
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Lean in een projectteam
een flow van klantwaarde in informatie

van den Brandhof, F.

Award date:
2009

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/1b75ddee-24e2-42ea-98b6-c6391b90f142


ARR 
2009 
BWK 

4356 

,EAN IN EEN PROJECTTEAM 

EEN FLOW VAN KLANTW AARDE IN INFORMATIE 

ONDERZOEKSRAPPORT 

Auteur: Franck van den Brandhof 
Datum: 15 mei 2009 

©Freeze.com 



... Lean ben je als organisatie niet voor heel even, 
Lean ben je als organisatie voor de rest van je leven ... 
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Lean in een projectteam Voorwoord 

VOORWOORD 

In het kader van het afronden van mijn opleiding Construction Management 
en Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven, heb ik onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheid van het implementeren van lean management 
bij Slokker Bouwgroep B.V. vestiging Apeldoorn (SBG(A). Dit onderzoek is 
het gevolg van een studieproject en persoonlijke interesse naar lean 
management. In een gesprek met de heer Peelen, oud stagebegeleider en nu 
werkzaam bij SBG(A), kwam het onderwerp lean ter sprake. Hieruit bleek 
dat de heer Peelen zich verdiept had in de literatuur van lean voor 
toepassing in de organisatie SBG(A). Vanuit zijn functie als hoofd 
bedrijfsbureau en projectleidervoorbereiding ziet de heer Peelen 
mogelijkheden met lean management voor zijn organisatie. Tijdens dit 
gesprek gaf de heer Peelen aan interesse te hebben in mijn onderzoek en 
nodigde mij daarop uit om het onderzoek binnen SBG(A) verder uit te 
voeren. Dit onderzoeksrapport is daarvan het resultaat. 

In eerste instantie wilde ik onderzoek doen naar het implementeren van 
lean management in de gehele organisatie van SBG(A). Algauw bleek dit 
streven niet reëel voor dit afstudeeronderzoek Hiervoor was de materie te 
complex en de hoeveelheid tijd te beperkt. Ik heb het onderzoek daarom 
teruggebracht tot het implementeren van lean management in het 
projectteam van SBG(A). Dit projectteam is vanuit SBG(A) betrokken in de 
projectvoorbereiding van een bouwteam. 

Het onderzoeksrapport is te splitsen in twee delen, namelijk een 
kernrapport van ongeveer 50 pagina's en een toelichting, als bijlagen 
opgenomen, van ongeveer 60 pagina's. De bijlagen ondersteunen 
hoofdzakelijk de gemaakte analyses in het kernrapport. 

Het onderzoeksrapport is niet alleen interessant voor de organisatie 
SBG(A), maar ook voor andere organisaties binnen en buiten de bouw. Het 
geeft binnen de bestaande kennis met betrekking tot lean een nieuwe kijk op 
het implementeren van lean management. 

Het onderzoek was in deze vorm niet tot stand gekomen zonder de hulp 
van de organisatie SBG(A), de begeleiders van de TU Eindhoven en derden. 

Mijn dank gaat uit naar de bedrijfsbegeleider de heer Peelen voor het 
faciliteren van het onderzoek binnen de organisatie SBG(A). Dankzij hem 
kreeg ik toegang tot alle bronnen voor het verzamelen van data. Daarnaast 
heeft hij me meer dan eens geholpen in het valideren van een grote 
hoeveelheid aan data, schema's en resultaten. Verder gaat mijn dank uit 
naar de uitvoerende begeleiding vanuit de universiteit. De heer 
Bouwhuijsen voor zijn praktische en kritische inzicht wat mij ertoe dwong 
om steeds met goede argumenten te blijven komen. De heer Kleine voor alle 
kennis die ik bij hem heb mogen opdoen met betrekking tot lean en 
procesmanagement, hetgeen voor mij een geheel nieuwe wereld opende. 

Deze drie personen zijn voor mij het belangrijkste geweest in het kader 
van het begeleiden van mijn afstudeerproces leidende tot het rapport dat nu 
voor u ligt. 

Lunteren, 15 april 2009 
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Lean in een projectteam Samenvatting 

SAMENV A TIING 

De projectleidervoorbereiding van Slokker Bouwgroep B.V. vestiging 
Apeldoorn (SBG(A), wil weten hoe lean management kan worden toegepast 
in het interne projectteam. Het doel van mijn onderzoek is de 
projectleidervoorbereiding van SBG(A) te voorzien van advies over en 
aanbevelingen voor het implementeren van lean management in de huidige 
werkwijze van het projectteam. Dit door een analyse vanuit lean 
management te maken van de werkwijze van het projectteam. Vanuit die 
doelstelling heb ik voor dit onderzoek de volgende onderzoeksvraag 
geformuleerd: "Op welke manier kan SBG(A) lean management 
implementeren binnen de huidige werkwijze van hun projectteam?". 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag en de deelvragen is 
gekozen voor een kwalitatieve opzet van het onderzoek. Hiervoor is 
allereerst een bureauonderzoek uitgevoerd waarin literatuur is bestudeerd 
over het onderwerp lean management. Vervolgens is voor een empirisch 
onderzoek gekozen om het interne projectteam van SBG(A) nader te 
bestuderen in een casestudie. In de casestudie is een analyse gemaakt van de 
verbetermogelijkheden met lean management in de werkwijze van het 
projectteam. Verder is de werkwijze van het projectteam getoetst aan de 14 
managementprincipes van Toyota, zoals ze zijn beschreven door de 
onderzoeker Liker (2004). Om de werkwijze te kunnen analyseren zijn 
projectleden geïnterviewd en is er een documentenonderzoek gedaan naar 
bedrijfs- en projectdocumenten. Vervolgens is bepaald hoe de 14 principes 
toegepast kunnen worden om lean management te implementeren. 

De resultaten van de casestudie laten zien dat lean management 
geiinplementeerd kan worden in het projectteam. De verbetermogelijkheden 
van lean management laten na analyse zien dat de klantwaarden beÏnvloed 
kunnen worden door: variatie, overbelasting en verspilling. Daarnaast 
blijken de 14 principes toepasbaar op de conditionering van het systeem en 
de werkwijze van het projectteam. 

Indien de organisatie overgaat op het implementeren van lean 
management kan dit met de 14 managementprincipes van Toyota. Het is 
echter niet aan te bevelen om deze principes in één keer toe te passen. 

Op basis van de resultaten van de casestudie en kennis uit het 
bureauonderzoek is een stappenplan opgesteld. In dit stappenplan is 
beschreven hoe SBG(A) in zeven stappen lean management kan 
implementeren met behulp van de 14 managementprincipes van Toyota. 

Hierbij wil ik als onderzoeker de organisatie Slokker Bouwgroep B.V. 
vestiging Apeldoorn veel succes toewensen met het implementeren en 
toepassen van lean management. 
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1. INLEIDING 

Het implementeren van lean management, Toyota's wijze van 
bedrijfsvoering, vraagt veel aandacht van een organisatie. Vanuit de 
literatuur, maar ook de praktijk, komt naar voren dat het voor organisaties 
niet altijd even eenvoudig is om lean in te voeren. 

In dit onderzoeksverslag is aan de hand van een onderzoek een 

stappenplan ontwikkeld voor het implementeren van lean management. 

De aanleiding van het onderzoek in paragraaf 1.1 leidt tot de doelstelling en 
vraagstelling beschreven in paragraaf 1.2. De doelstelling zorgt voor een 

afbakening beschreven in paragraaf 1.3. Met de afbakening zijn de grenzen 
van het onderzoek aangegeven. De opbouw van het onderzoeksrapport is 
beschreven in paragraaf 1.4. 

1.1 AANLEIDING 

De aanleiding tot het uitgevoerde onderzoek is tweeledig. Enerzijds 
gevormd door mijn persoonlijke interesse in het onderwerp lean Persoonlijk 

management, anderzijds door de behoefte van de organisatie Slokker 
Bouwgroep B.V. vestiging Apeldoorn (SBG(A» om lean te implementeren. Bedrijf 

Rekening houdend met beide belangen is gekomen tot de doelstelling, 
vraagstelling en afbakening van het onderzoek in paragraaf 1.2. 

Voordat ingegaan wordt op het doel van het onderzoek komen eerst de 
persoonlijke aanleiding en bedrijfsaanleiding aan bod. Beschreven in 
respectievelijk paragraaf 1.1.1 en in paragraaf 1.1.2. 

1.1.1 PERSOONLIJKE AANLEIDING 

In het laatste studieproject, voorafgaand aan het afstuderen, ben ik in 
contact gekomen met lean management. Dit door een onderzoek in het 
studieproject naar lean management in de bouw: lean construction. Tijdens 
dit studieproject, viel mij op dat er tegenwoordig veel partijen betrokken 
zijn bij het realiseren van een project. Een ontwikkeling die een Kernprobleem in de 

kernprobleem van de bouw, fragmentatie in combinatie met gebrekkige bouw 

coördinatie (Noorderhaven et al. 2006), alleen maar kan versterken. 
Vanuit het studieproject blijkt lean construction bij te dragen aan een Lean construction 

effectieve samenwerking tussen partijen tijdens de uitvoering. Fragmentatie 
en gebrekkige coördinatie worden voorkomen door op basis van lean 
management samen te werken. In deze samenwerking betrekt de bouwer 
alle uitvoerende partijen actief bij de planning. Dat deze aanpak werkt is 
terug te vinden in de literatuur (o.a. Howell en Ballard 1998, Mohan en Iyer 
2005 en Versteeg 2005). Lean construction is in mijn ogen erg gericht op de 
productieactiviteiten in de uitvoering. 

Mijn interesse in dit onderzoek gaat uit naar de toepassing van lean Persoonlijke interesse 

management in de projectvoorbereiding. De activiteiten hier zijn gericht op 
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de inhoudelijke projectinfonnatie, zoals tekeningen en rapporten, die 
vervolgens tijdens de uitvoering van het project door de bouwer gebruikt 
worden. Fragmentatie in combinatie met gebrekkige coördinatie is niet 
bevorderlijk voor de kwaliteit van de informatie ten behoeve van de 
bouwer. In dit onderzoek wil ik nagaan hoe lean management binnen een 
kantooromgeving door de bouwer toegepast kan worden. 

Daarnaast is er nog weinig bekend over het toepassen van lean 
management buiten de productievloer. Het is voor organisaties dan ook 
moeilijk om lean management toe te passen in een kantooromgeving (Anon. 
2005). Daarbij is het niet altijd eenvoudig om te begrijpen hoe de principes 
van Womack en Jones (2003) moeten worden geïmplementeerd in een 
kantooromgeving (Maleyeff 2006). 

1.1.2 AANLEIDING BEDRIJF 

Om data te kunnen verzamelen voor mijn onderzoek ben ik op zoek gegaan 
naar een bouwbedrijf. Hierbij kwam ik in contact met de 
projectleidervoorbereiding van het bouwbedrijf Slokker Bouwgroep B.V. 
vestiging Apeldoorn (SBG(A). In een gesprek gaf de projectleider de 
volgende verklaring om lean te (willen) implementeren. 

Ons bouwbedrijf werkt veel in bouwteamverband en in ieder nieuw project 
wordt van veel partijen gebruik gemaakt. Het betreft opdrachtgevers, 
architecten, constructeurs, adviseurs, bouwer(s), kopers en huurders, 

Project informatie 

Lean management op 
kantoor 

waardoor er veel belangen spelen in het project. Het belang van het Projectbelangen 
bouwbedrijf is het plan zo effectief en kwalitatief mogelijk uit te voeren 
binnen de gestelde randvoorwaarden. Dit betekent dus eigenlijk een 
duurzaam project realiseren binnen de kaderstelling van budget, tijd en 
kwaliteit. SGB(A) probeert als uitvoerende partij de verschillende partijen 
tegemoet te komen in hun wensen en deze te integreren 

Vanuit de literatuur over de lean-filosofie denkt de projectleider, dat de Belang van lean 
voorbereidings- en uitvoeringsprocessen kunnen worden geoptimaliseerd. management 

Door het implementeren van lean management kunnen de partijen nog 
beter tegemoet worden gekomen aan hun wensen. Dit betekent voor SGB(A) 
meer effectiviteit en een product dat kwalitatief aansluit op de belangen van 
partijen. Om lean management in te voeren zou de organisatie een soort 
hulpmiddel moeten hebben. Via dit hulpmiddel kan dan als organisatie 
worden begonnen met het implementeren van lean management in de 
projectteams. 

1.2 OOEL VAN HET ONDERZOEK 

Op basis van mijn persoonlijke interesse en de behoefte van SBG(A) om lean 
management in te voeren is een doelstelling gefonnuleerd. Vanuit de 
doelstelling is de vraagstelling met deelvragen opgesteld. De fonnulering 
van de doelstelling is terug te vinden in paragraaf 1.2.1. De vragen die 
hieruit voortvloeien zijn beschreven in paragraaf 1.2.2. 
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1.2.1 DoELSTELLING 

Het doel van het onderzoek is het management van SBG(A) te voorzien van Doel 
advies en aanbevelingen over het implementeren van lean management in 
de huidige werkwijze van hun projectteam. Dit door vanuit lean 
management een analyse te maken van de werkwijze van het projectteam. 

1.2.2 VRAAGSTELLING 

De hoofdvraag voor het onderzoek is: Op welke manier kan SBG(A) lean Onderzoeksvraag 

management implementeren in de huidige werkwijze van hun projectteam? 

Vanuit de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen afgeleid: Deelvragen 

• Hoe is SBG(A) betrokken in een bouw team bij de projectvoorbereiding? 
• Waar bestaat het projectteam uit? 
• Wat is de procescollectie? 
• Wat zijn de activiteiten in het projectteam? 
• Hoe is de flow aan activiteiten? 
• Hoe is de implementatie van lean management te conditioneren? 
• Welke informatie wordt er in het projectteam getransformeerd? 
• Wat vormt de klantwaarden van het proces? 

1.3 GRENZEN 

Het onderzoek beperkt zich in het bouwproces tot de activiteiten in de 
projectvoorbereiding van een bouwteam. Onder de projectvoorbereiding Projectvoorbereiding 

worden de fases ontwerp en uitwerking in het bouwproces verstaan volgens 
het NNI Gellema 1997, p.62). Hierin wordt vanuit lean management de 
werkwijze van het projectteam van de bouwer geanalyseerd. 

1.4 LEESWIJZER 

Voor de verdere invulling van het onderzoek zijn in hoofdstuk 2 de Hoofdstuk 2 
uitgangspunten voor het onderzoek beschreven. De uitgangspunten zijn 
ontleend aan de literatuur over lean management, projecten, processen en, 
informatie en communicatie. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de opzet en Hoofdstuk 3 
aanpak van het onderzoek. De daarbij gehanteerde onderzoeksvormen zijn 
een bureauonderzoek en een empirisch onderzoek in de vorm van een 
casestudie. De resultaten van de casestudie zijn beschreven in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4 

Het ontwerp voor een oplossing geeft in hoofdstuk 5 een stappenplan voor Hoofdstuk 5 
het implementeren van lean management. In hoofdstuk 6 wordt de Hoofdstuk 6 

conclusie van het onderzoek verwoord. Voor de organisatie Slokker 
Bouwgroep B.V. vestiging Apeldoorn zijn in hoofdstuk 7 aanbevelingen Hoofdstuk 7 
opgenomen voor het implementeren van lean management. In hoofdstuk 8 Hoofdstuk 8 
zjjn een discussie en een reflectie op het onderzoek opgenomen 

Een flow van klantwaarde in informatie 8 



Lean in een projectteam Hoofdstuk 2 Uitgangspunten voor het onderzoek 

2. UITGANGSPUNTEN VOOR HET ONDERZOEK 

Om invulling te geven aan het onderzoek zijn in dit hoofdstuk vanuit de 
literatuur de uitgangspunten beschreven. Hiervoor zijn verschillende 
onderwerpen in een literatuurstudie bestudeerd. Voor een overzicht van de 
bestudeerde literatuur wordt verwezen naar de bronnen (pag. 50) achter in 
het rapport. 

De uitgangspunten van het hoofdonderwerp lean management zijn 
beschreven in paragraaf 2.1. Om ten behoeve van het onderzoek een beeld te 
krijgen van projecten zijn de uitgangspunten hiervoor opgenomen in 
paragraaf 2.2. Binnen de projecten zorgt een flow aan activiteiten voor een 
proces. Processen zijn belangrijke instrumenten in lean management. Vanuit 
de literatuur wordt in paragraaf 23 ingegaan op uitgangspunten voor 
processen. Het product in de processen van de projectvoorbereiding bestaat 
uit informatie. De uitgangspunten voor informatie en, als aanvulling, 
communicatie zijn behandeld in paragraaf 2.4. De uitgangspunten van de 
onderwerpen worden samengevat in paragraaf 2.5. 

2.1 LEAN MANAGEMENT 

Voor het onderzoek worden in deze paragraaf vanuit een literatuurstudie de 
uitgangspunten behandeld met betrekking tot lean management. 

In paragraaf 1.1.1 komt naar voren dat lean management in de bouw, 
lean construction, vooral gericht is op de uitvoering: de bouwplaats. Dit 
onderzoek richt zich op het implementeren van lean management in een Implementeren van 

kantooromgeving. Iets wat voor veel organisaties een moeilijke opgave blijkt lean management 

te zijn (Anon. 2005). Voor het implementeren van lean management wordt 
in dit onderzoek geen gebruik gemaakt van de vijf principes van Womack 
en Jones (2003). Uit de literatuurstudie komt naar voren dat het niet 
eenvoudig is om deze vijf principes in te voeren. Als oorzaak hiervoor geven 
Womack en Jones (2003) de heersende cultuur van massaproductie in 
organisaties. Zij wijzen er dan ook op dat een organisatie zich moet 
herdefiniëren binnen lean. Maar hoe herdefinieer je een organisatie op basis 
van vijf principes? 

Liker (2004) kiest voor een andere benadering hetgeen in figuur 1 (pag. 
14) is afgebeeld. Hij maakt in een organisatie onderscheid tussen de Bedrijfsvoering en 

bedrijfsvoering en het systeem. Het systeem conditioneert daarbij de systeem 

werkwijze van de organisatie. Het is voor iedere organisatie in theorie heel 
simpel om lean te implementeren. In de praktijk richten organisaties zich 
vaak alleen op het Toyota Production System. Bij Toyota zorgde de 
bedrijfsvoering echter voor de ontwikkeling van het systeem. Het 
implementeren van lean vraagt dus niet alleen aandacht voor de middelen, 
maar zeker ook voor de bedrijfsvoering. 

De bedrijfsvoering van Toyota wordt door Liker (2004 p. 69-265) 14 management

beschreven aan de hand van een 14-tal managementprincipes. In dit principes 

onderzoek wordt bepaald hoe lean management geïmplementeerd kan 
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worden op basis van deze 14 principes. Een overzicht van de 14 
managementprincipes van Toyota is opgenomen in bijlage 3. 

Om in het onderzoek te bepalen hoe lean management ingevoerd kan 
worden, wordt er gekeken naar een drietal aspecten belangrijk voor een lean 
organisatie. Deze aspecten zijn de klantwaarde, de waardestroom en het 
verbeteren van het proces. Vanuit deze aspecten wordt een analyse gemaakt 
van het systeem en de werkwijze van het projectteam. 

De klantwaarde van een product is een belangrijk uitgangspunt. Binnen lean 
management mogen alleen die activiteiten plaatsvinden die bijdragen aan 
de klantwaarde. Door op deze manier naar het proces te kijken kan 
inzichtelijk worden gemaakt waar er verspilling ontstaat. Zo ontstaat er een 
proces waarin alleen maar waarde stroomt (Liker 2004). Om te komen tot de 
waardestroom, wordt er onderscheid gemaakt in verschillende activiteiten 
in het proces. De waardestroom wordt dus gevormd door activiteiten die 
waarde toevoegen. Daarnaast bestaan er activiteiten die geen waarde 
toevoegen maar wel noodzakelijk zijn Verder zijn er activiteiten die als 
regelrechte verspilling kunnen worden aangemerkt. 

In het verbeteren van een proces richt Toyota zich niet alleen op het 
voorkomen van verspilling. Liker (2004) en Womack (2006) noemen naast 
verspilling ook variatie en overbelasting van het proces als aandachtspunten 
voor Toyota. Hierbij kan variatie in het proces leiden tot overbelasting van 
mensen en middelen. Overbelasting leidt dan weer tot verspilling en 
afbreuk aan de klantwaarden. 

Lean management is dus gericht op het optimaliseren van de 
klantwaarde door het creëren van een waardestroom in het proces van een 
organisatie. Toyota en ook lean organisaties leggen hun waardestroom in 
het proces visueel vast. Het visualiseren van een proces laat duidelijk zien 
waar waarde wordt toegevoegd en waar verspilling optreedt. Het 
visualiseren van een proces geeft daarnaast ook weer of het proces en het 
systeem niet afwijken van de standaards. 

Om tot een uitspraak in het onderzoek te komen worden de processen van 
het projectteam eerst visueel vastgelegd. Het gaat hierbij om die processen 
die de klantwaarde bevatten. Na het vastleggen kunnen deze processen 
vanuit lean management geanalyseerd worden. Binnen deze processen 
kunnen vervolgens de activiteiten worden aangewezen die waarde 
toevoegen. Deze activiteiten kunnen dan worden gezien als onderdeel van 
de waardestroom. Daarbij wordt bepaald of de klantwaarde in het proces 
niet nadelig bemvloed wordt door variatie, overbelasting en verspilling. 

Vanuit de procesanalyse kan de conditionering van het systeem met de 
werkwijze van het projectteam bepaald worden. De conditionele setting 
wordt daarbij ontleend aan de 14 managementprincipes van Toyota. Op 
basis van de verkregen resultaten uit het onderzoek zal vervolgens een 
stappenplan kunnen worden opgesteld. Dit stappenplan geeft de 
mogelijkheid om lean management in te voeren in de bedrijfsvoering. 
Vanuit de bedrijfsvoering ontstaat een systeem gebaseerd op het lean 
werken. Dit systeem conditioneert vervolgens een flow aan activiteiten van 
klantwaarde. 
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2.2 PROJECTEN 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de uitgangspunten voor het 
onderzoek, vanuit een literatuurstudie naar projecten 

Voor het onderzoek zijn een viertal projectkenmerken belangrijk die Projectkenmerken 

ontleend zijn aan Wijnen en Storm (2007, p. 13-15). 
• Er is een opdrachtgever. Een principaal die in een bepaalde behoefte 

voorzien wil worden. 
• Aan het einde van het project concrete resultaten. Het opgeleverde project 

voldoet aan de gemaakte afspraken. 
• Er is een projectleider aangesteld. Er is een projectleider die sturing geeft 

aan het interne projectteam van SBG{A). 
• Er is een projectteam met verschillende disciplines. Er is een intern 

projectteam bij SBG{A) dat aan de behoefte van de klant kan voldoen. 
• Opgestelde richtlijnen voor het project. De richtlijnen worden door de 

projectleider gebruikt voor sturing van het project (conditionele setting). 

Lean management wordt in de bouw al succesvol toegepast in de uitvoering 
van projecten. In dit onderzoek staan de ontwerpfase en uitwerkingsfase Projectvoorbereiding 

(voorbereidingsfase, Wijnen en Storm 2007, p.11O) in een bouwproject 
centraal. Deze fasen worden teruggevonden in de samenwerkingsvorm van Bouwteam 
het bouwteam. In het bouwteam nemen de voor het project belangrijkste 
organisaties deel, zoals opdrachtgever, architect en bouwer. Het bouwteam 
kan dus als het macroniveau van een project worden gezien. Het meso-
niveau wordt dan gevormd door de organisaties met hun interne Projectteam 
projectteams. Met eventueel in de interne projectteams nog een verdere 
verdeling op microniveau. 

Voor het onderzoek zijn de belangrijkste betrokkenen in het bouwteam Opdrachtgever en 
de opdrachtgever en de bouwer. Hierbij wordt de opdrachtgever als externe bouwer 
klant beschouwd en de bouwer als punt waar alle projectinformatie wordt 
getransformeerd naar een product, namelijk een gebouw. Het onderzoek 
naar het implementeren van lean in een projectteam richt zich hierbij op het 
interne projectteam van de bouwer, waarin de projectinformatie wordt 
verwerkt, bewerkt en getransformeerd tot klantwaarde. 

In dit onderzoek wordt dus niet ingegaan op de beheersing van het project. Projectbeheersing 
De GOTIK beheersaspecten vallen daarom buiten het onderzoek. Daarnaast 
zijn deze aspecten gericht op de beheersing van de projectinhoud gedurende 
het projectproces (Wijnen en Storm 2007). Als managementinstrument 
genereren de beheersaspecten projectgebonden informatie. Deze informatie 
maakt als inhoud deel van het project. 

2.3 PROCESSEN 

In deze paragraaf worden voor het onderzoek de uitgangspunten 
opgenomen vanuit een literatuurstudie naar processen. Deze 
uitgangspunten geven invulling aan de te onderzoeken werkwijze van het 
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projectteam. De werkwijze wordt hierbij gevormd door een 
aaneenschakeling van activiteiten. Er wordt daarom in dit onderzoek 
gesproken van een proces. Binnen het projectteam staan dus de processen 
centraal die bijdragen aan de klantwaarde van het product. Samen vormen 
de processen het primaire proces waarin de klant centraal staat (Hardjono Primair proces 

en Bakker 2006, p. 150). Het product van het projectteam bestaat hierbij uit 
de aanbieding van de aannemingsovereenkomst aan de opdrachtgever. 

In de werkwijze, die het primaire proces van het projectteam vormt, 
wordt lean geïmplementeerd. Om sturing te geven aan de invoering worden Conditioneel proces 
er condities gesteld die implementatie van lean management in het 
projectteam mogelijk moeten maken. Naast primaire en conditionerende 
processen beschrijven Hardjono en Bakker (2006, p.150-176) nog een derde, 
ondersteunende processen. Deze maken geen direct onderdeel uit van het 
projectteam en worden verder buiten het onderzoek gelaten. 

Binnen het primaire proces is onderscheid te maken tussen fysieke Fysieke en zachte 
processen en zachte processen (Wijnen en Storm 2007, p.240-241). In dit processen 

onderzoek staan de fysieke processen voor de verwerking van informatie. 
De zachte processen worden gezien als de overdracht van informatie tussen 
de projectleden. Samen vormen beide een flow in een proces. 

Om te bepalen wat de condities van het projectteam vanuit lean zouden 
moeten zijn, wordt er in het onderzoek gekeken naar verbetermogelijkheden 
in het primaire proces. Harrington (1991, p.114-130) verbindt het verbeteren 
van een proces aan de karakteristieken van een proces. De flow wordt Proceskarakteristieken 
hierbij gezien als de weg, die het primaire proces langs de verschillende 
activiteiten aflegt. Daarbij wordt gekeken hoe doelmatig (efficiënt) het 
primaire proces de klantwaarde transformeert. Knelpunten daarin worden Knelpunten in het 
door Harrington (1991) gezien als verstoringen in het proces. De proces 

verstoringen vormen binnen lean management de verbetermogelijkheden 
van variatie en overbelasting en dus verspilling. De klantwaarde of 
effectiviteit van het proces is het uiteindelijke product waarin de klant 
voorzien wil worden. Voor het projectteam is dit de aanbieding van de 
aannemingsovereenkomst aan de opdrachtgever. De opdrachtgever stelt 
eisen en wensen aan de aanbieding alsmede aan de overeenkomst en dit 
vormt de klantwaarde. 

Onder het verbeteren van een proces verstaat Harrington (1991, p.133) Proces verbeteren 

het stroomlijnen van de activiteiten. Daarbij moet voorkomen worden dat 
fouten bij de klant terechtkomen. Mocht dit toch gebeuren dan dient men 
het proces te corrigeren. Vervolgens begint men weer opnieuw met het 
stroomlijnen van activiteiten. Om te blijven verbeteren moeten deze stappen 
continue herhaald worden. 

Voor onderzoek naar het primaire proces in het projectteam worden de 
processen visueel vastgelegd. De technieken hiervoor zijn beschreven in 
hoofdstuk 3. Nadat de processen zijn gevisualiseerd kunnen ze vanuit lean 
management geanalyseerd worden. 

In dit onderzoek wordt niet ingegaan op het meten van het proces. Bij het Procesmetingen 
meten van een proces gaat het om de eisen waaraan een proces moet 
voldoen (Harrington 1991). In dit onderzoek staat de flow van activiteiten 
centraal waarin lean management geïmplementeerd moet worden. 
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2.4 INFORMATIE EN COMMUNICATIE 

Aan de hand van een literatuurstudie zijn in deze paragraaf de 
uitgangspunten opgenomen voor het onderzoek van informatie en 
communicatie. Deze uitgangspunten geven verdere invulling aan de 
klantwaarde in het primaire proces van het projectteam. De klantwaarde in Klantwaarde 

het primaire proces ontstaat na het verwerken, bewerken en transformeren 
van informatie. Het onderzoek richt zich hierbij op de inhoudelijke 
projectinformatie. 

Hierbij wordt onder het begrip informatie ook gegevens verstaan die Informatie 

uiteindelijk tot informatie leiden. Het is namelijk niet altijd duidelijk wat nu 
gegevens zijn en wat informatie is. Voor het onderzoek heeft dit geen 
nadelige effecten. Het gaat immers om de activiteiten en de flow aan 
informatie door deze activiteiten. Daarbij wordt bepaald waar in het proces 
de klantwaarde voorkomt. Niet hoe deze exact tot stand komt. 

Wat wel een aandachtspunt is in het onderzoek zijn de operationele en Operationele en 

conditionele informatiebehoefte van het projectteam. Om de activiteiten uit conditionele informatie 

te kunnen voeren moet het projectteam beschikken over operationele 
informatie. Voor het sturen van het projectteam moet het management 
beschikking over conditionele informatie (Maes 2003 en Keuning 2007). 

Net zoals een productieproces visueel vastgelegd kan worden is dit ook 
mogelijk voor het informatieproces. Voor het onderzoek worden dan ook de 
activiteiten gevisualiseerd die betrekking hebben op de informatiestroom in 
het primaire proces. 

Informatie en communicatie worden vaak in één zin genoemd. Hoewel 
informatie centraal staat in dit onderzoek is er als aanvulling een 
literatuurstudie gedaan naar communicatie. Hierbij wordt communicatie Communicatie 

gezien als de overdacht van informatie tussen projectleden. Het overdragen 
van communicatie kan op een aantal manieren plaatsvinden (Daft 2006). 
Voor het onderzoek wordt hoofdzakelijk gekeken naar de flow van 
geschreven informatie. Hieronder wordt dus ook spraak verstaan dat 
geschreven is vastgelegd, bijvoorbeeld een vergadering. 

2.5 DE UITGANGSPUNTEN SAMENGEVAT 

In deze paragraaf zijn de uitgangspunten, beschreven in dit hoofdstuk, 
samengevat. De uitgangspunten samen zorgen voor de invulling van het 
onderzoek naar implementatie van lean management in een projectteam. 

Omdat lean management al met succes wordt toegepast in de uitvoering Projectvoorbereiding 

van bouwprojecten wordt in dit onderzoek gekeken naar de voorbereiding. 
Onder voorbereiding van projecten worden in dit onderzoek de fasen 
ontwerp en uitwerking verstaan. Deze fasen worden teruggevonden in de 
samenwerkingsvorm van het bouw team. Vanuit het bouwteam zijn de 
belangrijke partijen voor het onderzoek de opdrachtgever en bouwer. De 
opdrachtgever vormt de externe klant in het bouwteam ten behoeve van de 
overige partijen. De klantwaarde in het onderzoek wordt dus bepaald door 
de opdrachtgever. De bouwer kan in het bouwteam technische input geven 
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vanuit de uitvoering aan de projectvoorbereiding. Daarnaast is de bouwer 
het punt waar alle projectinformatie getransformeerd wordt tot een gebouw. 
Het onderzoek naar implementatie van lean management is daarbij gericht 
op de werkwijze van het interne projectteam van de bouwer. 

Het invoeren van lean management gaat daarbij op basis van de 14 14 management

managementprincipes van Toyota, beschreven door Liker (2004). In figuur 1 principes 

is in een model afgebeeld hoe de benodigde principes voor het 
implementeren van lean management worden vastgesteld. Dit gebeurt door 
in een procesanalyse vanuit de werkwijze van het projectteam naar het 
systeem te kijken. Het gaat hierbij om het transformeren van 
projectinformatie in klantwaarde voor de opdrachtgever. Op basis van de 
analyseresultaten worden de principes bepaald. 

De procesanalyse wordt hierbij vanuit lean management gemaakt met Procesanalyse vanuit 
behulp van de klantwaarden en knelpunten. Met behulp van de lean management 

klantwaarden kan vastgesteld worden hoe de flow van de waardestroom is. 
Daarbij wordt aan de hand van knelpunten bepaald of het proces en 
daarmee de waardestroom verbeterd kan worden. Knelpunten worden 
hierbij gezien als verstoringen die optreden in het proces. Vanuit lean 
management zijn dit de verbetermogelijkheden in variatie en overbelasting. 
In lean management wordt variatie gezien als oorzaak van overbelasting 
waardoor verspilling ontstaat. Dit gaat dan ten koste van de waardestroom 
en de klantwaarde. 

Voor het maken van een procesanalyse wordt het proces vastgelegd Procesvisualisatie 

voor verdere bewerking. Binnen lean management maakt men hierbij 
gebruik van een speciale techniek, namelijk Value Stream Mapping. Hierbij 
kunnen vanuit lean management de klantwaarde en verbetermogelijkheden 
geanalyseerd worden. Voor het onderzoek wordt deze techniek gebruikt 
binnen de bestaande vastleggingtechnieken zoals processchema' s. 

Bedrijfsvoering vanuit 14 managementprincipes 

Systeem 

Werkwijze 
projectteam 

Figuur 1 Conditionering van het projectteam 

Een flow van klantwaarde in informatie 14 



Lean in een projectteam Hoofdstuk 3 Aanpak van het onderzoek 

3. AANPAK V AN HET ONDERZOEK 

Om tot antwoorden te komen op de vraagstelling en deelvragen wordt in dit 
hoofdstuk de aanpak van het onderzoek beschreven. 

Het ontwerp van het onderzoek wordt beschreven in paragraaf 3.1 waar 
wordt ingegaan op de gekozen onderzoeksvormen. De gebruikte methoden 
worden beschreven in paragraaf 3.2. Waar het onderzoek zich op richt 
wordt behandeld in paragraaf 3.3. De technieken om data voor het 
onderzoek te verzamelen staan in paragraaf 3.4. In paragraaf 3.5 wordt 
beschreven hoe het onderzoek uiteindelijk uitgevoerd is. De relevantie van 
het onderzoek wordt verwoord in paragraaf 3.6. 

3.1 GEKOZEN ONDERZOEKSVORMEN 

Voor het ontwerpen en uitvoeren van een onderzoek is gebruik gemaakt 
van verschillende literatuurbronnen. Voor een overzicht van bestudeerde 
literatuur wordt verwezen naar de bronnen (pag. 50) achter in het rapport. 

In paragraaf 3.1.1 is het onderzoeksmodel behandeld dat een overzicht geeft 
van het uit te voeren onderzoek. Hierna wordt in pararaaf 3.1.2 ingegaan op 
het bureauonderzoek en op het empirische onderzoek in paragraaf 3.1.3. 

3.1.10NDERZOEKSMODEL 

Figuur 2 geeft het onderzoeksmodel weer dat als basis dient voor het 
vormgeven van het onderzoek. Dit model legt vooral de nadruk op de Bureauonderzoek 

theoretische kant van het onderzoek, zijnde het bureauonderzoek. In 
paragraaf 3.4.1 wordt in een model (pag. 25) dieper ingegaan op het Empirisch onderzoek 

empirisch onderzoek (deel c en d) uitgevoerd in een casestudy. 

Oriëntatie f---t 

(a) 

Theorie 
lean management 

The Toyota Way 
14 principles of 

Toyota 

Theorie project- en 
procesmanagement 

Theorie informatie en 
communicatie 

(b) 

-- Uitgangspunten onderzoek 

Werkwijze projectteam in 
het prijsvormingsproces 

(c) 

Figuur 2 Onderzoeksmodel voor het onderzoek 
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De verwoording van het onderzoeksmodel in figuur 2 (pag. 15) luidt als 
volgt: 
a. Een oriëntatie op het onderwerp lean management. Verkennende 

literatuur, gesprekken en excursies geven een aanleiding. 
b. Aanleiding tot het bestuderen van bestaande theorieën in een 

bureauonderzoek. Deze theorieën zijn gevonden in literatuur over lean 
management, project- en procesmanagement, informatie en 
communicatie. De theorieën leiden tot uitgangspunten. 

c. Uitgangspunten waarmee het systeem en werkwijze van het projectteam 
in het prijsvormingsproces is geanalyseerd. De resultaten leiden tot een 
conclusie voor het onderzoek. 

d. Deze conclusie resulteert in een stappenplan voor het implementeren van 
lean management op basis van de 14 managementprincipes. 

3.1.2 BUREAUONDERZOEK 

Voorafgaand aan het empirische onderzoek is een uitgebreid 
bureauonderzoek gedaan binnen de bestaande literatuur. Het 
bureauonderzoek valt hierbij in twee delen uiteen. Een literatuurstudie naar Literatuurstudie 

uitgangspunten voor het onderzoek vanuit lean management. Alsmede een 
literatuurstudie naar uitgangspunten voor verdere invulling van het 
onderzoek. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen 
waaraan de uitgangspunten zijn ontleend. Hierbij worden de belangrijkste 
literatuurbronnen aangegeven. Voor een volledig overzicht wordt verwezen 
naar de bronnen (pag. 50) achter in het rapport. 

Tabell Literatuurbronnen bureauonderzoek 

Bureauonderzoek 

Onderwerp Literatuurbron Toepassing 

Lean management • Liker (2004) § 2.1 
• Womack en Jones (2003) § 2.1 

Projecten • Wijnen en Storm (2007) § 2.2 

Processen • Harrington (1991) § 2.3 
• Hardjono en Bakker (2006) § 2.3 

Informatie en • Daft (2006) § 2.4 
communicatie • Keuning (2007) § 2.4 

• Wijnen en storm (2007) § 2.4 

Ontwerpen van een • Verschuren en Doorewaard § 1.2, H3 
onderzoek (2007) 

3.1.3 EMPIRISCH ONDERZOEK 

Nadat de uitgangspunten met behulp van het bureau onderzoek zijn bepaald 
is overgegaan naar het empirisch onderzoek voor verzamelen van data. Op 
basis van de aanleiding en de doelstelling is met betrekking tot het Casestudie 

empirisch onderzoek gekozen voor de strategie van een casestudie. Binnen 
de casestudie worden de data verzameld voor het onderzoek. Het 
bouwbedrijf waarin de casestudie is uitgevoerd is de organisatie Slokker 
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Bouwgroep B.V. vestiging Apeldoorn (SBG(A). In bijlage 1 is een 
beschrijving opgenomen van het bouwbedrijf. 

SBG(A) participeert op twee manieren in projecten in het bouwproces. Voor 
85% gebeurt dit in bouwteams, de overige 15% gaat nog via de traditionele 
aanbesteding. De casestudie betreft de bestudering van het interne 
projectteam van SBG(A), die vanuit SBG(A) betrokken is bij projecten in 
bouw teamverband. 

3.2 ONDERZOEKSMETHODEN VOOR HET ONI'SLUITEN VAN DATA 

Voor het ontsluiten van data in de casestudie zijn verschillende 
onderzoeksmethoden gebruikt beschreven in deze paragraaf. De methode 
voor het bureauonderzoek is reeds beschreven in paragraaf 3.1.2. 

Gedurende het onderzoek is een drietal methoden gebruikt voor het Onderzoeksmethoden 

ontsluiten van data in de casestudie. Interviews zijn opgenomen in 
paragraaf 3.2.1 en documentstudies in paragraaf 3.2.2. Beide methoden 
worden in de onderzoeksliteratuur beschreven als belangrijke bronnen voor 
dataverzameling. Een derde methode is een literatuurstudie, opgenomen in 
paragraaf 3.2.3, uitgevoerd op grond van ontbrekende kennis tijdens het 
onderzoek. 

In tabel 2 wordt een globaal overzicht gegeven van de methoden en 
gebruikte databronnen. Voor een gedetailleerd overzicht van de methoden 
en databronnen wordt verwezen naar het onderdeel bronnen (pag. 50) 
achter in het rapport. 

Tabel 2 Bronnen voor de casestudie in het empirisch onderzoek 

Casestudie 

Methode Bronnen 

Interviews • Projectmedewerkers SBG(A) 
• Projectleider SBG(A) 
• Opdrachtgevers 

Documentenstudie • Certificaathandboek SBG(A) 
• Projectevaluaties 
• Audit-rapporten 

Literatuurstudie • Liker (2005) 
• Harrington (1991) 

3.2.1 INTERVIEWS 

Toepassing 

§4.1.1, bijlage 2, 3 
H1, H4, H5, bijlage 2, 3, 4 
§4.1 , bijlage 2, 3 

§3.3, §4.1.2-4.1.4, bijlage 1, 3 
§4.1.1 , bijlage 2 
§4.1.1, bijlage 2 

§4.1 , §4.2, H5, bijlage 2, 3 
§3.4, §4.1.1, §4.1.2 §4.1.4, 
bijlage 2, 3, 4 

Interviewen vormt de belangrijkste methode voor het ontsluiten van data in 
het onderzoek. Deze methode is gekozen om binnen de casestudie bij 
SBG(A), rekening houdend met de beschikbare tijd, te komen tot 
betrouwbare informatie voor het onderzoek. Daarnaast zijn interviews 
gebruikt voor het verifiëren en valideren van gevonden 
onderzoeksresultaten. 
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De bronnen gebruikt in de interviews voor het ontlenen van data zijn in te 
delen in drie brongroepen. Binnen deze brongroepen zijn verschillende 
vormen van interviewen gebruikt. 

In de onderstaande opsomming zijn de drie groepen en hoofdvormen Interviews 

van interviews gegeven. 
1. Medewerkers van de organisatie SBG(A): 

• Open interview. 
• Halfgestructureerd interview. 
• Gestructureerd interview. 

2. Opdrachtgevers: 
• Open interview. 
• Gestructureerd interview. 

3. Experts en deskundigen: 
• Halfgestructureerd interview. 

Ad 1. Medewerkers van de organisatie SBG(A) 
De interviews binnen SBG(A) zijn voornamelijk bedoeld voor het ontsluiten 
en valideren van data met betrekking tot het systeem en de werkwijze van 
het projectteam. Daarnaast geven interviews de mogelijkheid tot het creëren 
van draagvlak voor het onderzoek binnen de organisatie SBG(A). 

Als proefinterview zijn de vragen voor de interviews in een Halfgestructureerd 

halfgestructureerd interview voorgelegd aan een projectmedewerker. De 
vragen voor dit interview zijn ontleend aan de literatuur, gebruikt voor de 
uitgangspunten en een documentenstudie bij SBG(A). Het proefinterview 
resulteerde in definitieve vragen en de te stellen volgorde ervan. Deze Gestructureerd 

vragen zijn opgenomen in bijlage 5 en toegepast in de gestructureerde 
interviews bij SBG(A). Open interviews komen daarbij terug als informele Open interview 
gesprekken met medewerkers van SBG(A) op de werkvloer (kantoor), vaak 
betrekking hebbend op het verifiëren en valideren van data en 
( deel)resultaten. 

Ad 2. Opdrachtgevers 
De klantwaarde die de opdrachtgever van de bouwer verwacht, is bepaald 
in interviews met opdrachtgevers. In deze interviews is niet specifiek naar 
de bijdrage van SBG(A) gevraagd. Om een goed beeld van de klantwaarde 
te krijgen zijn vragen gesteld met betrekking tot de bouwer in het algemeen. 
Hiervoor is een drietal opdrachtgevers geïnterviewd. 

In het eerste interview is binnen het open interview gebruik gemaakt Topic interview 

van een topic interview. De onderwerpen voor dit interview zijn ontleend 
aan de literatuur, gebruikt voor de uitgangspunten. Uit dit interview zijn de Gestructureerd 
definitieve vragen in bijlage 5 ontleend voor de gestructureerde interviews. 

Ad 3. Experts en deskundigen 
In halfgestructureerde interviews zijn experts en deskundigen benaderd Halfgestructureerd 

voor hun expertise, kennis en ervaring. De vragen voor deze interviews zijn 
opgesteld aan de hand van literatuur, data en resultaten uit de casestudie. 

Daar waar mogelijk zijn de geïnterviewden gestimuleerd met behulp van Projectieve technieken 
projectieve technieken zoals schema's en modellen (Baarda et al. 2005). 
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3.2.2 DocuMENTSTUDIE 

Voorafgaand aan de interviews bij SBG(A) is een documentstudie gemaakt 
naar bedrijfsdocumenten. In deze studie is vanuit het systeem de werkwijze 
van het projectteam bestudeerd. Het gaat hier om het kwaliteitssysteem ISO Certificaathandboek 

9001:2000 welke is vastgelegd in het certificaathandboek van SBG(A). Het 
materiaal dat hieruit bestudeerd is, zijn procesbeschrijvingen en schema's 
waarin het proces is opgetekend. Naast de literatuur zijn de 
interviewvragen gebaseerd op informatie of ontbrekende informatie in de 
documentstudie. De schema's uit het certificaathandboek en schema's 
ontwikkeld op basis van de documentstudie zijn als projectieve techniek 
gebruikt in interviews. 

Nadat de gestructureerde interviews zijn afgenomen is er een tweede Bedrijfsdocumenten 
documentstudie gemaakt naar bedrijfs- en projectdocumenten. Hierin zijn 
de bevindingen uit de interviews vergeleken en aangevuld met 
projectevaluaties. Daarnaast zijn er een extern en interne audit-rapport(en) 
bestudeerd met betrekking tot het systeem. 

In het externe auditrapport zijn door de lead-auditor de klachten en 
opleverpunten samengevat met betrekking tot opleveringen van projecten. 
Deze samenvatting is verder gebruikt in het onderzoek en is terug te vinden 
in bijlage 2. 

3.2.3 LITERATUURSlUDIE 

Het aandeel van de literatuurstudie is het grootst in het bureauonderzoek 
naar de uitgangspunten. Toch bleef er tijdens de casestudie behoefte bestaan 
aan kennis uit de literatuur voor het aanvullen van de uitgangspunten. De 
interviewvragen zijn naast de documenten ontleend aan de literatuur voor 
de uitgangspunten. 

3.2.4 PERSOONLIJKE OBSERVATIE 

Als geldige methode voor het ontsluiten van data is geen gebruik gemaakt 
van de observatie. Wel wordt het onderzoek beïnvloed door de persoonlijke 
observaties die gemaakt zijn tijdens de casestudie. De vorm van observatie Vrije observatie 
kan vanuit Baarda et al. (2005, p. 265) gezien worden als vrije observatie. In 
dit onderzoeksverslag zijn alleen die resultaten uitgewerkt die belangrijk 
zijn in de beeldvorming van de werkwijze van het projectteam. 

3.3 SAMENSTELLING CASESTUDIE 

Voor het onderzoek is een casestudie opgezet gericht op het systeem en de 
werkwijze van het projectteam. In deze paragraaf wordt een uiteenzetting 
gegeven van hetgeen binnen de casestudie onderzocht is. 
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Het projectteam is betrokken in het prijsvonningsproces dat wordt 
beschreven in paragraaf 3.3.1. Het proces wordt daarbij geconditioneerd 
vanuit het kwaliteitssysteem ISO behandeld in paragraaf 3.3.2. De 
projectleider komt in paragraaf 3.2.3 aan bod en het projectteam in paragraaf 
3.3.4. Als laatste zijn de opdrachtgevers beschreven in paragraaf 3.3.5. De 
opdrachtgevers maken intern geen deel uit van het proces of projectteam. 
Wel kunnen de opdrachtgevers aangeven wat zij aan klantwaarde 
verwachten van SBG(A) en dus het projectteam. 

3.3.1 PRIJSVORMINGSPROCES SBG(A) 

Het primaire proces van SBG(A) is afgebeeld in figuur 3. Het primaire 
proces laat de procescollectie zien van processen met klantwaarden. De 
prijsvonning is hierbij het proces waar het projectteam klantwaarden 
transformeert in de projectvoorbereiding. Figuur 3 laat daarnaast zien dat de 
prijsvonning van SBG(A) parallel loopt aan het proces van het bouwteam. 

Toetsen 
bestek! 

pve basis 

Project
overdracht 
acceptatie 

Primair proces SBG(A) 

Advies 
product 

Opstarten 
controle 

Project
evaluatie 

leren 

Klantwaarde 

Acquisitie I I Prijsvorming I I Contract I I Voorbereiding I I Uitvoering I I bouwservice I 
,---------------------- - - - - - -- ----- ------ ----- - - - ------ - - - - - -- --, 

l _________________________ ~~~~~~~ _______________________ j 
Projectteam 

SBG(A) 

Figuur 3 Het primaire proces van SBG(A): Ontleend aan het certificaathandboek SBG(A) 

3.3.2 CERTIFICAATHANDBOEKKWALITEITSSYSTEEM ISO 9001:2000 

De conditionering van het primaire proces gebeurt aan de hand van het 
kwaliteitssysteem ISO 9001:2000 dat is opgenomen in een 
certificatiehandboek. In het handboek zijn procedures en instructies 
vastgelegd volgens de normen van ISO 9001:2000. Het handboek bevat dus 
de standaardwerkwijze voor de vestiging. 

Het systeem wordt door de KAM coördinator onderhouden door per Interne audits 

periode van twee jaar van alle processen een interne audit af te nemen. 
Vervolgens worden de bevindingen van de KAM coördinator gerapporteerd 
aan het management van SBG(A). Het management onderneemt op basis 
van het rapport de nodige actie. 

Op 23 september 2008 is een eerste externe audit afgenomen van het Extern audit 

systeem. Tijdens deze audit kwamen geen afwijkingen naar voren. De 
conclusie van de lead-auditor was dan ook: " .. . dat het systeem op een juiste 
en praktische wijze is opgezet en als zodanig functioneert" . 
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De KAM coördinator verwacht in het derde kwartaal van 2009 dat SBG(A) ISO 9001 :2008 

zich zal hercertificeren voor ISO 9001 :2008. Hierbij geeft de KAM 
coördinator wel aan dat de 2008-nonn weinig verschilt met die van 2000. 
Het gaat hierbij alleen om kleine tekstuele wijzigingen die verder niet 
belangrijk zijn voor het onderzoek. 

3.3.3 PROJECTLEIDERVOORBEREIDING SBG(A) 

Gedurende de projectvoorbereidingsfase in bouwteamverband wordt de 
organisatie SBG(A) vertegenwoordigd door het hoofd bedrijfsbureau. In het 
certificaathandboek van SBG(A) wordt een vertegenwoordiger van de 
organisatie in het bouwteam ook wel aangeduid als coördinator. Daarnaast 
hanteert het handboek ook de functie projectcoördinator die is opgenomen 
in het projectteam. Een derde coördinator wordt gevonnd door de functie 
KAM coördinator. 

De functie projectleidervoorbereiding moet verwarring in dit onderzoek 
voorkomen tussen de verschillende functies en hun verantwoordelijkheden. 
Daarbij vonnt de projectleidervoorbereiding alleen een andere tenn voor 
coördinator en legt hiennee meer nadruk op het leidinggeven. 

De projectleidervoorbereiding vertegenwoordigt de organisatie SBG(A) 
in het bouwteam. Hiernaast stuurt de projectleidervoorbereiding het interne 
projectteam aan om een compleet organisatie- en werkplan op te zetten. Aan 
het projectteam nemen deel de calculatie, projectcoördinatie en de 
werkvoorbereiding. 

Ten behoeve van het leidinggeven vervult de projectleider
voorbereiding de volgende kernwerkzaamheden: 
• Coördineren van de werkzaamheden. 
• Medewerkers motiveren. 
• Ondersteunen van de organisatie. 
• Controleren. 

I Directeur 

I Directiesecretariaat Acuisilie 

I Receptie KAM I 
I I r;:-- +- - r- ---. 

.1 Calculatie I I Bedrijfsbureau I . I ProjectIelding I I Administratie I 
~------ï ~-I 

1 H Werkvoorbereiding I1 y Uitvoering I 

1 • 1 H ProjectcoOrdlnaiie 1 : 
L~ ______ _ CAO personeel I 

Kopersbegeleiding 1 

Figuur 4 Organigram SBG(A). Projectteam binnen gestreept kader 
Hoofd bedrijfsbureau als projectleidervoorbereiding 
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4 (pag. 21) laat van SBG(A) 
in het projectteam rood omkaderd. 

in de rol van projectleidervoorbereiding. 

(A) 

prijsvorming door een van drie 
De processen van collectie zijn ieder aan een 
afdeling. Samen vormen deze afdelingen projectteam en 
zij de aanbieding voor de aannemingsovereenkomst. De grootte 

projectteam varieert van twee tot vijf personen en is afhankelijk van 
n .. ''\10/'t Iedere afdeling eigen proces prijsvorming 

zijn in figuur 4 VU"",""", .. ,",;;;" 

hierbij om van: Procescollectie 

afdeling onderdeel van werkvoorbereiding vormt 
in het primaire malen voor. In 

prijsvorming en 
wer1<'"o()rbere:lCtE~r technische 

prijsvorming 

Werkvoorbereiding 

voorbereiding de werkvoorbereider 
uitvoering. 

net de werkvoorbereiding, een afdeling Projectcoördinatie 

van bedrijfsbureau. projectcoördinatie komt 

In 

meerdere malen voor. uitvoering 
uitvoeringsteam met het bijstellen 

zorgt de 
bestaat uit 

OPDRACHTGEVERS 

onderzoek zijn opdrachtgevers geïnterviewd om 
kIantwaarden zijn in proces prijsvorming. 

opdrachtgevers van benaderd: 
projectontwikkelaar; 
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10,,""""" zijn drie Klantwaarden 
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3.4 HET VAN DE 

Voor het 
technieken 
ingegaan zijn: 

de casestudy zijn verschillende 
waar achtereenvolgens op wordt 

1 Matrixanalyse ln~,,,rU1Dur" 
2. Knelpuntanalyse oorzaakgevolg; 
3. Stream 
4. Value .... rTP::>'Tl 

5. vanuit SBG(A); 
certilicaathandboek SBG(A); 
and Design Technique (SAOT); 

8. Processchema. 

Ad 1. interviews 
te in 5 de 

geïnterviewde, Ur~HY"rn is vervolgens Data voor onderzoek 

de data voor het onderzoek. 
Het gaat om: 

• Bevindingen van de projectmedewerkers SBG(A) ten van het 

in het prijsvormingsproces; 
• Gegevens ten van de van het 

Ad2. 
Uit de knelpunten voor verder Hierbij 

in een knelpuntanalyse de oorzaakgevolg-relaties bepaald. De 
knelpuntanalyse is opgenomen in 2. 

Een veel 
Mapping. 
symbolen 
(current state) 
situatie 
wordt 

zijn 
in bijlage 2. 

zichtbaar 
de onderliggende 

I..l<::f..-'a<uu,. Op 
(future 

in 

met lean consultants blijkt dat Va]ue Stream Mapping 
ook kan worden op conventionele vastleggingtechnieken. 
technieken worden nu verder behandeld. 
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• 

5. Procesbeschrijving 
techniek voor het 

van 
• Perfonnance indicatorenj 
• Stuurparameter. 

Ad 6. Blokdiagram vanuit 
prijsvormingsproces 

beschrijving, hiervoor 
naar de bruikbaarheid van 
brengt naar voren dat het 
opgenomen in bijlage 1. 

Harrington (1991, p.88) 
en veel gebruikte 
stroomschema. Het ".."rl1 .. 'T 

twee 
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zijn 
in schema's. 

van SBG(A) voor de ..... .,.,\"",.>",>,\ 

om blokdiagranunen. Deze 

en 

van een in een 
ervan is gedaan met de nu 

(SAOT) 
techniek in de software 

Congram en Epelman hun artikel op het gebruik van 

Proces tekstueel 

Proces in schema's 

techniek in de processen in een kantooromgeving. Met de SADT techniek hiërarchie 

inzichtelijk worden een systeem hiërarchisch is 
opgebouwd uit onderdelen. in een SADT ""'j;Áu.u. 

onderdelen onderling gerelateerd infonnatiestromen in Informatiestroom 

lA1"rn'::'A kunnen in de inzichtelijk worden "M'CiLlQ'''''''' 

8. Processchema 
Als vervolg op de SADT van het prijsvormings-

uitgewerkt in een Maarssen en McGowan 
(1981) bevelen aan om in een naast de SADT 

technieken te gebruiken voor detaillering. 
Voor verdere detaillering van prijsvonningsproces is gekozen voor Procesdetaillering 

een processchema gebaseerd op (American National 
standaard flowchart. Door van verschillende 

de werkwijze van 
onder andere activiteiten, 0'1",::,>,\",,,,>,\ beslissingen, documenten en 

en output (Harrington 1991, 
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3.5 DE UI1WERKING VAN DE CASESTUDIE 

Na invulling te hebben gegeven aan het onderzoek in de voorgaande 
paragraven wordt in deze paragraaf de uitvoering van de casestudie 
beschreven. Hiervoor wordt in paragraaf 3.5.1 ingegaan op het 
onderzoeksmodel voor de casestudie. Het verzamelen van de data met 
behulp van de onderzoeksmethoden wordt beschreven in paragraaf 3.5.2. 
Op validatie van de verkregen data wordt in paragraaf 3.5.3 ingegaan. De 
analyse van het systeem en de werkwijze van het projectteam aan de hand 
van de data wordt behandeld in paragraaf 3.5.4. Het stappenplan dat 
ontworpen is op basis van de resultaten wordt beschreven in paragraaf 3.5.5. 

3.5.1 ONDERZOEKSMODEL CASESTUDIE 

In paragraaf 3.1.1 wordt in figuur 2 (pag. 15) het model van het gehele 
onderzoek weergegeven. Vanuit dit model worden in deze paragraaf de 
onderdelen 'c' en 'dl verder uitgewerkt. Deze onderdelen vormen in het Empirisch onderzoek 

model het empirische onderzoek. In figuur 5 wordt het empirische 
onderzoek uitgewerkt in een onderzoeksmodel voor de casestudie. 

Methoden van onderzoek 
-- --- - --- - --- - --- - --- - 1 
I I 
: Literatuuronderzoek I 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I _______ _ ______ _ _____ _ J 

Procesa nalyse prijsvorming 

Externe bevindingen 
o Opdrachtgevers I-
oAuditrapport extern 

Analyse Analyse SA OT Analyse processchema 
-----. procesvastlegging -----. diagram f--------. prijsvorming 

Interne bevindingen SBG(A) prijsvorming bouwleamovereenkoms! 

o Medewerkers SBG(A) c-
o Auditrapport intern 
o Projectevaluaties -r== -~-= I _~_ --= -~- -

: Advies en aanbevelingen I Conclusie I I Stappenplan I : 
_1 

Resultaten 

Figuur 5 Onderzoeksmodel voor het emoirisch onderzoek in een casestudie 

Vanuit de onderzoeksmethoden zijn data verzameld in een casestudie met Casestudie 

betrekking tot de prijsvorming. Op basis van deze data is een procesanalyse 
gemaakt van het prijsvormingsproces. Vanuit de procesanalyse zijn de 
resultaten verkregen voor het ontwerp en conclusies van het onderzoek. 
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VERZAMELEN 

VALIDEREN 
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Documentstudie 

Interviews 

Bevindingen 

van SADT 

zijn bevindingen verzameld ten 
Hierbij zijn voor de bevindingen 

voor het bepalen van de 
ontleend aan interviews en 

van de bronnen bij SBG(A) 
vn,""".n vanuit lean management. 

en verbetennogelijkheden is een n ... ,r.r~'c 

van 

ronde van interviews zijn de SADT diagrammen 

Processchema 

Klantwaarde 

geverifieerd. Validatie van het SADT 

met daarin de procescoUectie is 
V anui t de SADT 
in een processchema . 

. De selectie van 

Procescollectie 
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processchema. 
van het 

voorbereiding. 
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'prijsovereenkomst bouw team-fase' is 
crc", ... """c gevalideerd door de 

De bevindingen zijn met betrekking Klantwaarden 

klantwaarden in het eerste geverifieerd. In de twee 
interviews zijn de klantwaarden voor het onderzoek gevalideerd. 

De knelpunten ontleend bevindingen uit de en 
documenten bij SBG(A) aan de projectleidervoorbereiding. 

de de 

per 
samengevoegd tot 

verder uitgewerkt in een 
projectleidervoorbereiding voor 

De resultaten van 
betrokken medewerkers van 

in een presentatie voor 
op validiteit. 

Bij SBG(Bt in Breda, is men al 
management om dit toe te 
directeur en planvoorbereider 
onderzoek. 

tijd bezig met het aftasten van 
de organisatie. Interviews met 

de uitgangspunten voor 

een interview met 
uitgangspunten voor 

zijn de gebruikte 
het prijsvormingsproces 

In een interview met 
advies en de aanbevelingen 

DATA ANALYSEREN 

analyseren van de interviews 
opdrachtgevers gebeurt aan de 
vervolgens klantwaarde en r,,'>,:nnrl1rHY<O<n 

het prijsvormingsproces 
bevindingen uit de interviews 
documentstudie. Vanuit de ha,:r1ft.11.",rrtJ,n 

om te komen tot de verbetermogelijkheden 
de uitgewerkte schema's van 

n"',Clr,,":: geanalyseerd worden vanuit 
procesanalyse bepaald waar 

lean management. 
managementprindpes toegeschreven voor 
een vanuit lean management. 
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van Maruna zijn 
op 

voor het analyseren van 

Bergschenhoek zijn 

van SBG(A) en 
deze matrix 

\/Cl"rr1t.: • .,. is op basis van de 
in schema's. De 

aangevuld in een 
geanalyseerd 

kan het 
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3.5.5 ONTWERPEN OPLOSSING 

resultaten 
stappenplan en processchema. Het 
implementeren van lean management. 
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verzameld en verwerkt in een 
op het 

processchema conclitioneert 
van het in één flow. 

stappenplan is ontstaan door vergelijken van de resultaten de Stappenplan 

met literatuur van (2004). 
tot in 

met en met verschillende 
gezichtspunten een stappenplan. 

Het nieuwe is afgeleid van de schema' s en 
met projectmedewerkers van SBG(A). het opzetten is het 

nieuwe processchema geverifieerd gesprekken met de clirecteuren van 
SBG(B) nieuwe 

interviews 

een presentatie voor SBG(A) stappenplan en 
en 

3.6 RELEVANTIE VAN ONDERZOEK 

en buiten 
resultaten 

onderzoek. 
relevant voor 

van een een heldere 
opvolgen van de stappen 

14 
Vanuit bedrijfsvoering 

aangepast volgens lean 

relevantie in het van de 
buiten de productievloer. 

betekent dit een invulling voor in de projectvoorbereiding. 
voorbereiding lean toe te passen er een 
ontstaan bouwproces. 

de 
het 

gevonden in van 
projectvoorbereiding 

met gevolg voor 

van en ervaring 
van een Daarnaast levert het 

kennis op van management en procesmanagement. kennis 
geeft meer in de samenhang tussen en praktijk. 
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RESUL T ATEN VAN HET ONDERZOEK 

Nu de aanpak van het onderzoek behandeld 
van de procesanalyse 

in hoofdstuk 5 tot een stappenplan en PHJCesscne:rn 

van de procesanalyse 
in paragraaf 4.2 een samenvatting 

De persoonlijke observatie 

PROCESANALYSE 

basis van deze is 
SBG(A) lean management worden 

resultaten van de procesanalyse worden 
4.1.2, wordt er eerst ingegaan op 

de 
14 

ingevoerd. 
vanaf 

en 

.1 BEVINDINGEN TEN BEHOEVE VAN 

worden de klantwaarden en 
van het prijsvormingsproces van SBG(A). 
bevindingen en klantwaarden opgenomen in VU1LlZ::.,"" 

onderzoek kan met de klantwaarden 
procesanalyse. De bevindingen '7A1r&Clc'/"\ 

Clr'I'ht1f'Cl1CCln van de verbetermogelijkheden 
variatie en overbelasting 

met betrekking tot 

uit interviews met opdrachtgevers 

Positief 

bouwer 
• De 

in het 

in het proces door 
van uitvoeringskennis van 

van de bouwer vroeg 

• Met de heeft de 
r",('ht(1I"'\I,~r meer zicht op het 

bouwmethoden 
en 

• Opvangen complexiteit in het 
Ontwerp en uitvoering 
beter afgestemd worden 

doel 
verantwoordelijkheid 

• Geen zorgen voor de 
nTn",\Ij~rvoor het uitwerken 

Negatief 

• Onvoldoende technische 
ondersteuning in het bouwteam 
door de bouwer 

• Overschrijding bouwkosten 
gedurende het project 

• Overschrijding bouwtijd gedurende 
het project 

• Onduidelijke kostentechnische 
onderbouwing vanuit de bouwer. 

• Er wordt geen rekening gehouden 
met esthetische in 
prijs en techniek 

• Onvoldoende proactieve houding 
van partijen in bouwteam met 
name de bouwer 

~..,CLHnc" SBG(A) gerefereerd. 
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De klant waarden zijn ontleend aan de bevindingen uit de interviews met 
opdrachtgevers. In tabel 3 (pag. 29) wordt een selectie weergegeven van 
positieve en negatieve bevindingen. Vanuit de bevindingen in tabel 3 zijn de 
klantwaarden voor het onderzoek afgeleid. 

De klantwaarden in het prijsvormingsproces van SBG(A) wordt Klantwaarde 

gevormd door het transformeren van projectinformatie ten behoeve van 
bouwkosten, bouwtijd en bouwtechniek. De output die het projectteam 
levert is de prijsaanbieding voor de aannemingsovereenkomst. 

De aannemingsovereenkomst bevat voor de opdrachtgever dus Aannemings-
informatie over: overeenkomst 

• De bouwkosten, wat het project gaat kosten in de realisatie; 
• Bouwtijd, per wanneer het project opgeleverd is en beschikbaar voor 

gebruik; 
• Technische uitwerking, de kwaliteit en levensduur van het project. 

Nu de klantwaarden bepaald zijn kan gekeken worden naar de bevindingen Bevindingen 

vanuit de interne interviews en documenten bij SBG(A). In tabel 4 is een 
selectie weergegeven van positieve en negatieve bevindingen. 

Tabel 4 Bevindingen uit interviews met medewerkers en docwnenten van SBG(A) 

Bevindingen uit bronnen SBG(A) 

Positief 

• Overleg met de opdrachtgever over 
bepaalde zaken 

• Het projectteam kan worden gezien als een 
expert met verschillende disciplines 

• Meedenken over technische vraagstukken 
in projectvoorbereiding 

• Problemen signaleren en oplossingen 
aandragen 

• Ondersteuning met technische knowhow 
• Meedenken in de projectvoorbereiding. 
• Bijsturen van zaken die belangrijk zijn in de 

uitvoering 
• Primaire proces functioneert 

Negatief 

1. Onderbezetting van personeel 
2. Hiaten in procedure 
3. Men houdt zich niet aan de procedure 
4. Onduidelijke inzet functies 
5. Inconsistente informatie 
6. Onduidelijke uitgangspunten 
7. Onduidelijke taakverdeling 
8. Onduidelijke communicatie 
9. Onvolledige informatie overdracht 
10. Onvolledige opzet projectteam 
11. Ontbreken tussentijdsoverleg 
12. Overschrijding uitvoeringskosten 
13. Overschrijding bouwtijd 
14. Onvolledige maatvoering 

Naar de positieve bevindingen wordt verder geen onderzoek gedaan. Wel 
zijn het bevindingen die kunnen bijdragen aan en versterkt worden door het 
implementeren van lean management. Ook wanneer lean management niet 
ingevoerd wordt, kunnen zij voor versterking zorgen van het 
prijsvormingsproces. 

Ten behoeve van de procesanalyse is uit tabel 4 een selectie gemaakt Knelpunten 

van de negatieve bevindingen. In bijlage 2 is het selecteren van de negatieve 
bevindingen uitgewerkt als analyse naar de knelpunten. De analyses van de 
knelpunten brengt een drietal knelpunten naar voren die invloed kunnen 
hebben op de klantwaarden: 
• Hiaten in de procedure. Het systeem geeft geen volledig inzicht in de 

onderlinge relaties van de procescollectie prijsvorming; 
• Inconsistente informatie. Vanuit het systeem is er onvoldoende 

informatiebeheersing. Op operationeel vlak gebruikt men verouderde en 
tegenstrijdige informatie; 
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Onvolledige infonnatieoverdracht. Informatie wordt niet goed 
overgedragen. Vaak wordt teveel informatie overgedragen. 

Wanneer de knelpunten en klantwaarden voor de procesanalyse vanuit lean 
management worden bekeken, ontstaat het model in figuur 6. Dit model is 
ontleend aan de uitwerking van de knelpunten in bijlage 2. Vanuit de Uitwerking knelpunten 

knelpunten lijkt het erop dat het systeem manco's vertoont met betrekking 
tot de projectinformatie in het prijsvormingsproces. 

Variatie Invloed 

Klantwaarde 

Figuur 6 De verbetermogelijkheden van lean management in het proces. Variatie, 
overbelasting, verspilling en klantwaarde 

In de procesanalyse kan nu worden bepaald waar in het proces de 
klantwaarden worden beïnvloed door variatie, overbelasting en verspilling. 
Aan de hand van de procesanalyse kan de conditionele setting bepaald 
worden met behulp van de 14 managementprincipes van Liker (2004). 

4.1.2 PROCESANALYSE: SCHEMA PRIJSVORMING HANDBOEK SBG(A) 

De procesanalyse in figuur 7 (pag. 32) laat zien dat er vanuit lean 
management verbetermogelijkheden zijn. Het gaat hierbij dan om de 
analyse van het vastgelegde proces vanuit het certificaathandboek van 
SBG(A). In bijlage 3 is deze procesanalyse van de prijsvorming uitgewerkt in 
een matrix met tekstuele beschrijving en in een blokdiagram. De vastlegging 
van de procescollectie afzonderlijk geven in de analyse, op specifieke 
klantwaarden na, het zelfde resultaat. De procescollectie als is blokdiagram 
verder niet in de procesanalyse opgenomen in bijlage 3. 

Tabel 5 Projectinformatie in het prijsvormingsproces 

Input informatie 

• Schetsontwerp, voorlopig
en definitief ontwerp 

• Bestek, technische 
omschrijving en kopers 
informatie 

• Tekeningen 
• Kozijnstaat en borderellen 
• Rapporten 
• Constructieve gegevens 

Output informatie 

• Raming voor 
bouwteamovereenkomst 

• Begroting voor 
aannemingsovereenkomst 

• Bouwmethodiek 
• Planning 
• Bouwplaatsinrichting 

Een flow van klantwaarde in informatie 

Communicatie 

Spraak 
• Vergaderingen 
• Telefoon 

Geschreven 
• E-mail en fax 
• Papieren stukken 
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De klantwaarden in het proces wordt getransfonneerd vanuit de 
projectinfonnatie in de waardestroom. Ontleend van de procesanalyse van Projectinformatie 

de waardestroom is de projectinformatie in tabel 5 (pag. 31). Deze infonnatie 
dient als input om getransfonneerd te worden tot een output. Voor de 
overdracht van informatie worden verschillende communicatiekanalen 
gebruikt. 

PA.: 

~OOUCilk.u~ ' 
~..w l 

I-~-

Figuur 7 Procesanalyse van schema's uit certificaathandboek SBG(A) 

De procesanalyse vanuit bijlage 3 is samengevat in figuur 7 Het schema is 
een blokdiagram van de prijsvonning afkomstig uit het certificaathandboek 
van SBG(A). In dit figuur wordt door middel van afbeeldingen aangegeven 
wat de resultaten zijn van de analyse die is uitgewerkt in bijlage 3. 

De nummering van de onderstaande opsomming komt overeen met de 
nummering van de afbeeldingen in figuur 7. 
1. Verbetennogelijkheden vanuit lean management zijn aangeduid met een 

markering. De klantwaarden komen daarbij terug als: 
a. de bouwkosten in de vorm van raming / begroting; 
b. bouwmethode en planning. 

2. Beide activiteiten die zorgen voor deze klantwaarden hebben geen output. 
(Aangenomen is dat dit wel de bedoeling is en de output dus de 
waardestroom volgt.) 

3. Activiteiten zonder klantwaarden maar wel verbetennogelijkheden vanuit 
lean management. 

4. De waardestroom komt verder globaal voor in het schema. 
a. Er is geen output van informatie naar de opdrachtgever of bouwteam; 
b. Er is geen input van infonnatie van opdrachtgever of bouwteam. 

5. Functie werkvoorbereiding ontbreekt. 

Op basis van de analyse in bijlage 3 is de conditionele setting van het proces 
prijsvorming bepaald vanuit de 14 managementprincipes van Liker (2004). 
Voor de conditionering van lean management blijken de meeste principes in 
aanmerking te komen. 
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principes: 
software door SBG(A) komt veel voor 

denken valt aan Microsoft Office en Autocad; 
Projectleidervoorbereicling is betrokken bij 

is de procesvastlegging in het certificaathandboek 
diagram in paragraaf 4.1.3. Deze uitwerking 

in de samenhang tussen procescollectie en 

n\J'~L'-'OP BASIS VAN SADT 

prijsvormingsproces in een SADT diagram geeft een 
activiteiten in de prijsvorming en 

alleen de analyses van de diagrammen 
zijn voor verder onderzoek. Het gaat om 

voor een bouwteamovereenkomst op 
prijsvormingsproces 

en conditionele informatie in prijsovereenkomst bouwteam- fase 

il'lovp.lrp.p.nlcj()ml'lt bouwteam-fase 

bouwteam 

*Onder fJL'"'I",,-'eLt 

Output 

intern • Bouwteam 
overeenkomst 

• Raming va 
• Planning va 
• Projectinformatie intern 
• Vragen bouwteam 

leveranciers 
en onderaannemers 

Conditioneel 

• Beleid SBG 
• Strategie SBG(A} 
• Randvoorwaarden 
• Concept 

bouwteamovereenkomst 
• Marktwerking 
• Normeringen 

wordt de informatie in tabelS (pag. 31) verstaan. 

van het prijsvormingsproces met 
V'll'"I''.''' 3 behandeld aan de hand van een 

curvrn"\11'"\cr voor de uitvoeringsfase. In 
bouw team-fase uitgewerkt. 
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Figuur 8 Procesanalyse SADT prijsvorming 
Blok AO prijsvorming SBG(A) 

• 

Yf 1b 

In figuur 8 is de procesanalyse van het prijsvonningsproces uitgewerkt in 
een SADT diagram. In deze figuur wordt aan de hand van afbeeldingen 
aangegeven wat de resultaten zijn van de analyse gemaakt in bijlage 3. 

De nummering van de onderstaande opsomming komt overeen met de 
nummering in figuur 8. 
1. Verbetennogelijkheden vanuit lean management zijn aangeduid met een 

markering. De klantwaarden komen daarbij terug in: 
a. de prijsvorming bouwteam fase; 
b. de prijsvorming uitvoeringsfase. 

2. Er is een waardestroom van activiteiten met klantwaarden. 
3. Input en output naar opdrachtgever en externe partijen. 

a. Input aan informatie vanuit externe partijen; 
b. Output aan infonnatie naar externe partijen. 

4. Projectbetrokken. 
a. Projectleider; 
b. Projectteam. 

De uitwerking van het SADT diagram van de prijsvorming resulteerde in 
twee aandachtsgebieden binnen het prijsvormingsproces. De gebieden zijn 
de prijsvorming voor de bouwteam-fase en de prijsvonning voor de 
uitvoeringsfase. 

De uitwerking van beide fasen in aparte diagrammen resulteert in 
eenzelfde opbouw aan activiteiten. Het verschil daarbij is de inhoud en het 
doel van de gebruikte infonnatie. Voor de prijsvorming bouwteam-fase gaat 
het om informatie gebaseerd op het va waarbij mogelijkheden worden 
afgetast. De prijsvonning voor de uitvoeringsfase is gebaseerd op infonnatie 
op het 00 waarbij het om de aanbiedingsprijs gaat. 

Een flow van klantwaarde in informatie 34 

Resultaten 
procesanalyse 

Aandachtsgebieden 



Lean in een projectteam Hoofdstuk 4 Resultaten van het onderzoek 

Daar beide diagrammen overeenkomen is voor het onderzoek gekozen om 
de basis verder uit te werken in het onderzoek. De basis van de 
aannemingsovereenkomst wordt immers gevonnd door projectinfonnatie 
gebaseerd op de bouwteamovereenkomst. In deze analyse komt de 
procescollectie binnen het projectteam van SBG(A) naar voren. De analyse 
van de procescollectie is verder uitgewerkt in bijlage 3. 

2 

3b 
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Figuur 9 Procesanalyse SADT prijsvorming 
Blok A3 Prijsovereenkomst bouwteam fase 

In figuur 9 zijn de resultaten van de procesanalyse van de 
prijsovereenkomst bouw team-fase opgenomen. Deze procesanalyse vanuit 
SA OT vonnt onderdeel van de analyse naar het prijsvormingsproces in 
bijlage 3. In deze figuur wordt aan de hand van afbeeldingen aangegeven 
wat de resultaten zijn van de analyse. 

De nummering van de onderstaande opsomming komt overeen met de 
nummering in figuur 9. 
1. Verbetennogelijkheden vanuit lean management zijn aangeduid met een 

markering. De klantwaarden komen daarbij terug in: 
a. calculatie; 
b. projectcoördinatie; 
c. werkvoorbereiding; 
d. samenvoegen resultaten projectteam. 

2. Er is een waardestroom van activiteiten met klantwaarden. 
3. Input en output naar opdrachtgever en externe partijen: 

a. Input aan informatie vanuit externe partijen; 
b. Output aan informatie naar externe partijen. 

4. Projectbetrokken: 
a. Projectleider; 
b. Calculator; 
c. Projectcoördinator; 
d. Werkvoorbereider. 
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voor conditioneren van 
de meeste van 
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tussen activiteiten van 
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Conditionele 

14 management-

activiteiten 

nummering van de onderstaande nnCntYln'1na komt overeen met de Resultaten 

figuur 10. 
1. Verbetermogelijkheden vanuit lean aangeduid met een 

klantwaarden komen 

2, verbetermogelijkheden vanuit 

3. van activiteiten met klantwaarden: 
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c. Technische uitwerking. 
4. Input en output naar opdrachtgever en externe partijen: 

a. Input aan informatie vanuit externe partijen; 
b. Output aan informatie naar externe partijen. 

5. Projectbetrokken: 
a. Projectleider; 
b. Calculator; 
c. Projectcoördinator; 
d. Werkvoorbereider. 

3a 

Figuur 10 Procesanalyse processchema prijsvorming bouwteam fase 

._- = .-- = 

De procesanalyse laat zien dat voor het conditioneren van het Conditionele setting 

prijsvormingsproces met lean management de meeste van de 14 
managementprincipes van Liker (2004) in aanmerking komen. 

Uitzonderingen in de managementprincipes zijn dezelfde als in 14 management-

f 4 1 2 principes paragraa ... 

4.2 RESULTATEN CASESTUDIE SAMENGEVAT 

In deze paragraaf worden de resultaten, verkregen uit de casestudie, 
samengevat. Het gaat hierbij om de klantwaarde in het proces en de Waardestroom 

activiteiten die de waardestroom vonnen. De waardestroom en daannee de 
klantwaarde laten verbetennogelijkheden vanuit lean management zien. 

De klantwaarden in het prijsvormingsproces zijn bouwkosten, bouwtijd en Klantwaarden 

technische uitwerking. Deze drie klantwaarden worden in het 
prijsvormingsproces verzorgd door een procescollectie. Als hierbij wordt 
gekeken naar de flow van de waardestroom blijken de klantwaarden te zijn 
verdeeld. De flow van de klantwaarde is hierbij ontkoppeld over de drie 

Een flow van klantwaarde in informatie 37 



Lean in een projectteam Hoofdstuk 4 Resultaten van het onderzoek 

processen in de procescollectie van het prijsvonningsproces. Elk proces Procescollectie 

heeft daarbij zijn eigen waardestroom . 
• Calculatieactiviteiten zorgen voor de directe bouwkosten van het project. 
• Projectcoördinatie activiteiten zorgen voor de indirecte bouw kosten 

(ABK), bouwmethodiek en planning van het project. 
• Werkvoorbereidingactiviteiten zorgen voor de teclmische uitwerking van 

het project. 

Vanuit de procesanalyse kan opgemaakt worden dat de klantwaarden 
gedekt worden door de procescollectie. De klantwaarden komen echter niet 
via één flow in de waardestroom tot stand. 

De klantwaarde ontstaat door het transformeren van projectinformatie. Projectinformatie 

Voor het projectteam bestaat projectinformatie uit operationele informatie 
en conditionele informatie getoond in tabel 7. De klantwaarde komt tot 
stand via het transformeren van de operationele informatie. Met de 
conditionele informatie in tabel 6 (pag. 33) kan de projectleider-
voorbereiding het projectteam aansturen. 

Tabel 7 Operationele projectinformatie ten behoeve van de klantwaarden 

Operationele informatie 
Input voor klantwaarde 

• Schetsontwerp, voorlopig- en 
definitief ontwerp 

• Bestek, technische omschrijving 
en kopers informatie 

• Tekeningen 
• Kozijnstaat en borderellen 
• Rapporten 
• Constructieve gegevens 

Output aan klantwaarde 

• Raming voor 
bouwteamovereenkomst 

• Begroting voor 
aannemingsovereenkomst 

• Bouwmethodiek 
• Planning 
• Bouwplaatsinrichting 

In de output van de operationele informatie in tabel 7 ontbreekt de 
klantwaarde van technische uitwerking. Hoewel de bouwmethodiek van 
teclmische aard is wordt deze bepaald door de projectcoördinatie. De 
klantwaarde met betrekking tot de technische uitwerking door de 
werkvoorbereiding komt niet direct in de output terug. 

Vanuit interviews binnen SBG(A) blijkt de output van de 
werkvoorbereider technische ondersteuning aan het projectteam en 
bouwteam. De output van de werkvoorbereiding is dus verwerkt in die van 
de calculatie en projectcoördinatie. 

In de flows van de waardestromen blijken verbetermogelijkheden vanuit 
lean voor te komen. Variatie in het prijsvormingsproces ontstaat door de 
hiaten in de procedure en inconsistente informatie. Dit zijn knelpunten die 
zorgen voor overbelasting in het overdragen van informatie. 

Variatie en overbelasting leiden tot de 8 verspillingen in lean 
management opgenomen in bijlage 3. Verspilling door teveel (verkeerde) 
informatie. Het wachten van projectleden op (verkeerde) informatie. 
Ormodige repro en verzendkosten. Activiteiten die dubbel worden gedaan. 
En fouten die gemaakt worden door verkeerde informatie. 
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De resultaten van de casestudie zijn verwerkt in tabel 8. Hierin is de Resultaten casestudie 

bedrijfsvoering van SBG(A) op basis van de resultaten toegeschreven aan de 
14 managementprincipes van Toyota, beschreven door Liker (2004). 

Tabel 8 De bedrijfsvoering van SBG(A) toegeschreven aan de 14 managementprincipes 

Principes· Resultaten van de casestudie 

1. Lange termijn • Klantwaarden verhogen door meer verantwoordelijk in het bouwteam 
vanuit technisch oogpunt. Technische voordelen in de uitvoering 

• SBG(A) richt zich in het bouwteam alleen op de uitvoering 

2. Flow • De huidige flow van klantwaarden is verdeeld over de drie processen 
van de collectie in het prijsvormingsproces 

• Veel coördinatie nodig van de projectleider voor afstemming tussen 
de verschillende flows 

• Variatie en overbelasting van informatie onderbreken de flow 
• Veel documenten, tekeningen, rapporten, documentatie etc. 

3. Pull • Prijsvorming wordt pas opgestart na een uitnodiging bouwteam 
• Veel mogelijkheden in communicatie van de informatie 
• Intern moet men constant om informatie vragen. Dit is pull maar 

werkt niet door trage reactie van voorgaande activiteiten 
• Push in plaats van pull in informatieoverdracht 

4. Verdeling werk • In het prijsvormingsproces wordt de informatie verdeeld door de 
projectleider over de procescollectie 

• Duidelijke activiteiten geven weer wie wat doet 

5. Één keer goed • Door onduidelijke uitgangspunten geen aansluiting in klantwaarden 
• Door drie aparte flows komen afwijkingen niet meteen naar voren 

6. Standaardiseer • Het gestandaardiseerde proces in het certificaatboek komt overeen 
met de praktijk 

• Standaardisatie wordt niet gebruikt in het proces verbeteren 

7. Visualiseer • Het proces is gevisualiseerd om te voldoen aan de ISO certificatie 
• Bewaking in de procesvoortgang met planningen en schema's 
• Kantoor is schoon en op geruimd. Wel veel kasten met deuren 

8. Technologie • Gebruik van veel voorkomende software in de bouwsector 

9. Leiderschap • Projectteam wordt aangestuurd door projectleidervoorbereiding. 
• Veel ad hoc situaties voor projectleider (brandjes blussen) 

10. Projectteam • Ervaren projectleden in projectteam 
• Processen handboek worden door projectleden gedaan op ervaring 

11. Respecteer • Selectielijst leveranciers en onderaannemers 
derden • Geen intensief overleg met leveranciers en onderaannemers 

• Relatie gebaseerd op macht door gunning van SBG(A) op basis van 
laagste prijs 

12. Ga kijken • Projectleidervoorbereiding betrokken bij het projectteam en project. 
• Projectleden worden door de projectleider betrokken bij 

bouwteamvergaderingen voor ondersteuning 

13. Beslis grondig • Door ad hoc situaties worden beslissingen te snel en eenzijdig 
genomen door het management 

14. Verbeteren en • Management biedt medewerkers zelfontplooiing aan 
leren • Medewerkers van SBG(A) zijn zelfbewust en proberen om te gaan 

met de knelpunten waar zij hinder van ondervinden 
• Procesverbetering alleen wanneer dit nodig blijkt niet continue 

"In verband met de lange zinnen per principe, zijn alleen de kernwoorden omschreven. Bijlage 3 

Op basis van de resultaten uit de casestudie wordt in hoofdstuk 5 ingegaan 
op het ontwerpen van de oplossing. De oplossing heeft de vorm van een 
stappenplan en processcherna. 
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4.3 PERSOONLIJKE OBSERVATIE 

Observatie is in dit onderzoek niet gekozen voor het verzamelen van data. 
Toch zijn er persoonlijke observaties te vennelden die gemaakt zijn tijdens 
het onderzoek. In dit hoofdstuk worden de voor het onderzoek belangrijkste 
observaties kort beschreven. 

Projectteam 
• Projectleden bevinden zich niet in één ruimte maar in afzonderlijke Projectleden 

ruimtes per functie. Ruimtes bevinden zich dicht bij elkaar. Op de begane 
grond is calculatie gesitueerd, op de eerste verdieping de werk
voorbereiding en projectcoördinatie. 

• De projectleidervoorbereiding (tevens hoofd bedrijfsbureau) bevindt zich Projectleider-
in een kantoor tussen de werkvoorbereiding en projectcoördinatie. voorbereiding 

• Het hele kantoor ziet er verder schoon en opgeruimd uit. Hier en daar Kantoor 

liggen wel stappels tekeningen en documenten waar aan gewerkt wordt of 
die liggen te wachten op verdere bewerking. Veel kasten met deuren die 
de inhoud verbergen. 

• Genoeg grote ruimtes voor het inrichten van projectruimten. 

Bouwteamvergaderingen 21 oktober 2008 
• Bouwteamoverleg in een gebouw op de projectIocatie zelf. Vanwege lange locatie 

leegstand en weersomstandigheden is het koud en vochtig. 
• Veel partijen aanwezig waarvan de belangrijkste zijn: projectontwikkelaar, Partijen 

projectmanager, architect, projectleidervoorbereiding SBG(A) en werk
voorbereider SBG(A). 

• Projectmanager leidt de vergadering. 
• Overleg tussen de verschillende partijen is verder vriendelijk. 
• Tijdens het overleg wordt ingegaan op de technische invulling van het Onderwerp 

project. Projectleidervoorbereiding en werkvoorbereider kunnen 
opdrachtgever en architecten adviseren over technische details. Dit met 
betrekking tot het renoveren en nieuwbouw op de locatie. 

Bouwteam vergaderingen 23 oktober 2008 
• Het bouwteam overleg vond plaats op het kantoor van de opdrachtgever. locatie 

• Aanwezigen: opzichter, projectleider, projectleidervoorbereiding SBG(A) Partijen 

en werkvoorbereider SBG(A). 
• Overleg over startdatum en technische vraagstukken van de Onderwerp 

opdrachtgever aan de hand van tekeningen 
• Positieve inbreng van werkvoorbereider door directe feedback en 

technische onderbouwing van de werkvoorbereider op vragen van de 
opdrachtgever. 

• Vragen ten aanzien van de planning en toezeggingen worden gedaan door 
de projectleidervoorbereiding. 

• Projectleidervoorbereiding en werkvoorbereider gaan na de vergadering 
op locatie kijken. 
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5 HET ONTWERPEN VAN EEN OPLOSSING 

Het onderzoek en daaruit voortvloeiende resultaten zijn aanleiding geweest 
om binnen de doelstelling te komen met een oplossing. In dit hoofdstuk 
wordt ingegaan op het ontwerpen van een oplossing. Vanuit de resultaten 
komen er twee oplossingen naar voren. De oplossingen hebben hierbij de 
vorm van een stappenplan en processchema. 

In paragraaf 5.1 is de ontwikkeling van het stappenplan en processchema 
beschreven. Het processchema is opgenomen in bijlage 4. Het stappenplan is 
verder beschreven in paragraaf 5.2 

5.1 ONTWIKKELING VAN HET ONTWERP 

Het concept voor het stappenplan en processchema zijn gedurende het 
analyseren van de data ontstaan. De uiteindelijke resultaten hebben geleid 
tot de definitieve producten. 

Het processchema is daarbij tot stand gekomen vanuit de procesanalyses Processchema 

van de waardestroom in het prijsvormingsproces. Er is een drietal 
procesanalyses gemaakt met verschillende technieken. Uit iedere analyse 
komt naar voren dat de flow van de waardestroom zich ontkoppelt in drie 
aparte waardestromen, elk in een apart proces binnen het projectteam. 

Om variatie in het proces te reduceren zijn op basis van de resultaten de Variatie reduceren 

drie waardestromen tot één samengevoegd in bijlage 4. Niet uitgewerkt is 
hoe de klantwaarde tot stand komt. Dit gaat verder buiten het onderzoek 
om vanwege de complexe interactie tussen specifieke activiteiten. Het 
belangrijkste is vanuit lean management te zorgen voor één flow van de 
klantwaarden in één waardestroom. 

Het stappenplan is tot stand gekomen door het combineren van bestaande Stappenplan 

kennis met de resultaten uit het onderzoek. Bestaande kennis is hierbij 
ontleend uit de literatuur (o.a. Liker 2004) en interviews met experts en 
deskundigen. Het conceptontwerp van het stappenplan heeft vorm Conceptontwerp 

gekregen door in de interviews vragen te stellen over het implementeren 
van lean management. Deze vragen zijn niet gesteld vanuit de 14 
managementprincipes, maar vanuit de vraagstelling van dit onderzoek. 

Op basis van de doelstelling en het combineren van kennis, interviews Definitief ontwerp 

en eindresultaten is het uiteindelijke stappenplan ontstaan. Hiermee kan 
SBG(A) in 7 stappen lean management implementeren. Het idee hierachter 
is dat SBG(A) onmogelijk alle 14 principes in één keer kan invoeren, Door de 
14 managementprincipes in stappen te implementeren kan de organisatie 
zich aanpassen. Aanpassingen van het management, systeem en werkwijze 
van de organisatie op het werken vanuit lean management. 

In plaats van via de productievloer wordt lean management nu vanuit Implementatie 

de bedrijfsvoering geïmplementeerd. Dit betekent dat lean management top-down 

vanuit de bedrijfsvoering moet zorgen voor een systeem waarmee lean 
management geconditioneerd kan worden op de werkvloer (kantoor). Deze 
benadering is als model afgebeeld in figuur 1 (pag. 14). 
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5.2 LEAN MANAGEMENT IMPLEMENTEREN IN 7 STAPPEN 

In deze paragraaf worden allereerst het stappenplan en vervolgens een 
hulpmiddel toegelicht. Dit hulpmiddel kan worden gezien als een roadmap Roadmap 

welke SBG(A) kan hanteren tijdens het implementeren van lean 
management. 

In de uitwerking van het stappenplan komt in het toewijzen van de 14 Management, systeem, 

managementprincipes een tweedeling in de principes naar voren. Hierbij is proces 

onderscheid te maken in principes die vooral betrekking hebben op alleen 
het management en het systeem en principes die vanuit het management via 
het systeem gericht zijn op het prijsvormingsproces. 

De principes met een 'asterisk (*)' zijn in dit stappenplan gericht op het 
management en systeem. De overige principes zijn vanuit het management 
via het systeem gericht op de werkwijze van het projectteam. 

7 stappen voor het implementeren van lean management in het 
projectteam van SBG(A): 

Stap 1. Het moet voor de projectmedewerkers een gewoonte worden om 
hun werkzaamheden via visueel vastgelegde procedures uit te voeren. Nu Procedures 

gebeurt dit nog op basis van ervaringen in de werkzaamheden. 
De projectleidervoorbereiding moet hierbij meer vanuit het visueel Projectleider

gemaakte proces aansturen en ook verlangen van zijn projectmedewerkers voorbereiding 

dat deze hun werkzaamheden visualiseren. Visualisatie van processen en 
activiteiten geven onderwerpen om te bediscussiëren en vormen de start 
voor verbeteringen. 

Als basis hiervoor kan informatie uit het kwaliteitsysteem ISO 9001;2000 Kwaliteitssysteem 

gebruikt worden. Dit geeft namelijk de mogelijkheid om het bestaande 
kwaliteitssysteem samen te laten gaan met lean management. De ISO 
normen kunnen voor SBG(A) vanuit lean management worden gezien als de 
minimale eisen aan het systeem. 

Stap 2. De projectleidervoorbereiding moet voorafgaand een studie, Bestuderen lean 

bijvoorkeur Liker (2004), maken van de betekenis van lean als geheel. De 
kennis en informatie die hij aan deze studie ontleend moet hij delen met zijn 
projectmedewerkers. De projectleider moet daarbij de medewerkers 
stimuleren om zelf informatie en kennis te vergaren. 

Hiermee wordt de basis gelegd voor verdere implementatie en omvat Basis voor 
van de 14 managementprincipes van liker (2004) de volgende principes: implementatie 

• Principe 1 * Baseer management beslissingen op lange termijn; 
• Principe 9* Kweek leiders die de filosofie volgen en leren aan anderen; 
• Principe 10* Ontwikkel hoogwaardige projectteams; 
• Principe 12* Ga naar de werkvloer en bestudeer op locatie de situatie. 
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Stap 3. Als de projectleider en medewerkers begrijpen waar lean 
management voor staat kunnen zij binnen het projectteam bepalen welke 
implementatie strategie zij gebruiken. Opties zijn hierbij incrementeel Implementatiestrategie 

(geleidelijk) of radicaal. 
Om de discontinuïteit van projecten, en daardoor derden, niet in gevaar 

te brengen wordt in dit stappenplan incrementeel geadviseerd. Dit betekent Incrementeel 

lean management geleidelijk introduceren in het systeem en proces, zoals 
het stappenplan ook is uitgewerkt. Het systeem en proces hebben zo de 
mogelijkheid tot aanpassing. 

Stap 4. De projectleidervoorbereiding moet in samenspraak met de 
projectmedewerkers beginnen met het definiëren van de klantwaarde en de Klantwaarde 

waardestroom. Dit bereikt men door het uitvoeren van een Value Stream Value Stream Map 

Map in het proces. Aanbevolen wordt om dit onder begeleiding van een 

expert uit te voeren. Met de resultaten kan gezocht worden naar het 
samenbrengen van de drie aparte waardestromen tot één. 

Het implementeren van lean management richt zich nu op het systeem Systeem en werkwijze 

met de werkwijze van het projectteam. De principes die geïmplementeerd 
worden vanuit de 14 managementprincipes zijn. 

• Principe 4 Verdeling werk; 
• Principe 7 Visuele controle; 
• Principe 8 Gebruik alleen bekende technologie; 
• Principe 13* Maak beslissingen langzaam en grondig, implementeer snel; 
• Principe 14 Blijf continue verbeteren en reflecteren. 

Stap 5. In de voorgaande stappen is een voorbereiding gemaakt ten behoeve 
van de bedrijfsvoering en het systeem voor verdere implementatie van lean 
management in het projectteam. Verdere invoering richt zich nu vanuit het Systeem op werkwijze 
systeem op de werkwijze van het projectteam. 

• Principe 2 Creëren continue proces flow zodat fouten aan het licht komen; 
• Principe 3 Gebruiken van pull om overproductie te voorkomen; 
• Principe 5 Kwaliteit in één keer goed; 
• Principe 6 Standaardisatie van werkzaamheden; 
• Principe 11 Respecteer partners. 

Stap 6. Nadat alle 14 managementprincipes zijn ingevoerd is het belangrijk 
dat de projectleider en projectmedewerkers het systeem en de werkwijze 
afstemmen op de behoeftes die ontstaan. Een voorbeeld van een behoefte is Waardestroom 
het terugbrengen van de drie waardestromen tot één waardestroom binnen 
het projectteam. Dit wordt gestimuleerd door projectmedewerkers van een Project ruimte 
project in één ruimte te plaatsen. 

Waar afstemming van het projectteam niet mogelijk is moet gekeken 
worden of lean management afgestemd kan worden op het projectteam. 
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Stap 7. De projectleider moet niet vergeten dat wanneer lean management 
volledig operationeel is dit pas de eerste stap is in het toepassen van lean De eerste stap 

management. 
Het is nu belangrijk om door te gaan op de ingeslagen weg. 

Tijdschema 
Voor het stappenplan is een tijdschema opgesteld in tabel 9. Dit schema 
geeft een indicatie van de verwachte tijdsduur van implementatie. De Indicatie 

tijdsduur is veelal ontleend aan de literatuur (Womack en Jones 2003) en aan 
interviews maar kan niet precies worden vastgesteld. 

Een roadmap als hulpmiddel 

De roadmap moet SBG(A) instaat stellen beslissingen en afwegingen te 
maken met betrekking tot het implementeren van lean management. In tabel 
10 (pag. 45) is de roadmap afgebeeld, samengesteld uit verschillende 
literatuur. Het gaat hierbij om een combinatie van de 14 
managementprincipes (Liker 2004) en een element uit de techniek van de 
Value Stream Map (Womack en Jones 2003). De principes zijn behandeld 
gedurende het rapport. Het element uit de Value Stream Map is beschreven 
in paragraaf 3.4 onder ad 4. 

Het element wordt nu beschreven in combinatie met de 14 principes wat 
leidt tot de roadmap in tabel 10. In de kolom 'Huidig' wordt de situatie van 
SBG(A) getoond met betrekking tot één van de 14 principes. Op basis van 
kennis (eigen of consultancy) kan SBG(A) in de kolom 'Ideaal' aangeven wat 
verwacht wordt van het implementeren van lean management. Het 
management kan vanuit de huidige situatie en met het oog op de ideale 
situatie de implementatie afstemmen op de organisatie in de toekomst. 

Tabel 10 heeft niet alleen betrekking op het implementeren van lean 
management zelf, maar ook ten aanzien van het continue verbeteren kan de 
tabel gebruikt worden. 

5.3 REACTIE VAN SBG(A) OP HET ONDERZOEK EN STAPPENPLAN 

De projectleidervoorbereiding de heer Peelen heeft de onderstaande reactie 
op het onderzoek en dit rapport gegeven. 

Vol interesse hebben wij de literatuurstudie en het onderzoeksrapport met 
de bijbehorende aanbevelingen gelezen. Dit heeft ons een helder beeld 
gegeven in het toepassen van lean management. Het is goed vast te stellen 
dat er voor onze organisatie kansen liggen door het implementeren van 
lean. Met name de verbetermogelijkheden laten zien dat de klantenwaarde 
verbetert kan worden, en ons interne proces geoptimaliseerd kan worden. 

Een flow van klantwaarde in informatie 44 

14 management
principes 

Value Stream Map 

Werking roadmap 



Lean in een projectteam Hoofdstuk 5 Het ontwerpen van een oplossing 

Tabel 10 Roadmap van de 14 managementprindpes ter ondersteuning van het stappenplan 

Roadmap voor het implementeren van de 14 managementprincipes 

Principes Huidig Ideaal Toekomst 

~ Lange termijn 

2. Flow 

3. Pull 

4. Verdeling werk 

5. Één keer goed 

6. Standaardiseer 

7. Visualiseer 

8. Technologie 

9. Leiderschap 

10. Projectteam 

11. Respecteer 
derden 

12. Ga kijken 

13. Beslis grondig 

14. Verbeteren en 
leren 

Het onderzoek is grondig en breed uitgevoerd in de organisatie. We kunnen 
dan ook vaststellen dat iedereen binnen de organisatie zijn bijdrage heeft 
kunnen leveren. Door de interne waarnemingen, werkwijze en 
constateringen te koppelen en te toetsen aan de 14 managementprincipes 
van Toyota, ontstaat voor mij een eerste beeld om op deze manier lean 
management te implementeren. Er zijn momenten geweest waarbij ik me 
afvroeg of het wel mogelijk was om lean management te implementeren in 
de huidige werkwijze van het projectteam. Deze 14 managementprincipes 
zijn voor onze organisatie, goed werkbaar en uitvoerbaar. Onderbouwt door 
ervaringen uit andere bedrijfstakken, implementatie voorstellen en kritische 
kanttekeningen. 

Tot slot, voor het managementteam van onze organisatie geeft het een 
begrijpelijke handleiding en introductie in lean management. Het geeft 
duidelijk aan waar onze kansen liggen. Het onderzoek is overtuigend 
opgesteld en een goede handleiding om de kansen te realiseren. We nemen 
dan ook zeker de aanbeveling mee om niet alles in één keer te 
implementeren. 
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6. CONCLUSIE ONDERZOEK LEAN IN EEN PROJECITEAM 

De conclusie geeft antwoord op de hoofdvraag: Op welke manier kan Antwoord onderzoeks

Slokker Bouwgroep B.V. vestiging Apeldroorn (SBG(A) lean management vraag 

implementeren in de huidige werkwijze van hun projectteam? 

Het onderzoek laat zien dat SBG(A) lean management kan implementeren 
met de 14 managementprincipes van Toyota (Uker 200). De 14 principes 
dragen bij aan de conditionering van het systeem en de werkwijze van het Conditionele setting 

projectteam. Hiermee kan de projectleidervoorbereiding het projectteam 
gerichter sturen op de klantvraag. De vraag van de klant is voor SBG(A) Klantvraag 

technische ondersteuning in het bouwteam tijdens de voorbereiding van een 
project. Hierbij moet de bouwer de gevolgen in de realisatiefase kunnen 
schetsen voor keuzes die tijdens het ontwerp gemaakt worden. De keuzes 
hebben betrekking op de klantwaarden van bouwkosten, bouwtijd en Klantwaarden 

technische uitwerking. 
Dit onderzoek brengt naast klantwaarde ook knelpunten naar voren die Knelpunten 

betrekking hebben op het systeem. Het externe auditrapport meldt echter 
dat er tijdens de audit geen afwijkingen of verbeteringen zijn gesignaleerd. 
De discrepantie tussen het externe auditrapport en dit onderzoek kan zijn 
ontstaan doordat de conclusie uit het audit-rapport berust op 
waarnemingen die zijn gebaseerd op steekproeven. Verder zijn de 
knelpunten in dit onderzoek niet van zodanige omvang dat er gevaar dreigt 
voor de continuïteit van de organisatie. 

Vanuit de procescollectie van het primaire proces van SBG(A) loopt het 
prijsvormingsproces parallel aan het voorbereidingsproces in het Prijsvormingproces 

bouwteam. Binnen het prijsvormingsproces komen de klantwaarden in een 
collectie van drie processen tot stand, aangestuurd door de projectleider. 
leder proces vertegenwoordigt hierbij een flow aan activiteiten door een 
afdeling binnen SBG(A). De directe bouwkosten worden bepaald door de 
calculatie waarbij de projectcoördinatie de indirecte bouw kosten (ABK) 
bepaalt. Daarnaast verzorgt de projectcoördinatie voor de bouwtijd en 
bouwmethodiek. Technische uitwerking en ondersteuning voor het 
projectteam worden verzorgd door de werkvoorbereiding. De flow van de 
waardestroom ontkoppelt zich dus in drie aparte processen waarna de Waardestroom 

resultaten weer worden samengevoegd. 
Een analyse vanuit lean management laat zien dat deze drie flows Verbetermogelijkheden 

gevoelig zijn voor variatie met als gevolg overbelasting in de informatie- in lean management 

overdracht waardoor verspilling ontstaat. Dit gaat ten koste van de 
waardestroom en daarmee de klantwaarden. Door de klantwaarden vanuit 
lean management te concentreren in één flow kan variatie gereduceerd 
worden en daardoor overbelasting verminderen. Daarbij kan door de 
projectleider beter worden ingespeeld op de vraag van de opdrachtgever om 
meer expertise van de bouwer in het bouwteam. 

Voor het invoeren van lean management is in dit onderzoek een 
stappenplan ontwikkeld. Met dit stappenplan kan SBG(A) lean management Stappenplan 

implementeren in het projectteam op basis van de 14 managementprincipes 
van Toyota. 
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7. AANBEVELINGEN VOOR SBG(A) 

Op basis van het onderzoek en ontworpen stappenplan worden er in dit 
hoofdstuk aanbevelingen gedaan voor SBG(A) met betrekking tot het 
toepassen van lean management. 

Aanbevelingen: 
• Maak de organisatie bewust van lean management en stel heldere doelen 

die de organisatie wil bereiken met implementatie (ideale Situatie); 
• Gebruik bij het implementeren van lean management het Plan, Do, Check, 

Act principe van Deming. Dit creëert structuur en regelmaat; 
• Specialiseer enkele personen van het management en projectmedewerkers 

in lean management. Zij kunnen hun kennis overdragen aan anderen 
binnen de organisatie. Laat de aandacht voor lean niet verslappen; 

• Zie het ISO systeem als de minimale eisen waaraan het projectteam moet 
voldoen. Probeer binnen lean management de opzet van het ISO systeem 
te handhaven voor verdere certificering van ISO; 

• Het stappenplan vonnt het kader en de volgorde waarin de 14 principes 
geïmplementeerd kunnen worden. Hierbinnen kan het nodig zijn 
elementen tussen principes uit te wisselen of eerder te implementeren dan 
het principe zelf. De organisatie moet daarbij niet vergeten dat het om de 
achterliggende gedachte van het principe gaat, niet om het element ervan; 

• Een voorbeeld van het uitwisselen van elementen is het 5S programma 
voor het overzichtelijk ordenen van de werkplek (principe 7 visualisatie). 
Dit element kan vrijwel meteen toegepast worden. Net als het vastleggen 
(principe 7 visualisatie) en afstemmen (principe 6 standaardisatie) van 
processen en activiteiten in stap 1. De aangehaalde principes zelf komen 
pas in latere stappen aan bod; 

• Met het vastleggen en visualiseren van processen kan het projectteam 
structureel haar werkwijze verbeteren en afstemmen op de klant; 

• Om het proces goed beheersbaar te maken moet de projectinformatie in 
één werkruimte getransfonneerd worden. Dit betekent voor de opzet van 
de projectorganisatie: één projectteam bestaand uit de benodigde 
disciplines, samengebracht in één werkruimte. Vanuit deze ruimte worden 
de klant en andere externe betrokkenen voorzien in hun 
informatiebehoefte; 

• Het projectteam moet daarnaast ondersteund gaan worden door vaste 
leveranciers en onderaannemers. Met hun moeten structurele afspraken 
gemaakt worden om de samenwerking te bevorderen, gelet op de 
prijs/kwaliteitsverhouding, maar ook op de inzet bij de samenwerking; 

• Met externe partijen moeten heldere afspraken gemaakt worden over het 
belang van juiste informatie op de juiste tijd in de juiste hoeveelheid. 

Er is in dit onderzoek niet onderzocht welke invloed de externe 
informatiestroom heeft op het interne proces. Wel is de verwachting 
vanuit het onderzoek dat het samenvoegen van het projectteam in één 
ruimte een positief effect zal hebben op deze infonnatiestroom; 

• Vergeet niet dat lean management een reis is die eigenlijk nooit een einde 
zal kennen zolang de organisatie bestaat en voor lean kiest. 
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8. DISCUSSIE EN REFLECTIE 

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 8.1 ingegaan op de betekenis van het 
onderzoek voor andere organisaties. Het gaat hierbij dan om de resultaten 
en het ontwerp van de oplossing uit dit onderzoek. Verder is er door mij als 
onderzoeker een persoonlijke reflectie geschreven in paragraaf 8.2 over het 
onderzoeksproces. 

8.1 DISCUSSIE 

Is dit onderzoek alleen bestemd voor het projectteam van SBG(A)? Het 
antwoord daarop luidt ontkennend. Ten eerste gaat het in de 
managementprincipes van Liker (2004) om het creëren van een 
bedrijfsvoering vanuit lean management. De principes zijn hierbij door Lean bedrijfsvoering 

Liker als concept beschreven aan de hand van de bedrijfsvoering vanuit 
Toyota. Hierdoor zijn de principes toepasbaar in veel organisaties. Door de 
implementatie van lean management vanuit de bedrijfsvoering te benaderen 
kan dit stappenplan ook door andere organisaties worden toegepast. Het 
gaat uiteindelijk om het herdefiniëren van de bedrijfsvoering van een 
organisatie voor het invoeren van lean management in systeem en 
werkwijze. Het doel hierbij is het geleidelijk herformuleren van de bedrijfs-
voering van een organisatie met de 14 managementprincipes van Toyota. 

In de tweede plaats is de klantwaarde vanuit de opdrachtgever geldig Klantwaarde 

voor alle bouwbedrijven betrokken in een bouwteam. Tijdens de interviews 
met de opdrachtgevers zijn de gestelde vragen niet SBG(A) gerelateerd. 
Daarentegen zijn de vragen vanuit de bouwer in het algemeen gesteld. De 
klantwaarden van een opdrachtgever zijn voor een bouwer in het bouwteam 
de bouw kosten, bouwtijd en technische uitwerking. 

Ten derde worden de genoemde klantwaarden in bouwbedrijven Projectteam 
teruggevonden onder vaak dezelfde functies. De bouwkosten (direct) 
worden bepaald door de calculator. De technische uitwerkin~ meestal pas 
in de voorbereidinguitvoerin~ door de werkvoorbereider. Specifiek voor 
SBG(A) is de projectcoördinator die naast de bouwtijd ook de indirecte 
kosten bepaalt in de prijsvorming. In de interviews met experts van SBG(B) 
en Heembouw komt naar voren dat hier de planvoorbereider voor de 
planning en ABK zorgt. Daarnaast experimenteert men in beide organisaties 
met het samenvoegen van projectteams in één ruimte. 

Tot slot zijn de verbetermogelijkheden vanuit lean management Verbetermogelijkheden 
ontleend aan de beschreven knelpunten tijdens interviews met in lean management 

medewerkers van SBG(A). Hoewel die knelpunten dus specifiek voor 
SBG(A) zijn, is in het onderzoek getracht de knelpunten ook geldig te maken 
voor andere organisaties. Inconsistente informatie en overbelasting blijken 
vanuit de literatuur (o.a. Daft 2005 en Keuning 2007) en interviews met 
experts en opdrachtgevers, ook in andere organisaties te spelen. 

Afsluitend kan dan ook gesteld worden dat het stappenplan niet alleen Stappenplan 

toepasbaar is op het projectteam of de organisatie van SBG(A). Het 
implementeren van lean management aan de hand van het stappenplan kan 
ook bij andere bouwbedrijven toegepast worden of zelfs daarbuiten. 
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8.2 REFLECTIE OP HET ONDERZOEKSPROCES 

Tijdens mijn afstuderen zag ik de mogelijkheid om mijn kennis van het 
bouwen verder uit te breiden op het gebied van procesmanagement. 
Daarnaast heb ik kennis mogen opdoen met betrekking tot het 
wetenschappelijk benaderen van een probleemstelling. Dit is niet allemaal 
vanzelf gegaan en ik heb gedurende het afstudeerproces veel mogen leren. 

Binnen het procesmanagement heb ik mijn kennis, opgedaan tijdens de Procesmanagement 

opleiding, verder kunnen verdiepen. De verdieping bestaat uit inzicht in 
processen en de conditionering hiervan binnen een organisatie, waarbij in 
het onderzoek vooral is ingegaan op het corrigeren, verbeteren, redesign en 
consolideren van processen. Dit vanuit de filosofie van lean management. 

Vanuit het probleemoplossend vermogen binnen het onderzoek heb ik Probleemoplossend 

via wetenschappelijke benadering leren omgaan met een probleemstelling. 
In het onderzoek is aandacht besteed aan het verzamelen van data, namelijk 
het analyseren van de data ten behoeve van het verkrijgen van informatie 
om vervolgens vanuit de informatie nieuwe kennis op te doen en deze 
kennis toe te passen bij het ontwikkelen van een oplossing. 

Mijn afstudeerproces zelf is soms een zoektocht geweest in de woestijn Afstudeerproces 

van proces- en lean management. Het onderzoek heeft me dan ook meer tijd 
gekost dan ik voorzien had. Om heel eerlijk te zijn was de factor tijd voor 
mij ondergeschikt aan de behoefte naar kennis met betrekking tot het 
onderzoek. Desalniettemin had ik mijn onderzoek vooraf strakker moeten 
afbakenen vanuit de oriëntatie. Het gaat hierbij dan om de oriëntatie op de 
uitgangspunten in het onderzoek. Aanvankelijk is deze oriëntatie alleen 
vanuit lean management gemaakt. Gedurende het onderzoek bleek dit 
echter niet voldoende te zijn en heb ik een aanvullende literatuurstudie naar 
uitgangspunten moeten maken. 

De opzet en doelstelling van het onderzoek daarentegen zijn uitgewerkt Onderzoeksopzet 

in de casestudie zoals aanvankelijk beoogd was. Zij het dat de doelstelling is 
aangescherpt en er een aanvullende onderzoeksmethode (documentstudie) 
is toegevoegd. Het verzamelen van de data was echter eenvoudiger dan het 
analyseren hiervan. Ook het analyseren van de data heeft mij meer tijd 
gekost dan ik vooraf had gedacht. Dit had voorkomen kunnen worden door 
het opstellen van uitgangspunten uit een bredere oriëntatie dan alleen lean. 

Gedurende het onderzoek zijn er methoden en technieken gebruikt voor 
het verzamelen en analyseren van data. De uitwerking van het ontwerpen Ontwerpen oplossing 

van de oplossing heb ik helaas door tijdsgebrek niet kunnen uitwerken aan 
de hand van een methode. Wel heb ik achteraf via de website 
www.sitsite.com een artikel (Goldenberg et al. 2003) bemachtigd over de 
Systematic Inventive Thinking methode (SIT). Een methode waarin op basis 
van vijf patronen problemen worden uitgewerkt. Als ik rekening houdend 
daarmee naar mijn eigen proces kijk, kan ik twee patronen ontdekken. Het 
gaat hierbij om de patronen division (stappenplan) en multiplication 
(roadmap). Dit heb ik in dit onderzoek helaas niet verder kunnen uitwerken. 

Nu het einde van mijn onderzoek is bereikt, kan ik terugkijken op een 
leerzame periode waarin ik mijzelf heb kunnen ontplooien op 
wetenschappelijk niveau. 
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BRONNEN GEBRUIKT IN HET ONDERZOEK 

Oriëntatie 

Methode Bronnen Toepassing 

Literatuurstudie • Anon (2005) §1.1.1 
• Howell en Ballard (1998) §1.1.1 
• Maleyeff (2006) §1.1.1 
• Mohan en Iyer (2005) §1.1.1 
• Noorderhaven et al. (2006) §1.1.1 
• Versteeg (2005) §1.1.1 
• Womack en Jones (2003) §1.1.1 

Persoonlijke observaties • Excursie Heembouw §1.1.1 
• Excursie bouwplaats §1.1.1 

Heembouw 
• Excursie Scan ia §1.1.1 
• Workshop lean bouwen §1.1.1 

Bureauonderzoek 

Methode Bronnen Toepassing 

Literatuurstudie • Anon (2005) §2.1 
• Womack en Jones (2003) §2.1 
• Liker (2004) §2.1 
• Womack (2006) §2.1 
• Wijnen en Storm (2007) §2.2, §2.3 
• Hardjono en Bakker (2006) §2.3 
• Harrington (1991) §2.3 
• Daft (2006) §2.4 
• Keuning (2007) §2.4 
• Maes (2003) §2.4 

Vormgeven en uitvoeren van het onderzoek 

Methode Bronnen Toepassing 

Literatuurstudie • Baarda et al (2005) H3 
• Hutjes en Buuren (1992) H3,H4 
• Nederhoed (2000) §1.2, Rapportschema 
• Verschuren en Doorewaard §1.2, H3 

(2007) 

Empirisch onderzoek (casestudie) 

Methode Bronnen Toepassing 

Interviews SBG(A) • Directeur §4.1.1, bijlage 2 
• Commercieel manager §4.1.1, bijlage 2 
• Projectleidervoorbereiding H1, §4.1, H5, bijlage 2, 3, 4 
• Projectleideruitvoering* Niet opgenomen 
• Hoofdcalculatie §4.1, bijlage 2, 3 
• Calculator §4.1 , bijlage 2, 3 
• Projectcoördinator §4.1, bijlage 2, 3 
• Projectcoördinator §4.1, bijlage 2, 3 
• Werkvoorbereider §4.1, bijlage 2, 3 
• Werkvoorbereider §4.1, bijlage 2, 3 

Vervolg op pagina 50 

*Oe geïnterviewde bleef tijdens het interview op de oppervlakte en gaf aan verder niet 
geïnteresseerd te zijn in het onderzoek 
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(vervolg pagina 49) 

Empirisch onderzoek (casestudie) 

Methode Bronnen Toepassing 

Documentenstudie SBG(A) • Certificaathandboek §3.3, §4.1.2-4.1.4, 
Bijlage 1,3 

• Projectevaluaties §4.1.1, bijlage 2 
- 0358 Woningen 

Stadshagen Zwolle 
- 0359 Woningen 

Kraanvogel Wijchen 
- 0360 Nuon terrein 

Apeldoorn 
- 0362 Woningen 

Coevorden 
- 0363 Appartementen 

Hattem 
- 0366 Kootwijkerbroek 

• Interne audit rapporten (ISO §4.1.1, bijlage 2 
9001;2000) 

• Externe auditrapport (ISO §4.1.1, bijlage 2 
9001; 2000) 

Interviews opdrachtgevers • Projectontwikkelaar §4.1, bijlage 2, 3 
• Projectleider (ontwikkelaar) §4.1, bijlage 2, 3 
• Projectontwikkelaar §4.1, bijlage 2, 3 

Interviews experts en • Directeur SBG Breda §4.1, H5 
deskundigen • Planvoorbereider SBG(B) §4.1, H5 

• KAM coördinator SBG 
§3.3.2, §4.1.2, §4.1.3, 

• Directeur Heembouw bijlage 2, 3 
Bergschenhoek H5, bijlage 4 

• Lean Consultant Maruna 
• Lean Consultant Maruna §3.4, §4.1, H5, bijlage 3 

§3.4, §4.1, H5, bijlage 3 

Literatuur • Congram en Epelman §3.4, §4.1.3, bijlage 3 
(1995) 

• Maarssen en McGowan §3.4, §4.1.3, bijlage 3 
(1981 ) 

• Hardjono en Bakker (2006) §3.4, §4.1.1, §4.1.2, §4.1.4, 
bijlage 2, 3, 4 

• Harrington (1991) §3.4, §4.1.1, §4.1.2, §4.1.4, 
bijlage 2, 3, 4 

• Liker (2004) §4.1, §4.2, H5, bijlage 2, 3 

Persoonlijke observaties • Werkplek projectteam §4.3 
SBG(A) 

• Bouwteam vergadering §4.3 
• Bouwteam vergadering §4.3 
• Bezoek kantoor H5, bijlage 4 

Heembouw 
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BIJLAGE 1 BEDRIJFSINFORMATIE 

In deze bijlage zijn opgenomen: 
1.1 Informatie Slokker Bouwgroep B.V. Vestiging Apeldoorn. 
1.2 Procesbeschrijving en schema, prijsvonningsproces en procescollectie 

vanuit het certificaathandboek SBG(A). 
1.3 De bruikbaarheidcriteria voor de schema's van SBG(A) om te voldoen 

aan een procesanalyse. 
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1.1 DE ORGANISATIE SLOKKER BOUWGROEP 

1.1.1 DE SLOKKER GROEP B.V. 

Slokker is een familiebedrijf dat in 1935 is opgericht en is uitgegroeid tot een 
organisatie die nationaal en internationaal opereert: de Slokker Groep. De 
activiteiten van de Slokker Groep zijn verdeeld over drie onafhankelijke 
organisaties, zie figuur 11: Slokker Vastgoed, Slokker Bouwgroep en Slokker 
Vastgoed Beheer. 

Slokker Vastgoed 

Figuur 11 De Slokker Groep 

------------, 
I 
I , 

,---------'---------, . 
Slokker Bouwgroep I 

I I 
L... ___________ I 

Slokker Vastgoed Beheer 

De activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen, bouwen en beheren van 
woningen, winkels en kantoren. De Slokker Groep wil in haar activiteiten 
anticiperen en inspelen op veranderende omstandigheden van buitenaf. Het 
doel van de Slokker Groep is het streven naar een optimaal financieel en 
maatschappelijk rendement op de langere termijn voor alle betrokken 
partijen te bereiken door een duurzame bijdrage te leveren aan een 
plezierige en kwalitatief hoogwaardige woon- en leefomgeving. Dit heeft 
Slokker een aantal keunnerken opgeleverd waaronder het keunnerk FSC en 
het keunnerk Klantgericht Bouwen. 

1.1.2 SLOKKER BOUWGROEP B.V. 

Vandaag de dag verzorgt Slokker Bouwgroep het realiseren van projecten in 
grootte van 10 tot 20 miljoen euro. De Slokker Bouwgroep is een landelijk 
opererende organisatie met vestigingen in Almere, Apeldoorn, Breda, 
Harderwijk en Huizen, zie figuur 12 (pag. 58). De activiteiten zijn gericht op 
projectmatige woningbouw, utiliteitsbouw en stedelijke vernieuwings
projecten. Hierbij realiseert Slokker Bouwgroep ongeveer 40% van de 
opdrachten voor Slokker Vastgoed en de overige 60% gebeurt in opdracht 
van externe marktpartijen. Hierbij wordt 85% van de opdrachten verworven 
in bouwteamverband en 15% nog via de traditionele aanbesteding. 
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I Algemeen directeur -' 

I Directiesecretariaat jl---- +------ll'----__ KA_ M __ -----'I 

1'-----_A_dm_ in_is_tr_at_ie_ ---'II------+-------11 Public Relations I 

1 - - - - - 1- - - - - 1 1 
Slokker Bouwgroep I1 I Slokker Bouwgroep I' I Slokker Bouwgroep I I Slokker Bouwgroep I 

vestiging Almere I vestiging Apeldoom I vestiging Breda vestiging Huizen 

Figuur 12 De Slokker Bouwgroep 

1.1.3 SLOKKER BOUWGROEP B.v. VESTIGING APELDOORN 

De casestudie van het onderzoek heeft plaatsgevonden bij Slokker 
Bouwgroep B.V. vestiging Apeldoorn. 

Het beleid van Slokker Bouwgroep B.V. vestiging Apeldoorn is erop 
gericht om in samenwerking met de overige partijen een kwaliteitsproject te 
leveren. Om dit te bereiken is een organisatiestructuur opgezet die 
projectgericht werkt met als specialisatie de woning en utiliteitsbouw 
(figuur 13). 

De organisatie beschikt over zowel een voorbereidingsstaf als een 
uitvoeringsstaf. In de voorbereidingsfase van een project wordt er een 
projectleider voorbereiding aangewezen. Voor de vestiging Apeldoorn 
wordt deze projectleidervoorbereiding gevormd door het hoofd 
bedrijfsbureau. De uitvoering valt buiten het onderzoek. 

I Directeur I 

I Directiesecretariaat I-----+-----j Acuisitie I 

I Receptie I KAM I 

r: - - -t - - - - - - - 1- - --, 
I I Calculatie I I Bedrijfsbureau I I I 

1 1 

Projectleiding I I Administratie I 
l _______ ~ L_, 

, -----1 WerkvOOrbereidingJ ' 
I I 

H Uitvoering I 
I I 
I -----1 Projectcoördinatie I1 , ------_ .... 

y CAO personeel I 

-----1 Kopersbegeleiding I 

Figuur 13 Organigram SBG(A). Projectteam bilU1en gestreept kader 
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1.2 PROCESVASTLEGGING VANUIT CERTIFICAATHANDBOEK 

De opgenomen procesbeschrijvingen en schema' s zijn ontleend uit het 
certificaathandboek van ten behoeve van ISO 9001:2000. 

Procesbeschrijving: Prijsvorming 

Doel: Praktische bouwkundige ondersteuning geven gedurende alle fasen bij het ontwikkelen 
van een bouwwerk wat mogelijk kan leiden tot een opdracht tot bouwen 

Verantwoordelijke: Projectleider voorbereiding (hoofd bedrijfsbureau) 

Input: 
• Schetsontwerp en voorlopig ontwerp; 
• Bestek, technische omschrijving en kopers informatie; 
• Tekeningen (situatie, plattegrond, doorsnede, details, gevels etc.); 
• Kozijnstaat en borderellen; 
• Rapporten (sondeer, geluid, epe berekening); 
• Constructieve gegevens (palenplan, wapening etc.). 

Werkwijze: 
1. De directeur (DIR) wijst een coördinator (CRD = meestal hoofd bedrijfsbureau) aan 

welke namens de SBG vestiging deelneemt aan een bouwteam m.b.1. het ontwikkelen 
van een bouwproject. Hierbij worden de strategieën besproken zodat het kader 
waarbinnen CRD zich mag bewegen duidelijk. 

2. CRD legt vast welke SBG medewerkers deel uitmaken van het project. De beschikbare 
documentatie en gegevens worden ingeschreven en op een documentlijst vastgelegd, 
gekopieerd en gedistribueerd. Er wordt een bouwdossier aangemaakt en er wordt een 
vergaderschema opgesteld. Er wordt een voorbereidingsnummer aangevraagd. 

3. Afhankelijk van de fase van ontwikkeling waarin het project zich bevindt, vindt toetsing 
plaats van de verstrekte informatie, documenten en gegevens. Op het netwerk is een 
centrale vragenlijst aanwezig waarop alle betrokkenen hun vragen en knelpunten kunnen 
vastleggen. 

4. CRD neemt deel aan het externe overleg van de bij de ontwikkeling betrokken partijen 
zoals: opdrachtgever, architect, constructeur etc. 

5. CRD zit intern overleg voor en zorgt voor het notuleren hiervan. 
6. Het uitwerken van een (veilige) bouwmethodiek inclusief een bijbehorende planning. 

Maken van ramingen/budget m.b.1. ABK op basis van beschikbare informatie / gegevens 
en uitgangspunten. 

7. Opstellen van raming I budget voor het project op basis van beschikbare informatie I 
gegevens en uitgangspunten. In een later stadium kan het noodzakelijk zijn om 
alternatieven en bezuinigingen te ramen I budgetteren. 

8. Zo nodig bezoeken van de projectlocatie. 
9. Bepalen van de uiteindelijke uitgangspunten en wat de risico's zijn die overblijven. 

Voorbereiden van de eindbespreking met de binnen SBG betrokken partijen. 
10. Niet opgenomen in het schema prijsvorming. 
11. CRD maakt een map met daarin alle stukken waarop de prijs is gebaseerd. Deze 

stukken worden gestempeld met Slokker en getekend door DIR. Indien de opdrachtgever 
op basis van de stukken besluit tot het overgaan tot een aanwijs kan CRD hiervoor de 
noodzakelijke voorbereidingen treffen. 

Output: 
• Raming voor het komen tot een bouwteamovereenkomst; 
• Begroting voor het komen tot een aannemersovereenkomst; 
• Bouwmethodiek; 
• Planning; 
• Bouwplaatsinrichting. 

Performance indicatoren: 
• Overeenstemming in bouwkosten met opdrachtgever; 
• Overeenstemming in bouwtijd met opdrachtgever; 
• Tijdigheid aanleveren aanbiedingen (raming I begroting). 

Stuurparameter: 
• Gebruik van marktconforme prijzen; 
• Toepassen prijspeil; 
• Toepassen van normen. 
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Procesbeschrijving: Calculatie 

Doel: Het bepalen van de kostprijs voor een bouwwerk 

Verantwoordelijke: Calculator 

Input: 
• Schetsontwerp en voorlopig ontwerp (voornamelijk bij een bouwteam); 
• Bestek, technische omschrijving en kopers informatie; 
• Tekeningen (situatie, plattegrond, doorsnede, details, gevels etc.); 
• Kozijnstaat en borderellen; 
• Rapporten (sondeer, geluid, epc berekening); 
• Constructieve gegevens (palenplan, wapening etc.). 

Werkwijze: 
1. Ontvangst van stukken ten behoeve van de bepaling van een kostprijs. De ontvangen 

stukken worden gestempeld CALCULATIE. Elk stuk wordt beoordeeld op volledigheid, 
onderlinge afstemming, tegenstrijdigheden en maakbaarheid. Vragen en knelpunten 
worden door de calculator (CALC) toegevoegd aan de centrale vragenlijst. Voor 
knelpunten wordt zover mogelijk een voorlopige oplossing gehanteerd zodat het proces 
voortgang kan hebben. 

2. Door het vaststellen en vastleggen van uitgangspunten is het naderhand voor alle 
partijen duidelijk waarop een kostprijs is gebaseerd. Het gemiddeld uurloon wordt 
opgevraagd bij SBG op basis wordt in overleg met de directeur een te hanteren uurloon 
bepaald. 

3. In overleg met de projectteamleden wordt een lijst opgesteld met bedrijven waarbij 
prijzen worden aangevraagd. Hierna worden stukken gereedgemaakt om bij de 
geselecteerde bedrijven een prijs aan te vragen. 

4. Ontvangen offertes worden gespiegeld volgens het schema offerte vergelijking. 
5. Kostprijzen worden vastgelegd in het calculatiesysteem. De hierbij gehanteerde 

uitgangspunten worden per project vastgelegd. De bepaling van een kostprijs is in hoge 
mate afhankelijk van de nauwkeurigheid van de onderliggende informatie. Grofweg 
worden er drie soorten onderscheiden namelijk: 
• de raming (5% onnauwkeurig voornamelijk bij bouwteam); 
• het budget (3% onnauwkeurig); 
• de begroting «1% onnauwkeurig). 

6. Voor aanbestedingen welke door SBG zijn gewonnen of in bouwteam verworven wordt 
de bewakingscode begroting (zie punt 5) in samenwerking met de projectleiding 
aangepast op de door de uitvoering gewenste werkwijze. Deze gecodeerde begroting 
wordt door SBG ingelezen in sap en vormt de basis voor de kostenbewaking gedurende 
de uitvoering van het project. Indien er nog geen getekende aannemersovereenkomst is 
dan is hiervoor toestemming van de directeur noodzakelijk. 

7. Binnen de afdeling wordt er geen verder dossier op na gehouden behalve wat 
noodzakelijk kan zijn als onderlegger bij andere kostprijsberekeningen. De officiële 
gegevens bevinden zich in het bouwdossier. 

Output: 
• Raming voor het komen tot een bouwteamovereenkomst (bouwteam); 
• Begroting voor het komen tot een aannemersovereenkomst (bouwteam); 
• Inschrijfbegroting voor aanbesteding (traditioneel). 

Performance indicatoren: 
• Tijdigheid van beschikbaar stellen raming, begroting of inschrijfbegroting; 
• Afstemming bouwkosten met opdrachtgever. 

Stuurparameter: 
• Gebruik van marktconforme prijzen; 
• Toepassen prijspeil; 
• Toepassen van normen. 
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Procesbeschriiving: t-'r()le(~tcl)or'aln 

Het bepalen van de en bouwplaats kosten 

Input: 
• Schetsontwerp en voorlopig ontwerp (voornamelijk bij een bouwteam); 
.. Bestek, technische omschrijving en kopers informatie; 
• Tekeningen (situatie, plattegrond, details, gevels etc.). 

Werkwijze: 
1, Ontvangst van stukken ten behoeve van de bepaling bouwmethode en 

bouwplaatsinrichting. De stukken worden gestempeld PROJEGTANALYSE. 
Elk stuk wordt beoordeeld op Aanmaken van dossier ABK. 

2, Bestek en tekeningen worden Vragen en knelpunten worden door de 
projectcoördinator (PA) aan de centrale vragenlijst. Voor wordt 
zover mogelijk een gehanteerd zodat het proces voortgang kan 
hebben. Door het is het naderhand voor alle 
duidelijk waarop een Er wordt een bezoek gebracht aan 
bouwlocatie. 

3, Doorloop ruwbouw: 
.. Aanvragen bekistingen, 
" Opzetten planning; 
.. Opzetten terreinplan. 

en materieel t.b.V. ABK via de calculator (GALG); 

4. Ontvangen offertes m.b.t. ABK worden ae"pIl3ae volgens offerte vergelijkingsschema, 
Verwerken van nota van in Het berekenen en zon nodig doorrekenen 
van alternatieven m.b.t. ABK. 

5. Gereedmaken stukken t.b.V. aanbieding. van dossier ABK. 
6. Overzetten begroting ABK naar GALG. Uitgangspunten ABK gereedmaken voor 

overdracht. Overdacht ABK dossier. 
7. Bezoeken van de bouwlocatie m.b.t. werk in relatie met gekozen 

uitgangspunten. Het op verzoek geven van assistentie aan de uitvoering m.b.t. loalstlE~ke 
vraagstukken . 

.. Bouwmethode voor het realiseren van het project in de uitvoering; 
• Bouwplaatsinrichting voor het van tijdsgebonden kosten; 
• Planning voor het inzichtelijk van de bouwtijd; 
.. ABK voor het inzichtelijk maken van de indirecte kosten. 

Performance indicatoren: 
• Afstemmen ABK met 
• Afstemmen planning met opdrachtgever; 
Co Tijdigheid van het beschikbaar stellen van 

Stuurparameter: 
.. Gebruik marktconforme 
.. Gebruik normeringen; 
Co Startdatum uitvoering. 

Een flow van klantwaarde in informatie 
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.t::!:!2illa!:l~ghJlOOn.g,;. Werkvoorbereid ing 

Doel: Controle en beheer van de voor een project noodzakelijke documenten / gegevens en 
informatie 

.i!.!l.@!]!!!YJ2Ql~.!.I!i!!,;. Werkvoorbereider 

Input: 
• Schetsontwerp en voorlopig ontwerp 
• Bestek, technische omschrijving en 

\"""''':'''''', plattegrond, 
• Kozijnstaat en borderellen; 
• Rapporten epe 
• Constructieve gegevens (palenplan, etc.). 

1. Zodra de startdatum van een werk duidelijk is wordt in overleg met de projectcoördinator 
(PC) een tekeningenvoorbereidingsschema opgesteld. Hierop is in relatie 
met de start van de verschillende bouwonderdelen, wanneer de (WVB) 
de moet hebben. Bij wijzigingen van de startdatum van een werk 
dienen de hiervan op het voorbereidingsschema te worden verwerkt. 

2. Door deel te nemen aan overleg met nuts, cai e.d. zal WVB een 
voorschrijdend inzicht behouden welke informatie noodzakelijk is om te komen tot een 
definitieve set werktekeningen. 

3. WVB wanneer tekenwerk moet worden aangeleverd en dit op indien dit 
In een aantal gevallen zal SBG zelf het tekenwerk moeten aanleveren. Het 

ontvangen teken- en rekenwerk wordt en ingeschreven. 
4. Ontbreekt in de tekstuele beschrijving. 
5. Tekenwerk wat relevant is voor verschillende partijen wordt rondgestuurd met het 

verzoek deze te controleren en/of daar waar nodig aan te geven wat op de tekening 
aangepast moet worden (bijv. sparingen/doorvoeringen i.v.m. electra, water, 
mechanische ventilatie, centrale verwarming, cai of afmetingen van schachten voor liften 
en airco). Hierbij vooral opletten dat eventuele veranderingen door de ene partij geen 
gevolgen hebben voor de andere 

6. Door WVB vindt het beheer van de documenten 
• 
• 
• normen (via kwaliteitsinspectie). 

7. Tekeningen en berekeningen worden door WVB gearchiveerd om te worden opgenomen 
in het bouwdossier. 

Output: 
• Raming voor het komen tot een bouwteamovereenkomst; 
• Begroting voor het komen tot een 
• Bouwmethodiek; 
• Planning; 
• Bouwplaatsinrichting. 

Stuurparameter: 
• Mijlpalen in bewakingsschema's; 
• Normen; 
• Regelgeving. 
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1.3 BRUIKBAARHEIDSCRITERIA VOOR SCHEMA'S SBG(A) 

Schema's blokdiagrammen proces en collectie 

Criteria Prijsvorming Calculatie Projectcoördinatie Werkvoorbereiding 

Start/einde Start en einde niet Start en einde niet Start en einde niet Start en einde niet 
duidelijk duidelijk duidelijk duidelijk 
aangegeven. aangegeven. aangegeven. aangegeven. 
Het proces lijkt te Het proces lijkt te Het proces lijkt te Het proces lijkt te 
starten met input starten met input starten met input starten met input 
van het proces van de processen van het processen van het processen 
acquisitie. prijsvorming of prijsvorming of prijsvorming of 
Het proces eindigt aanbesteding. aanbesteding. aanbested ing. 
bij het laten Het proces eindigt Het proces eindigt Het proces eindigt 
tekenen van de bij archief en bij ondersteuning na de uitvoering. 
stukken. overdracht stukken bouwplaats (op 

naar uitvoering. verzoek). 

Input/output Input van het Voorgaande Voorgaande Voorgaande 
proces vanuit processen processen processen 
voorgaand proces prijsvorming en prijsvorming en prijsvorming en 
acquisitie aanbesteding aanbesteding aanbesteding 
Output van het zorgen voor input. zorgen voor input. zorgen voor input. 
proces gaat naar Output aan het Output aan het Output aan het 
aanbesteding einde van het einde van het einde van het 
Geen input vanuit proces naar proces overdragen proces naar archief. 
of output naar archief en dossiers en Geen input van 
bouwteam uitvoering. ondersteuning externe partijen 
Interne proces Geen input van bouwplaats. geen output naar 
input en output externe partijen Geen input van externe partijen. 
globaal geen output naar externe partijen 
waarneembaar externe partijen. geen output naar 

externe partijen. 

Beslismoment Geen Geen Geen Geen 
beslismomenten beslismomenten beslismomenten beslismomenten 
opgenomen opgenomen. opgenomen. opgenomen. 

Functie Activiteiten zijn Activiteiten zijn Activiteiten zjjn Activiteiten in het 
toegewezen aan toegewezen aan toegewezen aan proces toegewezen 
functie of afdeling een functie. een functie. aan een functie. 

Routing Volgorde Volgorde Volgorde Volgorde 
activiteiten. activiteiten. activiteiten. activiteiten. 
Globaal beeld van Globaal beeld van Globaal beeld van Globaal beeld van 
flow in samenhang flow samenhang flow samenhang flow samenhang 
activiteiten. activiteiten. activiteiten. activiteiten. 
Geen flow in Flow in Flow in Flow in klantwaarde. 
klantwaarde. klantwaarde. klantwaarde. Routing in schema 
Routing in schema Routing in schema Routing in schema drie keer doorlopen 
twee keer twee keer twee keer voor VO, DO en 
doorlopen voor doorlopen voor VO doorlopen voor VO uitvoering. 
proces en DO. en DO. Zwevende 
prijsvorming. Zwevende Zwevende activiteiten zonder 
Zwevende activiteiten zonder activiteiten zonder routing. 
activiteiten zonder routing. routing. 
routing. 

Detaillering Verder Verdere Verdere Verdere 
decompositie van decompositie van decompositie van decompositie van 
activiteiten activiteiten. activiteiten. activiteiten. 
mogelijk. Detailleringniveau Detailleringniveau Detailleringniveau 
Detaillering niveau blokdiagram. blokdiagram. blokdiagram. 
blokdiagram. 
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BIJLAGE 2 BEVINDINGEN IN PRIJSVORMINGSPROCES 

In deze bijlage zijn opgenomen: 
2.1 Inleiding bevindingen en klantwaarden 
2.2 Analysetechnieken voor het analyseren van de bevindingen 
2.3 De bevindingen en klantwaarden in de prijsvorming 

2.3.1 Analyse van de bevindingen prijsvorming 
2.3.2 Analyse van de knelpunten uit de bevindingen 
2.3.3 Analyse van de klantwaarde 

2.4 Resultaten analyse bevindingen 
2.5 Tabellen 
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2.1 BEVINDINGEN EN KLANTWAARDE 

Onderstaand worden de klantwaarden en bevindingen behandeld ten 
aanzien van het proces prijsvonning van SBG{A). In het onderzoek kan met 
de klantwaarde de waardestroom worden aangegeven in de procesanalyse. 
De bevindingen staan hierbij voor de positieve en negatieve ervaringen in 
het proces door betrokkenen. Positieve ervaringen worden gezien als de 
zaken die goed gaan of lukken. Negatieve ervaringen zijn knelpunten, de 
zaken die mis gaan. Harrington (1991) omschrijft knelpunten als 
verstoringen die optreden in het proces. Met het identificeren van de 
knelpunten kan in de procesanalyse worden aangegeven waar verstoringen 
optreden. Vanuit lean management worden deze verstoringen in het proces 
gezien als verbetennogelijkheden. Het gaat hierbij om variatie en 
overbelasting die op hun beurt zorgen voor verspilling en atbreuk aan de 
klantwaarde. 

Om tot de bevindingen en klantwaarde te komen wordt in paragraaf 2.2 
ingegaan op de gehanteerde analysetechnieken. Met deze technieken zijn de 
analyses gemaakt die behandeld worden in paragraaf 2.3. In paragraaf 2.4 
wordt ingegaan op de resultaten. Tabellen met data die zijn gebruikt voor 
het onderzoek staan in paragraaf 2.5. 

2.2 ANALYSETECHNIEKEN VOOR DE BEVINDINGEN 

Een analyse van de interviews en documentstudie leveren de bevindingen 
en klantwaarde op voor verder onderzoek. Voor het analyseren van de 
interviews is gebruik gemaakt van een matrix. Hierin zijn de vragen en 
antwoorden verwerkt van de geïnterviewde medewerkers van SBG(A) en 
opdrachtgevers. Aan de analyse van de interviews, afgenomen bij SBG(A), 
zijn de bevindingen ontleend. Voor de klantwaarde is hetzelfde gedaan bij 
de opdrachtgevers. 

Met de knelpunten uit de bevindingen van SBG(A) kunnen in de 
procesanalyses de condities bepaald worden met behulp van de 14 
managementprincipes van Liker (2005). 

Binnen de knelpunten valt een onderscheid aan te brengen tussen 
oorzaak of gevolg. Voordat de knelpunten in de procesanalyse worden 
toegepast zijn eerst de oorzaakgevolg-relaties inzichtelijk gemaakt. Met 
behulp van analysetechnieken zijn de knelpunten verder geanalyseerd. 

Hierbij zijn twee technieken gebruikt: 
• Met de knelpuntanalyse is bepaald of een knelpunt een oorzaak is of een 

gevolg. Door het invullen van de matrix ontstaan er oorzaakgevolg
relaties tussen de knelpunteni 

• De oorzaakgevolg-relaties zijn vervolgens uitgezet in een Stream 
Diagnostic Analysis. Deze vonn van analyse is bekend als de Porras 
methode. Met behulp van de Porras-methode worden de knelpunten 
onderverdeeld in hoofdpunten en subpunten. 
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2.3 BEVINDINGEN EN KLANTW AARDEN IN DE PRIJSVORMING 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de analyseresultaten van de 
bevindingen en klantwaarde in het onderzoek. In paragraaf 2.3.1 worden de 
resultaten van positieve en negatieve bevindingen getoond. De negatieve 
bevindingen zijn als knelpunt verder uitgewerkt in paragraaf 2.3.2. De 
klantwaarden worden beschreven in paragraaf 2.3.3 

2.3.1 ANALYSE VAN DE BEVINDINGEN PRIJSVORMING. 

In de analyse van de bevindingen is in interviews en documenten gezocht 
naar positieve en negatieve bevindingen. Voordat uitvoerig wordt ingegaan 
op de negatieve bevindingen als knelpunt worden eerst de positieve 
bevindingen behandeld. Allereerst zijn de positieve bevindingen vanuit het 
onderzoek interessant voor het management om te consolideren in de 
projectteams en prijsvorming. Daarnaast kunnen de positieve bevindingen 
bijdragen aan het invoeren van lean management. 

De positieve bevindingen vanuit de interviewanalyse en 
documentenstudie zijn in tabellen opgenomen in paragraaf 2.5. Uit deze 
paragraaf worden enkele punten uitgelicht. Vanuit de literatuur worden de 
bevindingen vertaald naar lean management. 
• Het projectteam kan worden gezien als expert samengesteld uit 

verschillende disciplines. Teams binnen lean management zijn 
opgebouwd uit verschillende disciplines. Dit zorgt binnen lean 
management voor betere afstemming tussen processen. De flow van de 
waardestroom wordt korter en heeft minder te lijden van verstoringen. 

• Input geven aan het bouwteam vanuit de technische kant. Als expert van 
het uitvoeringsproces bezit het projectteam kennis over kosten, tijd en 
techniek. Lean management kan in dit geval deze bevinding versterken 
door meer vanuit het team te gaan werken. 

• Overleg en goede communicatie met de opdrachtgever over bepaalde 
zaken. Het uiteindelijke doel van lean management is alleen dat te maken 
wat de klant wenst. Met het implementeren van lean management kan de 
opdrachtgever beter bediend worden. 

• Meedenken over technische vraagstukken in de projectvoorbereiding. Als 
projectteam kun je de opdrachtgever bijstaan in het maken van keuzes 
door de gevolgen van deze keuzes en alternatieven in de uitvoering 
zichtbaar te maken. Binnen lean management is het projectteam niet alleen 
gericht op het bedienen van de klant, maar ook op het denken op de lange 
termijn en het zorgen voor een optimaal proces in de uitvoering. 

• Deelname in projectvoorbereiding genereert kennis en bagage ten behoeve 
van de uitvoering. Hoewel de werkvoorbereider door de projectleider 
voorbereiding af en toe bij het project wordt betrokken, kan dit vaker 
gebeuren. Door de opzet van projectteams in lean management is het een 
goede keus om de werkvoorbereider op te nemen in het projectteam. De 
werkvoorbereider krijgt zo meer kennis die hem ten dienste kan staan bij 
de uitvoering. Deze kennis kan vervolgens weer worden overgedragen op 
het uitvoeringsteam. 
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Tabel 11 Overzicht van knelpunten uit negatieve bevindingen. 

Bron Bevindingen intern 10 Op Co Le 
• Interviews SBG(A) Onderbezetting personeel 1 X Ov 

• Interviews SBG(A) Hiaten in procedure 

Er 
X Va 

• audit intern 

• Interviews SBG(A) Men houdt zich niet aan de Va 
• audit intern procedure 

• Interviews SBG(A) Onduidelijke inzet functies 4 X Ov 

• Interviews SBG(A) Inconsistentie informatie 5 X X Va 
• audit intern 

.:.: • projectevaluaties 
ti) intern 2 • verbeterrapporten ... 
Cl) 

"Cl • Interviews SBG(A) Onduidelijke 6 X X Ov 
~ 
::::J • projectevaluaties uitgangspunten 
as intern Cl) 

.t:: ... 
::::J .5 • Interviews SBG(A) Onduidelijke taakverdeling 7 X Ov 
s:: 
Cl) ~ • Interviews SBG(A) Onduidelijk communicatie 8 X X Va "Cl Cl) s:: !I: • audit intern 0 
> Cl) 

• projectevaluaties Cl) 'S; 
Q ... intern ti) 
s:: ... 
Cl) .E • Interviews SBG(A) Onvolledige 9 X X Ov -s:: ::::J • audit intern informatieoverdracht c-
a; • projectevaluaties 
s:: intern ~ 

• Interviews SBG(A) Onvolledige opzet 10 X Ov 
• projectevaluaties projectteam 

intern 

• Interviews SBG(A) Ontbreken 11 X X Ov 
• projectevaluaties tussentijdsoverleg 

intern 

.:.: • Projectevaluaties Overschrijding 12 X KI 
Cl) intern uitvoeringskosten § 
Cl) 

• Projectevaluaties Overschrijding bouwtijd 13 X KI "Cl s:: intern 0 
::::J 
as 
! 

• Audit intern Onvolledige maatvoering 14 X KI ::::J 
Dl • Projectevaluaties 

Toelichting op de gebruikte afkortingen 

ID Identificatienummer Le Verbetermogelijkheden vanuit lean. 
Op Operationeel knelpunt Va Variatie 
Co Conditioneel knelpunt Ov Overbelasting 

KI Klantwaarde 

Knelpunt 1 is door ontwikkelingen in de markt niet langer relevant voor het 
onderzoek. 

In overleg met de projectleidervoorbereiding van SBG(A) zijn vanuit de 
negatieve bevindingen in de tabellen in paragraaf 2.5 knelpunten 
geselecteerd. Deze knelpunten zijn opgenomen in bovenstaande tabel 11. 

De tabel toont aan welke methodes en bronnen de knelpunten zijn 
ontleend. De nummering achter de knelpunten heeft niets met prioriteit te 
maken, maar dient ter identificatie van het knelpunt voor verdere analyse. 
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Een verdere analyse van de knelpunten in tabel 11 (pag. 71) laat zien dat de 
knelpunten op twee niveaus in het proces terugkomen. De knelpunten 
hebben betrekking op de uitvoer (operationeel) en op het systeem 
(conditionering) van het proces prijsvorming. 

Onder operationele uitvoer worden de werkzaamheden van het 
projectteam verstaan. In lean management zijn dit dus de werkzaamheden 
binnen het projectteam die waarde toevoegend zijn aan het eindproduct. De 
conditionering kan hierbij worden gezien als de omstandigheden die het 
systeem moet creëren. Met het systeem kan de projectleider het projectteam 
aansturen. Hiervoor zijn er twee kolommen aan de tabel toegevoegd waarin 
is aangegeven of het hier een operationeel of conditioneel knelpunt betreft. 

In een derde kolom is vanuit lean management aangegeven welke 
verbetermogelijkheid het knelpunt heeft. Het gaat hierbij om variatie en 
overbelasting die op hun beurt zorgen voor verspilling van en atbreuk doen 
aan de klantwaarde zorgen. De knelpunten kunnen zo in de procesanalyses 
gebruikt worden voor het aangeven waar verstoringen optreden. 

De knelpunten 1 tot en met 11 hebben betrekking op variatie en 
overbelasting, de knelpunten 12 tot en met 14 op de klantwaarde. 

2.3.2 ANALYSE VAN DE KNELPUNTEN UIT DE BEVINDINGEN 

In de procesanalyse worden de knelpunten uit tabel 11 gebruikt om te 
bepalen waar zich verbetermogelijkheden in het proces bevinden. Hiervoor 
wordt in deze paragraaf een selectie gemaakt uit de knelpunten 1 tot en met 
11. De knelpunten zijn in figuur 18 (pag. 73) verwerkt in een 
knelpuntanalyse. De knelpuntanalyse vormt tevens de voorbereiding op de 
verwerking van de knelpunten in de Stream Diagnostic Analysis in figuur 
19 (pag. 74). 

Het resultaat van de knelpuntanalyse vormt een matrix waarin een 
oorzaakgevolg relatie is bepaald tussen knelpunten. Dit gebeurt door de 
knelpunten op de horizontale as als oorzaak te plaatsen. De knelpunten op 
de verticale as zijn de gevolgen. Een oorzaakgevolgrelatie tussen knelpunten 
is in de matrix aangeduid met een 'x'. 

Uit de matrix in figuur 18 valt op te maken dat de knelpunten genummerd 
1, 2 en 5 als hoofdoorzaken kunnen worden aangewezen. De oorzaken 
hebben hierbij knelpunt 9 als uiteindelijk gevolg. Het volgende kan worden 
geconcludeerd uit de oorzaakgevolg-relatie in de matrix: 
• Vanuit de matrix komt naar voren dat de knelpunten 1, 2 en 5 geen 

oorzaken hebben als relatie. Dit betekent dat deze knelpunten als 
hoofdoorzaak kunnen worden aangewezen. De overige knelpunten 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 10 en 11 kunnen dan als oorzaak worden beschouwd van de 
knelpunten 1, 2 en 5; 

• Verder laat de analyse zien dat knelpunt 9 als oorzaak geen relatie heeft 
met de gevolgen. Knelpunt 9 kan hierdoor als uiteindelijke gevolg worden 
aangewezen; 

• Bij de overige knelpunten worden met knelpunt 1 als oorzaak de 
knelpunten 7 en 10 als gevolg geïdentificeerd; 
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• Met knelpunt 2 als oorzaak worden knelpunten 3 en 7 

• 
• 

de 
maken 
figuur 

op; 
van knelpunten 1, 2 en 5 

knelpunten naar voren 

tussen de knelpunten inzichtelijk te 
uit figuur 1 in de Diagnostic Chart in 

(pag. Hierbij wordt de en 
visueel gemaakt. Door deze oorzaakgevolg-relatie uit 

knelpuntanalyse te verwerken ontstaat er een netwerk van oorzaken en 
gevolgen. In dit netwerk kunnen hoofdzaken worden onderscheiden van 
bijzaken. 
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1. Onderbezetting 
personeel 

2. Hiaten in de 
3. Men houdt zich niet 

aan de procedure 
4. Onduidelijke inzet 

functies 
5. Inconsistente 

informatie 
6. 

7. 

8. 
communicatie 

9. 
informatieoverdracht 

10. opzet 

11. 

19 Stream Chart voor onderliggende relaties knelpunten 

in figuur 19 zijn de volgende relaties te concluderen: 
1,2 en 5 worden boven in het schema geplaatst. dus 

worden gezien als hoofdoorzaak; 
overige oorzaakgevolg-relaties komt knelpunt 9 

KLANTW AARDE 

kunnen worden de 
om bevindingen die niet specifiek gericht 

in het algemeen voor de bouwer 
is ook hier onderscheid te 

er wordt gekeken naar 
ha.U1"rlrl" ..... O'<> ..... wordt eerst ingegaan op de positieve 

zien wat de opdrachtgever 
van de bouwer bouw team: 
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• van complexiteit in het 
elkaar afgestemd 

het ontwerp technisch "D1rc .. ,~r 

2 Bevindingen in 

Ontwerp en uitvoering 
betrokkenheid van de bouwer 

• bouwer heeft meer zicht op het 
bouwmethoden en prijzen. De bouwer kan tijdens het 

duidelijk maken wat voor gevolgen hebben in de 

• in het nTI~r~'c 
Met de bouwer in 

elkaar. Daarbij 

van uitvoeringskennis van 
de fasen en 

uitvoering al tijdens het ontwerp 11"'1c.t>hr::'lr 

wijzigingen voor 
worden. 

bevindingen hebben 
voor SBG(A). In 
bepaald waar 

paragraaf 2.5 zijn de 
l<t>r,1"'I~'1"'I Deze bevindingen 

maar ook met de 
Het betreft: 

aspecten een 
maatvoering en aansluit details; 

• Overschrijding bouwkosten 
worden door SBG(A) gedurende 

van de uitvoering. 
uitvoeringskosten overschreden 

kosten in de begroting en 
• bouwtijd 

bouwtijd ook bepaald 
(13) dat de 

Een flow van klantwaarde in informatie 

op klantwaarde en zijn 
wordt aan de hand van 
uit bestaat. Uit tabel 16 
bevindingen als 

niet alleen een relatie met 
bevindingen in tabel 11 (pag. 

in 
wanneer dit nodig is, 

bouw team. 
als het 

project. De 
bouwteamproces bepaald voor 

blijkt uit de knelpunten (12) 
gaat hierbij 

kosten in de ABK; 
project. Naast de 

bouwteamproces. Ook hier bUjkt uit 
overschreden wordt. 
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2.4 BEVINDINGEN 

Bevindingen van en 
knelpunten van SBG(A). Het 
positieve bevindingen draagt bij aan het implementeren van lean 
management. Ook wanneer lean management niet ingevoerd wordt, 

zij 

van SBG(A) wordt 
van bouwkosten, 

is 

opdrachtgever dus 
informatie over: 
• bouwkosten, wat het project 
• Bouwtijd, per wanneer het voor 

• kwaliteit en levensduur van 

analyses van de knelpunten brengen een drietal knelpunten naar voren 
invloed kunnen hebben op klantwaarde. Hierbij leiden de eerste twee 

knelpunten tot het derde knelpunt onvolledige informatieoverdracht: 
• de procedure. systeem geeft inzicht in 

onderlinge procescollectie prijsvorming; 
• Inconsistente Vanuit het 

Op operationeel 

• Onvolledige wordt 
overgedragen. Vaak wordt teveel informatie overgedragen. 

Uit een literatuurstudie naar informatie andere 2006; 
Wijnen en Storm 2007) naar voren dat het onvolledig overdragen 

van informatie invloed heeft op output van een proces. 
Wanneer bovengenoemde knelpunten binnen het kader van 

management worden ontstaat model in figuur 20. 

Variatie 

Figuur 20 De """''''',(1",,, 

Overbelasting 

Overdracht van 
informatie 

Invloed verspilling 

l"'I!-JUlll"" van SBG(A) vertaalt naar lean 

procesanalyse nu dus worden bepaald waar 
wordt beïnvloed variatie, en 
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de 
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In zijn tabellen nn,cr'-'THwl,,,n in 

Tabel 12 Positieve en bevindingen uit interviews 

Bevindingen uit interviews SBG(A} 

Positief 

• Het met andere die 
deelnemen aan het bouwteam 

• Vertrouwen in elkaar door ondertekenen 
bouwteamovereenkomst 

• Een relatiesysteem met signaalfunctie voor 
interessante projecten 

• Het kunnen bepalen van de goedkoopste 
onderaannemers 

• Van een grove naar een 
werken 

• Overleg met de opdrachtgever over 
bepaalde zaken 

• Aan de opdrachtgever kan inzichtelijk 
worden gemaakt waar de prijs heengaat 

• Input geven aan het bouwteam vanuit de 
technische kant 

• Het projeclteam kan worden gezien als een 
expert met verschillende disciplines 

• Het gebruik van knooppunten 
• Het gebruik van kritieke punten in de overall 

planning 
• Kunnen meedenken over bouwmethodiek 

en alternatieve 
• In het alle ",vr, .. r1,,, 

betrokken 
• Bouwteamovereenkomst als basis voor de 

samenwerking 
• Meedenken over technische 

in projectvoorbereiding 
• Problemen en 

aandragen 
• Het van schema's zoals 

voorbereidingschema en vaste 
zoals offerte 

• Ondersteuning met technische knowhow 
• Meedenken in de projectvoorbereiding 
• Bijsturen van zaken die belangrijk zijn in de 

uitvoering 
• Deelname in projectvoorbereiding geeft 

voorkennis en bagage voor in de uitvoering 
• SBG(A) coördinerende tussen 

onderaannemers en leveranciers 
• Betrokkenheid van de organisatie bij de 

bouw 
• Kennis van bouwen 

Een flow van klantwaarde in informatie 

Negatief 

• Onduidelijke communicatie 
• Niet lelten op coherentie in teamopzet 
• Niet nakomen ",tc:nr:,Il""n 

• Verouderde en tegenstrijdige informatie 
• Geen overdracht van informatie 
• Verkeerde uitgangspunten 
• Onvolledige opzet projectteam 
• Onduidelijke uitgangspunten 
• Onduidelijke afspraken 
• Onduidelijke taakverdeling 
• Werkzaamheden soms niet 

procedure 
• Onvoldoende kennis van stukken 
• Teveel informatie in één keer overdragen 
• Onderbezetting van personeel 
• Projectleider uitvoering te laat betrokken in 

het proces 
• Men werkt 
• Het loopt niet de procedure 
• Te weinig overleg met concrete actiepunten 
• Er is geen goede basis start van het 

project 
• Men stapt van de procedures af 
• Men elkaar niet aan op 

verantwoordelijkheid 
• Weinig interactie met projectcoördinatie 
• Groot van de organisatie ontrekt 

zich een beetje aan het bouwteamproces 
• Weinig tussentijdse toetsing van de 

uitgangspunten 
• De werkvoorbereiding loopt onvoldoende 

mee in het voorbereidingsproces 
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Tabel 13 Positieve en SBG(A) 

Bevindingen uit 

Rap.nr. Positieve bevindingen Rap.nr Negatieve bevindingen 

0363 0358,0366, Inconsistente informatie in 
0359 het proces 

0360 Uitwerken constructie 0358,0359, Onvoldoende communicatie 
tot werktekening 0360,0362, intern 
investering 0366 

0359 Contractstukken helder 0358,0359 Onvolledige 
Geen afwijkingen over de informatieoverdracht 
inhoud 

0360 Voldoende 0366 Onvoldoende 
naar de uitvoering informaliebeheersing 

0366 Keuze materieel is 0358,0366 Geen team 

0366, Projecten hebben voldoende 0358, in 
0362, 0358 kwaliteit 0366 

0360,0362 Goede communicatie met 0358,0359, Onvoldoende interne 
0366 afstemming 

0360 Overleg in 0359, Overschrijding 
sfeer 0362, uitvoeringskosten 

0363,0366 

0359 Het op niveau 0358,0359, Overschrijding tijd 
tekenwerk heeft een 0360 
uitwerking op de 

0359,0360, Onvolledige maatvoering 
0366 

Tabel 14 Positieve en '","'-L"}',", uit interne audit-rapporten 

Bevindingen uit intern audit-rapport 

Rap.nr. 

08-008 
07-008 
07-001 
06-007 

Positieve bevindingen 

Opvolging van acties uil interne 
audit-rapporten 

08-008 Primaire proces functioneert 
07-008 
07-001 
06-007 

07 -001 Aanwijzen bouwteamcoördinator 
06-001 

07 -001 Bevoegdheden coördinator 
06-001 duidelijk 

07 -001 Genotuleerd overleg tussen 
06-001 bouwteampartners 

07-001 Er wordt een aanbieding 
06-001 aan de ""'-!'"I'htl'''3''''''' 

Een flow van klantwaarde in informatie 

Rap.nr. 

07-001 
06-001 

08-008 
07-008 
06 -007 

06-007 

08-008 

07-001 

07-008 

06-007 

06-008 

Negatieve bevindingen 

Werkzaamheden gebeuren niet 
volgens de procedure 

Onvolledige informatieregistratie 

Onvoldoende kennis bouwbesluit 

Communicatie intern (KAM-WVB) 

Overdracht informatie vindt niet 
plaats 

Onvolledige controle maatvoering 

Onduidelijkheid in 
onderaannemers en leveranciers 

Onvolledige interne planning 
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Tabel 15 Positieve en negatieve 

Bevindingen uit extern audit-rapport 

Datum Positieve bevindingen Datum 

23-09-2008 Tijdens de audit zijn er 
geen afwijkingen 
geconstateerd 

23-09-2008 Klachten door bewoners over 

Het beeld is dat het 
systeem op een juiste en 
praktische wijze is 
opgezet en als zodanig 
ook functioneert 

Betrokkenheid van directie 
SBG(A) naar voldoening 
aangetoond 

SBG(A) is in hoge mate 
gericht op het voldoen aan 
klanteneisen 

Slokker heeft als geheel 
het certificaat 'klantgericht 
bouwen' 

Tabel 16 Positieve en negatieve 

Bevindingen opdrachtgevers' 

Positief 

• Tijdsvoordeel in het proces door 
inbreng van uitvoeringskennis 
van bouwer 

• De waarde van het bouwteam is 
dat ieder zijn expertise in kan 
brengen. Voor de bouwer betreft 
dit het uitvoeringsproces 

• De expertise van de bouwer 
vroeg in het proces 

• Met de bouwer heeft de 
opdrachtgever meer zicht op het 
u itvoeri ngsproces, 
bouwmethoden en prijzen 

• Opvangen complexiteit in het 
project. Ontwerp en uitvoering 
kunnen beter afgestemd worden 

• Gezamenlijk doel 
• Korte slagen door betrokken 

disciplines 
• Verspreiding 

verantwoordelijkheid 
• Geen zorgen voor de 

opdrachtgever voor het uitwerken 
van het project 

Klachten door bewoners over 
functioneren deuren en kozijnen 
(16%) 

Klachten door bewoners over 
scheurvorming (7%) 

tot """rrl""r",rmll 

Negatief 

• Onvoldoende technische 
ondersteuning in het bouwteam 
door de bouwer 

• Overschrijding bouwkosten 
gedurende het project 

• Overschrijding bouwtijd 
gedurende het project 

• Onduidelijke kostentechnische 
onderbouwing vanuit de bouwer 

• Geen verandering in het 
van de bouwer ten op 
van het traditionele proces 

• Er wordt niet meegedacht in het 
proces. Men signaleert 
problemen niet 

• Er wordt geen 
gehouden met ",,,thal',,>,, 

consequenties in prijs en 
techniek 

• Onvoldoende orclaCl[1e~'e 
van partijen in 
name de bouwer 

• De bevindingen zijn niet specifiek SBG(A) ~elêetE"re,erd 
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BIJLAGE 3 PROCESANALYSE PRIJSVORMINGSPROCES 

In deze bijlage zijn opgenomen: 
3.1 De 14 managementprincipes van Toyota ontleend aan Liker (2004). 

De 8 vormen van verspilling in lean management 
3.2 Procesanalyse van tekst en blokdiagrammen prijsvormingsproces uit het 

certificaathandboek van SBG(A). 
3.3 Procesanalyse van tekst, SADT diagrammen prijsvormingsproces, 

'prijsvorming bouwteam fase' en procescollectie. 
3.4 Procesanalyse van tekst en processchema 'prijsvorming bouwteam fase'. 
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MANAGEMENTPRINCIPES VAN 

van Toyota, en daannee 
van de bedrijfsvoering van 

bedrijfsvoering is door 
Deze principes zijn daarbij in een 

onderverdeeld in vier etages. 
naar de top zijn: 

managementbeslissingen op een 

om 

een cultuur die durft te stoppen om 
in één keer goed te 

van visuele 

,'->,""'-,,'" die het werk door en door ha,-,. .. ,""'<:''''' 
leren aan anderen. 

aan 

te 

te 

Ontwikkel hoogwaardige mensen en teams jouw 
volgen. 

t:>c~"''''r·t",,:.r je uitgebreide netwerk van en 1t:>,,·t:> .. ,:>n,'l.o'rc 

1. 

2. 

3. 

4. 

te dagen en hen te helpen verbeteren. 

om de situatie te doorgronden. 
beslissingen langzaam en in nUDr,'QT1 

implementeer snel. 
een lerende organisatie 

VERSPILLINGSVORMEN LEAN 

processen; 
5. voorraad; 
6. Onnodige bewegingen; 
7. 

8. intellectueel. 
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bekijk 

te reflecteren en 
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3.3 PROCESANALYSE VAN HET PRIJSVORMINGSPROCES 

Analyse gemaakt op basis van de in bijlage 1 vastgelegd prijsvormings-
proces in het certificaathandboek SBG(A), tekst en blokdiagram. 

Procesanalyse Prijsvorming 

Analyse vanuit lean management 

Werkwijze: I Va Ov Ve KI • liker 

1. De directeur wijst een coördinator aan welke 1,9 en 
deelneemt aan een bouw1eam. Hierbij 13 
worden de strategieën besproken en het 
kader bepaald voor de CRD. 

2. CRD legt vast welke SBG medewerkers deel X X X 2,3,4, 
uitmaken van het project. De beschikbare 5,6,7, 
stukken worden ingeschreven en op een 10, 13 
documentlijst vastgelegd, gekopieerd en en 14 
gedistribueerd. Er wordt een bouwdossier 
aangemaakt, vergaderschema opgesteld en 
voorbereidingsnummer aangevraagd. 

3. Toetsing van de verstrekte informatie, X X X 2,3,4, 
documenten en gegevens. Op het netwerk is 5,6,7, 
een centrale vragenlijst waarop alle 8,13 
betrokkenen hun vragen en knelpunten en 14 
kunnen vastleggen. 

4. CRD neemt deel aan het externe overleg van 1,3,5, 
de bij de ontwikkeling betrokken partijen 9, 11, 
zoals: opdrachtgever, architect, constructeur. 13 

5. CRD zit intern overleg voor en zorgt voor het 1,4,5, 
notuleren hiervan. 7,9, 

10, 13 
en 14 

6. Het uitwerken van een bouwmethodiek X X X X 2,3,4, 
inclusiel een bijbehorende planning. Maken 5,6,7, 
van ramingen/budget m.b.1. ABK op basis 11, 13 
van beschikbare informatie I gegevens en en 14 
uitgangspunten. 

7. Opstellen van raming I budget op basis van X X X X 2,3,4, 
beschikbare informatie I gegevens en 5,6,7, 
uitgangspunten. In een later stadium kan het 11, 13 
noodzakelijk zijn om alternatieven en en 14 
bezuinigingen te ramen I budgetteren. 

8. Zo nodig bezoeken van de projectlocatie 12 

9. Bepalen van de uiteindelijke uitgangspunten X X X X 1,7,9, 
en wat de risico's zijn die overblijven. 10, 13 
Voorbereiden eindbespreking met de binnen en 14 
SBG betrokken partijen. 

10. Eindbespreking 14 

11. CRD maakt een map met stukken waarop de X X X X 1, 7, 
prijs is gebaseerd. Deze stukken worden 14 
gestempeld met Slokker en getekend door 
DIR. 

Va = Variatie Ve = Verspilling 
Ov = Overbelasting KI = Klantwaarde 
Liker = conditionele setting van de 14 managementprincipes van Liker (2004) 
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3.4 DIAGRAMMEN PRIJSVORMING 

een 
en 

prijsvorming en bouwteam fase 

Analyse vanuit lean management 

Blok Ve 

A1 Uitnodiging tot deelname bouwteam 1 en 13 

Het komen tot een opdracht voor 
deelname aan bouwteam middels 

A2 Opstarten projectteam 1,4,5, 

Het project wordt toegewezen aan een 
9,10 en 

projectleidervoorbereiding (CRD) en er 
14 

wordt een projectteam 

A3 Prijsovereenkomst bouwteam fase X X X X 2,3,4, 

Het komen tot een en 6,7,8, 

bouwteamovereenkomst op basis van 9,10, 

het ontwerp (VO) 
11, 12 
en 14 

A4 Prijsovereenkomst uitvoeringsfase X X X X 2,3,4, 

Het komen van een raming tot 
6,7,8, 

definitieve voor de 
9,10, 

aannemingsovereenkomst 11, 12 
en 14 

A31 Calculeren voorlopig ontwerp X X X X 2,3,4, 

Op basis van het VO wordt er een 
5,6,7, 

raming gemaakt van de directe kosten 11, 13 
en 14 

A32 Coördineren voorlopig ontwerp X X X X 2,3,4, 

basis van het VO wordt de planning 
5,6,7, 

opgesteld en ABK-kosten (indirecte) 11, 13 
en 14 

A33 Werkvoorbereiding voorlopig ontwerp X X X X 2,3,4, 

Technische 5,6,7, 
11, 13 voor 
en 14 

A34 Aanbieding raming X X X X 3,5,7, 

Aanbieding wordt voorgelegd aan 13 en 14 

directeur bij goedkeuring deze naar 
opdrachtgever, anders 
herzien 

A311 Toetsing stukken 

Inkomende informatie over het project 
toetsen op compleetheid en wijzigingen. 
Bij onduidelijkheden vragen stellen aan 
de opdrachtgever. 

voor het 
bepalen van de kosten. 
Technische vragen voorleggen aan de 
werkvoorbereiding. 
Zo nodig offertes aanvragen bij 
onderaannemers en leveranciers 
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Lean in een projectteam Bijlage 3 Procesanalyse prijsvormingsproces 

3.5 PROCESANALYSE PRIJSVORMING BOUWTEAM-FASE 

Analyse gemaakt op basis van het vastgelegde proces 'prijsovereenkomst 
bouwteam fase' in een processchema met bijbehorende tekst. Dit proces 
maakt onderdeel uit van het proces prijsvorming. 

Procesanalyse processchema prijsvorming bouwteam fase 

Analyse vanuit lean management 

Proces ~ Ov Ve ~ Liker 

Priisvorming bouwteam fase: Het komen tot een X X X X 1,2,3, 
aanbieding voor een bouwteamovereenkomst in 4,5,6, 
de vorm van een raming van het VO 7,9, 

10, 11, 
12, 13 
en 14 

Procescollectie 

Calculatie: Het verzorgen van de raming van X X X X 2,3,4, 
directe kosten voor de prijsovereenkomst 5,6,7, 
bouwteam fase. 10, 11, 

13 en 
14 

Proiectcoördinatie: Het verzorgen van de raming X X X X 2,3,4, 
van indirecte kosten (ABK), bouwmethodiek en 5,6,7, 
planning voor de prijsovereenkomst bouwteam 10, 11, 
fase. 13 en 

14 

Werkvoorbereiding: Het verzorgen van technische X X X X 2,3,4, 
ondersteuning en uitwerking in de 5,6,7, 
prijsovereenkomst bouwteam fase. 10, 11, 

13 en 
14 

Va = Variatie Ve = Verspilling 
Ov = Overbelasting KI = Klantwaarde 
Liker = conditionele setting van de 14 managementprincipes van Liker (2004) 
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Lean in een projectteam Bijlage 4 Prijsvormingsproces vanuit lean 

BIJLAGE 4 PRIJSVORMINGSPROCES VANUIT LEAN 

In deze bijlage is een herontwerp opgenomen van het prijsvormingsproces 
volgens lean management gebaseerd op de 'prijsovereenkomst bouwteam
fase' . Deze fase is qua uitvoering aan activiteiten identiek aan de 
prijsovereenkomst uitvoeringsfase. Inhoudelijk wordt in eerste fase de prijs 
gebaseerd op het voorlopig ontwerp en in de tweede fase op het definitief 
ontwerp. 

Beide fasen met betrekking tot de prijsovereenkomst vallen binnen het 
prijsvormingsproces. 
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Lean in een projectteam Bijlage 4 Prijsvormingsproces vanuit lean 

PRIJSVORMINGSPROCES VANUIT LEAN MANAGEMENT 

Op basis van kennis uit de literatuur en infonnatie uit de casestudie is tot 
het volgende processchema voor het prijsvonningsproces gekomen. 

nee 

Opdrachtgever 

I 
I 
I 
I 

'" I---Ops~en---I 

Bouwteam 

Projectleider 
vooIbereiding 

:1--------, Prijsvorming I 

L_Q~u~l!!!f!I!~~_J 

ok 
nee 

ja 

ok 

Betrokken functies: 
• Projectleider 
• Calculator 
• Projectcoördinator 
• Werkvoorbereider 

activiteit 

beslissing 

vastgelegde 
informatie 

c=:::J 
<> 
D 

Proces prijsovereenkomst bouwteam-fase 
Onderdeel van het prijsvormingsproces 

activiteit/informatie +--
route 
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Lean in een projectteam 

BULAGE 5 INTERVIEWS 

In deze bijlage is opgenomen: 
5.1 Interviews met medewerkers van SBG(A) 
5.2 Interviews met opdrachtgevers 
5.3 Experts en deskundigen 

Een flow van klantwaarde in informatie 
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Lean in een projectteam Bijlage 5 Interviews 

5.1 INTERVIEWS MET MEDEWERKERS VAN SBG(A) 

Vragen Directeur Commercieel Projectleider 
manager voorbereiding 

1. Kunt u een Met de klant te Marktverkenning Kostprijs project 
omschrijving geven komen tot een en benaderen van in VO bepalen 
van uw deelproces? intentie voor het opdrachtgevers met een raming 

bouwteam dan op basis van 
DO de kostprijs 
aanneemsom 

2. Komt het deelproces Het schema komt Dit komt overeen Niet gevraagd 
overeen met overeen met de 
bijbehorend schema werkelijkheid 
in 
ce rtificatiehandboek? 

3. Komt het proces Het schema komt Niet gevraagd Komt overeen 
prijsvorming overeen overeen 
met bijbehorend 
schema in 
certificatiehandboek? 

4. Wat. is het eerste dat Het komen tot een Het verzamelen Verzamelen 
gebeurt in het intentie tussen alle van SBG(A) stukken toetsen 
deelproces? partijen in het informatie voor volledigheid en 

bouwteam presentatie aan kwaliteit. Intem 
de opdrachtgever verspreiden aan 

het projectteam 

5. Uit welke Na selectie en Niet gevraagd Het verwerken 
subprocessen bestaat ondertekening van de informatie 
het deelproces? overeenkomst tot een raming 

bouwteam wordt er voor 
een Plan van overeenkomst 
Aanpak opgesteld. bouwteam. 
Als VO gereed is Definitieve 
beoordelen en prijsvorming 
opstellen 
stappenplan voor 
DO 

6. Komt het deelproces Niet gevraagd Niet gevraagd HetSADT 
in SADT diagram diagram van de 
overeen met de prijsvorming komt 
werkelijkheid? overeen met de 

praktijk. 
Activiteiten 
moeten alleen 
anders benoemd 
worden 

7. Waar bestaat de Enkele gegevens Selectiecriteria en Documenten, 
informatie uit? voor een globaal globale gegevens tekeningen, 

beeld van het project over het project berekeningen, 
rapporten, 
technisch 
omschrijvingen 
en van kracht 
zijnde regel en 
wetgeving 
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Lean in een projectteam Bijlage 5 Interviews 

Vragen Directeur Commercieel Projectleider 
manager voorbereiding 

8. Welke manier van Correspondentie Papier voor de Post, per email, 
informatiedistributie gebeurt door e-mail projectstukken verslagen en 
worden er gebruikt? en e-mail voor de telefoon 

correspondentie 

9. Hoe weet u Afspraken, tijdspad en Geen antwoord Volgens de 
wanneer u de schema's planning en 
informatie moet overzicht met 
versturen? tijdsafspraken 

11. Wie vormen de Partijen in het De organisatie De directie 
interne klanten van bouwteam vormen Slokker, directeur SBG(A) en 
het proces? interne klanten van uitvoeringsteam 

elkaar 

12. Wie vormen de Geen antwoord Opdrachtgever Opdrachtgevers, 
externe klanten van bouwmanageme 
het proces? ntbureaus, 

projectdirectie 

13. Is er overleg op de Plan van Aanpak, Geen antwoord Afspraken met de 
manier van verslagen en opdrachtgever in 
informatieverstrekki vergaderingen het voortraject 
ng? 

14. Hoe wordt er Maken van afspraken De kennis van de Door het 
waarde aan de en overeenkomsten. bouwer toevoegen van 
informatie Duidelijk doel en de inbrengen in het kennis, ervaring 
toegevoegd? juiste informatie bouwteam en expertise van 

verstrekken de bouwer 

15. Wat bevalt u aan Het samenspel met Het Het managen en 
het proces? andere partijen die vertegenwoord ig de genoeg 

deelnemen aan het en van alle doening indien 
bouwteam. Slokker een project 
Vertrouwen in elkaar vestigingen vanuit de 
door ondertekenen prijsvorming 
bouwteamovereenkom wordt omgezet in 
st. een opdracht. Op 
Een relatiesysteem basis van een 
met signaaHunctie goede prijs I 
voor interessante kwaliteit 
projecten verhouding en 

een tevreden 
opdrachtgever en 
bouwer 

16. Komt het wel eens Gebeurt regelmatig Dit komt weleens Ja, dat komt wel 
voor dat het proces voor eens voor 
niet gaat zoals het 
beoogt te moeten 
gaan? 

17. Wat gaat er niet Ontwerp risico's Soms het niet De informatie 
goed? worden teveel op de kunnen halen wordt in het 

bouwer afgeschoven van bouwteam 
vanuit het bouwteam doelstellingen onvolledig 

voor het project aangeleverd met 
discrepantie 
tussen stukken 
onderling. 
Onvolledig, niet 
tijdig conform 
afs~raken 
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Lean in een projectteam Bijlage 5 Interviews 

Vragen Directeur Commercieel Projectleider 
manager voorbereiding 

19. Wat doet u in dat Preventie om Geen antwoord Contact 
geval? problemen voor te opnemen met de 

blijven. Wanneer het opdrachtgever. 
misgaat handelen naar Zelf 
voortschrijdend inzicht uitgangspunten 

bepalen 

20. Wat vindt u van het Het is iets wat je elke Geen antwoord Het is 
huidige proces? dag weer opnieuw enerverend en 

moet bekijken om te elke keer weer 
verbeteren een uitdaging om 

binnen de 
gestelde tijd een 
volledig en 
kwalitatief 
product te 
presenteren naar 
tevredenheid van 
opdrachtgever en 
bouwer 

21. Als u iets zou Iedereen zou binnen Het proces is Minder ad hoc en 
kunnen veranderen het bouwteam voor gebaseerd op meer tijd voor 
wat zou dit zijn? zijn eigen expertise wederzijds gedegen plan 

moeten staan vertrouwen uitwerking 
anders is het niet 
mogelijk 

Vragen HoofdcalculatIe calculator Projectcoördinator 

1. Kunt u een Het bepalen van de Het bepalen van Het bepalen van de 
omschrijving geven kostprijs van een de directe bouwmethodiek, 
van uw deelproces? project bouwkosten planning en 

indirecte kosten 

2. Komt het deelproces Het schema komt Het is een Activiteiten kunnen 
overeen met overeen duidelijk proces beter afgestemd 
bijbehorend schema voor iedereen worden. 
certificatiehandboek? 

3. Komt het proces Het schema komt Geen antwoord De verwerking van 
prijsvorming overeen overeen de informatie van 
met bijbehorend de verschillende 
schema in afdelingen 
certificatiehandboek? ontbreekt 

4. Wat is het eerste dat De stukken worden Het toetsen en De overdracht van 
gebeurt in het getoetst op vastleggen van stukken wat zeer 
deelproces? compleetheid binnenkomende belangrijk is 

informatie 
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Lean in een projectteam Bijlage 5 Interviews 

Vragen Hoofdcalculatie Calculator Projectcoördinator 

5. Uit welke Toetsen stukken en Toetsen informatie Inventariseren en 
subprocessen bestaat verwerken met en vastleggen analyseren stukken. 
het deelproces? STABU codering. Keuze voor Opstellen planning 

Verzamelen vragen aanname of en keuze 
voor opdrachtgever. offerte. bouwmethode. 
Benaderen derden Begroting Overall planning en 
voor offertes. opstellen. bouwplaatsinrichtin 
Spiegelen offertes. Vergelijken met g. 
Hoeveelheden projectinformatie. Bepalen ABK-
bepalen en Bij goedkeuring kosten. 
opstellen begroting. voorleggen aan Verwerken 
Vertalen begroting opdrachtgever informatie op 
op eindblad eindblad 

6. Komt het deelproces De calculatie moet Het diagram komt Input van 
in SADT diagram in de prijsvorming overeen met de tekeningen, 
overeen met de meer naar voren. activiteiten in de werkbeschrijvingen, 
werkelijkheid? De calculatie begint calculatie inschrijfstukken en 

gelijk met het nota van toelichting. 
opstarten van het Overeenkomst 
projectteam bouwteam stuurt 

inventarisatie en 
analyse. Output is 
een globale 
planning. 
Bouwmethodiek 
bestuurt opstellen 
planning. 
Overall planning 
bestuurt opstellen 
ABK. De output zijn 
de ABK en overall 
planning 

7. Waar bestaat de Tekeningen, Alles wat relevant Tekeningen, 
informatie uit? bestek, E & W is voor de werkomschrijving, 

installaties, prijsvorming nota van toelichting 
rapporten, en inschrijfstukken 
constructie 
informatie en 
informatie 
onderaannemers 
en leveranciers 

8. Welke manier van Veel met e-mail, Door de Formele stukken op 
informatied istributie post en fax kwantitatieve papier. 
worden er gebruikt? omvang van de Correspondentie 

informatie gebeurt via e-mail en ook 
er veel met de planning 
post 

9. Hoe weet u wanneer Logische Geen antwoord Uit de actiepunten 
u de informatie moet voortgang. Valt niet en afspraken, Tijdig 
versturen? in schema's vast te de informatie 

leggen versturen 

10. Van welke Rechtstreeks van Projectleider Acquisitie en 
deelprocessen de opdrachtgever voorbereiding calculatie 
ontvangt u stuurt de stukken 
informatie? toe aan 

hoofdcalculatie 
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Vragen Hoofdcalculatie Calculator Projectcoördinator 

11. Wie vormen de Uitvoeringsteam Projectleider Projectleider 
interne klanten van van SBG(A) voorbereiding, voorbereiding, 
het proces? hoofdcalculatie, hoofdcalculator 

vestigingsdirecteu 
ren 
werkvoorbereider 

12. Wie vormen de Opdrachtgever Opdrachtgever Opdrachtgever 
externe klanten van 
het proces? 

13. Is er overleg op de Standaardprocedures Geen antwoord Geen antwoord 
manier van 
inform atieverstrekking 
? 

14. Hoe wordt er waarde Alle informatie van Het geven van het Onderling 
aan de informatie de calculatie is van juiste inzicht op afstemmen en goed 
toegevoegd? waarde. Rekening het juiste moment overdragen van 

houden met de informatie 
informatiebehoefte 

15. Wat bevalt u aan het Het kunnen Aan de Het projectteam 
proces? bepalen van de opdrachtgever kan kan worden gezien 

goedkoopste inzichtelijk worden als een expert met 
onderaannemers. gemaakt waar de verschillende 
Van een grove prijs heengaat. disciplines. 
raming naar een Input geven aan Het gebruik van 
begroting werken. het bouwteam knooppunten. 
Overleg met de vanuit de Het gebruik van 
opdrachtgever over technische kant kritieke punten in 
bepaalde zaken de overall planning 

16. Komt het wel eens Ja, vaak genoeg Ja Dit komt voor 
voor dat het proces 
niet gaat zoals het 
beoogt te moeten 
gaan? 

17. Wat gaat er niet Verantwoordelijkhei Details vallen Onduidelijke 
goed? d bouwer neemt duurder uit in communicatie. Niet 

toe. Veel uitwerking van VO letten op coherentie 
adviserende naar DO. in team opzet. Niet 
partijen minder Compleetheid van nakomen 
informatie stukken afspraken. 
verstrekking. Verouderde en 
Projectleider tegenstrijdige 
uitvoering te laat informatie. Geen 
betrokken in het goede overdracht 
proces van informatie. 

Verkeerde 
uitgangspunten 

18. Waardoor komt dit? Architect beschikt Enorme Men werkt langs 
over weinig hoeveelheid aan elkaar heen. 
technische kennis. partijen. Het loopt niet 
Onderbezetting van Onduidelijkheden volgens de 
personeel in het ontwerp. procedure. 

Raming van VO Teveel informatie in 
leidend voor een keer 
opdrachtgever. overdragen. Te 
Onduidelijke weinig overleg met 
detaillering concrete 

actiepunten 
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Vragen Hoofdcalculatie Calculator Projectcoördinator 

19. Wat doet u in dat Eigen Dure details naar Een nieuw nulpunt 
geval? uitgangspunten voren brengen creëren waar vanuit 

opstellen het proces kan 
vertrekken. 
Betrokken wijzen 
op hun 
verantwoording 

20. Wat vindt u van het Geen duidelijk Het bouwteam is Het kan beter op de 
huidige proces? onderscheidt in een mooi overdracht en 

fases systeem. De communicatie van 
bouwteamproces. bouwer kan hierbij informatie 
Procesbeheersing input geven vanuit 
is lastig. Bouwer de praktijk 
kan alleen 
deelnemen. 
Groot gedeelte van 
de organisatie 
ontrekt zich een 
beetje van het 
bouwteamproces 

21. Als u iets zou kunnen Wat meer De opdrachtgever Dan zou ik eerst bij 
veranderen wat zou betrokkenheid van moet voor meer mijzelf kijken of ik 
dit zijn? de organisatie in de gedetailleerdere niet iets veranderen 

prijsvorming voor informatie zorgen kan 
een bouwteam 

Vragen Projectcoördinator Werkvoorbereider Werkvoorbereider 

1. Kunt u een Het bepalen van de Problemen Technische 
omschrijving geven bouwmethodiek, signaleren en ondersteuning aan de 
van uw deelproces? indirecte kosten en technische calculatie 

planning oplossingen 
aandragen 

2. Komt het deelproces Geen antwoord Het schema komt Het schema is voor de 
overeen met redelijk overeen uitvoering maar de 
bijbehorend schema met de huidige werkzaamheden 
in werkwijze komen overeen 
certificatiehandboek? 

3. Komt het proces Geen antwoord Geen antwoord De werkvoorbereiding 
prijsvorming overeen is niet duidelijk in het 
met bijbehorend schema 
schema in 
certificatiehandboek? 

4. Wat is het eerste dat Het inventariseren Bestuderen Verdiepen in de 
gebeurt in het van de stukken en ontvangen stukken aanwezige stukken 
deelproces? de uitgangspunten 

duidelijk maken 

5. Uit welke Inventariseren en Afstemmen Opzetten 
subprocessen analyseren stukken. behoefte voorbereidingsschema 
bestaat het Opstellen planning. tekenenwerk. met deadlines. 
deelproces? Bepalen kosten Controle Bewaken voortgang 

voor de bouwplaats tekenwerk op basis van planning 
en standlijn 
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Vragen Projectcoördinator Werkvoorbereider Werkvoorbereider 

6. Komt het deelproces in De ABK komt naar Input komt van In het SADT diagram 
SADT diagram voren uit tekeningen calculatie en komt de 
overeen met de en projectcoördinatie werkvoorbereiding 
werkelijkheid? werkbeschrijvingen. voor tegelijk met 

De planning kan de projectcoördinatie en 
calculatie sturen in calculatie 
normen voor tijd. 
Uit de inventarisatie 
volgt 
uitgangspunten, 
documenten lijst en 
planning. 
Alle informatie van 
het projectteam 
wordt 
samengevoegd in 
een Plan van 
Aanpak 

7. Waar bestaat de Contractstukken, Tekeningen, De belangrijkste zijn 
informatie uit? materieeldienst, bestek, begroting tekeningen en bestek 

leveranciers en en planning 
onderaannemers 

8. Welke manier van E-mail, post, E-mail, papier Verslaglegging 
informatiedistributie telefoon, fax, alle (voorkeur), digitaal, vergaderingen, 
worden er gebruikt? mogelijke wijze van telefoon en tekeningen, e-mail, 

communicatie vergaderingen digitaal, telefoon en 
fax 

9. Hoe weet u wanneer u Afspraken en Door middel van Registratie informatie 
de informatie moet deadlines schema's en afspraken en 
versturen? afspraken schema's 

10. Van welke De projectleider Van alle Projectleider 
deelprocessen voorbereiding levert deelprocessen voorbereiding en 
ontvangt u informatie? de stukken aan calculatie 

11. Wie vormen de interne Projectleider Uitvoeringsteam Calculatie 
klanten van het voorbereiding van SBG(A) 
proces? 

12. Wie vormen de externe Opdrachtgever Onderaannemers Opdrachtgever en 
klanten van het en leveranciers overige partijen in 
proces? het bouwteam 

13. Is er overleg op de Geen antwoord Projectvergaderingen Door middel van 
manier van terugkoppelingen in 
informatieverstrekking? vergaderingen 

14. Hoe wordt er waarde Je mening geven. Zorgen dat Eigen belang in de 
aan de informatie Kennis combineren informatie goed gaten houden. 
toegevoegd? en delen. Informatie wordt Informatie duidelijk, 

moet duidelijk en overgedragen. Het helder en snel 
helder zijn afstemmen van de verspreiden 

informatie onderling 
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Vragen ProJectcoördinator Werkvoorbereider Werkvoorbereider 

15. Wat bevalt u aan Kunnen meedenken Meedenken over Ondersteuning met 
het proces? over bouwmethodiek en technische technische knowhow. 

alternatieve. vraagstukken in Meedenken in de 
In het projectteam zijn projectvoorbereiding. projectvoorbereiding. 
alle expertises Problemen Bijsturen van zaken 
betrokken. signaleren en die belangrijk zijn in 
Bouwteamovereenkomst oplossingen de uitvoering. 
als basis voor de aandragen. Deelname in 
samenwerking Het toepassen van projectvoorbereiding 

schema's zoals geeft voorkennis en 
voorbereidingschema bagage voor in de 
en vaste procedures uitvoering 
zoals offerte spiegel 

16. Komt het wel eens Ja, iedere dag Het komt voor Meerdere malen 
voor dat het proces 
niet gaat zoals het 
beoogt te moeten 
gaan? 

17. Wat gaat er niet Onvolledige opzet Informatie niet op tijd Onvoldoende kennis 
goed? projectteam. binnen. van stukken. Teveel 

Onduidelijke Werkzaamheden informatie in één 
communicatie. soms niet volgens keer overdragen 
Onduidelijke procedure 
uitgangspunten. 
Onduidelijke afspraken. 
Onduidelijke 
taakverdeling. 
Overdracht van 
informatie 

18. Waardoor komt dit? Specialisering in de Men stapt van de Het niet goed 
bouw geeft steeds meer procedures af. Men overdragen van 
knooppunten. spreekt elkaar niet informatie. 
Proces is versnipperd aan op Weinig interactie met 
Er is geen goede basis verantwoordelijkheid projectcoördinatie 
bij start van het project 

19. Wat doet u in dat De knelpunten van te Controleren en Voortijdig het plan 
geval? voren in kaart brengen bewaken van aanpak 

en hierop anticiperen doorspreken. 
Vooruitblik maken 
van benodigde 
informatie 

20. Wat vindt u van het Weinig tussentijdse Men moet meer naar Proces is 
huidige proces? toetsing van de het proces toe. Men versnipperd door 

uitgangspunten stapt er nog te vele partijen. 
makkelijk vanaf De 
zonder het afleggen werkvoorbereiding 
van verantwoording loopt onvoldoende 

mee in het 
voorbereidingsproces 

21. Als u iets zou Team duidelijker Meer Het koppelen van het 
kunnen veranderen samenstellen. Kick-off verantwoordelijkheid werkvoorbereidings-
wat zou dit zijn? van het project. nemen in het proces aan de 

Uitgangspunten en uitvoeren van het calculatie en 
taken helder formuleren proces door de projectcoördinatie 

betrokkenen 
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5.2 INTERVIEWS OPDRACillGEVERS 

Vraag Projectontwikkelaar Projectleider Projectontwikkelaar 

1. Wie vormt de klant Vanuit de bouwer zijn De opdrachtgever Alle partijen in een 
in het bouwteam? dit de ontwikkelaar vormt de externe bouwteam zijn 

en de consument klant. De interne klanten. 
consument is de Consument vormt 
uiteindelijke klant eindklant. 

Opdrachtgever dan 
als externe klant 

2. Wat wil de klant? Voorde De consument Met de bouwer heeft 
opdrachtgever is het een dak of eigen de opdrachtgever 
belangrijk dat het huis. meer zicht op het 
product goed loopt. Opdrachtgever wil uitvoeringsproces, 
De consument wil zich niet druk bouwmethoden en 
mogelijkheden tot maken over de prijzen 
opties uitwerking van het 

project 

3. Wat is de waarde? Voorde Rendement voor De waarde van het 
opdrachtgever zijn de consument en bouwteam is dat 
kosten belangrijk opdrachtgever. ieder zijn expertise in 
voor het rendement De opdrachtgever kan brengen. Voor de 
en wanneer het wil alleen bouwer betreft dit het 
project wordt aangeven wat van uitvoeringsproces 
opgeleverd het project 

verwacht wordt 

4. Hoe kan een Een betere Bouwer is erg Naast kennis over 
bouwer deze ondersteuning in de product gericht en het uitvoeringsproces 
waarde verhogen? voorbereidingsfase moet meer gaan deze kennis ook 

met technische input. meedenken in de actief inzetten. 
Daarnaast meer voorbereiding. Meedenken en 
kostendeskundigheid Niet alleen een signaleren in het 
dan te rekenen wat beeld vormen van proces. Niet in 
gerekend moet prijs en techniek, problemen denken 
worden ook ethische maar in oplossingen 

consequenties in met consequenties 
keuzes van prijs 
en techniek 

5. Wat is de kracht Geen antwoord De expertise van Gezamenlijk doel. 
van een de bouwer vroeg Korte slagen door 
bouwteam? in het proces. betrokken disciplines. 

Tijdsvoordeel in Verspreiding 
het proces. verantwoordelijkheid 
Opvang 
complexiteit 

6. Wie begeleidt een De opdrachtgever De opdrachtgever De opdrachtgever 
bouwteam? managet het maakt gebruik van 

bouwteam een ervaren 
projectmanager 
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Vraag Projectontwikkelaar Projectleider Projectontwikkelaar 

7. Hoe is de Partijen maken De opdrachtgever Algemeen een 
samenwerking? onafhankelijk winst. stuurt de partijen goede ervaring in 

Dit betekent dat op aan. In de bouwteam. Het 
een product of dienst uitvoering wordt hangt af van de 
meerdere keren de bouwer persoon die een 
winst wordt gemaakt verantwoordelijk partij 

gehouden vertegenwoordigd. In 
bouwteam partners 
elkaar vertrouwen 
met een plezierige 
manier van 
samenwerken. 
Afspraken worden 
nagekomen 

8. Hoe wordt De consument heeft De consument wil Wijzigingen worden 
omgegaan met een keuze uit van te vaak meestal gedaan als 
wijzigingen? voren bedachte meebeslissen. het niet anders kan. 

opties zoals Afwijkingen in de Daarbij hoeft een 
dakkapel of uitbouw. standaards wijziging niet erg te 
Toch vaak zorgen hierbij zijn, het moment 
wijzigingen binnen voor knelpunten waarop wel. 
de woningen en niet die fouten in het Sommige wijzigingen 
buiten proces kunnen voorkomen 

veroorzaken. worden als er eerder 
De bouwer geeft en beter wordt 
te weinig inzicht in nagedacht over 
de financiële consequenties 
consequenties 
van wijzigingen 

9. Hoe komt het dat Sommige opties Door Soms is bepaalde 
sommige informatie worden pas laat in vergunningen en informatie niet direct 
pas laat het proces het proces kenbaar. kanttekeningen voorhanden of 
wordt ingebracht. Daarnaast speelt van de gemeente. veranderd informatie 

regelgeving ook een Onvoldoende door inzicht. 
rol proactieve Afhankelijk van de 

houding van snelheid van 
partijen in anderen. Niet alles 
bouwteam met integraal op één 
name de bouwer tekening. 

Afstemming in 
software. Trage 
besluitvorming van 
gemeente 

10. Op basis waarvan Dit gebeurt vaak in Keuze van De opdrachtgever 
wordt een bouwer concurrentie directie. Een heeft een 
geselecteerd? andere manier is voorkeurslijst. 

het selecteren Ondanks deze lijst 
van een bouwer gaat het om de 
op de staart van persoon 
de begroting (in 
concurrentie) 

11. Hoe worden de Geen antwoord Architecten Overige partners 
overige geselecteerd worden ook 
bouwteamleden vanwege hun geselecteerd via de 
geselecteerd? beeldvorming of voorkeurslijst. Er 

afgedwongen wordt wel in 
door gemeente. concurrentie 
De architect gekeken maar is niet 
schakelt doorslaggevend 
vervolgens eigen 
",rlvi., .. ~ 'r<> in 
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5.3 INTERVIEWS EXPERTS EN DESKUNDIGEN 

INTERVIEW 1 

Geïnterviewde: Senior consultant Maruna 
Geïnterviewde: Consultant Maruna 
Datum: 16 juni 2008 

Bijlage 5 Interviews 

• Korte behandeling literatuurverslag 'Lean in de organisatie': 
Het verslag is helder van opzet en omvat het complete verhaal van lean en 
Toyota. Opmerkingen hebben vooral betrekking op aanscherping van 
tekstgedeeltes met betrekking tot de inbreng van Deming. 

• Wat is de ervaring met lean? 
Voor lean management is het essentieel dat er draagvlak is binnen een 
organisatie. Nog te vaak worden medewerkers binnen een organisatie 
afgerekend op hun korte tennijnresultaten. Belangrijker is om medewerkers 
meer de vrijheid te geven in het invullen van hun werkzaamheden. 

Lean management staat ten dienste van de organisatie en zijn 
doelstellingen, net als bij de ISO certificatie. En net als bij ISO moet een 
organisatie oppassen dat lean niet een doel op zich wordt. Als dit gebeurd 
zal men de klant uit het oog verliezen. In ISO richt men zich meestal op de 
certificering waardoor er functionele eilandjes ontstaan. 

Deming maakte de uitspraak dat fouten die gemaakt worden in de 
organisatie, vaak hun oorspong vinden in het systeem. 

• Wat is belangrijk bij lean implementatie? 
Bij het implementeren van lean management is het belangrijk dat een 
organisatie weet wat een klant wil. Daarnaast is het voor de consultant 
belangrijk om te weten waarom een organisatie lean management wil 
implementeren. Voor de consultant vonnt dan de organisatie de klant. 

• Wat is de klantwaarde? 
Vanuit lean management moet de organisatie zich focussen op de wensen 
van de klant. Daarbij moet geïdentificeerd worden wie de klant is. 

Een voorbeeld van een fabrikant in fotorolletjes waarbij de wensen en 
eisen van de klant teruggevoerd zijn tot waarom een klant een fotorolletje 
koopt. Dit is niet zomaar om foto's te maken maar om zijn herinneringen 
vast te leggen. Als slagzin en doel richtte de organisatie zich dan ook op 
11 capturing yOUT memory' 

• Hoe kan lean geïmplementeerd worden? 
Alvorens je lean wil implementeren moet je allereerst het doel van het 
proces kennen. Concentreer je daarbij op de waardestroom in het proces. 
Deze kun je op verschillende manieren vastleggen en analyseren. 

Belangrijk is niet te snel in oplossingen denken, maar meerdere opties aan te 
houden. Zorg er wel te allen tijde voor dat het implementeren praktisch en 
toepasbaar blijft. 
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INTERVIEW 2 

Geïnterviewde: Planvoorbereider SBG(B) 
Datum: 27 juni 2008 

Bijlage 5 Interviews 

De planvoorbereider is een aantal maanden werkzaam geweest op het 
kantoor van SBG(A) en is dus bekend met de werkwijze van SBG(A). 

• Wat zijn de verschillen tussen de werkwijze van beide vestigingen? 
Bij SBG(A) lopen de processen veelal door elkaar en naast elkaar. Het is 
soms niet overzichtelijk waardoor er onduidelijkheden kunnen ontstaan in 
het proces. 

Bij SBG(B) start een projectteam in de vorming van het va (voorlopig 
ontwerp) waarin de calculator en planvoorbereider betrokken zijn. De 
calculator zorgt daarbij voor de kosten en de planvoorbereider voor de 
planning. In de vorming van het 00 wordt de definitieve aanbieding 
vastgesteld. 

• Wat is het voordeel van een bouwteam? 
Het bouwteam is als samenwerkingsvorm in opkomst. Dit is voornamelijk 
om problemen in de uitvoering eerder te onderkennen. Bij een aanbesteding 
komen er veel wijzigingen tijdens de uitvoering. Door gebruik te maken van 
een bouwteam worden deze wijzigingen in een eerder stadium 
ondervangen . 

• Wat is het nadeel van een bouwteam? 
De bouwer is in het bouwteam de coördinerende partij, maar het proces is 
dankzij de externe partijen moeilijke te besturen. Hierbij houden partijen 
zich vaak niet aan afspraken in het opsturen van informatie. Als bouwer 
moet je constant om informatie vragen aan de externe partijen om het proces 
gaande te houden om de deadlines te halen. 

Processen in de voorbereiding kunnen hierdoor onduidelijk worden. Het 
is daardoor lastig om als bouwer een goed overzicht te krijgen van wat er nu 
speelt in het proces. 
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INTERVIEW 3 

Geïnterviewde: Directeur Slokker Bouwgroep B.V. vestiging Breda 
Datum 27 juni 2008 

• Is lean management toe te passen in de bouw? 
Het toepassen van lean management in de bouw is zeker niet onmogelijk. 
De vergelijking op het conceptniveau tussen auto-industrie en de bouw is 
wel degelijk te maken. Het gaat in beide gevallen om de processen en hoe 
deze gemanaged moeten worden. 

Het lastigste voor het implementeren van lean management in het hele 
bouwproces is de grote hoeveelheid aan betrokken partijen. 

• Is hiervoor een nieuwe samenwerkingvorm nodig? 
Er zijn in het bouwproces samenwerkingsvormen welke zich lenen voor 
lean management. 

Genoemd worden: Bouwteam, Design & Construct en PPS (Publiek 
Private Samenwerking). 

• Hoe kan lean management geïmplementeerd worden in het bouwproces? 
Het implementeren van lean management in de genoemde 
samenwerkingsvormen is wel gebonden aan een aantal voorwaarden. 
Hierbij zijn er voorwaarden die gelden voor het voorbereidingsproces en 
voorwaarden voor het uitvoeringsproces. 

De voorwaarden in het voorbereidingsproces: 
- Vertrouwen tussen partijen onderling. 
- De contractvormen die hierbij van toepassing zijn. 
- Men moet binnen de samenwerking komen tot een gezamenlijk belang. 
- In een samenwerkingsvorm zoals bouw team of PPS is het belangrijk dat 

iedere partij meedenkt in het proces. 

De voorwaarden in het uitvoeringsproces: 
- Men moet zich meer richten op het snelste pad in plaats van het kritieke 

pad. 
- Vanuit alle belangen een nieuw belang creëren die door iedereen in de 

uitvoering ondersteund wordt. 
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INTERVIEW 4 

Geïnterviewde: KAM coördinator Slokker Bouwgroep 
Datum: 30 juni 2008 

• Wanneer heeft SBG(A) het certificaat ISO ontvangen? 

Bijlage 5 Interviews 

Slokker Bouwgroep (als geheel) heeft in 1995 een start gemaakt met het 
invoeren van een kwaliteitssysteem voor de ISO certificering welke in 2001 
is ontvangen. Het gaat hier om ISO 9001;2000. 

• Hoe hanteert SBG(A) het ISO-systeem? 
Aanvankelijk was het de bedoeling dat er één kwaliteitssysteem kwam voor 
alle vestigingen van SBG. De vestigingen wilde echter vooralsnog hun eigen 
manier van werken behouden. Hoewel het proces op zich voor iedere 
vestiging hetzelfde is met betrekking tot het komen van werk en dat is 
traditioneel of bouwteam. Alleen zijn deze processen per vestiging anders 
verdeeld en ingedeeld en worden er per vestiging aparte functies 
gehanteerd. Hierdoor is er per vestiging een apart kwaliteitshandboek 
gemaakt en gespecificeerd op de betreffende vestiging. Dit maakt het lastig 
om tussen de vestigingen ervaringen te delen en functies te vergelijken. 

Slokker Bouwgroep is als geheel nog niet volledig gericht op het 
procesmatig denken. Het belangrijkste voor alle SBG vestigingen is nu eerst 
om te komen tot een gezamenlijk bedrijfsvoering. 

• Wat houdt ISO in? 
ISO is een open systeem gericht op de klant. In de praktijk blijkt echter dat 
de certificering van ISO een doel op zichzelf kan worden. Hierbij wordt de 
klant uit het oog verloren. Daarbij zijn er vele klanten in en van het proces. 
Daarnaast lijkt het in de praktijk erop dat projectleden vaak op hun eigen 
eilandje bezig zijn, gericht op hun eigen werkzaamheden en doelen. 

Het verbeteren van de processen is daardoor lastig maar ook omdat 
mensen geen tijd nemen voor verbeteringen. Voor hen zijn processen een 
soort van automatisme. Het is een gewoonte die nu eenmaal zo gaat. 
Waarom veranderen of verbeteren? Daardoor vinden de mensen dat ze geen 
belang hebben bij het verbeteren en volgen hun eigen weg. 

Om het procesmatig meer op de werkvloer te krijgen moet het 
management zich als voorbeeldfunctie opstellen. Hierbij de medewerkers 
motiveren en op de hoogte houden van de koers van de organisatie. Het 
management kan dit bereiken met een visie met strategie en beleid. 
Consequentheid van het management is belangrijk voor het motiveren van 
de medewerker. 

Een proces breng je stapsgewijs in kaart. Hierbij begin je met het proces 
globaal in beeld te brengen door de hoofdlijnen uit te zetten. Vervolgens 
kun je het proces verdere invulling geven. 

• Wat is het vervolg van de ISO certificering? (via email) 
De opvolging van de certificatie van ISO 9001:2008 loopt momenteel nog bij 
SBG. In het derde kwartaal van 2009 zullen wij ons hiervoor hercertificeren 
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INTERVIEWS 

Geïnterviewde: Directeur Heembouw Bergschenhoek 
Datum 8 september 

• Wat betekent lean management voor Heembouw? 

Bijlage 5 Interviews 

Het gaat om het lange termijndenkend ook als dit op de korte termijn geld 
kost. 

• Hoe heeft Heembouw lean management geïmplementeerd? 
Het implementeren van lean management is ongeveer 4 jaar geleden 
begonnen met het toepassen van de Pull planning. 

Met de Pull planning wordt de planning voor start van de uitvoering 
doorgesproken met de meeste betrokkenen. Hierin kunnen partijen hun 
belang duidelijk maken en waarom voor bepaalde oplossingen is gekozen. 
Tijdens het proces komen zo ook mogelijke knelpunten of 
aandachtsgebieden naar voren. Deze kun je verwachten op plaatsen daar 
waar veel mensen bij elkaar staan. 

Op dit moment is Heembouw bezig met het toepassen van lean 
management in de projectvoorbereiding. Hiervoor heeft Heembouw 
projectteams opgezet bestaand uit verschillende disciplines. 
Een projectteam bestaat uit: 
- Projectleider. 
- Planvoorbereider. 
- Werkvoorbereider. 
- Calculatie. 
- Constructeurs. 

Deze projectleden werken samen vanuit één ruimte. 

• Hebt u op- en aanmerking op het advies voor het projectteam SBG(A)? 
(Het advies ten aanzien van het projectteam is hierbij de drie verschillende flows 
(procescollectie prijsvorming) samen te voegen tot één flow. Hierbij is de 
projectleider verantwoordelijk voor voorbereiding en uitvoering.) 

Dit is een goed advies. Zelf is Heembouw ook bezig met het samenvoegen 
van verschillende processen in de voorbereiding tot één proces. Zie ook het 
antwoord op de vraag hiervoor. 

Kijk hierbij wel naar de ontkoppelpunten tussen uitvoering en 
voorbereiding. De structuur tussen de werkzaamheden in de voorbereiding 
en uitvoering verschillen van elkaar. 
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