. Mi.rlo.s Manders 17-12-2007 
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11. 3 Proces gei"ntegreerde contracten 

Design. & Construct I Turn Key/ Alliantie • Utiliteitsbouw 
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Faseringen zijn mogelijk bij opsplitsing in meerdere aebouwen / 
gebouwdelen waardoor het proces steeds opnieuv.· start : 

Toelichting: 

• Adviseurs worden door de aannemer gecontracteerd. 

D 
D 

coordinator 

Verantwoordelijkheden kunnen anders overeengekomen worden maar in principe aeldt het volaende: 

• De aannemer i~ verant•,•:oordelijk voor het ontwerp en de uitvoerina, dus voor het gehele proces. 

• De opdrachtgever is uitsluitend verantwoordelijk voor het proaramma van eisen, indien meer 

- . 
::: 

r 

voorgeschre·"en wordt is bij fouten de opdrachtgever aansprakelijk. .Y~rloes Manders 17-12-2007 
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11.4 Documentenlijst 

In de vakgroep utiliteitsbouw hebben we een documentenlijst samengesteld die aangeeft welke 
documenten gereed moeten zijn bij de overdracht van het ontwerp- naar het uitvoeringsteam, van 
planvoorbereiding naar de uitvoeringvoorbereidingsfase. Daarbij heb ik uitgezocht wie 
verantwoordelijk is voor elk document. 

Overdracht 
~ 

Contractmap - ontwerpteam 

BB 

BB 
BB 
BB 
BB/CL 

BB 

BB 
CL 
CL 
BB 
BB 
OG 

CL 

CL 
OG 

BB 

WVB 
CL 
CL/PO 
CL 

CL 

CL 
CL 
CL/IK 

CL 
CL 
CL/WVB 
CL/PO 
IK 

BB 

- Contractplanning (in KMS is term 
"Bouwschema") 
ABK- begroting + Toelichting 
Voorbereidingsschema (UVF- schema) 
Gegevensbehoefteschema 
lnschrijfbegroting + bijbehorende stukken 
en bezuinigingenlijst (+ model K indien van 
toepassing) 
Werkbegroting (ook gecodeerd) +A- blad 

WVB 

WVB 
WVB 
IK 
WVB/BB -

bij aanbesteding bij start UVF fase 
Termijnregeling + 5- kromme + termijnstaat BB 
RMO PL 

- Risico aandachtspunten calculatie 
- Plan van aanpak WVB 
- Bouwplaats inrichtingsplan WVB 
- V&G- plan ontwerpfase * 

(onderdeel van bestekstukken) WVB 
- Kopie contractstukken voorzien van 

documentlijsten (in KMS anders vermeld) WVB 
- Gevel- dak advies * 
- (Bouw)vergunningen * 
- KUC melding (komt volgens KMS uit 

bewaken UVF- fase) 
- Bouwplaats bezoek verslag 
- Bank- of concerngarantie * 
- Meer- en minderwerkprocedure * 
- Verslag over leg brandweer I gemeente * 
- Faseverslagen van ontwerpfase 
- Uitnodigingsbrief I Aanbestedingsbrief I 

Selectieleidraad (in KMS uitnodigingsbrief 
of overdracht planvoorbereider) 

- Verslag startbespreking prijsvorming bij 
aanbesteding. 

- Vragen en Nota van inlichtingen 
- Uittrekstaten * 
- Offertes OA/leveranciers incl. 

aanvraagbrieven 
- Verkorte begroting 
- Lijst geselecteerde leveranciers/OA 
- Spiegeloverzichten * 
- Alternatieven * 
- Prijsvastheid * 
- lnhoud contract Architect/Constructeur I 

Adviseurs * 
- Aannemingsovereenkomst 
- Coordinatieovereenkomst * 
- Samenstelling uitvoeringsteam * 

Projectdraaiboek - uitvoeringsteam 

Verslag overdrachtbespreking van 
ontwerp- naar uitvoeringsteam 
Detailplanningen 
Tekeningroulatieschema's maken 
lnkoopportfolio * 
KAM- plan 
Rapportage belendingen (is 
volgens KMS onderdeel van 
overige bestekstukken) 

Vergunning bouwplaatsinrichting 
Personeelsschema 
Melding start project (intern) 
inclusief CAR- verzekering 

Melding arbeidsinspectie * 
ICT- aanvraag aansluiting 
bouwplaats 

Werkplannen/ 
Maatbeheersingsplan * 
Werkinstructies 

Werkplan = projectspecifiek 
Werkinstructie = standaard 

Voor ieder document is aangegeven 
wie ervoor moet zorgen dat het op 
tijd gereed is: 

BB = bedrijfsbureau 
CL = calculatie 
PO = planontwikkeling 
OG = opdrachtgever 
IK = inkoop 
PL = projectleider 
WVB = werkvoorbereider 

* is niet apart in KMS genoemd, 
maar moet volgens de vakgroep wel 
aanwezig zijn 
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12. Bijlage XI: Proces woningbouw 

Ook in de vakgroep woningbouw is een schema gemaakt voor het bouwproces. 

Proces Wonlngbouw 
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12.1 Documentenlijst 
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(Prijsovereenstemming op basis van raming + evt. bezuinigingoverzicht + afsprakenlijst) 
Termijnafspraak/ S- kromme 
RMO 1l 

-

Lijst met elementen waarvoor offertes aangevraagd moeten worden tbv budgetbegroting 
Overdrachtsbespreking waarbij aanwezig:directie/ planontwikkelaar/hoofd 
bedrijf sbureau I projectleider I kopersbegeleiding 
Verkoopstukken gecontroleerd 
Bouwkundige optielijst 
VftG- plan ontwerpfase 
Contract Architect/ Constructeur I Adviseurs 

•2 Budgetbegroting 
Verkoopstukken gecontroleerd 
Bouwkundige optielijst/ kopersmeer- en minderwerk. 
Numeriek uit 3D-BIM 
lntelligentie uit PO + terugkoppeling 
Bouwvergunning 
Offertes onderaannemers/ leveranciers voor zover aanwezig 

•3 Afgecodeerde werkbegroting + A- blad 
Plan van aanpak (Leermomenten uit fase 1 en 2) 
Gegevensbehoefteschema's 
Planning 
Specificatie/ technische omschrijving/ Stabu bestek/ 3D-BIM 
Ondertekend contract incl. eventuele bijlagen 
RMO 2) 

Opdracht start uitvoering 
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Overdrachtbespreking waarbij aanwezig: hoofd bedrijfsbureau, projectleider, 
werkvoorbereider, inkoop, kopersbegeleiding, administratie en directie. 

*4 Termijnschema 
RMO 3) 

KAM- plan 
Rapportage belendingen 
Vergunning bouwplaatsinrichting 
Personeelsschema 
Melding start project (intern) inclusief CAR- verzekering 
ICT- aanvraag aansluiting bouwplaats 
Werktekeningen conform tekeningenbehoefteschema 
Gegevens/ documenten conform gegevensbehoefteschema 
Bouwplaatsinrichtingsplan I KUC melding 
lnkoopportfolio 
Meterkastlijst versie 1 
Contracten opties versie 1 

*5 Oplevering PVO 
Woonwensenboekje/ GIW Eisen 

*6 Tevredenheidsverklaring (HVG/ Koper) 
Evaluatie 

Documenten voorzien van een • dienen bij overdracht van diverse fasen aanwezig te zijn. 
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13. Bijlage XII: Taken volgens KMS en praktijk 

In deze schema's warden de taken van de uitvoerder en de werkvoorbereider volgens het KMS 
vergeleken met de huidige praktijk. De taken waar niks achter staat warden gedaan door de 
betreffende functie. Bij de taken waar dit afwijkt, is aangegeven wie deze taak dan wel op zich 
neemt. 

13.1 Taken van de uitvoerder 

Uitvoeringvoorbereidingsfase: 

Taakomschrijving Uitgevoerd door: 
lnterne Project Team Bespreking Samen met team 
lnrichten bouwplaatsadministratie Werkvoorbereider 
Bouwplaatsinrichting en afstemming met HMB Bouwplaatsinrichting ~ Bedrijfsbureau 
Aansturen bouwadvies/ bekisting Samen met Bedrijfsbureau 
Opstellen KAM- plan Werkvoorbereider 
Opstellen beheersschema I projectd raaiboek: Werkvoorbereider 

- bepaling methode en routing 
- contractplanning 
- overall- schema en streefschema 
- materieelplan 
- kraananalyse en -schema 
- terreinplan 
- risico/ vragenlijst 

(opmerkingen calculatie) 
Afstemmen gemeente/ NUTS bedrijven, etc. 
Opstellen werkplan Met werkvoorbereider 
Werkinstructie samenstellen Met werkvoorbereider 
Personeel bouwplaats Met CAO-coordinator 

Personeelsschema ~ Bedrijfsbureau 

Uitvoeringsfase: 

Taakomschrijving Uitgevoerd door: 
1. lnrichten bouwplaats 

- afrastering 
- keten 
- bouwwegen 
- bronnering/ drainage 
- aansluiting NUTS 

Opstellen groot materieel/ bouwkranen 
Aanschaf en keuring overig materieel 
(lnstrueren bewaking na werktijd) 
2. IPTB 
Bouwvergadering 
Startbespreking onderaannemers 
Onderaannemers/ cobrdinatie vergadering 
lnstrueren nieuwe bouwplaatsmedewerkers 
Werkoverleg/ toolbox bouwplaatsmedewerkers 
3. Tekening en documentbeheer Werkvoorbereider 
Afroepen/ bestellen materialen Bestellen -? Werkvoorbereider 
Kopers: meterkastlijsten aanbrengen 
Controleren kopersmeerwerk in het werk 
Verzorgen bemonstering Werkvoorbereider I projectleider 
Productspecificaties/ garanties verzorgen Werkvoorbereider 
Dagboek bijhouden 
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Geven instructies uitvoering 
Standlijn bouwschema bijhouden 
Bewaken personeelsplan 
Kostenbewaking manuren samen met projectleider 
Ontvangst materiaal/ materieel 
Productiebonnen onderaannemers 
Controle materieelhuurlijst 
Beoordelen onderaannemers/ leveranciers Samen met uitvoeringsteam 
Controle veiligheid/ milieu 
Verrichten keuringen 
Advies Aboma Afwerken van het advies -7 uitvoerder 
Controleren meetmiddelen 
Registreren ongevallen 
Registreren tekortkoming/ afwijking 
4. Vooropname/ oplevering Samen met uitvoeringsteam 
Archiveren Werkvoorbereider 
Ontruimen bouwplaats 
Evalueren project Samen met uitvoeringsteam 

Nazorg: 

Taakomsch rijving Uitgevoerd door: 
Afwerken openstaande punten 

13.2 Taken van de werkvoorbereider 

Planvoorbereidingsfase/ contractfase: 

Taakomsch rijvi ng Uitgevoerd door: Vorige fase 
Gegevens ontvangen 
Verdiepen in project 
Vergaderen met bouwteam 
Vergaderen met gemeente/ NUTS bedrijven 
Alternatieven aandragen/ meedenken over 
ontwerp 
Begroten ABK Bedrij fsbureau 
Doorspreken begroting 
Vragen, risico's en aandachtspunten signaleren 
en vastleggen in RMO 
Aanvraag bekistingen WVB of Bedrijfsbureau 
Opstellen bouwschema (= contractplanning) Bedri j fsbureau 
Bouwkraanschema en -kraankosten Bedrijfsbureau 
Maken bouwplaatsinrichtingsplan Bedrijfsbureau 

Opmerking: uit vragenlijst oak taak van WVB 
Opstellen bouwplaatskosten Bedri j fsbureau 
Afstemmen werkvoorbereiding ABK 

(vei ligheidsmaatregelen) 
lnkoopvoorbereiding starten: 

- Spiegeloverzichten 
Overleggen met leveranciers 

Voorbereidingsplanning toetsen 
Planning In overleg met Bedrijfsbureau 
Materieel In overleg met Bedrijfsbureau 
Logistiek In overleg met Bedrijfsbureau 
Controleren tekenwerk 
Tekeningen DO tot werktekeningen -7 
coordineren 
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Uitvoeringvoorbereidi ngsf ase: 

Taakomschrijving Taak voor: Vorige fase 
Verslag overdrachtsbespreking 
Tekening- en documentbeheer: x 

- registratie 
- distributie 

Opstellen projectdraaiboek x 
Opstellen werkbegroting Bedrijfsbureau 
Opstellen termijnstaat Bedrijfsbureau 
lnrichten bouwplaatsadministratie x 
Opstellen KAM- plan Met uitvoerder I 

Bedrijfsbureau doet een klein 
onderdeel 

Technische voorbereiding (vb: kanaalplaten) 
Opstellen werkplan/ keuringsplan Met uitvoerder 
Deadlines koperskeuze vaststellen Kopersbegeleiding 

Alleen W- bouw 
Meer- en minderwerk opdrachtgever 
Opstellen werkinstructies Met uitvoerder 
Tekeningroulatieschema maken Of Bedrijfsbureau 
Melding arbeidsinspectie Opdrachtgever - maar wordt 

vaak geregeld door WVB 
ICT- aanvraag/ aansluiting bouwplaats 
Detailplanningen maken 

Uitvoeri ngsf ase: 

Taakomschrijving Taak voor: Vorige fase 
Tekening- en documentbeheer 
Afroepen/ bestellen materiaal Afroepen: uitvoerder 

Bestellen: alleen 
bouwmateriaal 

Koperswijzigingen - Alleen W- bouw: 
- Vaststellen deadlines Kopersbegeleidi ng 
- Kosten I opbrengsten BAAN -
- Afrekening leveranciers Projectleider 
- Bestellingen kopersmeerwerk 

Verzorgen bemonstering Of projectleider 
Productspecificaties/ garanties verzorgen Garanties: administrateur 
lndienen termijnen opdrachtgever Projectleider 
Opstellen garantie- en revisiegegevens 
Registreren tekortkoming/ afwijking Met team 
Controle veiligheid/ milieu Met team 
Archiveren 
Evalueren project Met team 

Aandachtspunten 

Tijdens de planvoorbereidingsfase: Tijdens alle fasen: 

- keuze bouwmethoden - kwaliteit 
- organisatiestructuur - adviseren projectleider 
- ontwerp - praktijkervaring gebruiken 
- materiaalgebruik - wensen van de opdrachtgever I kopers 
- overleg met betrokken partijen - tijd (bewaking planning) 
- risico's/ maakbaarheid - geld (financiele bewaking) 
- logistiek 
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14. Bij lage XII I: For mu lier overdrachtsgesprek 

PROJECTGEGEVENS 

Project: 

Projectnummer: Vermoedelijke: 

Datum overdracht: - Startdatum: 

Bouwtijd (contractueel) - Laatste oplevering: 

Bouwtijd (volgens planning) - Eerste oplevering: 

PROJECT TEAM Aanwezig: Naam: Aanwezig: Naam: 

Projectleider: Jal nee lnkoper: Jal nee 

Teamleider: Jal nee Uitvoerder: Jal nee 

Planvoorbereider: Jal nee Werkvoorbereider: Jal nee 

Bedrijfsbureau: Jal nee Kopersbegeleider: Jal nee 

Calculator: Jal nee Projectadministrateur: Jal nee 

KAM: Jal nee 

O. ALGEMENE TOEL,CHTING OP PROJECT 

• Projectbesch rijving 

• Geschiedenis, denk hier bijvoorbeeld aan: 
- Wat waren belangrijke zaken in ontwerp-1 contractfase? 
- Welke alternatieven zijn er bekeken bij de verschillende onderdelen? 
- Wat waren bezuinigingen? 
- Wat is belangrijk voor opdrachtgever? 
- etc. 

NAAM DOCUMENT I DATUM IONTVANGER IHANDTEKENING 

nb Alleen bij nog niet ontvangen projectgegevens tijdens moment van overdracht worden later bij ontvangst deze datum en 
ontvanger ingevuld en getekend in laatste twee kolommen. 

1. ALGEMENE GEGEVENS DATUM ONTVANGER HANDTEKENING 

Uitnodiging 

• uitnodigingsbrief I aanbestedingsbrief 

• project faseverslag projectcoordinatie (incl. documentenlijst) 

Verslag van startwerkbespreking prijsvorming contractfase 

• startwerkbespreking 

Verslag van aanwijzing 

• vragen I bemerkingenlijst no 1 

• vragen I bemerkingenlijst no 2 

• 
Risicomanagementoverzicht (RMO) 

-~ doornemen risico's en beheersmaatregelen 
-~ afstemmen actiehouders met uitvoeringsteam 

1[2. KOPIE CONTRACTSTUKKEN DATUM ONTVANGER HANDTEKENING 

Overzicht stukken welke basis zijn geweest voor prijsvorming 

• documentenlijst calculatie 

• bestek en tekeningen 

• nota van inlichtingen no 1 

• nota van inlichtingen no 2 

• nota van inlichtingen no 

• Documentenlijst contractstukken 

• Aanbiedingsbrief c.q. overeenkomst 

NAAM DOCUMENT DATUM ONTVANGER HANDTEKENING 

• Contractplanning 

• Bouwvergunning 

• CAR-verzekering 
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• Kleurenschema + afwerkstaat + verkoopboekje 

• Overige contractstukken (grondonderzoek/ bouwfysica/ 
funderingsadvies/sondering/ schoongrondverklaring/ 
rapportages over belendingen, geluid, asbest, EPN etc.) 

• V&G-plan ontwerpfase 

3. BEGROTINGEN DATUM ONTVANGER HANDTEKENING 

I nsch rijfbeg roting 

• eindopstelling (intern) 

• begroting(en) 

• 
EI W -begrotingen 

• eindopstelling 

• beg roting( en) 

• 
Diversen 

• lijst met onderhandelingspunten 

• lijst met bezuinigingen tijdens onderhandelingen doorgevoerd 

• lijst met opmerkingen (Sr.) Projectleider 

• kosten vergelijkende onderzoeken 

• 
Begroting tbv werkbegroting 

• definitieve eindopstelling 

• beg roting( en) 

• begroting Alg.Bouwpl.Kosten 

Overigen 

• 

~· ONDERLEGGERS DIREKTE KOSTEN DATUM ONIVANGER HANDTEKENING 

Uittrekstaten 

• uittrekstaten 

• 
Leveranciers en onderaannemers 

• bestekbladen /tekeningen lijst 

• overzicht aangevraagde onderaannemers 

• ordner offertes onderaannemers incl. aanvraagbrieven 

• onderaannemers spiegel(s) 

• onderaannemers I risicolijst 

Diversen 

• Opmerkingen lijst calculatie 

5. ONDERLEGGERS BOUWPLAATSKOSTEN DATUM ONTVANGER l:IANDTEKENING 

Onderleggers ABK 

• uitvoeringskosten I bouwplaatspersoneel 

• bouwkranen 

• bouwmaterieel 

• keten en loodsen 

• werkterrein I inrichting I aansluitkosten 

• verbruik I verzekering I transport I diverse 

• recapitulatie bouwplaatskosten 

• berekening huurfaktor 

Planningen 

• overall-schema I Voorbereidingsschema's 

• planning directie schema 

• planning streefschema 

• uitvoerings-voorbereidingsschema (UVF schema) 

• staooenschema's (detailschema's uit oroiectdraaiboek) 
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Diversen 

• Projectanalyse (methode en routing) 

• Alternatieven 

• Tekening bouwplaatsinrichting 

• Verslag bezoek bouwterrein I foto's 

• Overzicht van toezeggingen en afspraken met derden 

• Kraanplan I kraananalyse 

• Kraanoffertes 

• Bekistingoffertes 

• Overzicht inzet I 
afschrijvingsnorm bekisting 

• Plan van aanpak 

• Opname belendingen (expertise) . 
7. ONDERLEGGERS KOPERS Meer - en minderwerk DATUM ONTVANGER HANDTEKENING 
alleen voor woningbouw) 

Optielijsten 

• keuzelijst 1 omvangrijke opties . keuzelijst 2 met minder omvangrijke opties 

• keuzelijst 3 tegelwerk,sanitair en keuken 

• 
Sanitair - en tegelwerk 

• offerte sanitair 

• offerte tegelwerk 

• 
Keukenopstelling 

1. tekening basiskeuken 

2 . 

• 

1:: OPMERKINGEN 

9. EVALUATIE 

• Datum evaluatie 
prijsvormingill: 

• Datum evaluatie ruwbouw: 

• Nacalculatie onderwerpen • . .. 
• . .. 

I'·· OVERJGE DATUM BEPAUNG I 
• Datum 1° IPTB: . . .... 

AKKOORDVERKLARING 

Projectleider: Teamleider I planvoorbereider: 

• Bijlage: actielijst 
(In deze actielijst komen alle acties te staan die voortvloeien uit de overdrachtsbespreking) 
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15. Bijlage XIX: Startgegevens project 

15.1 Bestek 

32.31.12-a 

32.43 

HOUTEN TRAP Cvervolql 
tussen trapboom en bovenregel ronde spljlen, 
diameter 20mm, hart-op-hart afstand 120mm. 

Toebehoren: 
- bevestigingsmlddelen; 
- rubber tules tussen trapboom en wand; 
- vurenhouten aftlmmerlatten. 
Houten trappen leveren met FSC-keurmer1<, (Forest 
Stewardship Council). 

4. STELWERK TRAPPEN 
Bovenkant weltrede gelijk gesteld met bovenkant 
afgewerkte vloer. 
Bevestfglng : volgens voorschriften fabrikant 
leverancier . . 

JU.·VA5IE TRAP - -- - . _ . 
De als zodanig op tekenlng aangegeven houten trappen 
naar de verdiepingen. 

JIZ VASTE TRAP 
De als zodanig op tekening aangegeven houten trap ten 
behoeve van toetreding tot het dakvlak. 

KLIMBEVEILIGINGEN 

Uitvoeringstechniek 

32.43.10-b KLIMBEVEILIGING ~, ~\ \--ri ~\;Ef CQ'S- . 
0. VALBEVEIUGING \ _ ~\ , ~\..YJ-'

Fabrikaat: EuroSafe Solutions bv. µA s~<..\..-QS.2fY'- • 

32.51 

32.51.11-11 

Type: ManSafe Latchways. = ~ 
Materiaal: roestvast staal (AISI 316). 
Aantal: afgestemd op dakvorm en dakafmeting, 
onderllnge afstand maximaal 6m. 
Toebehoren: 
- veiligheidsgordel met vanglijn en transfasteners, 

minimaal 2 stuks; 
- bevestlglngsmiddel'en . 

..Q.! KLIMVOORZIENING 
De veiligheidsvoorzleningen ten behoeve van onderhoud 
en inspecties van de dakvlakken en de toegangen tot 
de technische ruimten. 

BALUSTRADEN 

MEJALEN BALUSTRADE 
0. METALEN BALUSTRADE 

Type: paneelhek. 
Materiaal: 
- hoofdleunlng, balusters e.d. van naadloze stalen 

profielen, staalkwaliteit S275J2H (NEN-EN 10210); 
- overige stalen onderdelen In de kwaliteit 

S235JRG2/S275JR (NEN-EN 10025); 
- bevestlgingsmiddelen, ankers e.d. In een thermlsch · 

verzinkte uitvoering voor alle onderdelen In 
verzinkt werk. 

Oppervlaktebehandeling: thennlsch verzlnkt 
overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-99. 
Afwerklng: _gemoffeld, In nader te bepalen niet 
standaard RAL kleur. 
Onderdelen: 
- baluster van strlpstaal; 
- bovenregel/hoofdleunlng :-kokerprofiel; 
- paneel persroosters: gaashekken bestaande uit 

draagstaven, 33x3mm, met lngelaste vulstaven van 
10x2mm. 

Toebehoren : 

Fig. 15.1 Bestekonderdeel 

Bron: Vincent van Gogh lnstituut, Venray 
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15.2 Technische omschrijving 

Tm!NISOIE OMSCHRl.MNG 

Dit 9edeelte van dt brochure ia de zogenHmde technlscht omschrljving. Hlerln vlndt u all• 
technische lntormatie over uw 1pputem1nt. Het doel is in de 1erslt plaits u zo goed moge
tijk te inform1r1n over hoe uw apputement eruil gaiat zitn. Oa11mHsl heeft de t1chnisch1 
omschrijvlng 11n contractu1l1 waarde. 01 lechnische omschrijving m11akl onderdttl ult van 
de koop-/aannemingsovereenkomst. Bil het onderlekentn van de koop-/aannemingsover· 
eenkomst wordt u dus geacht op de hoogle te zijn van de inhoud van de technische omschrijvlng. 

Ong11chl h1tg11n In deH technische omschrijving is bepaald. gelden onverkort de regelingen. 
rtgltmenten en standaud voorwauden. gehantterd en voorgeschreven door hit Garanti• 
lnslituut Woningbouw IGIWl. lngeval enige bep1ling ln deze technische omschrijving dau· 
mee onverenigb11r mocht zljn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger. prev1ler1n 
steeds de bovengenoemde bepalingen van het GIW. 

TERREIN!NR!CHTING 

BESTBATING 
De b11tr1ting random hel gebouw behoort tot de openbare ruimte en wordt door de g1m11nte 

aangelegd en onderhouden. 

VEBLICHTING 
Het omliggende terrein wordt openbH r verllcht. 

VOOBZIENINGEN 

PABKEBEN 
De parkeergarage is voor de bewoners rechtstreeks 101gankelijk via de cenlrale lifthallen op 
de nivuus -l en -2. Per 1ppartement Is 1en parkeerplaats beschikbaar in de p1rkeergarage 
· oe Admlrant'". Het betreft een zogenaamde zwedplek. er kan dus op elk• willekeurlge 
parkeerplaats warden geparkeerd. 

AFVALVEBWEBKING 
Op het entreeniveau is een ruimte opgenomen om de afvalconlainers le stallen. 

BEBGINGEN 
De bergingen zijn ge.situnrd op de niveaus -1 1n -2. Tevens is op niveau -1 11n gezamenlijke 
fietsenberging welke v1naf het 1ntr1enivHu (niveau 0) bueikbaar is middels een zogenaamde 
fietstrap. De bergingen hebben scheidingswanden van kalkzandsteen. Het kozijn van 
de berging wordl uitgevoerd als houten kozljn voorzien van een vlakke dichte deur. De deur 
wordt uitgevoerd met een cilinderslot. gelijksluitend met het 11ppartement. Het plafond in 
de berglngen Is onafgewerkl. 

15.3 Prestatieomschrijving 

Vloeren . . 

belonnen paten. De lengte van de paten wordt door de constructeur bepaatd aan de hand van 
de resultaten van het orondonderzoek. De betonnen poer vormt tevens de vtoer van niveau -2. 
Vloeren vanaf niveau -1 tot en met nlveau 5 (eerste woonlaag): 
Oezt vloeren worden uitgevoerd als in het werk geatort gewapend beton en w11r nodig 
voorzien van i1olati1. met een isolatlewaarde van Re a. 3.0 m2K/W. 

VLOEBEN 
Vloeren vanaf Nveau 6 tot en met dt dakvloeren: 
Deze vloeren warden uitgevotrd 1ls prtfab gewapend b1ton en waar nodig voorzien van 
iaolatie. met een lsolatlewarde van Re • 3.0 m2K/W. 

BOUWMUBEN 
De dragende wanden op niveau -2 tot en met niveau 4 warden uitgevotrd als In het werk 

gestort gewapend belon. 
De draoende wanden van dt appartementen (nlveau !5 tot tn met nlveau 30) warden uil~ 
g1voerd in prefab gewapend beton. 
De niet·dragende woningscheidende wanden warden ultgevoerd ats dubbele systeemwanden 

mot gipsbeplatlng. 

GEVELS EN QAKAFWERKING 

GEVELBEKLEOING 
De gevel ler plaatse van het 1ntr11niv11u wordl voorzi1n van natuurstenen gevelbekleding. 

volgens monster en opoave van architect. 
De oevel tu plaatse van niveau 1 tot en met nlveau 4 wordt voorzien van gevelplelsterwuk. 

volgens monster en opgave van architect 

De 01vel vanaf niveau 5 wordt ultgevotrd als prefab gewapend beton met motlef. volgens 

monster en opgave van architect. 
De total• 9evel heeft 11n i1olati1w1ard1 vain Re• 3.D m2K/W. 

GEVELBOOSTEBS 
Op enkele plaalsen in de gevel worden v•nUlatle· of aanzuigroosters. In kleur gemoffeld. 

opgenomen. 

GEVELKOZIJNEN. BAMEN EN DEUBEN 
De buitenkozijnen warden vervaardigd van in k\eur gemoffeld aluminium en voorzlen van de 
b1nodigd1 te openen delen. De r1m1n worden uitoevoerd met een draai-kiepsysteem. 
De kozljnen zijn aan de buitenzijde afgewerkt met aluminium waterslagen. 
De entreedeur van de appartementen is uitgevoerd als een dichte multiplex deur met deur· 
spion. 01 d1ur1n in de atgemene rutmten zijn multiplex deuren met glasopening(en). 

BUITENBEGLAZING 
Er wordt isolerende HR+·beglazing to1gepa1t In alte buitenkozijnen van de appartementen. 

Fig. 15.2 Onderdeel uit technische omschrijving 

Bron: Admirant, Eindhoven - Woontoren 

, I -: ·: . 
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Fig. 15.3 Onderdeel uit prestatieomschrijving 

Bron: Zuiderpoort, Sittard 
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16. Bijlage XV: Toetsingsformulieren 

In deze bijlage zijn de ingevulde toetsingsformulieren opgenomen. Per paragraaf is een analyse 
opgenomen. 

16.1 Senior projectleider utiliteitsbouw 

Het hulpmiddel 

1. Is het doel van het hulpmiddel duidelijk? 

Ja, de werkvoorbereider structuur geven bij het werken in een bouwteam. 

2. Is het gebruik van het hulpmiddel duidelijk? 

Ja, het is een zeer overzichtelijk schema en een duidelijke handleiding. Je hebt je zo goed in het proces 
verdiept dat je het duidelijk op papier kunt zetten. 

3. Is het hulpmiddel toe te passen in de praktijk? (KMS of papier?) 

Het is zeker geschikt voor gebruik. De goede werkvoorbereiders zullen het in ieder geval gebruiken. Er zullen 
er altijd zijn die te eigenwijs zijn. 
De BLOB in Eindhoven gaat nu van start, daar zou je dit zo kunnen gebruiken. Als ik werkvoorbereider zou zijn, 
zou ik hier erg in gei"nteresseerd zijn. 

4. Is het hulpmiddel volledig? (voldoende aanvullende documenten?) 

Ja, het stroomschema in combinatie met de aanvullende documenten is volledig. Je moet er wel rekening mee 
houden, dat wanneer iemand dit doorneemt er altijd opmerkingen zullen zijn. Het is nooit perfect. 

De werking van het hulpmiddel 

5. Geeft het hulpmiddel structuur aan het werken in een bouwteam voor de werkvoorbereider? 

Het geeft zeker structuur aan het werken in een bouwteam. Door dit hulpmiddel is gemakkelijk te achterhalen 
water moet gebeuren en wanneer. 

6. Maakt het hulpmiddel duidelijk wat er van de werkvoorbereider verwacht wordt tijdens een 
samenwerking in bouwteam? 

Ja, de taken warden heel duidelijk opgesomd en uitgelegd. Maar ook de startgegevens van het bouwteam 
warden met behulp van het formulier heel overzichtelijk vastgelegd. Zo kun je in een A4-tje aangeven wat de 
belangrijkste zaken zijn uit het voortraject. Op deze manier kan de werkvoorbereider hier al vanaf het begin 
rekening mee houden. Dit wordt ook van de werkvoorbereider verwacht. 

7. Ondersteunt het hulpmiddel het uitvoeringsteam tijdens het werken in een bouwteam? 

Ja, wanneer de werkvoorbereider een duidelijke structuur heeft, zal dit het uitvoeringsteam ondersteunen. 

8. Zal het hulpmiddel de projectleider helpen bij het begeleiden van de werkvoorbereider 
(tijdens een samenwerking in bouwteam)? 

Ja, doordat de werkvoorbereider structuur krijgt, kost het mij minder tijd om hem/ haar aan te sturen. 

Opmerking: 

lk vraag me alleen nog af in hoeverre dit schema alleen voor een samenwerking in bouwteam te gebruiken is. 
Want ik ben van mening dat je een project bij een aanbesteding ook op deze manier aan zou moeten pakken , 
al gebeurt dit nu inderdaad niet. Bijvoorbeeld het aandragen van alternatieven, dit zou bij een aanbesteding 
ook moeten gebeuren. Misschien vaak wel minder grate alternatieven, zoals afwerkingen of binnenwanden. 
Alleen zullen deze taken dan in de uitvoeringvoorbereidingsfase plaatsvinden omdat een project uit een 
aanbesteding pas bij de aannemer terecht komt in deze fase. 
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16.2 Senior werkvoorbereider 1 

Het hulpmiddel 

1. Is het doel van het hulpmiddel duidelijk? 

Ja, het is een hulpmiddel voor de werkvoorbereider, om structuur te geven aan het proces. 

2. Is het gebruik van het hulpmiddel duidelijk? 

Ja, er is een duidelijke handleiding bijgevoegd en het schema is niet ingewikkeld. 

3. Is het hulpmiddel toe te passen in de praktijk? (KMS of papier?) 

De opzet is goed, deze is zeker geschikt om te gebruiken in de praktijk. Het is een gebruiksvriendelijk 
hulpmiddel. Maar niet iedereen zal het gebruiken, want er is wel discipline nodig om zo structureel een 
hulpmiddel te gebruiken. Dat heeft niet iedere werkvoorbereider. Wanneer het toegepast gaat worden moet 
dit dan ook bewaakt worden. 
Zeker voor een nieuwe werkvoorbereider is dit hulpmiddel, vooral het stroomschema, erg goed voor de 
beeldvorming. 

4. Is het hulpmiddel volledig? (voldoende aanvullende documenten?) 

De basis is goed en zeker volledig. Wei moet het hulpmiddel dan nog gei"mplementeerd worden binnen het 
bedrijf. 

De werking van het hulpmiddel 

5. Geeft het hulpmiddel structuur aan het werken in een bouwteam voor de werkvoorbereider? 

Ja, het geeft een heel duidelijke structuur. Wei zie ik dit hulpmiddel als een basis, niet als een strakke 
structuur. lk zou het zelf ook handig vinden om dit hulpmiddel te gebruiken als extra controle. Want door dit 
hulpmiddel toe te passen kun je niks vergeten. 
Voor nieuwe werkvoorbereiders is het hulpmiddel echt een leidraad, maar voor de ervaren werkvoorbereiders 
zal het meer een extra toetsing en ruggensteun zijn. 

6. Maakt het hulpmiddel duidelijk wat er van de werkvoorbereider verwacht wordt tijdens een 
samenwerking in bouwteam? 

Ja 

7. Ondersteunt het hulpmiddel het uitvoeringsteam tijdens het werken in een bouwteam? 

De uitvoerder niet, voor de uitvoerder is het bouwproces na een aanbesteding ongeveer gelijk aan dat van een 
bouwteam. Deze maakt wat er gebouwd moet worden en overlegd met de werkvoorbereider wanneer het nodig 
is. Maar het zal de uitvoerder verder niet ondersteunen. De projectleider wel (zie volgende vraag). 

8. Zal het hulpmiddel de projectleider helpen bij het begeleiden van de werkvoorbereider 
(tijdens een samenwerking in bouwteam)? 

Het hulpmiddel zorgt ervoor dat de projectleider de werkvoorbereider kan toetsen. Aan de hand van de 
checklist kan de projectleider gemakkelijk zien water al afgerond is. 
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16.3 Hoofd bedrijfsbureau 

Het hulpmiddel 

1. Is het doel van het hulpmiddel duidelijk? 

Ja, het is een procesomschrijving waarin eenduidig wordt vastgelegd wat de werkvoorbereider, wanneer moet 
doen. 

2. Is het gebruik van het hulpmiddel duidelijk? 

Ja, heldere handleiding. 

3. Is het hulpmiddel toe te passen in de praktijk? (KMS of papier?) 

Ja, wel met de checklist anders is het niet te bewaken. 

4. Is het hulpmiddel volledig? (voldoende aanvullende documenten?) 

Compleet is het nooit, maar ik kan nu niks bedenken wat ik nog mis aan het hulpmiddel. 

De werking van het hulpmiddel 

5. Geeft het hulpmiddel structuur aan het werken in een bouwteam voor de werkvoorbereider? 

Ja. 

6. Maakt het hulpmiddel duidelijk water van de werkvoorbereider verwacht wordt tijdens een 
samenwerking in bouwteam? 

Ja. 

7. Ondersteunt het hulpmiddel het uitvoeringsteam tijdens het werken in een bouwteam? 

n.v.t. 

8. Zal het hulpmiddel de projectleider helpen bij het begeleiden van de werkvoorbereider 
(tijdens een samenwerking in bouwteam)? 

n.v.t. 

Opmerking: 

Het nieuwe KMS is nog in ontwikkeling en ik zie al een aantal veranderingen in jouw stroomschema terug 
komen . Dit KMS zou per 1 mei actief worden, maar dit is inmiddels uitgesteld. Jouw hulpmiddel zal daarom een 
dynamisch document moeten worden omdat het KMS blijft veranderen . 

lk zou in het schema aangeven wanneer er een contract moet zijn, dit heeft invloed op veel taken uit het 
proces. In het bouwteam zoals jij het bedoelt wordt er een contract gesloten aan het einde van de 
planvoorbereidingsfase. 

Er is een verschil met het KMS, je hebt het KMS wel als basis gebruikt maar hebt hieraan taken toegevoegd. 
Deze taken zullen nooit in het KMS opgenomen worden omdat het geen verplichte taken zijn. Het KMS is 
gericht op het weergeven van het proces in verplichte taken met bijbehorende in - en output. 

Het duidelijke verschil tussen een aanbesteding en een bouwteam is in dit schema de planvoorbereidingsfase. 
Deze wordt bij een aanbesteding overgeslagen. De rest van het proces zou overeen moeten komen met een 
aanbesteding. 
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16.4 Projectleider woningbouw 

Het hulpmiddel 

1. Is het doel van het hulpmiddel duidelijk? 

Ja, het is een handleiding voor de werkvoorbereider, om ervoor te zorgen dat hij/ zij niks vergeet tijdens het 
werken in een bouwteam. 

2. Is het gebruik van het hulpmiddel duidelijk? 

Ja, het is wel noodzakelijk om de handleiding door te nemen. En het is goed dat er in de handleiding vermeld 
wordt dat niet het hele verslag doorgenomen hoeft te warden, want het boekje kan afschrikken. 

3. Is het hulpmiddel toe te passen in de praktijk? (KMS of papier?) 

Het is zeker toe te passen. Maar ik denk niet dat het op deze manier gebruikt zal warden. lk ben meer een 
voorstander van de checklist. Om die als basis boven het bureau te hangen en wanneer er daaruit iets niet 
duidelijk is kan dit opgezocht warden in het stroomschema en de taakomschrijvingen. 

4. Is het hulpmiddel volledig? (voldoende aanvullende documenten?) 

Ja, met de aanvullende documenten is het volledig. 

De werking van het hulpmiddel 

5. Geeft het hulpmiddel structuur aan het werken in een bouwteam voor de werkvoorbereider? 

Ja, zeker. Vooral voor een beginnende werkvoorbereider lijkt het me een geschikt hulpmiddel. Het geeft een 
duidelijk beeld van de werkzaamheden. 

6. Maakt het hulpmiddel duidelijk wat er van de werkvoorbereider verwacht wordt tijdens een 
samenwerking in bouwteam? 

Ja. 

7. Ondersteunt het hulpmiddel het uitvoeringsteam tijdens het werken in een bouwteam? 

lk denk dat het de uitvoerder niet zal ondersteunen, misschien inderdaad indirect door de samenwerking met 
de werkvoorbereider. Maar mij zal het zeker helpen. 

8. Zal het hulpmiddel de projectleider helpen bij het begeleiden van de werkvoorbereider 
(tijdens een samenwerking in bouwteam)? 

Ja, zeker tijdens de planvoorbereidingsfase controleer ik de werkvoorbereider erg op basis van gevoel. Aan de 
hand van de checklist kan ik als projectleider structureel de taken controleren. Als de werkvoorbereider het 
hulpmiddel gebruikt zal het mij zeker extra tijd opleveren. Maar dan zou ik graag een uitgebreidere checklist 
zien, waarin iedere taak nog meer in detail uitgewerkt wordt. Bijvoorbeeld de taak detailplanningen maken, er 
warden heel veel verschillende detailplanningen gemaakt. Wanneer deze taak uitgesplitst wordt is het beter te 
controleren. 
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16.5 Senior werkvoorbereider 2 

Het hulpmiddel 

1. Is het doel van het hulpmiddel duidelijk? 

Ja, je wil structuur aanbrengen in het bouwteamproject in het proces van de werkvoorbereider. 

2. Is het gebruik van het hulpmiddel duidelijk? 

Ja, het eenduidige kleurgebruik en de nummering zijn erg duidelijk. Ook een overzichtelijk schema en een 
duidelijke handleiding. 

3. Is het hulpmiddel toe te passen in de praktijk? (KMS of papier?) 

Jazeker, al is het wet per project verschillend denk ik. Het project waar ik bijvoorbeeld nu aan werk, doe ik 
ook de financiele bewaking, dat komt in dit schema niet voor omdat dit normaal gesproken geen taak voor de 
werkvoorbereider is. Maar ik zou dit schema zeker boven m'n bureau hangen om te controleren of ik niks 
vergeten ben. 

4. Is het hulpmiddel volledig? (voldoende aanvullende documenten?) 

Ja, ik mis niks. Het is een mooi compleet pakket, je hoeft nergens anders informatie vandaan te halen. 

De werking van het hulpmiddel 

5. Geeft het hulpmiddel structuur aan het werken in een bouwteam voor de werkvoorbereider? 

Ja, vooral voor een aankomende werkvoorbereider zal het veel structuur brengen. 

6. Maakt het hulpmiddel duidelijk wat er van de werkvoorbereider verwacht wordt tijdens een 
samenwerking in bouwteam? 

Ja, duidelijk. 

7. Ondersteunt het hulpmiddel het uitvoeringsteam tijdens het werken in een bouwteam? 

Of het de uitvoerder zal ondersteunen hangt af van de capaciteit en interesse van de uitvoerder. Wanneer 
deze helemaal niet bezig is met het soort samenwerkingsvorm waarin het project uitgevoerd wordt, zal het 
hulpmiddel hem niet ondersteunen . 

8. Zal het hulpmiddel de projectleider helpen bij het begeleiden van de werkvoorbereider 
(tijdens een samenwerking in bouwteam)? 

Ja, het hulpmiddel is handig voor de projectleider om de taken te bewaken. Het sturen van de 
werkvoorbereider zal dit hulpmiddel zeker gernakkelijker maken. 

Opmerking: 

Bij een bouwteam komt het vaak voor dat er een stap terug gedaan moet worden vanwege wijzigingen. Dit vind 
ik niet terug in het schema. 

Deze taken zouden eigenlijk rechtstreeks door het bedrijfsbureau opgenomen moeten worden in de 
planningen, dan is het echt te bewaken. 
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17. Bijlage XV: Over Heijmans 

Heijmans NV. is onder te verdelen in Heijmans Nederland en 
Heijmans lnternationaal. Onder Heijmans Nederland valt dan 
weer Heijmans Vastgoed, Heijmans Bouw, Heijmans Infra en 
Burgers Ergon. 

Heijmans NV. realiseert een omzet van 3.2 miljard euro in 
2006. Daarvan komt 1,2 miljard voor rekening van Heijmans 
Bouw. 

17. 1 Heij mans Bouw 

Fig. 17.1 Organisatiestructuur Heijmans NV 
(bran 14) 

"Heijmans Bouw is een van de grootste bouwers in ons land 

Uitvoeringstechniek 

HEIJMANS NV 

voor woning- en utiliteitsbouw, met 11 regionale bouwvestigingen (Amsterdam/ Schiphol, Almere, 
Amersfoort, Arnhem, Assen , Best, Breda, Groenlo, Leeuwarden, Leiderdorp, Rosmalen, Rotterdam, 
Sittard, Utrecht) en 17 servicebouw vestigingen (Amsterdam I Schiphol, Alme re, Amersfoort, 
Arnhem, Assen, Best, Breda, Burg- Haamstede, Drachten, Leiderdorp, Rotterdam, Utrecht, Veghel). 

De divisie richt zich op het realiseren van huisvesting, inclusief onderhoud en service, in alle 
segmenten van de markt. Hiermee biedt Heijmans Bouw een compleet full service- dienstenpakket: 
nieuwbouw, herstel- en verbouw (renovatie) en onderhoud van woningen, winkels, kantoren, 
scholen, zorginstellingen en luchthavens. 

De opbrengsten van de divisie zijn voornamelijk gerealiseerd in de woning- en utiliteitsbouw, die 
samen bijna 90% van de totaalopbrengst vormen. 

Heijmans Bouw werkt met vernieuwende concepten zoals: 
WoonVitaal: levensloopbestendige woningen voor senioren 
Adaptis: een instrument voor de ontwikkeling van leefbare wijken 

Missie en positionering: De combinatie van vastgoed, bouw, infra en installatie maakt Heijmans tot 
een full service- onderneming. Het bedrijf richt zich op alle activiteiten in de waardeketen, van 
advies en ontwerp tot onderhoud en beheer. Zo wil Heijmans een belangrijke bijdrage leveren aan 
de inrichting van de landen waarin zij actief is. 
Centraal hierbij staan kennis, ervaring en ondernemerschap. Die maken Heijmans: 

innovatief in marktbenadering en product- en conceptontwikkeling 
transparant naar belanghebbenden bij de onderneming 
veelzijdig in het aanbod van producten en diensten 
betrokken bij haar maatschappelijke omgeving. 

Bovendien is Heijmans zich bewust 
van haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en zal haar 
activiteiten veilig, 
milieuvriendelijk en in 
overeenstemming met de 
toepasselijke wet- en regelgeving 
uitvoeren. 
Doelstell i ngen 
Het full- service idee krijgt vorm in 
de doelstellingen voor 2008. De 
beoogde verdeling van de 
bedrijfsopbrengsten is bij 
benadering - als volgt: 

Fig . 17.1.1 Full- service Heijmans (bran 14) 
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• 35% uit de voorkant van de waardeketen: advies-, ontwerp- en ontwikkelingsactiviteiten 
• 45% uit het midden van de keten: uitvoeringsactiviteiten 
• 20% uit de achterzijde: onderhoud- en beheeractiviteiten" (Citaat: Bron 14) 

17.2 Heijmans Bouw Best 

Heijmans Bouw Best is een onderdeel van de divisie Heijmans Bouw en realiseert een omzet van 100 
miljoen euro per jaar. 

"Heijmans Bouw Best biedt een compleet dienstenpakket voor nieuwbouw, herstel, renovatie, 
service en onderhoud op het gebied van woningbouw en utiliteitsbouw. Een brede ervaring en 
uitgebreide expertise stellen de vestiging in staat om vernieuwende (totaal)oplossingen te bedenken 
en uit te voeren. Daarom is Heijmans Bouw vaak al in het voortraject betrokken bij een project, als 
gesprekspartner van woningcorporaties en ontwikkelaars, overheden en bedrijven tot non
profitorganisaties. In de woningbouw, zowel in uitleglocaties als in complexe binnenstedelijke 
vernieuwingsgebieden, werkt Heijmans Bouw vaak samen met Heijmans Vastgoed. Dat leverde 
ender meer het vernieuwende concept Wenswonen® op. Daarnaast richt Heijmans Bouw Best zich 
op speciale utilitaire markten, zeals die voor parkeergarages, of de nieuwbouw en verbouw van 
zorgcentra, ziekenhuizen, scholen, universiteiten, kantoren en bedrijfspanden." (Citaat: Bron 14) 

Om te laten zien hoe de structuur binnen HBB georganiseerd is en welke afdelingen er aanwezig zijn 
is onderstaand organigram gemaakt. 

Directie 

KAM- Coard. ~---+-----1Secretariaat 

Administratie +-----+----iPlanontw. 

P&O ~---+-----1 I nkoop _____ __. 

0------------------•Servicebouw 
Kopersbe +-----+----i Marketing 
~~-~~~ 

Productie f.------1 Planvoorbereidin 
Bedrijfsleiding 

Projectleidin f.------1 Ca lculatie 
Projectleidin 

Werkvoorb. ~----1 Bedrijfsburea u 1------iWerkvoorb. 
I Uitvoering 

Uitvoerin 

CAO- medew. Fig. 17.2.1 Organigram Heijmans Bouw Best 
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