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Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerrapport Voorbereid te werk; Ontwikkeling van een hulpmiddel ter verbetering van 
het kennisdelingsproces van vergaarde kennis tussen de werkvoorbereiders van Heijmans Utiliteitsbouw 
BVvoor de Materopleiding Architecture, Building and Planning, afstudeerrichting Construction Technology, 
aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het afstudeertraject is uitgevoerd bij Heijmans Utiliteitsbouw BV, waar de ruimte werd verkregen om het 
laatste Masterproject met als thema 'Participerend observeren' te voltooien. Dit project heeft gediend als 
analyse voor de bepaling van het afstudeeronderwerp. Voorafgaand aan dit afstudeerrapport werd het 
onderzoeksverslag opgesteld. Doel hiervan was het beantwoorden van opgestelde doelstelling, de 
probleemstellingen en onderzoeksvragen. 

Het gastbedrijf waar het afstudeertraject is doorlopen is Heijmans Utiliteitsbouw te Rosmalen. Het contact 
hiervoor is gelegd na het deelnemen aan de Heijmans Masterclass en zo volgde de introductie bij de 
projectleider, dhr. Stijn Borremans en het uitvoeringsteam van project Zuidwal in Den Bosch. Tevens kreeg 
ik de mogelijkheid om mee te kijken bij de werkvoorbereider van het project Helicon om zo afwijkingen 
tussen de verschillende werken te constateren. 

In overleg met het gastbedrijf en de begeleidende docent is besloten om de analyse te richten op het in 
kaart brengen van het werkvoorbereidingsproces. Na een korte oriënterende fase op de bouwplaats is 
gebleken dat dit proces een aantal knelpunten kent waar deze afstudeeropdracht uit voort is gekomen. 

Langs deze weg wil ik de mensen van Heijmans die mij de ruimte gaven voor een interview, enquête of 
gesprek, met in het bijzonder Stijn Borremans, Renée van Leersum, Hans Lindhout, Claudia van der 
Schoot en Sandra Steijvers bedanken voor de medewerking die zij verleend hebben. 

Tevens wil ik Martin Vissers en Cor de Bruijn bedanken voor de begeleiding en het geven van bruikbare 
feedback vanuit de universiteit. 

Eindhoven, juni '10 

Niels Struijcken 
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Samenvatti n9 

Voorafgaand aan het afstudeertraject is het Masterproject Participerend Observeren verricht bij Heijmans 
Utiliteitsbouw BV waarbij op twee bouwlocaties in Den Bosch, project Zuidwal en Helicon, het 
werkvoorbereidingproces inzichtelijk is gemaakt. Bij het in kaart brengen van dit proces kwamen enkele 
knelpunten naar voren die voor vertragingen in het bouwtraject zorgden. Een van deze knelpunten was de 
factor 'ontoereikende kennisuitwisseling'. Er bleek geen mogelijkheid voor werkvoorbereiders te zijn om 
nieuw opgedane informatie te delen, waardoor informatie en ervaringen voor collega's binnen het bedrijf 
moeilijk bereikbaar waren. Het gevolg hiervan is dat onderzoekstrajecten onnodig lang werden doorlopen 
en herhaaldelijk werden uitgevoerd. De werkvoorbereiders hadden een aantal communicatieinstrumenten 
tot hun beschikking op locatie, echter uit de aanleiding van het afstudeertraject kwam naar voren dat zich 
hier problemen voordeden met betrekking tot actualiteit, overzichtelijkheid en volledigheid. 

Om het probleem inzichtelijk te maken is een analyse uitgevoerd om de problematiek in kaart te brengen. 
Zo is er eerst in de literatuur gezocht naar de globale theoretische achtergrond van kennis- en 
informatiedeling binnen bedrijven. Vervolgens is gekeken naar relevante onderzoeken gerelateerd aan 
kennisuitwisseling binnen Heijmans. Wat is de relatie van Heijmans met dit onderwerp en hoe hebben 
eerdere onderzoeken hun uitwerking gehad binnen de organisatie? 
De literatuuranalyse van zowel de algemene theorie als de Heijmans specifieke onderzoeken is aangevuld 
met informatie uit de praktijk. Om inzicht te verkrijgen in de huidige problematiek ten aanzien van de 
kennisdeling tussen de locatiegebonden werkvoorbereiders binnen Heijmans Utiliteitsbouw BV zijn er open 
interviews afgenomen onder de werkvoorbereiders en de directe betrokkenen, zoals projectleiders en het 
management. 

Met de conclusies uit de analyse kan de volgende probleemomschrijving opgesteld worden: 
Locatiegebonden werkvoorbereiders bij Heijmans Utiliteitsbouw B V delen vergaarde kennis 
onderling niet op een structurele manier. 

Met de probleemomschrijving in acht genomen is de volgende doelstelling opgesteld. 
De doelstelling van het afstudeerproject is het ontwikkelen van een hulpmiddel dat locatiegebonden 
werkvoorbereiders van Heijmans Utiliteitsbouw BV in staat stelt om vergaarde kennis op een 
structurele manier vast te leggen en binnen de organisatie te kunnen delen. 

Om de probleemstellingen en onderzoeksvragen te beantwoorden is gekozen voor twee 
dataverzamelingsmethoden, namelijk interviewen/enquêteren en literatuuronderzoek. Er is een grote groep 
werkvoorbereiders benaderd door middel van de enquêtes en vervolgens is door middel van interviews het 
onderwerp binnen de organisatie dieper besproken. Na het verwerken van de interviews zijn de 
probleemstellingen beantwoord. 

Uit de onderzoeksfase volgde dat de werkvoorbereiders bereid zijn om kennis te borgen en met collega's te 
delen. Echter weinig van de informatie die wordt gebruikt bij het realiseren van een project volgt uit de 
kennis en ervaringen van andere werkvoorbereiders of vanuit Heijmans. De momenten of middelen om 
kennis te borgen, zoals het werkvoorbereidersoverleg, evaluaties of archiveren, zijn te ongestructureerd of 
onvolledig om de kennis doelgericht te laten terugvloeien in de organisatie. 
Daarnaast geven de werkvoorbereiders aan, voor het beoefenen van de functie, juist behoefte te hebben 
aan specifieke technische en procesmatige kennis. Deze kennis wordt niet verschaft vanuit de organisatie, 
maar is wel aanwezig binnen de organisatie, deze is namelijk in bezit van de werkvoorbereiders die 
dagelijks aan de projecten werken. Het is dus van belang dat de werkvoorbereiders elkaar in de behoefte 
aan kennis kunnen voorzien. 

De behoefte van de werkvoorbereiders tot het delen van technische en procesmatige kennis opgedaan bij 
eerdere projecten sluit niet aan bij de functies van de huidige beschikbare communicatie-instrumenten. 
Er is nu voor de werkvoorbereiders geen systeem beschikbaar waar ze technische of procesmatige kennis, 
opgedaan door andere werkvoorbereiders, kunnen plaatsen, delen of halen. Tevens weegt de tijd en 
moeite die het de werkvoorbereiders kost om kennis te borgen en te delen volgens de respondenten niet op 
tegen het lage zichtbare resultaat. De hoge dagelijkse tijdsdruk tegenover de tijd die het kost om stukken te 
schrijven voor archivering zijn een hoge drempel voor de werkvoorbereiders om in de huidige situatie 
kennis te borgen. 
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De beste wijze tot het delen van kennis splitst zich volgens de werkvoorbereiders in twee mogelijkheden, 
- het delen via een databasesysteem (waar data centraal staan) ; 
- het delen via specialisten (waar contactinformatie en kennisgebieden centraal staan). 

Aan de hand van de conclusies van de onderzoeksfase is een programma van eisen opgesteld welke als 
basis dient voor het te ontwerpen hulpmiddel. Het te ontwerpen hulpmiddel moet een laagdrempelig 
databasesysteem zijn waar men checklisten , aandachtspunten , schema's, plattegronden, tekeningen of 
contactpersonen kan plaatsen bij zeer specifieke technische onderwerpen via een invulblad ofwel 
datasheet. 

Om aan de eisen te voldoen is vanaf de start van het ontwerpen van het hulpmiddel direct rekening 
gehouden met de relaties die het hulpmiddel moet hebben met overige databases. Tevens is vereist dat het 
hulpmiddel, zoals de reeds beschikbare databases, voor alle werkvoorbereiders benaderbaar moet zijn via 
het intranet. Aandachtspunt voor het te ontwikkelen hulpmiddel is het verzekeren van de laagdrempeligheid 
voor het invullen en maken van de verslaglegging. 
Bij de keuze voor de uitwerking voor de database is direct al gekozen om de database inclusief 
gerelateerde databases geheel stand-alone te ontwerpen en te ontwikkelen om zo systeemtechnische 
obstakels te vermijden . Hiermee is het hulpmiddel dus een werkende opzet voor een relationeel 
databasesysteem dat door de programmeurs bij Heijmans gebruikt kan worden om na te bouwen binnen de 
eigen digitale omgeving. 

Door het hulpmiddel te koppelen aan drie veelgebruikte databases van Heijmans, wordt de tijd die het de 
werkvoorbereider kost om een datasheet in te vullen drastisch gereduceerd. Met de keuze voor een 
persoon, de leveranciers en een project wordt de datasheet tevens direct gelabeld. Door deze labels is de 
gebruiker in staat datasheets te vinden via een specialist of een project. Door ook een ST ABU-codering toe 
te kennen aan de datasheet kunnen datasheets ook op deze wijze gevonden worden. 

Werkvoorbereiders zijn met het hulpmiddel in staat procesmatige en technische kennis in alle mogelijke 
digitale vormen te koppelen aan datasheets over een onderwerp naar keuze. Door gebruik te maken van 
beschikbare informatie binnen Heijmans kan de datasheet gekoppeld worden aan zowel de 
verantwoordelijke werkvoorbereider (de specialist), als het uitvoeringsteam , het project en de leveranciers 
of onderaannemers verbonden aan het onderwerp. 

Het hulpm iddel is bij een aantal werkvoorbereiders getest en hieruit kan geconcludeerd worden dat de 
werkvoorbereiders allen, zonder het raadplegen van een handleiding gebruik konden maken van het 
hulpmiddel. Ze waren allen in staat een nieuwe datasheet te genereren , hieraan verschillende bijlagen toe 
te voegen en deze later weer te vinden. 

Om succesvol resultaat te zien na het implementeren van het hulpmiddel is het een vereiste dat het gebruik 
van het hulpmiddel een vast onderdeel wordt van de huidige evaluatiestandaard. De beste wijze om het 
hulpmiddel hier deel van uit te laten maken is door vooraf per project werkvoorbereiders verantwoordelijk te 
maken voor een uitvoeringsmethode, bouwmethode of product waarover binnen Heijmans een incompleet 
beeld bestaat of waarvan de kennis nog niet is geborgd. Door vooraf te weten welke kennis van belang is 
en daar een verantwoordelijke werkvoorbereider aan te koppelen, kan gedurende het te doorlopen traject 
alle benodigde informatie verzameld worden. Het hulpmiddel is zo ontworpen dat alle mogelijke 
documenten per datasheet geborgd kunnen worden . 

Om de kennis waarmee het hulpmiddel gevuld wordt te valideren wordt een revisietaak neergelegd bij het 
uitvoeringsteam. De verantwoordelijke werkvoorbereider krijgt de taak gedurende het uitvoeringstraject de 
data en ervaringen te verzamelen , maar het gehele uitvoeringsteam krijgt de taak om de verzamelde data 
te reviseren voordat deze daadwerkelijk toegevoegd word aan het hulpmiddel. Op deze manier ontstaat er 
betrokkenheid vanuit het gehele uitvoeringsteam. Er wordt zo gestreefd naar volledige validatie van de data 
zonder dat hiervoor het management of een werknemer verantwoordelijk voor wordt gemaakt. 
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1. Inleiding 

Dit afstudeerrapport is het verslag van het doorlopen afstudeertraject bij Heijmans Utiliteitsbouw BV. Dit 
traject is onderdeel van de mastertrack Construction Technology aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Met het succesvol afronden van deze laatste fase van de studie zal de titel 'Master of Science' 
worden verkregen. 

Voor de afstudeerrichting Construction Technology is het afstudeertraject zodanig opgezet dat een student 
tijdens het laatste Masterproject, door middel van participerend observeren, een proces of object 
bestudeert. De gevonden knelpunten in dit proces vormen de basis voor het afstudeeronderwerp; het 
kennisdelingsproces van vergaarde kennis tussen de werkvoorbereiders van Heijmans Utiliteitsbouw BV. 

De laatste jaren is de rol van de aannemer als organisatie steeds meer afhankelijk geworden van de kennis 
die ze in huis hebben. Termen als kennismanagement en de lerende organisatie zijn in verschillende 
bedrijfstakken steeds populairder geworden en ook bouw merkt waarom kennis tegenwoordig gezien wordt 
als de vierde productiefactor. Zo groeit ook het besef dat de kwaliteit van kennis van de professionals 
binnen de organisatie de basis is voor het succesvol doorlopen van projecten. Medewerkers leren sneller 
en gebruiken de huidige technische mogelijkheden om het kennisniveau te verhogen. Vaak blijft de 
vergaarde kennis enkel in het hoofd van de persoon die zich met het onderwerp heeft beziggehouden, 
terwijl een collega juist veel voordeel kan hebben aan deze informatie. Kennisoverdracht is noodzakelijk om 
de vergaarde kennis te kunnen hergebruiken. 

Veel organisaties zijn op een serieuze manier bezig om kennismanagement te implementeren binnen de 
randvoorwaarden van de organisatie , toch blijken vaak de implementaties niet de resultaten te bieden die 
verwacht werden. Hieruit blijkt dat het delen van de kennis tussen de professionals onderling moeizamer 
verloopt dan verwacht. 

1.1. Aanleiding afstudeerproject 

Masterproject Participerend Observeren gaat vooraf aan het afstudeertraject en via dit masterproject wordt 
een proces of object bij een gastbedrijf bestudeerd. De werkelijkheid bij het voorbereiden of het uitvoeren 
van een concreet bouwwerk wordt vanuit een observatieplaats op een bouwplaats in kaart gebracht. 
De aanleiding van het afstudeeronderwerp komt voort uit de conclusies volgend uit het Materproject 
Participerend Observeren . Na het afronden van dit laatste Masterproject is met het gastbedrijf Heijmans 
Utiliteitsbouw BV bekeken wat de mogelijkheden waren om af te studeren binnen het bedrijf. 

Tijdens Masterproject 4 is op de twee onderzoekslocaties Zuidwal en Helicon in Den Bosch het 
werkvoorbereidingsproces inzichtelijk gemaakt. Hiervoor is enkele maanden het werk geanalyseerd van de 
werkvoorbereiders en de directe betrokkenen. Een toelichting van deze projecten is te vinden in hoofdstuk I 
van de bijlagen bundel. Bij het in kaart brengen van dit proces kwamen enkele knelpunten naar voren die 
voor stagnatie in het werkvoorbereidingsproces zorgden, wat vertraging in het bouwtraject tot gevolg had. 
Een van deze knelpunten was het probleem dat er onvoldoende kennisuitwisseling was tussen de 
werkvoorbereiders op verschillende locaties. 

Er bleek geen mogelijkheid voor werkvoorbereiders te zijn om nieuw opgedane informatie te delen , 
waardoor informatie en ervaringen voor collega's binnen het bedrijf moeilijk bereikbaar blijven. Het gevolg 
hiervan is dat onderzoekstrajecten onnodig lang worden doorlopen en herhaaldelijk worden uitgevoerd . De 
werkvoorbereiders hebben een aantal communicatieinstrumenten tot hun beschikking op locatie, echter uit 
de aanleiding van het afstudeertraject komt naar voren dat zich hier problemen voordoen met betrekking tot 
actualiteit , overzichtelijkheid en volledigheid. 
Knelpunten gerelateerd aan individuele kennis liggen bij de werkvoorbereiders in het verlengde van het 
geïsoleerd op locatie opereren. Zo zijn de werkvoorbereiders niet op de hoogte van reeds gevonden 
oplossingen van collega's voor problemen waar nu mee gekampt wordt en blijven onderzoekstrajecten 
frustrerend lang. Het niet actueel hebben van alle informatie draagt ook bij aan het fenomeen; het "wiel" 
opnieuw uitvinden. 
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Probleemomschrijving (5W+H Methode) 
Door middel van de 5W+H methode wordt een eerste probleemomschrijving gemaakt. 

Wat is het probleem? 
Het probleem is dat werkvoorbereiders niet alle kennis beschikbaar hebben voor het uitvoeren van de 
taken. De werkvoorbereiders hebben een aantal communicatieinstrumenten tot hun beschikking op locatie, 
echter uit de aanleiding van het afstudeertraject komt naar voren dat zich hier problemen voordoen met 
betrekking tot actualiteit, overzichtelijkheid en volledigheid . Hoe kan het zijn dat werkvoorbereiders bij 
Heijmans Utiliteitsbouw niet de kennis van de volledige organisatie tot hun beschikking hebben bij het 
uitvoeren van het werk? De ervaringen die werkvoorbereiders zelf hebben opgedaan bij eerdere projecten 
in combinatie met de hoeveelheid kennis beschikbaar bij collega's en het kennisaanbod in de 
communicatieinstrumenten is niet voldoende om de werkvoorbereider van alle benodigde kennis te 
voorzien bij het uitvoeren van zijn taken. 

Wie heeft het probleem? 
De werkvoorbereiders van Heijmans Utiliteitsbouw BV. 

Waar doet het probleem zich voor? 
Op de locaties van de verschillende lopende projecten, waar de werkvoorbereiders de taken uitvoeren en 
op kantoor, waar de eerste calculaties en planningen opgesteld worden voor het in te dienen project. 

Wanneer speelt het probleem? 
Gedurende het werkvoorbereidingstraject dat loopt voorafgaand en tijdens de bouw van een project. 

Waarom is het een probleem? 
Het gevolg van dit probleem is dat er stagnatie ontstaat in de werkvoorbereiding wat kan leiden tot 
stagnatie in de bouw. De kosten van vertraging in het bouwproces leveren een kostenpost op die verschilt 
per project. 

Hoe is het probleem ontstaan? 
Het is bij Heijmans Utiliteitsbouw BV standaard dat de werkvoorbereider van een project ook op de 
projectlocatie de taken uitvoert. Het gevolg van deze beslissing is dat de werkvoorbereiders op de 
projectlocatie alle laatste kennis voorhand moeten kunnen hebben. 
Met deze eerste probleemomschrijving wordt in hoofdstuk 3 het analysetraject gestart. Hierbij zijn 
oriënterende interviews gehouden met werkvoorbereiders binnen Heijmans en is gekeken in de literatuur 
naar eerdere onderzoeken met betrekking tot het delen van informatie en kennis . Hierbij is naar algemene 
literatuur gekeken, maar ook naar literatuur binnen de bouwen onderzoeken binnen Heijmans. 

1.2. Leeswijzer 

Dit afstudeerrapport start met een samenvatting en een inleiding met daarin de aanleiding van het 
afstudeeronderwerp. Hoofdstuk 2 geeft de uitwerking van het vooronderzoek dat gedaan is om de 
problematiek binnen Heijmans in kaart te brengen. De literatuuranalyse van zowel de algemene theorie als 
de Heijmans specifieke onderzoeken is aangevuld met informatie uit de praktijk. Hiervoor is een analyse 
verricht naar de problematiek binnen Heijmans Utiliteitsbouw door open interviews te houden met de 
betrokkenen . Het hoofdstuk eindigt met een structurering van de conclusies om de basis te leggen voor de 
onderzoeksopzet. 

In hoofdstuk 3 wordt de onderzoeksopzet weergegeven en hier worden de doelstelling, de 
probleemstellingen en de onderzoeksvragen toegelicht. Ook wordt de uitwerking gegeven van de 
dataverzamelingsmethoden. 

Hoofdstuk 4 geeft het onderzoek weer en hier worden de antwoorden gegeven op de verschillende 
onderzoeksvragen en zal een terugkoppeling gegeven worden naar de opgestelde probleemstellingen. 

Hoofdstuk 5 zal ingaan op de realisatie van het hulpmiddel. Hiervoor start het met het opstellen van het 
programma van eisen en vervolgt door deze eisen te gebruiken voor het ontwikkelen van het hulpmiddel. 
Verder zal ingegaan worden op de wijze van implementatie van het hulpmiddel. 
Het afstudeerrapport zal eindigen met een slotconclusie over het gehele afstudeertraject in hoofdstuk 6. 

Bij dit afstudeerrapport hoort een aparte bijlagenbundel. 
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2. Analyse problematiek 

Om het probleem inzichtelijk te maken is een analyse uitgevoerd. Zo is er eerst in de literatuur gezocht naar 
de globale theoretische achtergrond van kennis en informatiedeling binnen bedrijven. Vervolgens is 
gekeken naar relevante onderzoeken gerelateerd aan kennisuitwisseling binnen Heijmans. 
De literatuuranalyse van zowel de algemene theorie als de Heijmans specifieke onderzoeken is aangevuld 
met informatie uit de praktijk . Om inzicht te verkrijgen in de huidige problematiek ten aanzien van de 
kennisdeling tussen de locatiegebonden werkvoorbereiders binnen Heijmans Utiliteitsbouw BV zijn er open 
interviews afgenomen onder de werkvoorbereiders en de directe betrokkenen. Dit hoofdstuk beschrijft de 
verrichtte analyse en is opgedeeld in de literatuuranalyse en de analyse verricht aan de hand van 
interviews 

2.1. literatuuranalyse 

2.1.1. Inleiding 

In deze paragraaf wordt de theoretische achtergrond van het onderzoek beschreven. Om inzicht te 
verkrijgen in het afstudeeronderwerp, dat zich richt op het probleem dat werkvoorbereiders niet alle kennis 
beschikbaar hebben op locatie voor het uitvoeren van de taken, is eerst een literatuuranalyse uitgevoerd. 

Om het hoofdprobleem dat de werkvoorbereiders niet alle kennis op locatie beschikbaar hebben te 
begrijpen moet op twee manieren onderzoek gedaan worden binnen de literatuur. Zo is er eerst in de 
literatuur gezocht naar de globale theoretische achtergrond van kennis en informatiedeling binnen 
bedrijven. Wat is de rol van kennis binnen een organisatie en wat geven eerdere onderzoeken aan met 
betrekking tot het ontwikkelen en delen van kennis? 

Vervolgens is gekeken naar relevante onderzoeken gerelateerd aan kennisuitwisseling binnen Heijmans. 
Wat is de relatie van Heijmans met dit onderwerp en hoe hebben eerdere onderzoeken hun uitwerking 
gehad binnen de organisatie? 

Deze analyse bestaat uit verschillende onderdelen, die per onderwerp in de komende paragrafen worden 
besproken. Tevens worden de veel voorkomende begrippen in dit hoofdstuk gedefinieerd. 

2.1.2. Kennis 

In de economische wetenschap worden de drie traditionele productiefactoren kapitaal, grondstoffen en 
arbeid onderscheiden. Innovatie is nodig om een bedrijf zich te laten onderscheiden op de markt. Het 
genereren van nieuwe ideeën, innovatieve producten en differentiatie tussen bedrijven brengt de vierde 
productiefactor kennis met zich mee en wordt beschouwd als een immaterieel product van bedrijven. 
Bedrijfsprocessen veranderen daarom continu en dit zorgt ervoor dat er hoge eisen worden gesteld aan het 
kennisniveau van de organisatie. Door de snelle technologische ontwikkelingen veroudert kennis steeds 
sneller en dit vraagt om aanpassing van de werknemers in een organisatie [Weggeman 1, 2000J. Deze 
ontwikkelingen vereisen dan ook een goed gebruik en overdracht van de aanwezige kennis . 

Wanneer er gesproken wordt over kennis en het beheersen ervan is het van belang de betekenis van het 
begrip kennis in te kaderen. De drie veel door elkaar gebruikte begrippen data, informatie en kennis dienen 
hiervoor onderling duidelijk onderscheiden te worden. 
Data (ofwel gegevens) kan gedefinieerd worden als symbolen die nog niet geïnterpreteerd zijn [Spek & 
Spijkervet2

, 1997J. Wanneer een ontvanger van data betekenis toekent aan deze gegevens wordt 
gesproken over informatie. Kennis verbindt informatie en laat ze reageren met eigen vaardigheden en 
ervaringen. [Weggeman3

, 1997J geeft een duidelijk overzicht van de verschillen. 
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Data: Onder data (of gegevens) verstaan we symbolische weergaven van getallen, grootheden , 
hoeveelheden of feiten. 

Informatie: Wanneer de ontvanger betekenis toevoegt aan de verkregen gegevens, kan over 
informatie gesproken worden. 

Kennis: Tenslotte is kennis het vermogen dat iemand in staat stelt een bepaalde taak uit te (gaan) 
voeren door gegevens (van externe bronnen) te verbinden , en te laten reageren met eigen 
informatie, ervaringen en attitudes. 

Data Informatie Kennis 

Figuur 2.1: definiëring begrip kennis: schematische weergave van begrippen data, informatie en kennis 

Weggeman gaat verder door de definities aan elkaar te relateren met de formule K = I . EVA, waarin kennis 
een persoonlijk vermogen is dat gezien moet worden als het product van de informatie (I) , de ervaring (E) , 
de vaardigheid (V) en attitude (A) waarover iemand op een bepaald moment beschikt. 
Het onderscheid tussen de 1- en EVA-component van kennis uit de formule komt overeen met het 
onderscheid tussen respectievelijk expliciete en impliciete kennis. Expliciete kennis is de kennis die kan 
worden vastgelegd middels boeken en formules. Impliciete kennis bestaat uit kennis over hoe te handelen. 
Deze kennis is ontastbaar en onzichtbaar en ontstaat op basis van jarenlange ervaring. 

2.1.3. Kennismanagement 

Kennis speelt een steeds grotere rol in bedrijfsorganisaties. Bedrijfsprocessen worden complexer en 
vereisen een snelle reactie bij veranderingen in de markt. Kennis is zo voor veel ondernemingen een van 
de belangrijkste productiefactoren geworden. Organisaties zijn afhankelijk van de eigen kennis in de 
hoofden van medewerkers, van de ervaring die de organisatie in de loop van de tijd opdoet, en van de 
kennis die beschikbaar is in documenten en informatiesystemen. Daarbij gaat het zowel om kennis over de 
eigen bedrijfsprocessen (interne kennis) als om kennis over wat er zich in de buitenwereld afspeelt (externe 
kennis) [J .C. Frowein en J.S. Mackenzie Owen4

, 1996] Om hiermee om te gaan zijn organisaties verplicht 
te gaan nadenken over het creëren , beheren en gebruiken van deze productiefactor. 

Kennismanagement is de benadering gebaseerd op de centrale rol van de factor kennis in de organisatie, 
met het doel om het kenniswerk te ondersteunen en de meerwaarde van kennis binnen te organ isatie te 
maximaliseren . Binnen een kennisintensieve onderneming wordt deze kern gevormd door professionals die 
zich continu bezig houden met het ontwikkelen, vastleggen , toepassen en dus ook 'verkopen' van kennis. 
Deze kerngroep binnen de onderneming kan worden aangeduid als 'kenniswerkers'. Binnen een 
organisatie is het van belang om de productie van deze medewerkers die zich niet uit in spierkracht of 
ambacht, maar in modellen, informatie en ideeën, in goede banen te leiden en het niet te laten 
ondersneeuwen door het tastbare. Het managen van de kennis binnen de organisatie. 

Kennismanagement kan gedefinieerd worden als het managen van kennisprocessen zodanig dat een hoger 
rendement op de productiefactor kennis bereikt kan worden [Weggeman\ 2000]. De wijze waarop het 
beste rendement behaald wordt op deze productiefactor blijft echter een discussiepunt. Zo wordt gesteld 
dat de meeste kennis ontstaat door interactie en dat de beste manier om ondernemingsdoelen te realiseren 
het creëren , gebruiken en verspreiden van de kennis binnen een netwerk is [Tissen e.a.5

, 1998] . In de ICT 
wordt echter naar kennismanagement gekeken als het beheren van een reeks informatiestromen. Ook 
wordt kennismanagement bekeken vanuit de professionals in de kern van de organisatie om kennis snel en 
actueel aan deze groep beschikbaar te stellen. 
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Weggeman heeft voor het modelleren van de kennisontwikkeling en de spreiding binnen de organisatie de 
kenniswaardeketen ontwikkeld. Deze keten bestaat uit zes opeenvolgende processen en is een 
schematische representatie van de minimum set aan activiteiten om kennismanagement binnen de 
organisatie te implementeren en de ontwikkeling van kennis te stimuleren. De keten ontleend haar naam 
aan het feit dat de waarde van de kennis toeneemt naarmate het de keten doorloopt. 

2.1.4. 

MVDS 
- Missie 
-Visie 
- Doelen 
- Str atei]ie 

vaststellen 
benodigde 

kennis 

Kennisoverdracht 

ke-nnis 
delen 

kennis 
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cyclisch 
continu 
proces 

Figuur 2.2: kenniswaardeketen: set activiteiten om kennismanagement te 
implementeren binnen de organisatie 

Kennis die ontwikkeld is moet vervolgens gedeeld worden met degenen die deze kennis voor de uitvoering 
van hun taak nodig hebben [Weggeman, 2000]. De meest effectieve wijze van deze overdracht verschilt per 
organisatie en zal moeten passen bij haar structuur. Bertrams maakt onderscheid tussen twee manieren 
van kennisoverdracht; directe en indirecte kennisoverdracht. De directe methode is de overdracht die 
voortkomt uit de rechtstreekse (face-to-face) communicatie tussen twee (of meerdere) professionals. De 
indirecte methode is een vorm van overdracht met behulp van een medium, zoals intranet 
[Bertrams6

, 1999]. 

direct .. 
Professionals Professionals 

met die kennis 
kennis indirect vragen 

.. Medium .. 

Figuur 2.3: Kennisoverdracht: wijzen van kennisoverdracht 

Indirecte kennisoverdracht heeft het nadeel dat aanwezige kennis moet worden losgemaakt van de 
professional en opgeslagen dient te worden op een manier die toegankelijk is voor de ander. Wel betekent 
dit een continue beschikbare en vrij toegankelijke vorm van kennis halen. Door middel van ICT is deze 
manier steeds meer geïntegreerd in organisaties en in onze samenleving. 
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2.1.5. Kennisgerelateerde onderzoeken binnen Heijmans Utiliteitsbouw BV 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de verschillende onderzoeken die in de loop der tijd gedaan zijn bij 
lBC Utiliteitsbouw Best, Heijmans Bouw Best en Heijmans Utiliteitsbouw BV. 
Hoewel er in de loop van de tijd meerdere reorganisaties hebben plaatsgevonden behoren de bedrijven tot 
dezelfde organisatie. De onderzoeken worden bekeken om het veranderingspatroon over de jaren te 
analyseren. 

Heijmans Utiliteitsbouw BV is al langere tijd bezig met het zoeken naar bruikbare middelen die het 
leren binnen de organisatie bevorderen. Naast interne vergaderingen en bijeenkomsten tussen 
functiegroepen zijn er communicatieinstrumenten in het leven geroepen om de communicatie tussen de 
werknemers te stimuleren. Een van deze instrumenten is het Kennismanagementsysteem (KMS) dat later 
is aangepast tot het Bedrijfsproces Utiliteitsbouw (BPU). Dit is een informatiesysteem dat via intranet 
beschikbaar is voor alle directe werknemers. In dit systeem zijn alle processen uit het gehele bouwproces 
opgenomen, maar ook de functieomschrijvingen van alle werknemers en formulieren en brieven die 
benodigd zijn voor iedereen die deelneemt aan het bouwproces. 
Een ander systeem dat gebruikt wordt is de projectschijf; een netwerkschijf met mappen voor alle lopende 
projecten die toegankelijk zijn voor de betrokken werknemers. 

In 2001 heeft Guido Linckens een onderzoek gedaan naar het kennisgebruik en kennismanagement in het 
gehele primaire proces binnen het toenmalige kantoorcomplex lBC Utiliteitsbouw Best [Linckens, 2001]. De 
onderzochte populatie bestond uit de kenniswerkers in de afdelingen calculatie, inkoop, bedrijfsburo, 
projectadministratie en projectleiding. 

Uit zijn interviews volgde de volgende conclusies : 
- Benodigde kennis wordt meestal gevonden. 
- De bereidheid tot kennis delen is hoog. 
- Men vindt dat voldoende kennis wordt opgeslagen. 
- De goede organisatiecultuur bevordert het delen van kennis. 

- Men leert te weinig van andermans ervaringen. 
- Projecten worden onvoldoende geëvalueerd. 
- Er gebeurt te weinig met de projectevaluaties. 
- Het vinden van de juiste kennis verloopt soms moeizaam. 
- Men past te weinig andermans kennis toe . 
- Afdelingen werken soms voor zichzelf in plaats van voor een gezamenlijk doel. 
- De werkdruk belemmert het delen en evalueren van kennis. 
- Er is te weinig steun vanuit de directie en het management. 
- Er worden geen nacalculaties gemaakt, terwijl hier veel van geleerd kan worden . 

Naar aanleiding van deze bevindingen is door Linckens een zelfevaluatiemodel ontworpen dat als 
hulpmiddel dient voor een verbeterproject van het kennismanagement binnen het toenmalige lBC 
Utiliteitsbouw Best. Met behulp van dit model kunnen zowel het management als de medewerkers het 
kennismanagement van de eigen organisatie beoordelen. 

De conclusies die hieruit voort kwamen waren geschikt om 
- het bewustzijn vergroten van het kennismanagement onder de deelnemers 
- als inspiratiebron dienen voor het hoe en waar werken om het kennismanagement te verbeteren 
- sterktes en zwaktes op het gebied van kennismanagement aangeven binnen de organisatie 
- een verbeterproces in gang zetten binnen de organisatie 
- als benchmarkinginstrument dienen ter vergelijking met andere organisaties 
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Zes jaar later wordt er een nieuw onderzoek verricht (ditmaal onder Heijmans Bouw Best) waarbij de 
kennismanagementtools in de organisatie tegen het licht gehouden worden. 
Van Rooij en Stultiëns concluderen met hun analyse over de voorwaarden voor het effectief benutten van 
de kennismanagementtools dat informatiesystemen die betrekking hebben op expliciete kennisoverdracht 
zeer beperkt gebruikt worden [van Rooij en StultiënsB

.
9

, 2007]. De geanalyseerde informatiesystemen zijn 
het intranet, het Kwaliteit Management Systeem (KMS), de projectschijf en het E-forum. Het zeer beperkte 
gebruik van deze systemen door de populatie heeft verschillende oorzaken. Zo is er onbekendheid met het 
doel van de projectschijf en het E-forum bij de werknemers, het niet nuttig beschouwen van het Kwaliteit 
Management Systeem en het E-forum en de beperkte opbouwen bereikbaarheid van het intranet, het 
Kwaliteit Management Systeem en het E-forum. Ook treedt er veroudering van de informatiesystemen op 
door het niet verwerken van informatie van de notulen in de systemen. 
Dit alles leidt ertoe dat de informatiesystemen in beperkte mate worden gebruikt en er nauwelijks 
overdracht van impliciete kennis uit de vergaderingen naar expliciete kennis in de informatiesystemen 
plaats vindt . 

In de volgende stap wordt de analysefase voortgezet door middel van open interviews met werknemers van 
Heijmans Utiliteitsbouw BV. De bevindingen en definities uit deze paragraaf zullen als basis dienen voor de 
interviews. 

2.2. Analyse problematiek - interviews 

2.2.1. Inleiding 

De literatuuranalyse van zowel de algemene theorie als de Heijmans specifieke onderzoeken is aangevuld 
met informatie uit de praktijk. Om inzicht te verkrijgen in de huidige problematiek ten aanzien van de 
kennisdeling tussen de locatiegebonden werkvoorbereiders binnen Heijmans Utiliteitsbouw BV zijn er open 
interviews afgenomen onder de werkvoorbereiders en de directe betrokkenen. Een open interview 
kenmerkt zich doordat de vragen niet vooraf worden vastgesteld, maar doordat de onderwerpen volgens 
een vrije structuur worden besproken. 

De bevindingen en definities uit de literatuuranalyse, te lezen in het vorige hoofdstuk, hebben als basis 
gediend voor de interviews. Door middel van interviews met werkvoorbereiders en andere betrokkenen is 
gekeken wat de problemen zijn en waar de aandachtspunten zitten. Deze punten zijn gebruikt om de 
probleemstellingen en onderzoeksvragen op te stellen. De uitwerking van de afgenomen open interviews 
bevinden zich in bijlagen 11 . 

De organisatie van Heijmans Utiliteitsbouw BV is verdeeld in drie regio's; Rosmalen, Capelle aan den IJssel 
en Leeuwarden. Om dit onderzoek een zo breed mogelijk draagvlak te geven was het de intentie om de 
populatie werkvoorbereiders niet enkel uit de regio Rosmalen te interviewen, maar ook uit de regio's 
Capelle aan den IJssel en Leeuwarden. Zo konden regiogerelateerde verschillen worden geëlimineerd. Het 
was voor de onderzoeker echter onmogelijk reacties uit Leeuwarden te ontlokken. Uit Leeuwarden is geen 
enquête teruggestuurd en verzoeken tot interviews werden afgewezen. Na herhaaldelijke verzoeken is er 
vanaf gezien Leeuwaren te betrekken bij het onderzoek, omdat bij een overmaat aan druk tot interviewen 
de waarde van de antwoorden in twijfel kan worden getrokken. Het onderzoek heeft zich daarmee gericht 
op de regio's Capelle aan den IJssel en Rosmalen. 

Bij de interviews zijn vragen gesteld in verschillende thema's om zo een compleet mogelijk beeld te krijgen 
van de praktijksituatie die zich momenteel voordoet. De vragen die gesteld zijn aan de werkvoorbereiders 
van Heijmans Utiliteitsbouw bespraken een drietal onderwerpen. De besproken onderwerpen zijn: 

- kennisdeling tussen de werkvoorbereiders in de huidige situatie 
- het gebruik van Bedrijfsproces Utiliteitsbouw (BPU) 
- het vastleggen van nieuwe informatie 
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Allereerst is gekeken naar hoe de werkvoorbereiders in de huidige situatie kennis delen. Uit de 
probleemomschrijving kwam al naar voren dat de werkvoorbereiders op locatie niet alle kennis beschikbaar 
hebben voor het uitvoeren van de taken. Hoe kan het zijn dat werkvoorbereiders bij Heijmans Utiliteitsbouw 
niet de kennis van de volledige organisatie tot hun beschikking hebben bij het uitvoeren van het werk? 
Waar halen de werkvoorbereiders de kennis vandaan en hoe delen zij zelf kennis met collega's? 

Vervolgens is gekeken naar het communicatie-instrument Bedrijfsproces Utiliteitsbouw. Bedrijfsproces 
Utiliteitsbouw (BPU) is de opvolger van KMS (het Kwaliteit Management Systeem) van Heijmans. Dit 
systeem, gericht op utiliteitsbouw, is gestructureerd naar het te doorlopen bouwproces en bevat daaraan 
gekoppeld alle benodigde standaarddocumenten die Heijmans als verplicht in te vullen acht. Hoewel er 
meerdere communicatieinstrumenten beschikbaar zijn wordt er voor de open interviews eerst een 
inventarisatie gemaakt van het gebruik en de actualiteit van systeem dat het totale bouwproces van de 
werkvoorbereiders volgt en ondersteund. 

Als laatste zijn er vragen gesteld hoe werkvoorbereiders zelf vergaarde kennis vastleggen, wat de drempels 
hiertoe zijn en hoe de stimulans is vanuit Heijmans. 
De werkvoorbereiders hebben een aantal communicatieinstrumenten tot hun beschikking op locatie, echter 
uit de aanleiding van het afstudeertraject is naar voren gekomen dat zich hier problemen voordoen met 
betrekking tot actualiteit, overzichtelijkheid en volledigheid. De ervaringen die werkvoorbereiders zelf 
hebben opgedaan bij eerdere projecten in combinatie met de hoeveelheid kennis beschikbaar bij collega's 
en het kennisaanbod in de communicatieinstrumenten is niet voldoende om de werkvoorbereider van alle 
benodigde kennis te voorzien bij het uitvoeren van zijn taken. 

2.2.2. Conclusies volgend uit de open interviews 

Als onderdeel van de analyse zijn er open interviews gehouden met werkvoorbereiders en enkele 
betrokkenen met betrekking tot kennisdeling in de huidige situatie. Een open interview kenmerkt zich 
doordat de vragen niet vooraf worden vastgesteld, maar doordat de onderwerpen volgens een vrije 
structuur worden besproken. 
De conclusies uit de open interviews zijn hieronder opgesomd. Deze conclusies dienen als basis voor het 
opstellen van de probleemomschrijving, de doelstelling en het oorzaak-gevolgdiagram te vinden in 
hoofdstuk 5. 

Kennisdeling tussen werkvoorbereiders in de huidige situatie 

Werkvoorbereiders delen kennis hoofdzakelijk via directe communicatie op het kantoor. Indien 
werkvoorbereiders in een keet op het werk zitten is er nagenoeg geen contact (direct of indirect) met 
andere werkvoorbereiders op kantoor of op andere locaties. Het uitvoeringsteam werkt geïsoleerd op 
locatie en documenten worden meestal ook uitgewisseld binnen het projectteam. 
Indien kennis niet voorhanden is wordt geen communicatieinstrument voor kennisdeling ingeschakeld, 
maar worden mondeling of telefonisch namen uitgewisseld om te benaderen. De beschikbare kennis is 
daarmee evenredig aan het kennisaanbod van de collega's in de directe omgeving. Gevolg hiervan is 
ook dat de kennis even actueel is als de directe collega's. 
In het verleden zijn er initiatieven geweest als de kennisbank (een database met de kennis van een 
ervaren medewerker) of de werkinstructiebibliotheek (een database van werkinstructies van projecten) 
zijn van de grond gekomen om kennisdeling te bevorderen, maar worden niet voortdurend 
geactualiseerd of zijn niet door de hele organisatie heen geïmplementeerd. 
Er zijn uitvoeringsgroepbijeenkomsten en werkvoorbereidersoverleggen waarbij alle werkvoorbereiders 
of de uitvoeringsteams van de regio samen komen. De frequentie en het doel van deze bijeenkomsten 
verschillen sterk per regio. De hoeveelheid kennisoverdracht en de onderwerpen verschillen daarmee 
ook sterk. 
In het geval dat kennis niet voorhanden is worden door werkvoorbereiders meestal leveranciers of 
externe adviseurs benaderd voor het antwoord. Nadelen hiervan zijn de objectiviteit van de leverancier 
en de kosten van de adviseur. 
De reorganisatie versterkt het verdwijnen van kennis binnen de organisatie. Werknemers met jaren 
ervaring of midden in een proces zijn gedwongen te vertrekken en nemen deze informatie met zich mee. 
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Het gebruik van Bedrijfsproces Utiliteitsbouw (BPU) 

Bedrijfsproces Utiliteitsbouw (BPU) is de opvolger van KMS (het Kwaliteit Management Systeem) van 
Heijmans. Dit systeem, gericht op utiliteitsbouw, is gestructureerd naar het te doorlopen bouwproces en 
bevat daaraan gekoppeld alle benodigde standaarddocumenten die Heijmans als verplicht in te vullen acht. 

BPU wordt door werkvoorbereiders grotendeels gebruikt voor enkele "kale", verplicht in te vullen 
documenten of de inkooplijsten. Werkvoorbereiders die eerder projecten hebben gedaan passen de 
oudere BPU-documenten aan bij nieuwe projecten. 
Het is mogelijk voor werkvoorbereiders om documenten aan te dragen of wijzigingen aan te vragen voor 
BPU bij de coördinator. Dit wordt door de werkvoorbereiders echter weinig gedaan. 
Werkvoorbereiders maken hun eigen rekenprogramma's voor berekeningen die herhaaldelijk uitgevoerd 
worden. Deze worden onderling tussen collega-werkvoorbereiders niet uitgewisseld. 

Het vastleggen van nieuwe informatie 

Vanuit Heijmans worden de werkvoorbereiders niet actief gestimuleerd om vergaarde informatie of 
ervaringen op te slaan. 
Er worden enkel eindevaluaties van projecten gehouden, tussenevaluaties of fase-evaluaties vinden niet 
gestructureerd plaats. De eindevaluaties worden gestuurd naar de directie. Het is voor de 
werkvoorbereiders niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de evaluaties binnen de organisatie. 

2.2.3. Conclusies analyse 

Er zijn enkele overeenkomsten tussen de conclusies die getrokken zijn uit de eerdere onderzoeken uit 2001 
en 2007 bij Heijmans Bouw Best betreffende kennismanagement en kennisoverdracht en de conclusies die 
te trekken zijn uit de open interviews bij Heijmans Utiliteitsbouw BV. 
Zo gebruiken de werkvoorbereiders de communicatieinstrumenten zelden tot nooit om vergaarde kennis te 
delen met collega-werkvoorbereiders en tevens worden deze instrumenten niet aangevuld met nieuwe 
informatie en ervaringen uit de praktijk, zoals uitkomsten uit onderzoekstrajecten en evaluaties. Dit is een 
directe onderbreking van de kenniswaardeketen [Weggeman 1, 2000], waarbij het continu cyclische proces 
van kennis delen, toepassen en evalueren moet leiden tot het blijvend ontwikkelen van kennis binnen de 
organisatie. Het vinden van de juiste kennis, indien deze niet in de directe omgeving aanwezig is, is een 
moeizaam proces gebleven. Ook is opvallend dat zowel uit het onderzoek uit 2001 als uit de open 
interviews blijkt dat de houding van het management gelijk gebleven is met betrekking tot het onderwerp. 

In dit hoofdstuk zullen de conclusies uit de analyses worden gebruikt om de doelstelling, de 
probleemstellingen en de onderzoeksvragen van het afstudeerproject te omschrijven. Allereerst worden de 
conclusies gestructureerd aan de hand van een oorzaak-gevolgdiagram. 

Structurering conclusie met behulp van oorzaak-gevolgdiagram 

Om de informatie en conclusies uit de analyse te structureren wordt in deze paragraaf een oorzaak
gevolgdiagram opgesteld. Vervolgens worden, met behulp van een relatieschema volgens de 
Porrasmethode, verbanden gelegd tussen de verschillende oorzaken om zo de hoofdoorzaken te kunnen 
lokaliseren. Zo wordt er vastgesteld welke oorzaken van het hoofdprobleem in het verlengde liggen van 
problemen die eerder in het proces voorkomen. Hieruit volgt welke oorzaken de basale oorzaken zijn die 
ten grondslag liggen aan het optredende ultieme gevolg. Deze is te vinden in het relatieschema in de 
volgende paragraaf. De uitkomsten van deze filtering van de conclusies worden gebruikt om de doelstelling, 
probleemstellingen en onderzoeksvragen op te stellen. 

Met de resultaten van de analyses en de conclusies uit de interviews is een oorzaak-gevolgdiagram 
opgesteld. Dit diagram, ook wel visgraatdiagram of Ishikawa-diagram genoemd, is een hulpmiddel 
waarmee op systematische wijze oorzaak- en gevolg relaties geanalyseerd kunnen worden en in kaart 
worden gebracht. Zo kunnen mogelijke oorzaken van meer algemene problemen geïnventariseerd worden. 

N.G. Struijcken - 0512222 2. Analyse problematiek 9 



Afstudeerrapport Conslruction Technology 

Uit het oorzaak-gevolgdiagram volgt dat er een hoofdverdeling gemaakt kan worden van de verschillende 
oorzaken voor het probleem dat er geen structurele kennisdeling is tussen locatiegebonden 
werkvoorbereiders op locatie. Op de volgende pagina's worden de verschillende fenomenen toegelicht uit 
het oorzaak-gevolgdiagram. Het complete diagram is te vinden op pagina 14. 
Het probleem dat er geen structurele kennisdeling plaatsvindt tussen locatiegebonden werkvoorbereiders 
heeft 6 oorzaken: 

I. Vergaarde kennis wordt niet gedeeld 
11. Kennisbehoefte werkvoorbereiders onbekend 

111. Laag rendement huidige communicatieinstrumenten 
IV. Projectinnovatie vloeit niet terug in het bedrijfsproces 
V. Verlies contact met kantoor en collega-werkvoorbereiders door locatiegebondenheid 

VI. Persoonsgebonden drempels 

I. Vergaarde kennis wordt niet gedeeld 
De geïnterviewde werkvoorbereiders geven aan dat zij geen kennis delen met collega's. Enkele knelpunten 
hiervan werden gegeven, zoals de hoge drempel tot het indienen van nieuwe onderdelen in het 
bedrijfsproces. Het ontbreken van een laagdrempelig communicatieinstrument en de onduidelijkheid van de 
kennisbehoeftes van collega's dragen ook bij aan de drempel tot het delen van vergaarde kennis. 

Uit de interviews kwamen enkele oorzaken naar voren waarom de werkvoorbereiders eigen vergaarde 
kennis niet delen via de beschikbare communicatieinstrumenten. Zo zijn sommige vormen van kennis te 
vluchtig van karakter om op te nemen in een permanente database. Deze vormen van vergaarde informatie 
zijn erg aan verandering onderhevig en hiervoor is geen ruimte beschikbaar binnen de huidige 
communicatieinstrumenten. Deze informatie was dan wel beschikbaar op de gedeelde netwerkschijf, maar 
is vervolgens niet te lokaliseren voor derden . 
Een andere mogelijkheid kan zijn dat vergaarde kennis te specifiek is om opgenomen te worden binnen 
randvoorwaarden van de huidige communicatieinstrumenten. Zo kan vergaarde kennis enkel betrekking 
hebben op een persoon, een product, een bedrijf , een werkmethode of een gemeente. 
Ook was het mogelijk dat de 'eigen ' database die door werkvoorbereiders individueel over de jaren 
opgesteld was niet geschikt was voor deling. Vergaarde kennis kon verouderd en/of onvolledig zijn, maar 
kon ook te ongestructureerd zijn om voor derden een duidelijke boodschap over te brengen . 
Een laatste oorzaak was het ontbreken van een stimulans tot het delen van vergaarde kennis . Deze 
oorzaak komt ook aan het licht bij de categorie "laag rendement huidige communicatieinstrumenten". 

11. Kennisbehoefte werkvoorbereiders onbekend 
Uit de interviews is duidelijk op te maken dat werkvoorbereiders op locatie zelden tot nooit contact hebben 
met andere werkvoorbereiders (op locatie of op kantoor) . Zo is er, behalve geen incidenteel contact waarbij 
men bij elkaar binnen kan lopen, ook weinig structureel contact door werkvoorbereiders- of 
uitvoeringsteamoverleggen. Het is voor werkvoorbereider op locatie onmogelijk te weten of collega's gelijke 
onderzoekstrajecten doorlopen en zo is ook de kennisbehoefte van werkvoorbereiders onder elkaar 
onbekend. 
Tevens volgt ook dat de beschikbare informatiebronnen binnen Heijmans door werkvoorbereiders maar 
sporadisch gebruikt worden. Het is voor werkvoorbereiders efficiënter om informatie van leveranciers en 
onderaannemers te krijgen dan van de collega's. Hier kan echter getwijfeld worden of de leveranciers en de 
onderaannemers altijd een objectieve visie hebben. 
Nu het niet mogelijk is om intern vragen te laten beantwoorden blijft het niet zichtbaar hoe groot de 
hoeveelheid kennis is die binnen de organisatie aanwezig is bij personen , maar ook vanuit evaluaties, 
archieven of afdelingen. 

111. Laag rendement huidige communicatieinstrumenten 
Onder de verschillende indirecte communicatieinstrumenten vallen onderdelen als het Bedrijfsproces 
Utiliteitsbouw (BPU) , de Personen- en Bedrijvengids (PBG), de kennisbanken en de Heijmans Wikipedia. 
Een andere locatie waar documenten gedeeld kunnen worden is de netwerkschijf, maar deze is vanwege 
projectprivileges niet vrij toegankelijk . 
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Uit de interviews blijkt dat de verschillende beschikbare communicatieinstrumenten niet het beoogde 
rendement behalen. Er zijn meerdere verschillende mogelijkheden voor werkvoorbereiders om met elkaar 
bestanden uit te kunnen wisselen, echter met deze instrumenten kan niet gecommuniceerd worden. Er zijn 
meerdere verschillende platformen beschikbaar ingericht voor verschillende doelen, zoals het 
leverancierssysteem, de projectschijf en de Heijmans Wikipedia. Er wordt echter weinig gebruikt gemaakt 
van de verschillende platformen en als ze gebruikt worden door de werkvoorbereiders is het enkel om 
kennis te halen. Zo wordt BPU enkel gebruikt om de verschillende procedure- en werkdocumenten te 
downloaden. 

Het beperkte rendement van de communicatieinstrumenten heeft verschillende redenen. Zo zijn de 
verschillende communicatieinstrumenten niet toereikend om kennis bottom-up te delen. De drempel om 
verbeteringen aan te dragen voor hulpdocumenten uit BPU is te groot, waardoor hulpdocumenten bij iedere 
werkvoorbereider aangepast worden en een eigen leven gaan leiden. 
Ook zijn de mogelijkheden van de communicatieinstrumenten niet bij iedereen bekend. Niet alle 
werkvoorbereiders krijgen een introductie of workshop in het gebruik van deze middelen, waardoor er ook 
geen leerproces door oefening ontstaat. De drempel tot vragen naar een introductie blijkt te hoog, of wordt 
zinloos geacht. 

De Personen- of Bedrijvengids (PBG) wordt wel veelvuldig door de werkvoorbereiders gebruikt om 
adressen en telefoonnummers van collega's te achterhalen. Iedere werknemer heeft hierin haar eigen 
pagina waar persoonlijke gegevens ingevuld kunnen worden. Dit platform draagt echter niet bij aan 
structurele kennisdeling tussen de werkvoorbereiders. De PBG kan alleen gebruikt worden als vooraf 
duidelijk is wie benaderd moet worden. Hoewel het voor alle werknemers mogelijk is om eigen 
specialisatiegebieden te noteren op de pagina, is het niet mogelijk om binnen het platform te zoeken op 
deze specialisatiegebieden. Tevens is er geen eenduidige richtlijn over omschrijven van deze 
specialisatiegebieden. Omschrijvingen die voorkomen kunnen door verschillen als "Gespecialiseerd in 
horizontale waterglasinjectie toegepast bij diepe bouwputten" of "Gespecialiseerd in aanbestedingen". 

IV. Projectinnovatie vloeit niet terug in het bedrijfsproces 
Met de categorie 'Projectinnovatie vloeit niet terug in het bedrijfsproces' worden de oorzaken beschreven 
die ertoe bijdragen dat vergaarde kennis op projecten niet wordt teruggekoppeld naar de 
bedrijfsstandaarden. Doordat de werkvoorbereiders enkel kennis halen van deze 
communicatieinstrumenten voldoen deze enkel aan het top-down principe en zullen ze niet aangepast 
worden aan ondervonden problemen vanuit de praktijk. 
Het niet stimuleren van kennisopslag en de onbekendheid met de mogelijkheden van de verschillende 
communicatieinstrumenten, dragen bij dat de inhoud van de communicatieinstrumenten niet aangepast 
worden. 
Het onduidelijk hebben van de specialisatiegebieden van de werkvoorbereiders en het feit dat 
werkvoorbereiders eerder vragen zullen stellen aan leveranciers en werkvoorbereiders dragen ertoe bij dat 
ondervonden problemen niet altijd intern bij Heijmans opgelost worden. 
Er is geen structureel contact van werkvoorbereiders op locatie met elkaar doordat er niet structureel 
uitvoeringsteam- of werkvoorbereidersoverleggen worden gehouden. Dit contactverlies draagt er ook aan 
bij dat het voor werkvoorbereiders onder elkaar onbekend is wat de problemen zijn die er spelen, maar ook 
voor het management. 
De laatste oorzaak is de onduidelijkheid die er heerst onder werkvoorbereiders wat er gebeurt met 
evaluaties. Via deze evaluaties zouden ondervonden problemen goed terug kunnen vloeien in het 
bedrijfsproces, maar de onduidelijkheid van de gevolgen van deze evaluaties zorgt ervoor dat ze niet 
gedetailleerd worden ingevuld en beschreven. 

V. Verlies contact met kantoor en collega-werkvoorbereiders door locatiegebondenheid 
Een van de problemen van de locatiegebondenheid is het afnemen van het contact met de collega's, er 
wordt niet meer incidenteel bij elkaar binnen gelopen of men komt elkaar niet tegen bij het koffieautomaat. 
Echter, het feit dat er ook geen structurele contactmogelijkheden zijn in de vorm van uitvoeringsteam- of 
werkvoorbereidersoverleggen, zorgt ervoor dat de structurele contactpunten ook verdwijnen. Hierdoor wordt 
het contactverlies met collega's groter. 
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VI. Persoongebonden drempels 
De laatste categorie die bijdraagt aan de afwezigheid van structurele kennisdeling tussen de 
werkvoorbereiders vindt zijn oorsprong bij de werkvoorbereiders zelf. Zo zal een werkvoorbereiders als hij 
op locatie zit geen tijd uittrekken om bij een collega binnen te lopen. Een tweede oorzaak is dat het zo kan 
zijn dat de mogelijkheden van de beschikbare communicatieinstrumenten niet bekend zijn voor de 
werkvoorbereider. Ook dit is een drempel dat kennisdeling tegenwerkt. 

De individuele drempels zijn op te delen in twee groepen; de individuele werkgebonden drempels en de 
individuele positiegebonden drempels. 
Onder de werkgebonden drempels vallen verschillende oorzaken die door de werkvoorbereiders worden 
aangedragen als een hoge werkdruk en de opmerking dat werk voor kennisdeling gaat. Kennisdeling heeft 
geen prioriteit en gaat verloren ten opzichte van de dagelijkse activiteiten. 
Daarnaast zijn er de individuele positiegebonden drempels. Niet alle werkvoorbereiders zijn bereid hun 
opgedane kennis te delen met anderen vanwege een "kennis is macht"-houding. Deze groep wil haar 
positie zekerstellen door haar specialisme. 

Op de volgende pagina is het complete oorzaak-gevolgdiagram te vinden. 
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I. Vergaarde kennis wordt 
niet gedeeld 

11. Kennisbehoefte werkvoorbereiders 
onbekend 

111 . Laag rendement huidige 
communicatieplatformen rlelJmans 

1.1.1 Hoge drempel tot het indien van nieuwe 
kennis in bedrijfsproces 

1.1.2 Werkvoorbereiders weten kennis behoefte 
niet van elkaar 

1.1.3 Geen laagdrempelig platform aanwezig 

1
1 '1 Drempels verhinderen hel structureel t-----''''-- =--'''-..... 

delen van vergaarde kenn is 

1.2.1 Vergaarde kennis of informatie te vluchtig voor opslag \ 

1.2.2 Vergaarde kennis of informatie zeer specifiek \\ 

1.2.3 Vergaarde kennis of informatie onvolledig of ongestructureerd \ ~\ \\ 

1.2.4 Vergaarde kennis of informatie niet actueel '\ \ \\ \\ 

2.1.1 Werkvoorbereiders op locatie hebben 
geen structureel contact met collega's '~ 

\, 
2.1 Werkvoorbereiders weten 

kennisbehoefte niet van elkaar 

2.2.1 KMS wordt selectief gebruikt 

3.1.1 Onoverzichtelijkheid door aanbod 
huidige communicatieplatformen 

3.1.2 Behoefte werkvoorbereiders met betrekking tot 
functie communicatie platformen onduidelijk 

3.1.3 Hoge drempel tot indienen verbeteringen 
communicatieplatformen 

\\ 
, \ 
\ \ 

\ \ 
'\\ ~ \~ 

~------------------~ \. ~ \ 

3.1. Communicatieplatforillen sluiten \ ~. _. 
niet aan bij behoefte werkvoorbereiders 

3.3.1 Kennis opslaan geen onderdeel takenpakket \ 
3.3.2 Geen stimulans vanuit meerdere \ ~ 
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3.2.1 Informatie verspreid over verschillende 
/ communicatieplatformen 

/ / 3.2.2 Zoekmogelijkheden niet eenduidig 

/ / 3.2 Gebruiksgemak hUidige 
commun icalieplatformen laag 

\\ \. \ ,-- ------------ ----, . \ 
1,2 Vergaarde kennis werkvoorbereiders wordt \ \~\ 

niet geschikt voor del ing bevonden 

2.2.2 Werkvoorbereiders communiceren met 
leveranciers en onderaannemers 

3.3.3 Geen beloning voor kennisdeling \ '\\, ~\ 

r 

. \ \ \ 
3.3 KenniS opslaan wordt \ \ 

/ 

3.4.1 Drempel tot vragen is te hoog 

/ 

3.4.2 Geen training in gebruik 

/ / 3.4.3~een leerproces door oefening 

1.3.1 Kennis opslaan geen onderdeel takenpakket \ 

1.3.2 Geen stimulans vanuit meerdere ~\ 
1.3.3 Geen beloning voor kennisdeling \ \" 

\ \ 
\, \ \ 

1.3 Kennis opslaan wordl :ot" \ 
niet gestimuleerd _ .. - .. - --_._ - ---' 

6.1 Op locatie geen incidenteel f---------.. 
contact mei collega's 

6.1.3 Geen face-to-face contact met collega
werkvoorbereiders buiten uitvoeringsteam 

6.2 Mogelijkheden communicatie
r---~.-.. -----'~ 

2.2.3 Onduidelijk hoeveel kennis binnen 
de organisatie beschikbaar is 

2.2 Kennisbehoefte werkvoorbereiders 
overschrijdt het aanbod 

platformen niet bekend / / 

6.2.1 Drempel tot vragen is te hoog / 

...------" . ... ... .... .. ----- "-_.-

6.2.2 Geen leerproces door oefening 

6.3 Individuele 
werkgebonden drempels 

5.1 Op locatie geen structureel 
contact met collega's 

5.1.1 Geen werkvoorbereidersvergaderingen 

5.1.2 Geen uitvoerdersgroepvergaderingen 

t--;;;;o~-;;;;o~.....,.---1W 

5.1.3 Geen structurele redenen om op kantoor te zijn / 

f----"''---~----''''---~ 

niet gestimuleerd 
/./ ./ 3.4 Mogelijkheden communicatie-

\~~--~~~--~ 
platformen niet bekend 

Geen structurele 
kennisdeling 

tussen locatiegebonden 
werkvoorbereiders 

4.1 Kennis opslaan wordt !--------=--=--,.,----Iw 

niet gestimuleerd /" /" / 

4.1.1 Geen beloning voor kennisdeling / / 
4.1.2 Geen stimulans vanuit meerdere / 
4.1.3 Kennis opslaan geen onderdeel takenpakket / 

4.3 Onduidelijk wat de 
specialisatiegebieden van ~--------::;;;.----~ 

de werkvoorbereiders zijn 

4.2 Mogelijkheden communicatie
r4r.~--~------~ 

platformen niet bekend 

4.2.1 Geen training in gebruik 

4.4.2 Drempel tot vragen is te hoog 

4.4 Op locatie geen structureel 
r41--..:--.o::---,.,..---1 

contact met collega's 
4.3.1 Onduidelijkheid over wijze omschrijving kennisgebieden 

4.5 Onduidelijkheid doel en f--------:;:--::.,----=- ---W 
gevolgen evaluaties /. /. 

4.4.1 Geen werkvoorbereidersvergaderingen 

4.4.2 Geen uitvoerdersgroepvergaderingen 

4.4.3 Geen structurele redenen om op kantoor te zijn 

6.4 Individuele 
positiegebonden drempels I / 

6.4.1 Positie zekerstellen / 
door specialisatie 

VI. Persoonsgebonden 
drempels 

V. Verlies contact met kantoor en collega
werkvoorbereiders door locatiegebonden heid 

Oorzaak - gevolgdiagram 

4.5.1 Archief niet openbaar toegankelijk / / 

4.5.2 Evaluaties worden niet serieus ingevuld 

4.5.3 Geen tussentijdse evaluaties gehouden 

4.6 Werkvoorbereiders stellen vragen 
r41--"..,------1 aan leveranciers en onderaannemers 

4.6.1 Drempel tot vragen collega's te hoog 

IV. Projectinnovatie vloeit niet 
terug in bedrijfsproces 

Oorzaak-gevolg diagram; Met de resultaten van de analyses en 
de conclusies uit de interviews is dit oorzaak-gevolgdiagram 
opgesteld, waarmee op systematische wijze oorzaak- en 
gevolgrelaties geanalyseerd kunnen worden. Zo kunnen mogelijke 
oorzaken gecategoriseerd en geïnventariseerd worden. 
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2.2.4. Relatieschema; vaststellen basale oorzaken van het ultieme gevolg 

Om te analyseren welke relaties de verschillende oorzaken uit het oorzaak-gevolgdiagram onderling 
hebben is een relatieschema met behulp van de Porrasmethode opgesteld. Via deze methode worden 
verbanden gelegd tussen alle oorzaken om zo de basale oorzaken te kunnen lokaliseren. Zo wordt er 
vastgesteld welke oorzaken van het hoofdprobleem in het verlengde liggen van problemen die eerder in het 
proces voorkomen. Hieruit volgt welke oorzaken de basale oorzaken zijn die ten grondslag liggen aan het 
optredende ultieme gevolg. Het is van belang dit schema op te stellen om zo het onderzoek te richten op de 
basale oorzaken, om zo het probleem bij de oorsprong aan te pakken. 

Voor het opstellen van het relatieschema volgens de Porrasmethode worden de relaties bekeken tussen de 
oorzaken uit het oorzaak-gevolgdiagram tot de tweede macht. Dit houdt in dat uit fenomeen I. 'vergaarde 
kennis wordt niet gedeeld' de drie oorzaken worden meegenomen, namelijk 1.1: Drempels verhinderen het 
structureel delen van vergaarde kennis, 1.2: Vergaarde kennis werkvoorbereiders wordt niet geschikt voor 
deling bevonden en 1.3: Kennis opslaan wordt niet gestimuleerd. 
De oorzaken tot de derde macht worden niet meegenomen in het relatieschema, omdat de oorzaken tot de 
tweede macht deze reeds verbinden. Zo voegt oorzaak 1.2: 'de vergaarde kennis niet geschikt voor deling 
bevonden' de oorzaken samen dat de kennis vluchtig is (1.2.1), dat de kennis zeer specifiek is (1 .2.2.), dat 
de kennis onvolledig of ongestructureerd is (1 .2.3) of dat de kennis niet actueel is (1.2.4) 

Het relatieschema kunt u vinden op de volgende pagina. De hoofdoorzaken zijn daarbij in kleur 
aangegeven. De kleuren en nummering komen overeen met het oorzaak-gevolgdiagram. 

De basale oorzaken gelokaliseerd met behulp van de Porrasmethode zijn de oorzaken die ten gevolge 
hebben dat er andere problemen optreden. Deze basale oorzaken zijn: 

1.2 Door werkvoorbereiders vergaarde kennis wordt niet geschikt voor deling bevonden 

2.1 Werkvoorbereiders weten kennlsbehoehe niet van elkaar 

3.1 Functies communicatieinstrumenten sluiten niet aan bij behoefte werkvoorbereiders 

3.2 Het gebruiksgemak van de huidige communicatieinstrumenten is laag 

1.3 ; 3.3 ; 4.1 Kennis opslaan wordt niet gestimuleerd 

Afbakening 
Na afbakening met de Porrasmethode is aangetoond dat bovenstaande oorzaken cruciaal zijn voor het 
oplossen van het probleem dat werkvoorbereiders op locatie niet in staat zijn kennis onderling structureel te 
kunnen delen. 
De eerste drie hoofdcategorieën uit het oorzaak-gevolgdiagram vormen daarmee de grondleggers voor de 
probleemstellingen en onderzoeksvragen die gepresenteerd worden in paragraaf 5.4 en 5.5, namelijk ; 

I. Vergaarde kennis wordt niet gedeeld 
11 Kannisbehoefte werkvoorbereiders onbekend 

111. Laag rendement huidige communicatieinstrumenten 

Deze basale oorzaken zijn cruciaal voor het tegengaan van de overige optredende problemen, die in het 
verlengde liggen. Zo kan het probleem bij de oorsprong worden aangepakt. Met het onderzoeken en 
verhelpen van deze oorzaken kan de structurele kennisdeling van werkvoorbereiders op locatie worden 
bevorderd. De hoofdcategorieën I, 11 en 111 vormen daarmee de basis voor de op te stellen 
probleemstellingen 1, 2 en 3. 
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3. Onderzoeksopzet onderzoek verbeteren kennisdelingsproces 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet vastgelegd. De onderzoeksopzet volgt op de uitkomsten van de 
analyse van de problematiek, welke met het literatuuronderzoek en de open interviews is vastgesteld . De 
uitkomsten zijn gefilterd met behulp van het oorzaak-gevolgdiagram en het relatieschema om zo de basale 
oorzaken te kunnen lokaliseren. Deze conclusies vormen de basis voor het opstellen van de doelstelling, 
probleemstellingen en onderzoeksvragen in dit hoofdstuk. 
Het beantwoorden van de probleemstellingen vormt de basis voor het realiseren van de doelstelling. Om 
deze probleemstellingen te beantwoorden worden bij iedere probleemstelling onderzoeksvragen opgesteld. 
In de volgende paragrafen worden deze stappen doorlopen. Een totaaloverzicht hiervan is te vinden in de 
onderzoeksmatrix, te vinden aan het einde van dit hoofdstuk. 

3.2. Probleemomschrijving en doelstelling van het afstudeerproject 

Uit de analyses blijkt dat de kennis die zich op dit moment bij de verschillende werkvoorbereiders bevindt 
onvoldoende beschikbaar is voor collega werkvoorbereiders binnen Heijmans Utiliteitsbouw BV. Met deze 
conclusie kan de volgende probleemomschrijving opgesteld worden: 

Locatiegebonden werkvoorbereiders bij Heijmans Utiliteitsbouw BV delen vergaarde kennis 
onderling niet op een structurele manier. 

Met de probleemomschrijving in acht genomen is de volgende doelstelling opgesteld. 

De doelstelling van het afstudeerproject is het ontwikkelen van een hulpmiddel dat 
locatiegebonden werkvoorbereiders van Heijmans Utiliteitsbouw BV in staat stelt om 
vergaarde kennis op een structurele manier vast te leggen en binnen de organisatie te 
kunnen delen. 

3.3. Probleemstellingen en onderzoeksvragen 
Aan de hand van het opgestelde oorzaak-gevolgdiagram en de afbakening die gemaakt is met de 
Porrasmethode is het probleem duidelijk in kaart gebracht. Met het probleem en de oorzaken die daaraan 
ten grondslag liggen worden nu de probleemstellingen en onderzoeksvragen opgesteld. Het beantwoorden 
van de probleemstellingen vormt de basis voor het realiseren van de doelstelling. Om deze 
probleemstellingen te beantwoorden worden bij iedere probleemstelling onderzoeksvragen opgesteld. 

De fenomenen uit het oorzaak-gevolgdiagram dienen als basis om de probleemstellingen op te stellen. Om 
te komen tot de doelstelling van het afstudeerproject moeten de probleemstellingen opgelost worden . Zo 
zijn de probleemstellingen geschreven in de vorm waarbij het een te volbrengen taak is om zo de 
doelstelling te bereiken . 

Het volbrengen van de probleemstellingen wordt gedaan door aan elke probleemstelling onderzoeksvragen 
toe te kennen . Het beantwoorden van deze onderzoeksvragen leidt tot het volbrengen van de 
probleemstellingen. Hieronder worden aan elke probleemstelling meerdere onderzoeksvragen toegekend. 

N.G. Struijcken - 0512222 3. Onderzoeksopzet onderzoek verbeteren kennisdelingsproces 17 



Afstudeerrapport Construction Technology 

Probleemstellingen 

I. 1. De door werkvoOl"bereiders vergaarde kennis moet beschikbaar gesteld worden 
11. 2. De kennisbehoefte van werl<voorbereiders moet in kaart gebracht worden 

111. 3. De communicatie-instrumenten moeten het beoogde rendement halen 
4. Een hulpmiddel moet ontworpen worden op basis van de uitgangspunten van het onderzoek 

en getest worden door de gebruikers 

Probleemstelling 1: 
1. De door werkvoorbereiders vergaarde kennis moet beschikbaar gesteld worden. 

Onderzoeksvragen: 

1.1 Uit welke werkzaamheden bestaat het takenpakket van de werkvoorbereider gedurende het te 
doorlopen werkvoorbereidingstraject van een project? 

1.2 Wat is de tijdsverdeling van de werkzaamheden die de werkvoorbereider uitvoert gedurende het te 
doorlopen werkvoorbereidingstraject van een project? 

1.3 Welke typen kennis zijn er beschikbaar voor werkvoorbereiders op locatie? 

1.4 Welke knelpunten dragen bij aan de drempels tot het vastleggen en delen van de vergaarde kennis 
volgens werkvoorbereiders van Heijmans Utiliteitsbouw BV? 

1.5 Welke knelpunten dragen bij aan de drempels tot het vastleggen en delen van de vergaarde kennis 
volgens de betrokkenen van Heijmans Utiliteitsbouw BV? 

Probleemstelling 2: 
2. De kennisbehoefte van werkvoorbereiders moet in kaart gebracht worden 

Onderzoeksvragen: 

2.1 Aan welke typen kennis hebben de werkvoorbereiders behoefte om te verkrijgen? 

2.2 Aan welke typen kennis geven de betrokkenen de voorkeur om te gedeeld te worden? 

2.3 Wat is het verschil tussen de kennisbehoefte van de werkvoorbereiders en de, op locatie, 
beschikbare typen kennis? 

Probleemstelling 3: 
3. De communicatie-instrumenten moeten het beoogde rendement halen. 

Onderzoeksvragen: 

3.1 Welke communicatieinstrumenten ten behoeve van kennisdeling zijn er beschikbaar voor de 
werkvoorbereiders op locatie? 

3.2 Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende communicatieinstrumenten ten behoeve van 
kennisdeling , beschikbaar voor de werkvoorbereiders op locatie? 

3.3 Welke behoeftes van de werkvoorbereiders sluiten niet aan bij de functies van de huidige 
beschikbare communicatieinstrumenten? 
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Probleemstelling 4: 
4 Een hulpmiddel moet ontworpen worden op basis van de uitgangspunten van het onderzoek en 

getest worden door de gebruikers. 

Onderzoeksvragen: 

4.1 Aan welke eisen moet het hulpmiddel voldoen volgend op het onderzoek en de randvoorwaarden van 
Heijmans? 

4.2 Wat zijn de gevolgen van het programma van eisen voor het te ontwerpen hulpmiddel? 

4.3 Sluit het ontworpen hulpmiddel aan bij het programma van eisen en de wensen van de 
werkvoorbereiders? 

3.3.1. Toelichting op de onderzoeksopzet 
Voor de toelichting tot het beantwoorden van deze probleemstellingen en onderzoeksvragen is een matrix 
opgesteld die de onderzoeksaanpak beschrijft. De matrix geeft in een overzicht de probleemomschrijving 
en de doelstelling van het onderzoek, verder geeft het de te beantwoorden probleemstellingen en 
onderzoeksvragen weer en de wijze waarop deze antwoorden worden verkregen. 

In de kolom 'type antwoord' is kort omschreven wat voor soort antwoord gegeven zal worden op de 
onderzoeksvragen. De kolom knelpunten geeft weer welke antwoorden van de onderzoeksvragen 
gerelateerd zijn aan de hoofdfenomenen uit het oorzaak-gevolgdiagram. 
Er zijn drie dataverzamelingsmethoden te onderscheiden, namelijk literatuuronderzoek, interviews/enquêtes 
en observaties. De laatste kolom in de matrix geeft weer welke methode per vraag toepast zal worden. 
Als bronnen zijn de volgende groepen ingevuld: werkvoorbereiders, coördinator werkvoorbereiding, directie 
B&O en directie Productie. Een andere mogelijke bron is de bron 'bedrijfsprocessen', hiervoor zal in de 
bedrijfsdocumentatie gekeken worden naar mogelijke antwoorden. 

Probleemstelling 1 tlm 3 hebben betrekking op het onderzoek en worden beantwoord in hoofdstuk 4. 
Probleemstelling 4 gebruikt de onderzoeksresultaten uit hoofdstuk 4; de antwoorden op de 
onderzoeksvragen en probleemstellingen 1 tlm 3, als basis voor het te ontwerpen hulpmiddel. In hoofdstuk 
5 zullen de drie onderzoeksvragen van probleemstelling 4 beantwoord worden. 

Op de volgende pagina is de matrix te vinden die de onderzoeksaanpak in een overzicht weergeeft. 
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Dataverzamelingsmethoden onderzoeksfase 'Voorbereid te werk' Niels Siruijcken n.g.struijcken@studenl.tue.nl 

Een onderzoek naar het verbeteren van het kennisdelingsproces van vergaarde kennis van lokatiegebonden werkvoorbereiders bij Heijmans Utiliteitsbouw BV' 6-6-2010 

Probleem : Locatiegebonden werkvoorbereiders bij Heijmans Utiliteitsbouw BV delen vergaarde kennis onderling niet op een structurele manier. rleijmans 
Het ontwikkelen van een hulpmiddel dat lokatiegebonden werkvoorbereiders van Heijmans Utiliteitsbouw BV in staat stelt om vergaarde kennis op een structurele manier vast te leggen en binnen de organisatie te T U I Techni sche Univers ite it 

Doelstelling : e Eindhoven 
kunnen delen. University ofTech nology 

Probleemstellingen nr. Onderzoeksvraag Type antwoord Bron Dataverzamelingsmethode 

Probleemstelling 1 . Observatie Literatuur Interviews 
De door 
werkvoorbereiders Uit welke werkzaamheden bestaat het takenpakket van de werkvoorbereider gedurende 

X vergaarde kennis moet 1.1 
het te doorlopen werkvoorbereidingstraject van een project? 

Omschrijving van het takenpakket van de werkvoorbereider opgedeeld in categoriën Bedrijfsprccessell 

beschikbaar gesteld I 
worden . 

1.2 
Wat is de tijdsverdeling van de werkzaamheden die de werkvoorbereider uitvoert Procentuele tijdsverdeling van de taken uit het takenpakket van de werkvoorbereider, opgedeeld in 

Werkvoorbereiders X gedurende het te doorlopen werkvoorbereidingstraject van een project? categoriën 

1.3 Welke typen kennis zijn er beschikbaar voor werkvoorbereiders op locatie? Lijst met op locatie beschikbare typen kennis. 

I 

Werkvoorbereiders X 

1.4 
Welke knelpunten dragen bij aan de drempels tot het vastleggen en delen van de Lijst van meerdere knelpunten die het indienen en/of delen van vergaarde kennis belemmeren volgens 

Werkvoorbereiders X vergaarde kennis volgens werkvoorbereiders van Heijmans Utiliteitsbouw BV? de werkvoorbereiders 

Coördinator 

1.5 
Welke knelpunten dragen bij aan de drempels tot het vastleggen en delen van de Lijst van meerdere knelpunten die het indienen en/of delen van vergaarde kennis belemmeren volgens werkvoorbereiding 

X vergaarde kennis volgens de betrokkenen van Heijmans Utiliteitsbouw BV? de betrokkenen Directie B & 0 

I I 
Directie Productie 

Probleemstellinq 2: 
De kennisbehoefte van 
werkvoorbereiders moet in 2.1 Aan welke typen kennis hebben de werkvoorbereiders behoefte om te verkrijgen? Lijst met typen kenn is waar werkvoorbereiders behoefte aan zouden kunnen hebben Werkvoorbereiders X 
kaart gebracht worden 

Coördinator 

2.2 Aan welke typen kennis geven de betrokkenen de voorkeur om te gedeeld te worden? 
Lijst met typen kennis waar werkvoorbereiders behoefte aan zouden kunnen hebben beoordeeld door werkvoorbereiding 

X de betrokkenen Directie B & 0 
Directie Productie 

2.3 
Wat is het verschil tussen de kennisbehoef1e van de werkvoorbereiders en de, op locatie, Omschrijving van verschillende typen kennis waar wel behoefte aan is vanuit de werkvoorbereiders, 

Werkvoorbereiders X beschikbare typen kennis? maar welke op locatie niet voorhanden zijn. 

Probleemstelling 3: 
De communicatie-
instrumenten moeten het Welke communicatieinstrumenten ten behoeve van kennisdeling zijn er beschikbaar voor 
beoogde rendement 3.1 

de werkvoorbereiders op locatie? 
Lijst van de verschillende, op locatie beschikbare, communicatieinstrumenten. Bedrijfsprocessen X 

halen. I 

Werkvoorbereiders 

Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende communicatieinstrumenten ten Omschrijving van de voor- en nadelen van de verschillende, op locatie beschikbare, 
Coördinator 

3.2 werkvoorbereiding X behoeve van kennisdeling, beschikbaar voor de werkvoorbereiders op locatie? communicatieinstrumenten . 
Directie B & 0 
Directie Productie 

3.3 
Welke behoeftes van de werkvoorbereiders sluiten niet aan bij de functies van de huidige Omschrijving van de functionele behoeften van de werkvoorbereiders die niet aansluiten bij de functies 

Werkvoorbereiders X beschikbare communicatieinstrumenten? van de beschikbare communicatieinstrumenten 

Probleemstelling 4: 
Het hulpmiddel moet 
ontworpen worden op 

4.1 
Aan welke eisen moet het hulpmiddel voldoen volgend op het onderzoek en de 

Het programma van eisen met daarin de voorwaarden waaraan het hulpmiddel moet voldoen basis van de randvoorwaarden van Heijmans? 
uitgangspunten van het 
onderzoek en getest 

I 
worden door de 
gebruikers 4.2 Wat zijn de gevolgen van het programma van eisen voor het te ontwerpen hulpmiddel? Het ontwikkelde hulpmiddel ontwerpen aan de hand van het programma van eisen. 

4.3 
Sluit het ontworpen hulpmiddel aan bij het programma van eisen en de wensen van de Vergelijking tussen het ontworpen hulpmiddel en het opgestelde programma van eisen , eventuele 
werkvoorbereiders? wijzigingen aan de hand van de testfase met de gebruikers in acht genomen. 
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3.4. Aanpak van het onderzoek 

In deze paragraaf staat kort omschreven op welke wijze het onderzoek is uitgevoerd. De twee 
dataverzamelingsmethoden; het afnemen van de enquêtes en de interviews, worden hier kort toegelicht. Er 
is gekozen voor deze twee dataverzamelingsmethoden om zowel een grote groep te kunnen benaderen 
door middel van de enquêtes, maar ook om dieper het onderwerp te kunnen bespreken door te interviewen. 
Zo wordt een compleet beeld gekregen hoe dit onderwerp binnen het bedrijf speelt. 

De eerste methode van dataverzameling die wordt toegepast volgens de dataverzamelingsmatrix is het 
enquêteren van alle werkvoorbereiders. Aan de hand van een digitale enquête is het mogelijk een brede 
beeldvorming te verkrijgen van de totale groep werkvoorbereiders. Via een email is aan alle 
werkvoorbereiders een digitaal in te vullen formulier toegestuurd met het verzoek deze in te vullen en terug 
te sturen . Dit formulier inclusief bijbehorende email is te vinden in bijlagen 111. 
Vanwege de verspreiding van de werkvoorbereiders door het gehele land is gekozen om de vragenlijst via 
een email te verzenden. Email is een medium dat dagelijks gebruikt wordt onder deze groep en de kans is 
daardoor klein dat een email over het hoofd gezien wordt. Wel bestond de mogelijkheid dat door tijdsdruk 
het email onderop de stapel van te verwerken taken kwam te liggen . Dit gevaar is geprobeerd op te vangen 
door een laagdrempelig formulier te ontwikkelen dat snel ingevuld en teruggestuurd kon worden. 
Voordat het formulier is verstuurd is het intern door een P&O medewerkster bekeken en zijn er enkele 
wijzigingen aangebracht. De email is ter informatie verzonden naar alle projectleiders. Zo waren ook de 
directe meerderen van de werkvoorbereiders op de hoogte en kon zo enige stimulans op de respons 
uitgeoefend worden. 

Enquêtes 
De complete uitwerking van alle enquêtevragen is te vinden in bijlagen IV. De geanalyseerde antwoorden 
zijn samengevat in bijlagen V, hier zijn de onderzoeksresultaten van dit deel van het onderzoek 
samengevat in 5 categorieën: 

- Respons 
- Informatie betreffende respondenten 
- Indirecte communicatiesystemen 
- Kennisdeling in de huidige situatie 
- Kennisbehoefte 

Vraag 11 is in het enquêteformulier nog te zien , deze vraag is echter niet bij de uitwerking meegenomen, 
omdat deze vraag in het formulier frequent onvolledig is ingevuld. De relevantie en de waarde van de 
antwoorden kan in twijfel getrokken worden indien deze vraag in zijn onvolledigheid toch werd opgenomen 
in de resultaten. Hierdoor is ervoor gekozen de antwoorden van deze vraag buiten beschouwing te laten. 

Op de vragenlijsten is uiteindelijk een respons gekomen van 57%. Van de 30 werkvoorbereiders die een 
enquête toegestuurd hebben gekregen zijn er 17 teruggestuurd. Hoewel getracht is uit alle drie de regio's 
reacties te krijgen, zijn alle teruggestuurde formulieren uit Rosmalen of Capelle aan den Ijssel. Er is 
ondanks herhaalde verzoeken geen enkele enquête teruggestuurd vanuit de regio Leeuwarden. 

Informatie betreffende de respondenten 
In deze paragraaf zal gekeken worden naar de populatie van de werkvoorbereiders waaronder het 
onderzoek gehouden is . De eerste vragen van de enquête gingen in de persoonlijke informatie van de 
respondenten om zo een beeld te krijgen van de groep. 

59% van de respondenten valt in de leeftijdscategorie van 30 tot 39 jaar. 82% van de respondenten is 
onder de 40 jaar oud. 

De verdeling van het aantal jaren dat de werkvoorbereiders werkzaam zijn in de bouw is zeer divers. 53% 
van de respondenten is minder dan 10 jaar werkzaam in de bouw, maar en 47% is reeds langer dan 10 jaar 
werkzaam in de bouw. De diversiteit van deze groep respondenten laat zien dat er veel mensen met 
ervaring binnen Heijmans aanwezig zijn . Daarnaast zijn er ook voldoende jonge en nieuwe 
werkvoorbereiders die nog maar enkele jaren in de bouw werkzaam zijn. 
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Vraag 1.3: Dienstjaren bij Heijmans 

o t/m 4 jeer 

• 5 tfm 9 jaar 

Construction Technology 

Deze diversiteit is ook te zien bij het aantal jaren dat de 
respondenten werkzaam zijn bij Heijmans. Er is een 
grote groep werkvoorbereiders (37%) minder dan 4 
jaar werkzaam binnen Heijmans. 
Hier staat tegenover dat er een groep is van 51 % die 
meer dan 10 jaar werkzaam is binnen het concern . 
Hiervan is zelfs 13% meer dan 20 jaar werkzaam 

W10 tfm 15 jaar binnen het concern. 
11 15 t/m 19 jaar 

20 tfm 24 jaar 

Figuur 3. 1: Weergave van het aantal dienstjaren bij het 
concern Heijmans 

Interviews 

Hoewel er meer werkvoorbereiders binnen Heijmans 
werkzaam zijn dan senior werkvoorbereiders, zijn het 
blijkbaar toch de seniorwerkvoorbereiders die zich 
meer geroepen voelen om te reageren op het verzoek 
tot het invullen van de enquête. De meeste 
respondenten (60%) opereren vanuit Rosmalen. Een 
verklaring hiervan kan zijn dat van hieruit de afdeling 
B&O opereert voor alle drie de regio's. 

Naast de enquêtering zijn er verschillende interviews uitgevoerd met een groep werkvoorbereiders 
enerzijds en met leden van het management anderzijds. Hieronder vallen de directie Bouwen Ontwerp, de 
directie Productie en de coördinator werkvoorbereiding. In bijlagen VII is een overzicht te vinden van de 
geïnterviewde personen binnen Heijmans Utiliteitsbouw. In bijlagen VIII zijn alle uitgewerkte interviews te 
vinden die gehouden zijn. 

De onderzoeksresultaten van de diepteinterviews zijn verzameld in bijlagen IX. In dat hoofdstuk zijn de 
hoofdconclusies samengevat in vier categorieën: 

- Directe communicatiesystemen 
- Indirecte communicatiesystemen 
- Kennisdeling in de huidige situatie 
- Kennisbehoefte 
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4. Onderzoeksresu Itaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken. Hiervoor worden de onderzoeksvragen 
die aan elke probleemstelling zijn verbonden beantwoord en worden verbanden tussen de antwoorden 
gelegd. Aan het einde van elk hoofdstuk worden de antwoorden gebruikt om een terugkoppeling naar de 
probleemstellingen te maken. 

4.1. Resultaten probleemstelling 1: Beschikbaar stellen vergaarde kennis 

In deze paragraaf wordt onderstaande probleemstelling uitgewerkt. Om deze probleemstelling uit te werken 
worden eerst de bijbehorende onderzoeksvragen beantwoord. 

Probleemstelling 1: De door werkvoorbereiders vergaarde kennis moet beschikbaar gesteld worden 

Dit onderzoek gaat in op de kennisdeling tussen de werkvoorbereiders op locatie. Allereerst moet worden 
geanalyseerd wat de functietaken van een werkvoorbereider zijn gedurende het doorlopen van een project. 
Daarnaast moet gekeken worden welke van deze taken de meeste tijd in beslag nemen. 
Dan wordt gekeken welke kennis de werkvoorbereider tot zijn beschikking heeft op locatie. Is het voor de 
werkvoorbereider mogelijk alle informatie snel binnen handbereik te hebben om zijn taken te volbrengen? 
De laatste twee onderzoeksvragen gaan in op de vraag waarom de werkvoorbereiders de kennis die ze niet 
voorhanden hebben via de collega's of met behulp van de betrokkenen niet spoedig beschikbaar hebben. 

4.1.1. Onderzoeksvraag 1.1: Het takenpakket van de werkvoorbereider 

Uit welke werkzaamheden bestaat het takenpakket van de werkvoorbereider gedurende het te 
doorlopen werkvoorbereidingstraject van een project? 

Het onderstaande overzicht is opgesteld aan de hand van de functieomschrijving werkvoorbereiders 
beschikbaar in het BPU. De verschillende functie taken zijn onderverdeeld in een aantal categorieën om ze 
te kunnen vergelijken met de tijdsverdeling van de taken van de werkvoorbereiders in onderzoeksvraag 1.2. 

Functieomschrijving werkvoorbereiders 

Controle en distributie van tekenwerk en projectstukken 
Het controleren van contractstukken, werktekeningen en eventueel verkoopboekjes. Signaleert 
afwijkingen/risico's en stelt corrigerende maatregelen voor. 
Het beheren van de documentenstroom van het project. 

Opstellen en aanpassen van planningen 
Vervaardigen van de overall-planning, voorbereidingsschema's, deelplanningen, afroepsschema's 
en detailplannen. 
Het bewaken van de contractplanning en afgeleiden daarvan, zoals personeel-, materieel-, 
termijnen-, tekeningenbehoeften-, en voorbereidingsschema's. Signaleert afwijkingen/risico's en 
stelt corrigerende maatregelen voor. 

Technische voorbereiding 
Maken van een projectanalyse en voorstellen van eventuele alternatieven. 
Het opstellen van projectwerkplannen en werkinstructies ten behoeve van een risicobeperkende 
uitvoering. 
Uitwerken van effectieve, gedetailleerde werkmethoden (bouwplaatsinrichting, routing, inzet 
materieel/materialen/-onderaannemers/personeel) op basis waarvan de uitvoering van het project 
zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden. 
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Meer- en minderwerk calculaties 
Het signaleren en berekenen van afwijkingen in meer- en minderwerk. 

Inkoop(voorbereiding) 
Het verzorgen van gegevens voor offerteaanvragen voor de afdeling inkoop. 

(uitwerken) vergaderingen 
In overleg met de projectleiding bijwonen en eventueel verslag leggen van projectgebonden 
werkbesprekingen, zowel interne besprekingen als ook besprekingen met de opdrachtgever, 
eventuele nevenaannemers en onderaannemers en toeleveranciers . 

Coördinatie onderaannemers en leveranciers 
Verzekeren dat processen en activiteiten conform het kwaliteits- en VGWM-zorgsysteem 
plaatsvinden c.q. uitgevoerd worden, zodanig dat de gewenste standaards behaald worden. Stelt 
i.o.m. het projectteam het KAM plan (ISONCA) op. 

Bewaken van de kosten 
Het opstellen van de werkbegroting door hersorteren en codering van de inschrijfbegroting en 
opstellen van een termijnregeling. Bewaking van kosten. 

Overige taken 

4.1.2. 

Het registeren van evaluatie-, ervarings- en nacalculatiegegevens ten behoeve van het 
projectinformatiesysteem en het continue optimaliseren van de werkvoorbereiding. 
Het volledig en toegankelijk archiveren van relevante projectgegevens, verzorgen van garanties, 
onderhoudvoorschriften, revisietekeningen e.d. ten behoeve van een systematische 
informatievoorziening aan opdrachtgever. 

Onderzoeksvraag 1.2: Tijdsverdeling werkzaamheden 

Wat is de tijdsverdeling van de werkzaamheden die de werkvoorbereider uitvoert gedurende 
het te doorlopen werkvoorbereidingstraject van een project? 

In de enquêtes is de werkvoorbereiders gevraagd met welke taken zij de meeste tijd kwijt waren gedurende 
het doorlopen van een project. Alle antwoorden gegeven door de werkvoorbereiders zijn gecategoriseerd 
en daaruit volgende de volgende verdeling: 

22% - Controle en distributie van tekenwerk en 
projectstukken 

18% - Coördinatie onderaannemers en 
leveranciers 

12% - Technische voorbereiding 

12% - (uitwerken) vergaderingen 

12% - Opstellen en aanpassen van planningen 

12% - Inkoop (voorbereiding) 

9% - Meer- en minderwerk calculaties 

3% - Bewaken van de kosten 

Vraag 3: Tijdsverdeling hoofdwerkzaamheden 

ij Tekenwerk (controle en di stributie; 

• Cobrdin~tlc- GA en leveranciers 

Technische werkvoorbcrei ding 

(uitwerken) vergaderingen 

Plann ingen 

In(.;oop (voorbereiding) 

W Meer en minderwerk 

Bew;jken van de kosten 

Figuur 4.1: Tijdsverdeling hoofdwerkzaamheden: Weergave van de 
tijdsverdeling die de werkvoorbereiders ervaren bij het uitvoeren van de 
hoofdtaken 
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De diversiteit van de hoofdwerkzaamheden van de werkvoorbereiders en de tijdsverdeling die daaraan 
gekoppeld is verschilt sterk per project en ook per werkvoorbereider. Toch werd deze vraag door de 
werkvoorbereiders zeer divers beantwoord. Opmerkelijk is dat deze vraag als open vraag gesteld werd en 
er een zeer gespreid antwoord gegeven wordt over bovenstaande acht categorieën. De functieomschrijving 
komt dus zeer accuraat overeen met de werkelijke taken die de werkvoorbereiders uitvoeren op een 
project. 

Ook moet opgemerkt worden dat de twee overige taken, het volledig en toegankelijk archiveren van 
projectgegevens en het registreren van evaluatie-, ervarings- nacalculatiegegevens ten behoeve van het 
projectinformatiesysteem en het continue optimaliseren van de werkvoorbereiding door geen enkele 
werkvoorbereider genoemd werd in de enquêtes. 

4.1.3. Onderzoeksvraag 1.3: Beschikbare typen kennis op locatie 

Welke typen kennis zijn er beschikbaar voor werkvoorbereiders op locatie? 

Bij de start van een project hebben werkvoorbereiders een pakket met gegevens beschikbaar vanuit de 
overdracht van Bouwen Ontwerp. 

Deze contractstukken bestaan uit: 
Bestekboek / T.O. 
Bestektekeningen O.O. 
Inschrijvingsbegroting 
V&G plan O.O. 
Contractplan ni ng 
Projectspecifieke rapporten en adviezen 

Het is de taak van de werkvoorbereiders deze informatie om te vormen tot werkbare plannen waarmee het 
uitvoeringsteam de informatie heeft om het te bouwen werk succesvol te kunnen voltooien. 

De werkvoorbereiders op locatie hebben, door verschillende middelen en systemen, de volgende typen 
kennis ter beschikking om deze contractstukken om te vormen tot werkvoorbereidersplannen. Achter elk 
kennistype staat de wijze waarop de werkvoorbereider deze kennis tot zijn beschikking heeft. De 
contractstukken en eventuele extra projectdocumentatie beschikbaar vanuit de overdracht worden hierin 
niet meegenomen. 

Type kennis informatiedrager 

Contactinformatie van leveranciers en onderaannemers incl. ervaringen 
leverancierssysteem 

opgedaan bij eerdere werken 

Jaarcontracten met afspraken met leveranciers en onderaannemers leverancierssysteem 

Verplichte en hulpdocumenten ter waarborging van het KAM- systeem van 
BPU 

Heijmans (Kwaliteit, Arbo, Milieu) 

Contactinformatie van alle Heijmansmedewerkers PBG 

Handboeken voor werkvoorbereiders met daarin de basis om als 
Werkvoorbereidersm appen werkvoorbereider te werken binnen Heijmans 

Een database met informatie over bouwdelen en methoden Kennisbanken 

Een database met alle (bouw) eisen en normen BRIS-warenhuis 

Tabel 4.2: Typen kennis: Weergave van de beschikbare typen kennis voor werkvoorbereiders op locatie 
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4.1.4. Onderzoeksvraag 1.4: Drempels tot kennisdeling volgens werkvoorbereiders 

Welke knelpunten dragen bij aan de drempels tot het vastleggen en delen van de vergaarde 
kennis volgens werkvoorbereiders van Heijmans Utiliteitsbouw BV? 

In de interviews geven de werkvoorbereiders aan zelden kennis te delen met collega-werkvoorbereiders via 
een van de communicatiesystemen van Heijmans. Indien ze benaderd worden met vragen zullen deze 
beantwoord worden, maar een structurele wijze tot deling is niet verbonden aan de functie en hier wordt 
dan ook geen tijd voor ingecalculeerd in de dagelijkse werkzaamheden. 
Bij de interviews is gevraagd naar enkele van de directe vormen van communicatie beschikbaar voor de 
werkvoorbereiders. Zo is er gekeken naar evaluaties, het centraal overleg werkvoorbereiders en het gebruik 
van werkplannen op locatie. De volgende conclusies kunnen getrokken worden aan de hand van de 
afgenomen interviews onder zowel de werkvoorbereiders als het management. 

Evaluaties 
Binnen Heijmans Utiliteitsbouw worden geen specifieke leermomenten georganiseerd, waarvan de 
resultaten gedeeld kunnen worden binnen de gehele organisatie . 
De evaluaties die gehouden worden delen de kennis enkel binnen het projectteam en blijven bij het 
individu. Evaluaties worden niet gebruikt bij nieuwe projecten. 
Tussenevaluaties worden maar zelden gehouden, ondanks dat de meeste werkvoorbereiders 
aangeven dit een groot voordeel te vinden . 
De werkvoorbereiders hebben geen idee wat er met de resultaten van de evaluaties gedaan wordt. 
Terugkoppeling naar de betreffende afdelingen ontbereken. De resultaten uit de evaluaties zijn niet 
geschikt om wijzigingen aan te brengen in de verschillende stadia van het voorbereidingsproces. 
Hiervoor zijn de analyses niet specifiek genoeg. 

Centraal overleg werkvoorbereiders 
Het centraal overleg werkvoorbereiders is teveel gericht op het maken van sociale contacten. De 
werkvoorbereiders geven aan dat er onderwerpen besproken moeten worden gericht op de 
werkvoorbereiding. 
Te behandelen onderwerpen worden door de werkvoorbereiders niet vooraf ingebracht. 

Werkplannen 
De werkplannen die op het werk opgesteld worden zijn niet volledig genoeg om te delen binnen de 
organisatie. 
Kennis, opgedaan bij projecten, worden niet gebundeld in een database met werkplannen. 
Werkplannen worden niet geraadpleegd wanneer een nieuw project wordt gestart. 

Archief 
Het archief is te hoogdrempelig. Werkvoorbereiders weten het archief niet te benaderen of zijn niet in 
staat er iets in te zoeken. 
Het archief wordt niet geraadpleegd wanneer een nieuw project wordt gestart . 

De bovenstaande conclusies uit de interviews tonen aan dat de beschikbare vormen van communicatie niet 
gebruikt worden om structureel kennis te delen binnen de organisatie. Momenten van direct contact zijn niet 
gericht op het delen van kennis en de momenten of middelen om kennis te borgen worden niet hiervoor 
gebruikt. Opgedane ervaringen uit het werk blijven daarmee bij het projectteam en het individu. 
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Uit de enquêtes blijkt dat de 
werkvoorbereiders de volgende drempels 
ervaren die kennisdeling met collega's 
belemmeren: 

Er is geen duidelijkheid welke 
collega's behoefte zouden kunnen 
hebben aan de door hun opgedane 
kennis (26%). 
Een te grote dagelijkse tijdsdruk 
om kennis en ervaringen te 
archiveren (21 %). 
Het kost teveel tijd en/of moeite 
stukken te schrijven (19%). 
Het zichtbare resultaat van de te 
gebruiken systemen is zeer laag 
(16%) 

Construction Technology 

Vraag 14: Drempel kennisdeling 

lil welke collEga', hebben kennisbcho·~fte 

• GrOle tijtJ,druk 

IiI 'JC'el tijd/moelie schriven van stukken 

a le '1;einig zichtbaar resultaat van dele ;ystcmcr 

W Geen stimulans 

'Ieel tijd/moeite 011 stukken up te loaden 

iII mijn ve'gaarde kennll helptllel 

Y Ik maak geregeld gebruik van de 
ken lisce li ngssystemen 
Anders, nl.. 

lil lollegu\ rnoeten I1dd~ kenni~ vrdgen 

Figuur 4.3: Kennisdelingsdrempels: Weergave van de drempels die de 
respondenten ervaren die kennisdeling met collega-werkvoorbereiders via een 
van de communicatie-instrumenten weerhouden. 

In aanvulling hierop geven de werkvoorbereiders in de interviews aan weinig tot geen stimulans te krijgen 
vanuit hun meerderen om kennis met collega's te delen. Kennis wordt tussen het team gedeeld op het 
project en blijft bij de aanwezige personen die het meenemen naar het volgende project. 

Uit de interviews blijkt ook dat de werkvoorbereiders niet weten hoe ze hun kennis het beste kunnen delen. 
Het merendeel is bereid stukken te schrijven als dit anderen zou helpen, maar ze weten niet hoe de door 
hun gevonden informatie en de opgedane ervaringen binnen de organisatie verspreid dienen te worden. 
Ook zijn de werkvoorbereiders bereid zich als specialist op een ervaringsgebied binnen de organisatie 
vindbaar te maken. Praktische bezwaren ontstaan hier echter bij de omschrijving van specialisaties en de 
houdbaarheid van een kennisgebied als een werkvoorbereider al jaren niet meer met het betreffende 
onderwerp gewerkt heeft. 

Uit de enquêtes en de interviews blijkt dat de communicatieinstrumenten en momenten niet het gewenste 
effect hebben. De tijd en moeite die het de werkvoorbereiders kost om kennis te borgen en te delen weegt 
volgens de respondenten niet op tegen het lage zichtbare resultaat. De geïnterviewden geven aan dat 
momenten van direct contact niet gericht zijn op het delen van kennis, maar hoofdzakelijk de sociale 
banden versterken. Ook geeft deze groep aan dat het resultaat van de verschillende manieren om kennis te 
borgen niet zichtbaar is. 

4.1.5. Onderzoeksvraag 1.5: Drempels tot kennisdeling volgens betrokkenen 

Welke knelpunten dragen bij aan de drempels tot het vastleggen en delen van de vergaarde 
kennis volgens de betrokkenen van Heijmans Utiliteitsbouw BV? 

De betrokkenen bestaan in deze vraag uit de coördinator werkvoorbereiding, de directeur Productie en de 
directie van Bouwen Ontwerp. De betrokkenen geven aan dat het vastleggen en delen van kennis niet 
binnen de bedrijfscultuur aanwezig is. Er is nooit cultuur tot delen geweest en ze geven daarmee, net zoals 
de werkvoorbereiders, aan dat de sfeer om onderdelen te delen ontbreekt. 
De stimulans die nodig is tot vastlegging en deling van kennis wordt niet opgelegd. Het management geeft 
aan dat zij het gedrag tot delen moeten stimuleren om de heersende cultuur binnen het bedrijf te laten 
omslaan. Ze geven ook aan dat werkvoorbereiders het gevoel niet hebben dat de acceptatie er is om 
kennis te delen. 
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4.1.6. Conclusie probleemstelling 1: Beschikbaar stellen vergaarde kennis 

In deze paragraaf worden de antwoorden op de verschillende doelstellingen teruggekoppeld op de 
probleemstelling. 

Probleemstelling 1: De door werkvoorbereiders vergaarde kennis moet beschikbaar gesteld worden 

Elk project heeft zijn technische specialisaties en uitdagingen en de werkvoorbereiders zoeken de 
efficiëntste mogelijkheden hiervoor uit. Toch komt weinig van deze informatie uit de kennis en ervaringen 
van andere werkvoorbereiders of vanuit Heijmans. Uit de onderzoeksvragen blijkt dat de kennis die de 
werkvoorbereiders opdoen tijdens het werk niet structureel gedeeld wordt binnen de organisatie door de 
beschikbare vormen van communicatie. Redenen hiervoor zijn dat de taken uit de functieomschrijving die 
hierop gericht zijn geen prioriteit hebben. Tevens zijn momenten van direct contact zoals het 
werkvoorbereidersoverleg niet gericht op het delen van kennis, maar deze leggen de nadruk op de sociale 
contacten. De momenten of middelen om kennis te borgen, zoals evaluaties of archiveren, zijn te weinig 
gestructureerd of onvolledig om de kennis te laten terugvloeien in de organisatie. Opgedane ervaringen uit 
het werk blijven daarmee bij het projectteam en het individu. 

De drempels tot het delen van de uitgezochte informatie, gecombineerd met de opgedane ervaringen, zijn 
te hoog. De tijd en moeite die het de werkvoorbereiders kost om kennis te borgen en te delen weegt 
volgens de respondenten niet op tegen het lage zichtbare resultaat. De hoge dagelijkse tijdsdruk tegenover 
de tijd die het kost om stukken te schrijven voor archivering zijn een hoge drempel voor de 
werkvoorbereiders om nu kennis te borgen. 

Het merendeel van de werkvoorbereiders is bereid stukken te schrijven als dit anderen zou helpen, ook zijn 
ze bereid zich als specialist op een ervaringsgebied binnen de organisatie vindbaar te maken. Ze weten 
echter niet hoe de door hun gevonden informatie en de opgedane ervaringen binnen de organisatie 
verspreid dienen te worden. De bereidheid tot het borgen en delen is dus aanwezig, maar de 
werkvoorbereiders weten niet met wie ze hun kennis het beste kunnen delen of wie er behoefte aan zou 
kunnen hebben. Ook ontbreekt de stimulans vanuit het management en de stimulans die ontstaat bij het 
zien van resultaat. 
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4.2. Resultaten probleemstelling 2: De kennisbehoefte van werkvoorbereiders 

In deze paragraaf worden de resultaten van de probleemstelling 2 besproken . Hiervoor worden de 
onderzoeksvragen op de probleemstelling die de kennisbehoefte van de werkvoorbereiders omvat 
beantwoord en worden verbanden tussen de antwoorden gelegd. Aan het einde van dit hoofdstuk worden 
de antwoorden gebruikt om een terugkoppeling naar de probleemstelling te maken . 

Probleemstelling 2: De kennisbehoefte van werkvoorbereiders moet in kaart gebracht worden 

Deze probleemstelling gaat verder in op de kennisbehoefte van de werkvoorbereiders, maar die ze niet 
direct voorhanden hebben op locatie. Welke typen kennis willen de werkvoorbereiders juist voor handen 
hebben op locatie? Welke kennis zou het uitvoeren van hun functie gemakkelijker maken? De volgende 
onderzoeksvragen moeten worden beantwoord om deze probleemstelling in beeld te brengen. 

4.2.1. Onderzoeksvraag 2.1: Te verkrijgen kennis volgens de werkvoorbereiders 

Aan welke typen kennis hebben de werkvoorbereiders behoefte om te verkrijgen? 

Uit de enquêtes en de interviews blijkt dat er drie typen kennis zijn waar de werkvoorbereiders behoefte aan 
hebben. 

- Technische kennis 
- Procesmatige kennis 
- Duidelijkheid betreffende de verantwoordelijkheden van de beschikbare afdelingen binnen Heijmans 

In de enquêtes is in een open vraag gevraagd welke kennis beter gedeeld zou moeten worden tussen de 
collega-werkvoorbereiders. De gegeven antwoorden konden opgedeeld worden in enkele categorieën, 
waarvan er drie herhaaldelijk aangestipt werden. 

Technische kennis 
Een duidelijke meerderheid van de respondenten (63%) gaf als antwoord op de vraag welke kennis meer 
gedeeld zou moeten worden ; voorbeelden van technische kennis of technische kennis in het algemeen te 
willen delen met collega-werkvoorbereiders. 

Enkele voorbeelden van de gegeven antwoorden waren: 
Elke vorm van problematiek (constructief en bouwkundig) vanuit eerdere projecten en de 

bijbehorende oplossingen. 
Bouwkundige detailleringen 
Ervaringen met nieuwe producten 
De risico's bij bepaalde bouwmethoden 
Gewijzigde regelgeving voor bepaalde onderdelen / bouwsystematiek. 
Gevolgschade (soms na jaren pas zichtbaar) bij toepassing van bepaalde producten en 

bouwsystematiek. 
Er zou een overzichtelijke kennisbank moeten komen, waarin technische kennis gearchiveerd is. 

Ook op de vraag wat de werkvoorbereiders zelf aan kennis in huis hadden om te kunnen delen met 
collega's bleek een grote meerderheid (75%) technische kennis en kennis van specifieke bouwkundige 
eisen aan te geven. Voorbeelden hiervan waren specifieke funderingstechnieken , prefab betonconstructies, 
bubbledeck vloeren of specifieke eisen betreffende cleanrooms of operatiekamers. 
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Procesmatige kennis 
Als antwoord op de vraag welke kennis meer gedeeld zou moeten worden gaf 36% van de respondenten 
een antwoord op het gebied van procesmatige kennis. De procesmatige kennis die werkvoorbereiders 
willen verkrijgen op locatie gaat in op contractvormen of kennis over processen bij bouwmethoden. 

Voorbeelden hiervan zijn dat kennis over trajecten als het inkooptraject of de aanvraag voor de NUTS 
voorzieningen beter gedeeld moet worden . Ook zouden de kengetallen voor planningen beter gedeeld 
moeten worden en moet de werkwijze van een Design en Build contractvorm toegelicht worden. Ook 
verschillende processen van bouwmethoden zouden beter gedeeld moeten worden, zoals het proces van 
het engineeren van composieten mallen. 

25% van de respondenten gaf in de enquête aan procesmatige kennis paraat te hebben welke nuttig voor 
collega's zou kunnen zijn. 

Toelichting afdelingen Heijmans 
Verder kwam hier ook de behoefte naar voren te weten wat de hiërarchische structuur was in de nieuwe 
organisatie en welke verantwoordelijkheden de verschillende afdelingen binnen Heijmans hadden. De 
onduidelijkheid van de aanwezige afdelingen binnen Heijmans en haar verantwoordelijkheden werden als 
zeer frustrerend ervaren. 

De interviews gingen dieper op de kennisbehoefte van de werkvoorbereiders in en ook hier kwamen de 
behoefte tot het verkrijgen van technische en procesmatige kennis naar voren. Tevens geven de 
werkvoorbereiders aan meer op de hoogte te willen zijn van de projecten waar collega-werkvoorbereiders 
mee bezig zijn . 

4.2.2. Onderzoeksvraag 2.2: Te delen kennis volgens de betrokkenen 

Aan welke typen kennis geven de betrokkenen de voorkeur om te gedeeld te worden? 

De betrokkenen bestaan in deze vraag uit de coördinator werkvoorbereiding , de directeur Productie en de 
directie van Bouwen Ontwerp. De betrokkenen geven in de interviews aan dat kennis in de breedste zin 
van het woord gedeeld moet worden. Alles wat de werkvoorbereiders op het werk tegenkomen moet veel 
beter met elkaar uitgewisseld worden. Vervolgens geven ze aan dat wat er gedeeld moet worden niet de 
kennis is die de werkvoorbereiders opgedaan hebben op het werk, maar dat het belangrijkste is dat de 
werkvoorbereiders weten wie welk project heeft gemaakt en welke problemen ze daar tegengekomen zijn. 

Hiermee is dus het delen van contactinformatie gecombineerd met projectinformatie cruciaal. Het weten 
welke personen op welk project waarmee te maken heeft gehad is de eerste stap tot het ontstaan van 
netwerken waarin mensen elkaar kunnen vinden. 

4.2.3. Onderzoeksvraag 2.3: Verschil kennisbehoefte en beschikbare kennis 

Wat is het verschil tussen de kennisbehoefte van de werkvoorbereiders en de, op locatie, 
beschikbare typen kennis? 

Uit probleemstelling 1 blijkt dat de door werkvoorbereiders opgedane ervaringen uit het werk niet 
beschikbaar of toegankelijk zijn voor werkvoorbereiders op andere projecten. De momenten of middelen om 
kennis te borgen, zoals evaluaties of archiveren, zijn te weinig gestructureerd of onvolledig om de kennis te 
laten terugvloeien in de organisatie. 

De werkvoorbereiders geven aan dat er behoefte is aan de volgende typen kennis op locatie. 
- Technische kennis 
- Procesmatige kennis 
- Duidelijkheid betreffende de verantwoordelijkheden van de beschikbare afdelingen binnen Heijmans 
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Onderzoeksvraag 1.3 liet zien dat specifieke informatie en opgedane ervaringen met betrekking tot 
technische kennis niet tot een van de beschikbare typen kennis behoort die wordt verstrekt. Dit sluit aan bij 
waar de werkvoorbereiders behoefte aan hebben. 
Specifieke eisen, technische oplossingen, gevolgschade en bouwkundige en constructieve problematiek 
zijn verschillende voorbeelden van typen kennis waar de werkvoorbereiders behoefte aan hebben en waar 
nu geen oplossing voor geboden wordt binnen de beschikbare communicatieinstrumenten van Heijmans 
Utiliteitsbouw. 

Opmerkelijk is ook de vraag vanuit de werkvoorbereiders naar meer duidelijkheid betreffende de 
verantwoordelijkheden van de beschikbare afdelingen binnen Heijmans. De reorganisatie bracht enkele 
veranderingen in de organisatiestructuur met zich mee, waarvan de werkvoorbereiders nog niet (geheel) op 
de hoogte zijn gebracht. Het vinden van de juiste personen binnen de organisatie wordt daarmee geremd. 

4.2.4. Conclusie probleemstelling 2: De kennisbehoefte van werkvoorbereiders 

In deze paragraaf worden de antwoorden op de verschillende doelstellingen teruggekoppeld op de 
probleemstelling. 

Probleemstelling 2: De kennisbehoefte van werkvoorbereiders moet in kaart gebracht worden 

Elk project heeft zijn technische specialisaties en uitdagingen en de werkvoorbereiders zoeken de 
efficiëntste mogelijkheden hiervoor uit. Toch komt weinig van deze informatie uit de kennis en ervaringen 
van andere werkvoorbereiders of vanuit Heijmans. 
De specifieke kennis waar de werkvoorbereiders behoefte aan hebben , in de vorm van technische of 
procesmatige kennis, wordt op dit moment niet verstrekt via de door Heijmans gefaciliteerde kanalen. Deze 
informatie is echter wel aanwezig binnen de organisatie, want de werkvoorbereiders geven aan dat ze zelf 
de technische en procesmatige informatie in bezit hebben en deze graag willen delen. 

Er is nu voor de werkvoorbereiders geen systeem beschikbaar waar ze technische of procesmatige kennis, 
opgedaan door andere werkvoorbereiders, kunnen halen. De kennis waar ze behoefte aan hebben is in het 
bezit van collega's, maar niet bereikbaar. 
De betrokkenen geven in de interviews heel specifiek aan dat het juist de contactinformatie moet zijn die 
gevonden moet kunnen worden, hierdoor zal de kennisdeling tussen de werkvoorbereiders toenemen. 

In de volgende probleemstelling wordt gekeken naar de communicatieinstrumenten die Heijmans 
beschikbaar stelt. 
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4.3. Resultaten probleemstelling 3: Rendement communicatieinstrumenten 

In deze paragraaf worden de resultaten van de probleemstelling 3 besproken. Hiervoor worden de 
onderzoeksvragen op de probleemstelling die het rendement van de communicatieinstrumenten omvat 
beantwoord en worden verbanden tussen de antwoorden gelegd. Aan het einde van dit hoofdstuk worden 
de antwoorden gebruikt om een terugkoppeling naar de probleemstelling te maken. In hoofdstuk 9 wordt 
een conclusie getrokken die het gehele onderzoek omvat. 

Probleemstelling 3: De communicatie-instrumenten moeten het beoogde rendement halen 

De laatste probleemstelling gaat in op de beschikbare communicatieinstrumenten die het delen van kennis 
tussen werkvoorbereiders gemakkelijk moet maken. Allereerst wordt gekeken welke instrumenten er 
beschikbaar zijn en vervolgens wordt er gekeken welke hier nu werkelijk door de werkvoorbereiders 
gebruikt worden. Dan wordt er een terugkoppeling gemaakt met de vraag wat de behoeftes zijn met 
betrekking tot kennisdeling van de werkvoorbereiders. Zijn de typen kennis die de werkvoorbereiders willen 
delen wel toepasbaar op de beschikbare communicatieinstrumenten? 

4.3.1. Onderzoeksvraag 3.1: Beschikbare communicatieinstrumenten 

Welke communicatieinstrumenten ten behoeve van kennisdeling zijn er beschikbaar voor de 
werkvoorbereiders op locatie? 

Aan de hand van verschillende stukken bedrijfsinformatie, aangevuld met toelichting van medewerkers is 
hieronder een lijst samengesteld met de beschikbare communicatieinstrumenten die zich lenen voor 
kennisdeling. Aan elk is een toelichting verbonden . 

Communicatieinstrument Toelichting 

Het centraal overleg 
Overleg waaraan de werkvoorbereiders uit de regio deelnemen. 

werkvoorbereiders 

BPU 
Verplichte en hulpdocumenten ter waarborging van het KAM- systeem van 
Heijmans (Kwaliteit, Arbo, Milieu) 

De projectschijf Netwerkschijf waar de projectdocumenten geplaatst kunnen worden 

Persoons/ en bedrijvengids Contactinformatie van alle Heijmansmedewerkers 

De kennisbanken Database met informatie over bouwdelen en methoden 

Het leverancierssysteem 
Contactinformatie van leveranciers en onderaannemers incl. ervaringen 
opgedaan bij eerdere werken en jaarcontracten 

Project referentiesysteem Database met vastgoedtechnische informatie betreffende voltooide projecten 

BRIS-warenhuis Database met alle (bouw) eisen en normen 

De team sites Sharepoint omgeving voor projectteams 

Heijmans Wikipedia Wikipedia gevuld door Heijmans medewerkers 

Tabel 4.4: Beschikbare communicatieinstrumenten: Weergave van de beschikbare communicatieinstrumenten ten behoeve van kennisdeling 
voor de werkvoorbereiders op locatie 
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4.3.2. Onderzoeksvraag 3.2: Voor- en nadelen beschikbare communicatieinstrumenten 

Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende communicatieinstrumenten ten behoeve 
van kennisdeling, beschikbaar voor de werkvoorbereiders op locatie? 

Voor het antwoord bij deze onderzoeksvraag wordt eerst gekeken naar alle communicatiemogelijkheden 
waar de werkvoorbereiders gebruik van maken. In de enquête is gevraagd op welke wijze in de huidige 
vorm kennis gedeeld wordt. De werkvoorbereiders geven aan de meeste kennis onderling te delen via: 

Email (24%) 
Telefoon (23%) 
Ontmoetingen (21 %) 
Het centraal overleg werkvoorbereiders (17%) 

Vraag 13: nuidige vorm kennisdeling 
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Figuur 4.5: Huidige vormen kennisdeling: weergave van de huidige wijze van kennisdeling met 
col/ega-werkvoorbereiders 

De vier meest gebruikte communicatie-instrumenten volgend uit deze vraag zijn allen directe vormen van 
kennisdeling. Dit houdt in dat de kennis tussen de deler en de ontvanger gedeeld wordt zonder 
tussenkomst van een medium (zie bijlagen 11). Het grote nadeel van deze wijze van kennisdeling is dat deze 
kennis voor een buitenstaander niet beschikbaar is, tenzij hij van deze kennisoverdracht af weet. 

Uit de interviews konden de volgende conclusies getrokken worden met betrekking tot kennisdeling in de 
huidige situatie 

Kennisdeling huidige situatie 
Werkvoorbereiders benaderen collega's enkel op basis van eerdere ontmoetingen. 
Interne specialisten worden door de werkvoorbereiders niet benaderd. Er is een te grote 
onduidelijkheid over de aanwezige afdelingen en de daarbinnen beschikbare persoonlijke 
specialisaties. 
Werkvoorbereiders benaderen eerst leveranciers en onderaannemers voordat intern wordt gekeken 
naar beschikbare kennis. 
Kennisdeling tussen de werkvoorbereiders gebeurt nu vrijwel enkel op directe basis, waarbij collega's 
elkaar informatie toesturen zodra ze weten dat de ontvanger er belang bij heeft. 
De drempels tot het gebruik van de communicatieinstrumenten voor deling op indirecte basis worden 
als te hoog ervaren. 
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Communicatieinstrumenten 
Het eerste communicatieinstrument dat in figuur 8.2 dienst doet als medium bij indirecte communicatie is de 
projectschijf (7%). Doordat een werkvoorbereider informatie plaatst op een netwerkschijf is deze informatie 
beschikbaar voor alle personen die toegang hebben tot deze schijf. 

Van alle communicatie-instrumenten die als medium dienen ten behoeve van indirecte kennisdeling worden 
er drie met regelmaat gebruikt. Dit zijn de projectschijf, de PBG en het leverancierssysteem. Op deze drie 
systemen is dieper ingegaan tijdens de interviews en hieronder worden ze toegelicht. Allereerst wordt er 
een toelichting gegeven over BPU. 

BPU 
Bedrijfsproces Utiliteitsbouw (BPU) is de opvolger van KMS (het Kwaliteit Management Systeem) van 
Heijmans. Dit systeem, gericht op utiliteitsbouw, is gestructureerd naar het te doorlopen bouwproces en 
bevat daaraan gekoppeld alle benodigde standaarddocumenten die Heijmans als verplicht in te vullen acht. 
35% van de ondervraagden geeft aan BPU 
wekelijks te gebruiken. 53% van de ondervraagden 
geeft aan BPU maandelijks tot zelden te gebruiken. 
12% geeft aan BPU enkel te gebruiken bij het 
opstarten van nieuwe werken om zo de laatste 
standaarddocumenten te downloaden. 
Geen van de ondervraagden gebruikt BPU 
dagelijks. 

Ook is gevraagd naar de reden waarvoor men BPU 
gebruikt. Uit de antwoorden bleek dat BPU 
hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het opzoeken van 
technische kennis (38%) en het ophalen van 
standaarddocumenten (31%) . 19% van de 
ondervraagden gebruikt BPU om procedures te 
controleren en 9% geeft aan BPU ook te gebruiken 
voor het controleren van functietaken en 
verantwoordelijkheden . 

vraag 4: Frequentie gebruik SP Utiliteitsbouw 
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Figuur 4.6: Frequentie gebruik BPU: Weergave van de frequentie 
van het gebruik van BPU (voorheen KMS) 

Met behulp van stellingen is dieper ingegaan op de structuur van BPU en de aanvulling het programma 
heeft op de eigen taken en de kennisdeling tussen de werkvoorbereiders onderling. 
Hoewel maar 41 % van de ondervraagden aangeeft dat BPU een logische opbouw heeft, geeft enkel 12% 
van de ondervraagden aan dat ze specifieke informatie binnen BPU niet altijd kunnen vinden. Ondanks de 
opbouw worden de gezochte bestanden meestal dus wel gevonden. Bijna de helft van de ondervraagden 
geeft ook aan dat ze BPU gebruiken om kennis uit te halen. 
Uit deze stellingen kan ook geconcludeerd worden dat de meerderheid van de werkvoorbereiders BPU niet 
ziet als voldoende ondersteuning de taken, maar 35% geeft aan dat dit wel zo is. Ook weet 65% van de 
respondenten niet hoe ze BPU kunnen aanvullen met nieuwe opgedane informatie. 

Naast voorgaande gesloten vragen is de respondenten ook gevraagd de voor- en nadelen te benoemen 
BPU. Bij de voordelen staken 2 categorieën er bovenuit. De werkvoorbereiders vinden het een voordeel dat 
alle projectgegevens voor iedereen overal toegankelijk zijn en geven ze aan tevreden te zijn dat er een 
uniforme standaard is binnen het bedrijf, zowel in globale werkmethodiek als in de documenten en 
procedures. 

Een nadeel dat vaak genoemd wordt is de onoverzichtelijkheid die werkvoorbereiders ervaren als gebruiker 
en ze geven aan dat de onvindbaarheid van documenten een gevolg is. Ook wordt aangegeven dat 
sommige bestanden niet aanwezig, onvolledig of niet geüpdate zijn. 
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De projectschijf 
De projectschijf wordt door 88% van de werkvoorbereiders wekelijks of vaker gebruikt en is daarmee het 
meest gebruikte indirecte communicatie-instrument. De Projectschijf wordt als een groot voordeel gezien 
binnen het eigen projectteam. De voordelen die hoofdzakelijk genoemd werden was dat alles overzichtelijk 
op één locatie te vinden was en dat het projectteam altijd gezamenlijk de laatste informatie had. 

Echter de afhankelijkheid van de bereikbaarheid , capaciteit en snelheid werd als een veel voorkomende 
klacht genoemd. Ook de mogelijkheid tot het werken aan één bestand met twee personen werd vaak als 
nadeel genoemd. 
Verder werd het als een groot nadeel gezien dat niet alle projectmappen voor iedereen toegankelijk waren. 
Een werkvoorbereider kan enkel toegang tot haar eigen projectmap krijgen . Het management geeft aan dat 
dit een bewuste keuze is, om zo de kans te verkleinen dat iemand informatie verwijderd van een ander 
project. 

PBG 
89% van de ondervraagden geeft aan de persoons- en bedrijvengids (PBG) maandelijks of vaker te 
gebruiken . 18% hiervan gebruikt het zelfs dagelijks. Dit systeem bevat de informatie van alle werknemers 
binnen Heijmans, inclusief de bijbehorende contactgegevens. Volgens de werkvoorbereiders werkt het 
systeem goed voor het delen en vinden van contactinformatie. De werkvoorbereiders maken hier geregeld 
gebruik van. De toevoeging aan PBG waarbij de werkvoorbereiders individueel specialisaties aan de 
contactpagina kunnen toevoegen wordt niet gebruikt. 
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Figuur 4. 7: Gebruik communicatieinstrumenten: verdeling van de antwoorden op stellingen betreffende de 
communicatie- en kennisdelingssystemen 

Het leverancierssysteem 
Het leverancierssysteem is een database van alle leveranciers en onderaannemers waar Heijmans eerder 
mee gewerkt heeft. Het biedt dus de mogelijkheid tot het zoeken naar leveranciers gericht op een 
specialisatie en/of op regio. Meer dan de helft van de ondervraagden (53%) geeft aan het 
leverancierssysteem wekelijks of vaker te gebruiken. Echter 30% van de respondenten geeft aan het 
systeem zelden of nooit te gebruiken. 
Het wordt als voordeel gezien dat het een zeer toegankeljjk en snel systeem is wat gemakkelijk gegevens 
en ervaringen met onderaannemers of leveranciers laat vinden. 
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Het nadeel dat genoemd wordt aan het leverancierssysteem is de actualiteit van de verschillende 
beoordelingen van de onderaannemers en leveranciers en soms zelfs de actualiteit van de jaarcontracten. 
Doordat het systeem niet altijd up-to-date is ontstaat de vraag of leveranciers niet onevenredig gekozen of 
afgewezen worden op 'verlopen' beoordelingen. 

Overige Systemen 
De kennisbanken worden door 12% van de ondervraagden wekelijks of vaker gebruikt. 53% geeft aan de 
kennisbanken zelden tot nooit te gebruiken. 
Ook op de vraag over de frequentie van het gebruik van BRIS-Warenhuis voor het opzoeken van normen, 
bleek 53% van de werkvoorbereiders het systeem zelden tot nooit te gebruiken. 

Systemen die zelden tot nooit gebruikt worden zijn het Project Referentie Systeem, de Heijmans Wikipedia 
en de teamsites. In de aanvullende vraag gaven alle werkvoorbereiders aan nog nooit kennis toegevoegd 
te hebben aan de Heijmans Wikipedia. In de laatste aanvullende vraag werd de werkvoorbereiders 
gevraagd wat de drempel was waardoor ze nog geen eigen kennis op de Heijmans Wikipedia geplaatst 
hadden. 82% van de werkvoorbereiders gaf aan het systeem niet te kennen of nog geen tijd te hebben 
gehad zich hierin te verdiepen. 

4.3.3. Onderzoeksvraag 3.3: Verschil functies communicatieinstrumenten en behoefte 
werkvoorbereiders 

Welke behoeftes van de werkvoorbereiders sluiten niet aan bij de functies van de huidige 
beschikbare communicatieinstrumenten? 

Uit de onderzoeksvragen volgend op probleemstelling 2 bleken er drie typen kennis te zijn waar de 
werkvoorbereiders behoefte aan hadden gedurende het uitvoeren van de functie op locatie. Twee van deze 
typen kennis sluiten niet aan bij de functies van de huidige beschikbare communicatieinstrumenten, 
namelijk het toevoegen en delen van technische kennis opgedaan bij eerdere projecten en het delen van 
procesmatige kennis. 

De werkvoorbereiders is in de enquêtes en de interviews ook gevraagd hoe zij deze informatie het beste 
gedeeld zouden zien. Op de vraag wat de ideale vorm van kennisdeling is binnen Heijmans wordt zeer 
divers gereageerd. Er is een duidelijke splitsing tussen werkvoorbereiders met een voorkeur voor digitale 
databases (40%) en werkvoorbereiders met een voorkeur tot het vinden van mensen met de betreffende 
kennis (60%). Ze vragen hierbij om een databasesysteem dat laagdrempelig is en waar men checklisten 
aandachtspunten of contactpersonen kan plaatsen bij zeer specifieke technische onderwerpen. 

De twee communicatiesystemen die hiervoor geschikt zouden zijn, zijn de kennisbanken en de Heijmans 
Wikipedia. De kennisbanken zijn niet gemaakt op het feit dat iedereen hier onderdelen aan toe kan voegen. 
Het is mogelijk dat mensen hun informatie en ervaringen naar een contactpersoon sturen. Echter in het 
verleden is eerder gebleken dat de opzet waarbij één persoon verantwoordelijk is voor een database, dit 
niet resulteert in volledige medewerking en een actueel systeem. 
Enkel de Heijmans Wikipedia zou een geschikt format voor zijn waarbij alle werkvoorbereiders zelf stukken 
kunnen plaatsen. Dit systeem staat echter ver van de werkvoorbereiders af doordat het niet op de 
werkvoorbereiders georiënteerd is, maar op alle informatie binnen Heijmans. Aan de vereiste 
laagdrempeligheid voor een doeltreffend systeem wordt daarmee niet voldaan. 

Geen van de communicatieinstrumenten bevat de mogelijkheid om informatie en ervaringen over specifieke 
technische onderdelen van het doorlopen proces toe te voegen en deze te vinden. 
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4.3.4. Conclusie probleemstelling 3: Rendement communicatieinstrumenten 

In deze paragraaf worden de antwoorden op de verschillende doelstellingen teruggekoppeld op de 
probleemstelling. 

Probleemstelling 3: De communicatie-instrumenten moeten het beoogde rendement halen 

De behoefte van de werkvoorbereiders tot het delen van technische en procesmatige kennis opgedaan bij 
eerdere projecten sluit niet aan bij de functies van de huidige beschikbare communicatieinstrumenten. 
Er is nu voor de werkvoorbereiders geen systeem beschikbaar waar ze technische of procesmatige kennis, 
opgedaan door andere werkvoorbereiders, kunnen halen . Binnen het BPU en de daaraan verbonden 
kennisbanken bevindt zich technische kennis, maar zijn geen dynamische systemen waardoor het continu 
updaten van deze systemen door alle werkvoorbereiders aan de veranderingen in de markt vooralsnog 
geen optie is. Ook de Heijmans Wikipedia, wat wel een dynamisch systeem is, is in zijn huidige vorm niet 
geschikt voor de specialistische technische en procesmatige kennis waar de werkvoorbereiders behoefte 
aan hebben . 

De beste wijze tot het delen van kennis splitst zich volgens de werkvoorbereiders in twee mogelijkheden, 
het delen via een databasesysteem (waar data centraal staat) en het delen via specialisten (waar 
contactinformatie en kennisgebieden centraal staan) . Een kennisbank moet een laagdrempelig 
databasesysteem zijn waar men checklisten, aandachtspunten of contactpersonen kan plaatsen bij zeer 
specifieke technische onderwerpen. 

4.3.5. Conclusie probleemstellingen 

Nu de onderzoeksvragen beantwoord zijn en duidelijk is welke taken volbracht moeten worden kan 
teruggekoppeld worden naar de doelstelling. In dit hoofdstuk zal gekeken worden hoe, met behulp van de 
conclusies die getrokken zijn uit de probleemstellingen, de doelstelling bereikt zal worden in het volgende 
stadium van het afstudeerproject. 

Terugkoppeling doelstelling 
De doelstelling opgesteld aan het begin van het onderzoek: 

Het ontwikkelen van een hulpmiddel dat locatiegebonden werkvoorbereiders van Heijmans 
Utiliteitsbouw BV in staat stelt om vergaarde kennis op een structurele manier vast te leggen en 
binnen de organisatie te kunnen delen. 

Uit de probleemstellingen blijkt dat de werkvoorbereiders bereid zijn kennis te borgen en te delen, bij het 
werken aan projecten komt weinig van de informatie uit de kennis en ervaringen van andere 
werkvoorbereiders of vanuit Heijmans. De momenten of middelen om kennis te borgen, zoals het 
werkvoorbereidersoverleg, evaluaties of archiveren, zijn te ongestructureerd of onvolledig om de kennis te 
laten terugvloeien in de organisatie. Ook ontbreekt de stimulans vanuit het management en de stimulans 
die ontstaat bij het zien van resultaat. 

De specifieke kennis waar de werkvoorbereiders behoefte aan hebben, in de vorm van technische of 
procesmatige kennis, wordt op dit moment niet verstrekt via de door Heijmans gefaciliteerde kanalen. Deze 
informatie is echter wel aanwezig binnen de organisatie, want de werkvoorbereiders geven aan dat ze zelf 
de technische en procesmatige informatie in bezit hebben en deze graag willen delen. Het is dus van 
belang dat de werkvoorbereiders elkaar in de behoefte aan kennis kunnen voorzien . 

De behoefte van de werkvoorbereiders tot het delen van technische en procesmatige kennis opgedaan bij 
eerdere projecten sluit niet aan bij de functies van de huidige beschikbare communicatie-instrumenten. 
Er is nu voor de werkvoorbereiders geen systeem beschikbaar waar ze technische of procesmatige kennis, 
opgedaan door andere werkvoorbereiders, kunnen plaatsen, delen of halen . Tevens weegt de tijd en 

N.G. Struijcken - 0512222 4. Onderzoeksresultaten 37 



Afstudeerrapport Construction T echnology 

moeite die het de werkvoorbereiders kost om kennis te borgen en te delen volgens de respondenten niet op 
tegen het lage zichtbare resultaat. De hoge dagelijkse tijdsdruk tegenover de tijd die het kost om stukken te 
schrijven voor archivering zijn een hoge drempel voor de werkvoorbereiders om nu kennis te borgen . 

De uitkomsten van het probleemstellingen tonen aan dat het nodig is om een hulpmiddel te ontwikkelen dat 
locatiegebonden werkvoorbereiders van Heijmans Utiliteitsbouw BV in staat stelt om vergaarde kennis op 
een structurele manier vast te leggen en binnen de organisatie te kunnen delen. De beste wijze tot het 
delen van kennis splitst zich volgens de werkvoorbereiders in twee mogelijkheden, het delen via een 
databasesysteem (waar data centraal staat) en het delen via specialisten (waar contactinformatie en 
kennisgebieden centraal staan). Het te ontwerpen hulpmiddel moet een laagdrempelig databasesysteem 
zijn waar men checklisten, aandachtspunten, schema's, plattegronden, tekeningen of contactpersonen kan 
plaatsen bij zeer specifieke technische onderwerpen. 

Aandachtspunt voor het te ontwikkelen hulpmiddel is het verzekeren van de laagdrempeligheid voor het 
invullen en maken van de verslaglegging. De hoge drempel die de werkvoorbereiders aangaven voor het 
schrijven en uploaden van archief- en evaluatiestukken tegenover de dagelijkse tijdsdruk moet worden 
geëlimineerd om het gebruik van het hulpmiddel te garanderen. 
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5. Realiseren van het hulpmiddel 

Het afstudeertraject bestaat uit een onderzoeksfase, waarin de optredende knelpunten inzichtelijk worden 
gemaakt en uit een ontwerpfase, waarin oplossingen wordt aangedragen voor deze problemen. Deze 
oplossingen worden aangedragen in de vorm van een hulpmiddel. Zoals in de doelstelling omschreven is 
dit om locatiegebonden werkvoorbereiders van Heijmans Utiliteitsbouw BV in staat te stellen vergaarde 
kennis op een structurele manier vast te leggen en binnen de organisatie te kunnen delen. 
Om deze doelstelling te realiseren moet de data die tijdens de onderzoeksfase is verzameld worden 
verwerkt tot een programma van eisen . Dit programma van eisen zal opgesteld worden aan de hand van de 
conclusies uit de probleemstellingen en de onderzoeksvragen uit de onderzoeksfase. Aan de eisen die 
volgen uit het onderzoek worden ook de eisen van de KAM-afdeling toegevoegd. Deze eisen zijn van 
belang om te zorgen dat het hulpmiddel aansluit bij de organisatie en de structuur van Heijmans. 
Vervolgens is met dit programma van eisen het hulpmiddel gecreëerd. 
De laatste stap is het toetsen van het hulpmiddel bij de doelgroep; de werkvoorbereiders van Heijmans 
Utiliteitsbouw BV. Hiervoor is gekeken naar de werking van het hulpmiddel in het algemeen en de wijze 
waarop de doelgroep de verschillende functies kon vinden en toepassen. De wensen die de doelgroep 
heeft zullen aangepast worden in het ontwerp van het hulpmiddel. In het komende hoofdstuk zullen deze 
onderwerpen aan bod komen. 

5.1. Programma van eisen 

De eerste stap voor het ontwerpen van het hulpmiddel is het opstellen van de eisen waaraan het 
hulpmiddel moet voldoen (onderzoeksvraag 4.1). Deze eisen zijn vastgelegd in een programma van eisen 
en zorgen ervoor dat het hulpmiddel aansluit bij de benodigde randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden 
komen voort uit twee categorieën ; de eisen die voortvloeien uit het onderzoek en de eisen gesteld door de 
KAM-afdeling van Heijmans. In de volgende paragrafen worden de eisen benoemd en wordt beschreven 
wat de gevolgen zijn voor het hulpmiddel 

5.1.1. Eisen doelstelling 

De eerste set eisen waaraan het hulpmiddel moet voldoen staan beschreven in de doelstelling. Het 
hulpmiddel moet vergaarde kennis op een structurele manier vast kunnen leggen en binnen de organisatie 
kunnen delen. Hieruit zijn drie eisen te destilleren. 

Allereerst betreft het vergaarde kennis van de werkvoorbereiders die geborgd dient te worden . Dit houdt in 
dat alle mogelijke informatie, verzameld tijdens het uitvoeringstraject, geborgd moet kunnen worden. Zo 
moet het hulpmiddel plaats bieden aan Word- of Exceldocumenten, maar ook aan foto's, planningen, 
tekeningen en scans van schetsen en krabbels. Om de gebruiker niet te limiteren moeten ze alle mogelijke 
digitale vormen van kennisdragers kunnen gebruiken om hun vergaarde kennis op te kunnen slaan. 

Het tweede deel van de doelstelling geeft het volgende weer; De vergaarde kennis moet op een structurele 
manier vastgelegd worden , zodat er een zoekfunctie op aangesloten kan worden . Ieder onderwerp dient op 
meerdere manieren gelabeld te worden en op bepaalde plaatsen weggeschreven worden om de gebruiker 
in staat te stellen informatie gemakkelijk te vinden. De vergaarde kennis dient dus op specifieke plaatsen 
weggeschreven te worden zodat het met de benodigde zoektermen gevonden kan worden. 

De laatste eis die voortvloeit uit de doelstelling is: 
Het hulpmiddel moet de vastgelegde kennis binnen de organisatie kunnen delen. Dit houdt in dat het 
hulpmiddel met alle ingevoerde kennis op elke computer binnen de organisatie beschikbaar en toegankelijk 
moet zijn. Iedere werkvoorbereider moet in staat zijn om , via een computer verbonden met het Heijmans
netwerk, in contact te komen met het hulpmiddel en daar de benodigde informatie te vinden. 
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5.1.2. Eisen onderzoek 

Het programma van eisen volgt op de uitkomsten van de probleemstellingen en de antwoorden op de 
onderzoeksvragen en heeft twee hoofddoelen. 

1. Het delen van kennis via een databasesysteem 
Het delen van technische en procesmatige kennis via een databasesysteem is het eerste deel van het 
hulpmiddel. Bij dit hulpmiddel staat het delen van de ervaringen en kennis die werkvoorbereiders hebben 
vergaard op verschillende projecten centraal. 

2. het delen van kennis via specialisten 
Het tweede deel van het hulpmiddel moet in staat zijn om werkvoorbereiders met de specialisten binnen 
Heijmans in contact te brengen. Hier staan dan ook de contactinformatie en eventuele specialisaties van 
mensen binnen Heijmans centraal. 

Het hulpmiddel moet een laagdrempelig databasesysteem zijn waar men checklists, aandachtspunten, 
schema's, plattegronden, tekeningen of contactpersonen kan plaatsen bij zeer specifieke technische 
onderwerpen. 

Uit de onderzoeksfase volgt ook dat de verslaglegging zo laagdrempelig mogelijk gehouden moet worden. 
De hoge drempel die de werkvoorbereiders aangaven voor het schrijven en uploaden van archief- en 
evaluatiestukken moet worden geëlimineerd om het gebruik van het hulpmiddel te garanderen. Deze 
laagdrempeligheid uit zich direct in gebruiksvriendelijkheid; alle kennis moet door de gebruiker zo 
eenvoudig mogelijk in te vullen zijn, zonder hiervoor een gebruiksaanwijzing nodig te hebben. Ook moet het 
hulpmiddel alle gegevens op een eenduidige en logische wijze ordenen om zo te zorgen dat alle geborgde 
kennis snel gevonden kan worden. 

Om de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen is het tevens een vereiste dat er zoveel mogelijk informatie die 
Heijmans reeds in het bezit heeft, bijvoorbeeld informatie over projecten, leveranciers en werknemers, 
gebruikt wordt binnen het hulpmiddel. Indien de gebruiker informatie zelf moet invoeren, die al op een 
andere locatie binnen Heijmans aanwezig is, zal dit de gebruiksvriendelijkheid niet ten goede komen en kan 
dit een negatief gevolg hebben op de gebruikerservaring. De koppeling van het hulpmiddel met bestaande 
informatie is daarmee een vereiste. 

De laagdrempeligheid waaraan het hulpmiddel moet voldoen heeft een direct gevolg op het gebruik. Om de 
laagdrempeligheid te bevorderen wordt er geen inlogmogelijkheid aan verbonden zodat er enkel 
geautoriseerde gebruikers gebruik van het hulpmiddel zouden mogen maken. Het hulpmiddel is daarmee 
voor alle werknemers toegankelijk. Het is echter de standaard binnen de organisatie dat alle werknemers 
die aangesloten zijn op het netwerk, werken op het beveiligde netwerk van Heijmans. Het is dus wel zo dat 
eventuele bedrijfsgevoelige of vertrouwelijke informatie die het hulpmiddel zou kunnen waarborgen enkel 
toegankelijk voor mensen met een door Heijmans geautoriseerde aansluiting. 

5.1.3. Eisen KAM-afdeling 

Naast de eisen die volgen uit het onderzoek zijn er de eisen die Heijmans stelt aan het hulpmiddel. Deze 
eisen worden gesteld door de KAM-afdeling . De KAM zorg is verantwoordelijk voor de Kwaliteit welke naar 
de klanten geleverd wordt, de Arbeidsomstandigheden van het personeel in de vorm van veiligheid, 
gezondheid en welzijn en het Milieu. Ook is de KAM-afdeling verantwoordelijk voor het duurzame 
ondernemerschap en het kennismanagement binnen de organisatie. 

De eerste eis die vanuit de KAM-afdeling wordt gesteld betreft de toegankelijkheid van het hulpmiddel. De 
werkvoorbereiding van de bouwprojecten vindt hoofdzakelijk plaats in de keten bij de bouwplaatsen en het 
hulpmiddel zal dan ook altijd toegankelijk moeten zijn op de bouwplaatsen. 
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Tevens zal het hulpmiddel aangesloten moeten kunnen worden op het intranet van Heijmans. Hiermee 
wordt niet enkel de toegankelijkheid van het hulpmiddel voor de werkvoorbereiders op locatie gewaarborgd, 
ook moet het hulpmiddel aansluiten bij de huidige bestaande digitale structuur. Heijmans zal geen 
investeringen doen in nieuwe programma's die naast de bestaande moeten opereren. De aansluiting op het 
bestaande intranet is daarmee een vereiste. 

De laatste eis die de KAM-afdeling stelde was dat de wijze van invoeren van de kennis van 
werkvoorbereiders aansluit bij de huidige werkwijze en organisatie. Het hulpmiddel moet een plaats krijgen 
in de huidige werkwijze van de werkvoorbereiders en het invoeren van kennis moet een vereiste zijn per 
project. Om dit te realiseren is door de KAIVI-afdeling gesteld dat de kennis wordt ingevoerd in het format 
van de werkplannen die door werkvoorbereiders bij specifieke onderdelen in het uitvoeringsproces wordt 
opgesteld. Hiervoor is reeds een format opgesteld met verschillende in te vullen onderdelen. Deze 
werkplannen worden voorafgaand aan het uitvoeringstraject opgesteld en gedurende de doorlooptijd van 
een project uitgevoerd en na afronding geëvalueerd. Werkplannen worden op dit moment al opgesteld door 
de werkvoorbereiders om zich voor te bereiden op specifieke uitvoeringsmethoden. De geëvalueerde 
werkplannen vormen de basis voor de in te voeren kennis in het hulpmiddel. 

5.1.4. Overzicht programma van eisen 

Hieronder zijn alle eisen waaraan het te ontwikkelen hulpmiddel moet voldoen opgesomd: 

Het hulpmiddel moet technische en procesmatige kennis op een gestructureerde wijze kunnen borgen. 
Het moet technische en procesmatige kennis in elke digitale vorm kunnen bewaren. 
Het moet de kennis gestructureerd bewaren zodat er een zoekfunctie op aangesloten kan worden. 
Het moet de kennis kunnen verbinden aan een of meerdere personen (specialisten) . 

Het hulpmiddel moet de verslaglegging vereenvoudigen maar door werkvoorbereiders gestructureerd in te 
vullen zijn. 

Het moet gebruik maken van zoveel mogelijk reeds beschikbare informatie binnen Heijmans. 
Het moet een eenvoudig hanteerbaar systeem zijn. 
Het moet de informatie gestructureerd wegschrijven, zonder eisen te stellen aan de gebruiker. 

Het hulpmiddel dient aan te sluiten bij de organisatie en de structuur van Heijmans Utiliteitsbouw BV 
Het moet voor de werkvoorbereiders op locatie te gebruiken zijn. 
Het moet aansluiten op het intranet van Heijmans. 
Geëvalueerde werkplannen vormen de door Heijmans opgelegde basis voor de in te voeren kennis. 

Aan de hand van het bovenstaande programma van eisen zal het hulpmiddel ontworpen worden. 

Laagdrempeligheid van het systeem 
Bij het opstellen van de eisen is het begrip laagdrempeligheid bij verschillende eisen naar voren gekomen. 
Wolters' woordenboek legt het begrip laagdrempelig uit met 'met weinig belemmeringen' en 'voor velen 
toegankelijk '. Bij het vormgeven van het hulpmiddel zal dit begrip in belangrijke mate de ontwerpkeuzes 
bepalen, zodat het systeem voor iedere gebruiker eenvoudig en logisch te bedienen is zonder het vooraf 
doornemen van een handleiding. 
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5.2. Ontwerpen van het hulpmiddel 

In dit hoofdstuk wordt het hulpmiddel ontworpen (onderzoeksvraag 4.2). Het opgestelde programma van 
eisen dient als basis voor het te ontwerpen hulpmiddel. Het te ontwerpen hulpmiddel wordt een 
databasesysteem waarin werkvoorbereiders de eigen kennis en ervaringen kunnen toevoegen op basis van 
de werkplannen die Heijmans hanteert voor het voorbereiden van uitvoeringsmethoden. In dit hoofdstuk 
wordt beschreven wat het programma van eisen concreet inhoudt voor de gemaakte keuzes bij het 
ontwerpen van het hulpmiddel. 

5.2.1. Keuze wijze van uitwerking 

Aan de start van het ontwerpen van het hulpmiddel is gezocht naar de beste wijze voor de uitwerking van 
het databasesysteem. Er zijn vele systemen op de markt om databases te maken, zowel open-source als 
van bedrijven. Allereerst is gekeken of de database niet rechtstreeks ontworpen kon worden in het 
programma dat Heijmans op dit moment gebruikt om haar databases te beheren. Deze mogelijkheid viel af 
toen bleek dat de mogelijkheid tot het leggen van de benodigde relaties tussen de bestaande databases het 
grootste obstakel zou vormen. De specialistische problematiek die bij het ontwerpen van deze architectuur 
zou komen kijken zou overstijgend zijn aan de afstudeeropdracht. 
Uiteindelijk is ervoor gekozen om de database te ontwerpen in Microsoft Access. Deze is op iedere 
computer beschikbaar binnen het Heijmans softwarepakket. Zo kon de database in kleinere schaal 
gemaakt worden aan de hand van het programma van eisen zonder dat technische obstakels in het huidige 
systeem voor belemmeringen konden zorgen. 

Heijmans heeft als regel geen Microsoft Access te gebruiken binnen het netwerk vanwege problemen met 
het tegelijkertijd toegang verschaffen aan meerdere gebruikers. Dit heeft twee gevolgen voor het 
afstudeerontwerp. Allereerst moeten alle databases, waaraan het hulpmiddel gekoppeld moet worden, 
nagemaakt worden binnen Access. Bij het openen van de database vindt men dus ook het 
Leverancierssysteem (LS), het Projecten Referentiesysteem (PRS) en de Personen en Bedrijvengids 
(PBG). Deze tabellen zijn gekopieerd van de bestaande Heijmans-databases en zijn gevuld met testdata, 
om zo geen interne gegevens te verspreiden. 
Tevens is het gevolg van de keuze voor Access dat het uiteindelijke afgeronde hulpmiddel niet rechtstreeks 
gebruikt kan worden. Hiermee is het hulpmiddel dus een werkende database dat als werkend voorbeeld 
dient en welke door de programmeurs bij Heijmans gebruikt kan worden om na te bouwen binnen de eigen 
digitale omgeving. 

5.2.2. Werking hulpmiddel 

De werking van het hulpmiddel binnen de organisatie is het beste uit te leggen aan de hand van een 
voorbeeld. 

Een werkvoorbereider van project A verwacht schade door een met grondwater vollopende bouwput en in 
de werkvoorbereidingsfase weegt hij enkele opties af. Zo komt hij ook bij de mogelijkheid om 
waterglasinjectie toe te passen bij een project, maar hij heeft geen ervaring met deze bouwmethode. De 
onderaannemer die hij spreekt schetst een positief beeld van het verlopen van deze keus, maar omdat 
verder niemand binnen zijn directe omgeving ooit hiermee gewerkt heeft is een second-opinion geen 
mogelijkheid. 

Hier moet het hulpmiddel uitkomst bieden. Via het hulpmiddel blijkt er in Capelle aan den Ijssel een project 
te zijn geweest waar binnen de organisatie voor het eerst een pilot heeft gedraaid voor het toepassen van 
waterglasinjectie onder een bouwput. Onderdeel van de eindevaluatie was het evalueren van de 
bouwmethode. 

De werkvoorbereider vindt via het hulpmiddel de informatie en ervaringen opgedaan bij dat project. De 
keuzemodellen, de voor- en nacalculatie, berekeningen, checklists en aanbevelingen zijn genoteerd in een 
datasheet die hij vanachter zijn computer raadpleegt. 
Na het doornemen van de informatie en het vergelijken van zijn keuzemodellen met deze merkt hij dat het 
toepassen van waterglasinjectie een goede optie kan zijn bij zijn project. 
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Verbonden aan de datasheet staat de contactinformatie van de werkvoorbereider die deze informatie 
destijds heeft ingevuld en werkvoorbereider A neemt contact op met werkvoorbereider B met de vraag of hij 
advies wil geven voor de specificaties van zijn project. 

Werkvoorbereider A is de tweede die nu deze bouwmethode toepast binnen het bedrijf en hij wordt door het 
management gevraagd een evaluatie te maken van het toepassen van waterglasinjectie. Na het afronden 
van de fase wordt de bouwmethode wederom geëvalueerd en wordt er nieuwe de data over hetzelfde 
onderwerp aan het hulpmiddel toegevoegd. Nieuwe informatie, inzichten en ervaringen worden aan de 
hetzelfde onderwerp toegevoegd. Ook deze werkvoorbereider wordt als contactpersoon verbonden aan 
deze bouwmethode, om een derde toepassing nog vlotter te laten verlopen. 

5.2.3. Relaties met andere databases 

Bij het ontwerpen van de gehele structuur van de database is gekeken naar twee belangrijke eisen 
hiervoor. Een van de eisen waaraan het hulpmiddel moet voldoen is het feit dat iedere uitvoeringsmethode 
verbonden moet worden aan een specialist binnen Heijmans. Ook moet het hulpmiddel de verslaglegging 
van kennis vereenvoudigen door zoveel mogelijk informatie die reeds binnen Heijmans beschikbaar is te 
gebruiken. Het gevolg van deze eisen is dat de werkvoorbereider via een keuzesysteem allerlei gegevens 
kan koppelen aan de datasheet bij het invoeren van gegevens. 
Allereerst is gekeken welke gegevens van belang zijn om te koppelen aan kennis van een 
werkvoorbereider. Zo is het belangrijk te weten op welk project de betreffende uitvoeringsmethode plaats 
had, om zo de randvoorwaarden van dat project te koppelen aan de datasheet. Daarnaast is het van belang 
te zien welke leveranciers en onderaannemers meegewerkt hebben aan het specifieke onderdeel van het 
project. Zo kunnen ook de effecten van de keuzes voor de partners worden weergegeven. Ook is het een 
eis wie de specialist is die verbonden is aan de genoteerde kennis, zodat deze werknemer benaderbaar is. 
Met deze gegevens is besloten om de databases van het Projecten Referentiesysteem (PRS), het 
Leverancierssysteem (LS) en de Personen en Bedrijvengids (PBG) te gebruiken om het invullen van de 
datasheets te vergemakkelijken. Bij het invoeren van zijn kennis in een datasheet koppelt een 
werkvoorbereider dus de gegevens van deze drie databases aan het onderwerp. 

In het schema is een vijfde database te zien met de naam 'STABU-code'. Deze database is ontworpen om 
de verschillende ingevoerde datasheets van de werkvoorbereiders te sorteren op ST ABU-codering om er 
de zoekfunctie aan te koppelen. 

PBG 

Werknemer 10 
0 \ r--- Datasheet STABU-Code 

Werknemer Naam 
'-.J 

Bedrijf Oatasheet 10 (9 r-- STABUIO .:cu 
Naam datasheet Elementen 

~I 
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Openingsdatum 
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Projecten Referentie Systeem - Werknemer 10 
Project 10 ~ Project 10 
Project Naam 

~ - Leverancier 10 
Stad 
... STABUIO --

Pictures 
Allachments 

Leverancierssy steem ... 

Leverancier 10 ~ -
Bedrijf 
Contactpersoon 
... 

Figuur 5. 1: Relatieschema databases: weergave van de relaties tussen het hulpmiddel en de data die uit de overige 
bestaande databases gehaald wordt. 
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5.3. Gebruik hulpmiddel 

Het ontworpen hulpmiddel is een volledig werkende database en in deze paragraaf zal het worden 
doorgenomen aan de hand van de uiterlijke kenmerken zoals deze op de gebruiker overkomt. Net als in 
vorige paragraaf wordt ook hier gekeken wat de gevolgen van het programma van eisen zijn voor de 
beschikbare functies binnen het hulpmiddel. 

5.3.1. De startpagina 

Bij het opstarten van de access-database wordt het startscherm van de Heijmans Werkvoorbereiders 
Database getoond. Dit startscherm biedt de mogelijkheid om op een overzichtelijke manier vanuit dit 
venster verschillende keuzes te maken. Zo kan naar de totale database met datasheets gegaan worden of 
kan er gezocht worden naar een van de datasheets via de zoekmogelijkheid op ST ABU-codering. 
Ook biedt het startscherm de optie om naar een van de gekoppelde databases te gaan, zoals het Project 
Referentiesysteem (PRS), het Leverancierssysteem (LS) of de Heijmans Personen en Bedrijvengids (PBG). 

Welkom bij de Heijmans Werkvoorbereiders database 

Deze dataoa5C Is Oflt" .... orp en om de \\/crkvoorbl2rel ders e r~ Jar5 specJ.J (l stl sche ke nn l ~ en eN anngen te laten de len of om 
collega's te vinden met soortgel Ijke prob lematiek.. tWk hier voor een uitgebreide toellchtmg Gp de werlong. 

Naa. de d 110l$h'itel5 

NBO' p,ojec:tefl In h .. l 
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Systeem (PIlS) 

~ Toon dll.enster bij nel Opslilrt<!11 

Naar Leveranciers in hel 
Heijman.s L2Yerancler 

$1f"I .... m (l51 

Zoek datasheet:s op STABU-cod~: 

'lot I Zo--~I- DZlt-!lsheets I 

Naa, 'peerahsten in de 
He iJ mans Pe~ne.n- ef1 

B~rtr1J""ngld< lP8Gj 

Gre' adreslijst weer 

Geef telefoonboek wnr 

Figuur 5.2: Startpagina Heijmans werkvoorbereiders database: Startpagina database met links naar de 
verschillende toepassingen. 

Op de startpagina is bovenin ruimte opgenomen om via links naar webpagina's te gaan die voor Heijmans
medewerkers interessant kan zijn. Zo is er een link opgenomen naar het laatste jaarverslag, het laatste 
Heijmans-nieuws en een link naar de homepage. Ook kan hier een link worden opgenomen naar BPU om 
de locatie van het hulpmiddel binnen het proces weer te geven. Er is linksboven een help-functie 
opgenomen waar nieuwe gebruikers een uitleg kunnen vinden over het doel en de functie van de database. 
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5.3.2. De datasheet 

Indien de werkvoorbereider kies voor de optie 'naar de datasheets' in het startmenu wordt de eerste 
datasheet geopend. Een datasheet bestaat uit een aantal velden met informatie die hierbij doorgenomen 
zullen worden. De datasheet bestaat uit een drietal tabbladen, namelijk 'Datasheet', 'Projectdetails' en 
'Betrokken Specialist' . Enkel informatie in het eerste tabblad 'Datasheet' is ingevuld door een 
werkvoorbereider. De informatie in de overige twee tabbladen worden gegenereerd, omdat deze verbonden 
is aan het onderwerp. 

Linksboven wordt de titel weergegeven, met daaronder enkele velden. Deze velden geven respectievelijk 
de STABU-codering, de status en de startdatum van deze datasheet van dit onderwerp weer. Daaronder is 
de knop voor het downloaden van de hulpdocumenten aanwezig en rechts is een foto van het project te 
vinden waar met de pijlen door de verschillende foto's gebladerd kan worden . 
In het grote tekstblok onderin is de omschrijving van het onderwerp te vinden. Hier bevindt zich een uitleg 
van het onderwerp en wordt enkele specificaties en randvoorwaarden toegelicht van het toepassen van het 
onderwerp bij dit project, randvoorwaarden of omstandigheden. 
Geheel onder zijn een viertal knoppen opgenomen om naar de volgende of vorige datasheet te bladeren. 
Met de twee buitenste knoppen is het mogelijk de eerste of laatst toegevoegde datasheet te tonen. 

Datasheet PrOject Details Betrokken SpeCi alist 

Onderwaterbeton 
Datasheet lD .---1 

TITel 'Onderwaterbeton . 
STABU-Code ;21-BETONWERK 

Status pilot-data 

3·5·2010 , Gestart op 

Hulpdocumenten 

Omschrij·.'Ïng 

iOnderw;oterbeton 

Bij onder· .... aterbeto denkt men al srlel aan brugpijler·iundame men ha'iermoofde en sluizen. i', aar ook pa rkeergarages, 
kelders en andere bouwwerken or.der het gron:lwa,erpeil komen ervo or i aanmerking. Wam verlaging var. de 
9 rondwatersta nd door bemalir19 is relden nog moge l~ik o i w egeSlöan. Ook hel steeds dieper ondergron 5 werke heeft 
, .onsequemies voor de bouwmetr.ode . Onder.':aterbeton wordt daarom steeds vaker toegepast als vtoeraldic ting i" een 
bo uwkuip. 

De ballastvloer moet !'.':aar geroeg zijn om de opwaartse druk var he: grondwater na he: leegpompen va n de bo '/kuip te 

,.,,,. , 0. m,". '" ~ .~,' ~ .... ", b ,','" ,"'no ,.~""" ",.. 0 "m.", '''' 0' " " "., '"' opo .. d, bo "" I 
stor.er Ce toe\oe", 9 "a veel ij vul matenaalllJ za r.d oi pc<ederkoo lvllegas) ho udt het mengsel homogee tijd ers !"tel 
aar.brengen en uitha rden. verd lchtmg va beton ond er '.'.aler IS geen optie Daarom heen oeze belonmortel zekere mate van 
,zel',erdl-htende elgenscl"la ppen '" zier'. 

L 

Record: 1-4 lof lS • ti • S~lirch 

N.G. Struijcken - 0512222 

~ 
VolQend Data~heet 

Figuur 5.3: Datasheet: Weergave van een volledig ingevulde datasheet. 
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Op het tweede tabblad, genaamd 'Project Details' is de projectinformatie te vinden die behoort bij het 
onderwerp van de datasheet. De informatie uit dit tabblad is niet ingevuld door een werkvoorbereider, maar 
wordt uit de Project Referentie database (PRS) gehaald. Bovenin is projectinformatie te vinden , inclusief 
foto's en eventuele projectspecifieke documenten die als bijlage verbonden zijn aan het project. Onderin is 
in het tekstblok informatie over het project te vinden . 

In het midden van dit tabblad is de knop 'Geef de betrokken leveranciers weer' te vinden. Met het in 
werking stellen van deze knop wordt de relatie tussen de datasheet-database en het leverancierssysteem 
tot stand gebracht. Deze knop genereert de lijst met leveranciers die verbonden zijn aan het onderwerp van 
de datasheet. In de lijst kan per leverancier de verbonden contactpersoon gevonden worden. Deze lijst 
genereert niet alle leveranciers en onderaannemers die deel hebben genomen aan het betreffende project, 
maar enkel de betrokkenen van bijvoorbeeld de uitvoeringsmethode bij dit project. 

Datasheet Project Deta ils Betrokken Specialist - -=-==:.::..:..-_----'-

Onderwaterbeton 

Projectnaam ifvl uziekpaleis 
~==============~ 

Stad IUtrecht 
'========= 

D i'_~ s i e IHeijmans Ut,lrteits boU'. 

Regio Heijmans Rosmalen 

ProjectstatlIs .Hoog 

Documenten 

Geef de betrokken 
leve ranciers weer 

I Documenten 
opslaan 

Notities 
~ E.etro~n Ie ranc,,,rs 

IGEr EEN E UTRJ 

's ' Her:ogenbosc 
,Vrede rlburgknoc 
getekende koep 

Data · Compan 

MotJ matn Jti llty Co. 
W B EngIneers 
JELD-WEN Development 

Ce Vreder<burg ------
S lr~ks samenkor 
lopdracht. 

ic e eerder getek 
bou\-,1eamovere' 
de 'nitiel bestek, ~ 

• Co ntac:pe rsoon • 

Jilckie Burto n 

Don Buss 
Bode CavalJaro 

Gemeente ef\ He 
Ibinnenslad bere 
tm on.fll~o; 

Company: JELD-WEN Development 

Contactpersoon : l!i~.:_~ava l ta ro 
=-='----'===== 

Dalasheet n lle: IOndenvaterbeton 

Opened Dat e: r03-mei-IO 

Proje ct 10: 

Daias!;ee: TiUe 

Onderwale rbelon 

Onderw aterbeton 
OnderwalerbelOn 

Datasheet 10: 

- y 

• Ope ned Da e • 

03-me i-1 0 

03· mei· l0 
03-mei-1O 

., S~arch i ~ IL _____ ___ _ ______ _ _ _ ~1 • 

Figuur 5.4: Tabblad projectdetails met pop-up venster betrokken leveranciers : Weergave van de projectdetails bij het onderwerp 
van de datasheet met het pop-up venster welke de lijst met de betrokken leveranciers verbonden aan het onderwerp genereert 
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In het laatste tabblad wordt de betrokken specialist weergegeven . Dit is de werkvoorbereider die de 
datasheet heeft voorzien van alle benodigde informatie. De informatie uit dit tabblad is niet ingevuld door 
een werkvoorbereider, maar wordt net als bij het tabblad 'Project Details' gegenereerd uit een bestaande 
database, namelijk 'Personen- en Bedrijvengids' welke de werknemersinformatie bevat. 

Dit tabblad bevat de persoonlijke gegevens van de werkvoorbereider inclusief telefoonnummers , adres 
gegevens en een pasfoto. 
Met dit tabblad wordt voldaan aan de eis welke vanuit de onderzoeksfase gesteld werd aan het hulpmiddel: 
Het hulpmiddel moet de kennis kunnen verbinden aan een of meerdere personen (specialisten). Het 
onderwerp, uitgevoerd bij een specifiek project wordt verbonden aan een persoon. Deze werkvoorbereider 
is door het management verantwoordelijk gesteld voor het noteren van de betreffende informatie en 
ervaringen en is daarmee specialist op het gebied van het onderwerp. Zodra werkvoorbereiders dit 
onderwerp zoeken, vinden ze tevens de contactinformatie van deze specialist. 

\ ._ ~_ .. Datasheet Onderwaterbeton 
§OtO _HIlI BB 

OatilSheet JO 1 

Datas~et Project Details Betrokken Specialist 
~------------------~~~---- ~--------------------~~----~ 

Onderwaterbeton 

Kies specialist behorende bij deze datasheet: 

... PBG [D: 

Gegeovens 

Voornaam E. Stavinga 

Achternaam 

Maatscbappij HUB Bouw en Ontwerp 

FunctIe 'WerlOiOO bereider 

E-mailadres vb@heijmans.nl 
----------------

Telefoonnummers 
Notities 

Business Phone: '073 -5431235 

Home Phone: 12 ·3456793 

Mobile Phone: 06-12345683 
'-----

Fax Nummer 1073·9s76545 

Adres IOQ Click to map I 
Adres Graafsebaan 3 

Stad Rosmalen 

postcode 5248AA 

Srarch 

Figuur 5.5: Tabblad Betrokken Specialist: Weergave van de werknemersgegevens van de werkvoorbereider verbonden aan het 
betreffende onderwerp. 
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Een andere eis welke direct voorvloeide uit de onderzoeksfase is de mogelijkheid dat aan de datasheet 
iedere mogelijke digitale vorm van informatie verbonden moet kunnen worden. Met deze eis kan de 
werkvoorbereider gedurende het doorlopen van een uitvoeringsmethode alle keuzemodellen, de voor- en 
nacalculatie, berekeningen, checklists, aanbevelingen, maar ook foto's en tekeningen gewoon op zijn 
computer bewaren om ze bij het afronden van het bouwdeel aan de datasheet te koppelen. 
Deze eis reduceert de tijd en moeite die het de werkvoorbereider kost om onderdelen speciaal te schrijven 
voor deze datasheet en vergroot het gebruiksgemak, omdat met een paar knoppen alle informatie en 
ervaringen aan de datasheet gekoppeld zijn. 

Om het gebruiksgemak te vergroten is het toevoegen van hulpdocumenten gesplitst in twee delen, namelijk 
in hulpdocumenten en foto's of tekeningen. Door op de knop 'Voeg bestanden toe' kan een ongelimiteerd 
hoeveelheid bijlagen toegevoegd worden aan de datasheet onder de kop hulpdocumenten. In 
onderstaande pop-up is te zien hoe deze documenten per stuk geopend kunnen worden, of allen gelijktijdig 
opgeslagen kunnen worden op de computer van de gebruiker. 

Datasneet I l project Deta il s . Betrokken Specialist 

Onderwaterbeton 
Titel londer",ate rbeton 

STABU-Cocle 121-BETON WERK 

Status filot-data 

Gestart op 13-5,2010 

Hulpdocument€n 

Omscnrij\~ng 

Altou:hmenls - - --- - - r.RJ 
,--________ 1 A!tachments (Double-dck te open, 

IOnderwaterbeton 41 Eindevaluabe.doc 

~J Produ,tdorumenmtie.doc 

IBij ond ero:i3lerbetor er,k m 
kelders e a dere bo uo."".'lerk ilI TU55enevaluatie.doc 

Qror.d wa ers' and door bema 

l ~ortSequ e li es voor de bouw 
boU' .... kuip. 

~I ödd ... 

I [ &emove 

I==Qp==en~: 
I ~a" ... eAs." 

Datasheet ID ..... L __ --" 

r ook parkeergarages, 
lag ing 'lan de 
,dergro ds werken heen 

a ls vloer a dichting i een 

I [ S"'é
e 

AL miJe va de bouwkuip ie 

----------~lr:··:"·-:6K:~,,·:~-~-:·~·:;:il l '-(-"-nc-el----; - uitspoeling optreedt bU het 

, m~=":o!I'I'P'~!'II'!'!'."",~"!'I'I!I'!!!!'I"'!'!"'!lIl'!'l!'l~L=;:;=~~ ,~. ~;;::;;;::~,el homogee tijdens hei 

IDe ballas~vloer moet zwaar 9 
'.',eerstaan. De methode van 

~ _ionmortel zekere male va 

~ IL_~~~~~~ L_VO_lq~e_nd_~_a_ta_S_h<_et~ ~ 
R.tOI~ I ~ 1 of 15 • >I t S.arm 

Figuur 5.6: Pop-up venster 'Attachments-hulpdocumenten ': Weergave van het venster dat de mogelijkheid geeft hulpdocumenten 
te koppelen aan de datasheet. 
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Zoals vermeld is het toevoegen van de hulpdocumenten gesplitst in twee delen, de hulpdocumenten en de 
foto's of tekeningen. De foto's en tekeningen kunnen apart toegevoegd worden aan het daarvoor 
gereserveerde kader rechts bovenin. Het voordeel van deze functie is dat foto's en tekeningen in dit kader 
worden weergegeven en het de gebruiker met de pijlen in staat stelt door alle toegevoegde foto's te 
bladeren. Zo stelt deze functie een gebruiker snel in staat een beeld te krijgen van het project en haar 
randvoorwaarden zonder de documenten op de eigen computer op te hoeven slaan. 

Het toevoegen van de foto's is gelijk aan het toevoegen van de hulpdocumenten. De knop 'Voeg foto's toe' 
opent wederom een attachments-venster waar een ongelimiteerde hoeveelheid plaatjes toegevoegd 
kunnen worden. De knoppen aan de rechterzijde stelt de gebruiker in staat één of direct alle documenten 
op de computer op te slaan. 
Belangrijke notitie bij deze splitsing is dat de documententypen apart van elkaar bewaard worden. Zo 
bevinden de groep hulpdocumenten en de groep foto's zich op een verschillende plaats, maar zijn beide 
verbonden aan deze datasheet. 

Datasheet Project Details Betro 'ke n Sp ec ialist 

Onderwaterbeton 
Datasheet ID i 1 

----' 

Titel (Oncterwaterbeton 

STABU'Code ,21-BETONWERK "I 
Status IPilot-data 

Gestart op 

Hulpdocumenten 

Omsch rUving 
Voeg foto toe 

Onderwaterbeton Attachments ~ 
A!têchments (Double-dlck to open) 

Bij 0 de r\'iö lerbeto derlkl me al 
kel ders e a dere bo .' "erke n or i).J onder.terbeton3.gif 
gro rld l"" aiers tand ooor bem alirg I ~ ondem aterbeton,jpg 

Icorlseq u€ :ies voor de bO U'.'Imeth. ~ onderwaterbetonLjpg 
bo · .... kuip, l!iJ onderwaterbeton2,jpg 

k parkeergarages, 
6dd" , 1 9 '.'ö rl de :====1 ~ro rl~ s'.'le rke n ee" 

B.emo'Je oera dlchtl :) H) ee 
O~n 1 " 

~=-= 
Ce ballastvloer moet z',';aar genoe Sa'Je As", 1 ~ van de bO l/iNkuip te 
weerstaan, De methode liar ver\'le r Sa:,:e All" , 1 poeling optreed, bij het 
s:orten. De toevoeging va veel "ij m0gee ij den5 11;:, 
aanbrenge e UIlharde r , Ve rdich ~------------;;:;;;;;;:::;;;;;;:::;;;;;;:::-:: ____ , >' cm el zekere mate van 
zel';erdidue de eigenscr.a ppe ir oK'''''''' 1 1 Cancel 1 f ' 
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Figuur 5. 7: Pop-up venster 'Attachments-foto's': Weergave van het venster dat de mogelijkheid geeft foto's en tekeningen te 
koppelen aan de datasheet. 
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5.3.3. Overige functies 

Binnen het hulpmiddel zijn een aantal overige functies opgenomen die het gebruiksgemak van het 
hulpmiddel en de verwante databases verhogen. 

Zoekopties 
Door aan de datasheet verschillende labels te hangen worden de datasheets op verschillende manieren 
weggeschreven. Een datasheet kan gevonden worden door te zoeken op STABU-code of op status vanuit 
de links op de startpagina. De zoekmogelijkheid op status deelt de datasheets in op nieuwe kennis (pilot
data), datasheets waarbij de nazorg na enkele jaren is meegenomen in de evaluatie van bijvoorbeeld de 
techniek of uitvoeringsmethode. Ook kan aan datasheets de status Heijmans-standaard worden 
meegegeven om zo herhaaldelijk beproefde kennis standaard binnen de organisatie te maken. 

Zoek datasheets op STABU-code: Zoek datasheets op STABU-code: 

[ Zo-ek Datasheets "I [ Zoek Datasheets [ 

Oo-ALGElvlEEN '" 

OP/OOR HEi" WERK GELDEt.JD Zoek dalasneets op Status: 
C5-BOUWPLAA-SVOORZ1ENIN 

12-GRO ND IN ER~~ 

l ~-BU i1H-JR I OLER I NG / DRAIN 

15- ERRElNVERHARDI NGEN 

17-TERREININR!CHi ING ," JEH~ 

ZG-FUNDERINGSPALEN EN D.A~, 

23-PREFAB STIENACH GE ELEI 

24-RUWBOU~'rIM :\iIERWERK 

25-ME1AALCO~ RUCIEI,vERI; 

26-BOU WKUNDIGE KAN.ÄALELI 

[ Zeek Datasheets [ 

32- R_APPEN EN Bo,WST RADEN .., alJsten In OE

Heljmans Personen- en 

BedrtJvengids fPBG) 

I Zoek Datashefts I, 

Naar specialiste n In d e 

HeiJmans Pers-onen- en 
BedrIJvenl!lds !PBO:;j 

Figuur 5.8: Zoekopties vanuit de startpagina: Weergave van de wijze waarop de gebruiker kan zoeken naar datasheets 
door middel van STABU-code of status. 

Nadat de gebruiker op de knop 'Zoek datasheets' heeft gedrukt komt er een pop-up met een lijst van de 
gevonden zoekresultaten. Elk item uit de lijst is uitgebreid met extra informatie over de gevonden 
datasheet. Door op het item te klikken wordt de betreffende datasheet geopend. 

Diildsheets mei de stalus. 

If~ I 

Onderwaterbeton 

STABU---rode" ,1' •• " 
I 

G~i..)pri;ona op; 03· me l~ lQ 

DUot-data 
I 
Hoa ~ 

Muzlekoaleis 

Utrecht 

- ~================================~ 
Waterglasinjectie 

>rAB ·=ie ' ! 7-TERREI ~Jl NRIC HTING I VERHAR DING v 

GeoDiHiid op: 03-mei- 1C 

S19!US: Dl lot-dai. a 

::Orton t';: HO O~ 

:)( 0["' ("1: 810 b 

'Stad; E l nd~o 'WE! n 

Figuur 5.9: Pop-up venster van de zoekresultatenlijst: Weergave van de wijze waarop de zoekresuJtaten worden 
weergegeven in een lijst met extra informatie per datasheet. 
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Doordat de datasheets ook gekoppeld zijn aan leveranciers, projecten en werknemers kan ook via deze 
weg gezocht worden naar de datasheets die behoren bij een van deze groepen. 
In onderstaande afbeelding is een voorbeeld te zien hoe in PBG te zien is welke specialistische datasheets 
de verantwoordelijke werkvoorbereider geschreven heeft. 

PBG Details f Slav ,ngd 

... :-:- _ _ ~~ ~J.~_ ._' _ .. \;.-: ....... --~ 

'''d 

........ 

Figuur 5. 10: Koppeling Datasheets aan PBG: Weergave van de wijze waarop de geschreven datasheets te vinden zijn via 
de specialist in de Personen en Bedrijvengids (PBG) 

Microsoft Access biedt tevens de mogelijkheid om rechtstreeks in een zoekbalk een zoekterm aan te 
geven. Deze balk bevindt zich onder ieder venster en hiermee is de gebruiker in staat te zoeken binnen de 
gehele database of te zoeken binnen een bepaald onderdeel van de database door een filter toe te passen. 

Printoptie 

1 Search 

Figuur 5. 11: Functiebalk: Weergave de functiebalk verbonden aan MS Access welke de mogelijkheid geeft te zoeken 
binnen (een gedeelte van) de database. 

Bovenin de datasheets is de knop 'Print' opgenomen. Deze knop stelt de gebruiker in staat een afdruk te 
maken van de datasheet, inclusief de gegevens van het project en de verbonden specialist. Een voorbeeld 
van een afdruk van de printpagina is opgenomen in bijlagen XIII. 

'Click to map'-optie 
Zo is er bij de adressen van de betrokken specialisten de knop 'Click to Map' opgenomen. Deze knop geeft 
de gebruiker de mogelijkheid om, zodra een specialist gevonden is, er direct een routebeschrijving voor op 
te stellen. Het in werking stellen van deze knop opent een internetpagina en laadt daarin de pagina van 
Bing-maps en vindt direct de locatie van het werkadres van de specialist. 
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5.4. Toetsing hulpmiddel 

Na het ontwerpen van het hulpmiddel is de laatste stap het testen van de database bij de doelgroep en het 
controleren van het hulpmiddel aan het programma van eisen in de volgende paragraaf (onderzoeksvraag 
4.3) . Hiervoor is de werkende database, na een globale uitleg over het doel van het hulpmiddel, getest door 
drie werkvoorbereiders . Aan de werkvoorbereiders is gevraagd de verschillende functies te proberen, te 
kijken of ze alles zonder handleiding konden vinden en is ze gevraagd of er functies ontbraken die ze graag 
toegevoegd zouden zien. Voor deze test is de database gevuld met een tiental datasheets en projecten en 
een veertigtal werknemers. 

De werkvoorbereiders geven na de tests aan dat het systeem gemakkelijk te gebruiken is en dat de functies 
en informatie duidelijk en overzichtelijk te vinden zijn . Wel waren er enkele functies die ze graag 
toegevoegd zouden zien. Allereerst gaven ze het probleem aan dat bij vertrek van de specialist uit de 
organisatie er niemand meer verbonden zou zijn aan de geborgde kennis. De mogelijkheid om de 
informatie zowel aan een specialist te koppelen als aan het gehele uitvoeringsteam bleek een punt van 
aanpassing. 
Hierop is bij het tabblad 'Betrokken specialist' de knop toegevoegd "geef betrokken uitvoeringsteam weer". 
Deze knop genereert de lijst met werknemers die allen verbonden zijn aan dit betreffende project, inclusief 
de werkmaatschappij binnen Heijmans waaraan zij verbonden zijn. 

- ~ y 

I ,, ' Datasheet Onderwaterbeton 

! [,0:. ..--:.IEm 1'311 -mBJ 
Dallihut 

Onderwaterbeton 

"oorr.aam 
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E-mailadres 

T efefoonnummeB 

8usm 'l'~S Phone: 
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Ad .... 

0 11·, 

06-11 

073 
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1 ProJ'!:Ct~l Bftrold::t.n Specia list _____________ -, 

~ PBGtD: .• 

Da:asneet 

"'US 8ou'.'J en Onnyerp Onderv/ai.erDet on 

HUB Rosmalen 

HOS Rotterdam 

Onder-."{at~rbe~on 

Onder.'Ja~ erb-=ton 

l Jitv~rmq~tf'.uTi verbonden aan datash~t 

[ , -,~~ O.;de~.;te;be~ 

Naam: U.P.F. Tholen 

FunctieomschriJving: Sr. werKVoorb. 

Bedrijf: 

Werktelefoon: ·On 'i4E1l36 

Mobiel: 100·12345684 

E-mailadres: Ivo@neijmans.nl 

Datasheet: 
r::-:- - -
iOnderwliT@rheton 

Opened op: O.3·m e f·1O 

Rot( o r,j " l of 3 . " SeMCI'I 

- - .,. 
Op~n-ec:! op • =unct !eomsch 

03·mei-l0 Sr. \'Jerkvoorb. 

03-me J..10 Werkvoorbereil 

03- .e i-10 Aank. n erkvoor 

Figuur 5. 12: Pop·up venster 'Betrokken Uitvoeringsteam ': Weergave van het venster welke de lijst met werknemers van het 
betrokken uitvoeringsteam weergeeft 

Na de testfase met de werkvoorbereiders kan geconcludeerd worden dat de werkvoorbereiders allen, 
zonder het raadplegen van een handleiding gebruik konden maken van het hulpmiddel. Ze waren allen in 
staat een nieuwe datasheet te genereren, hieraan verschillende bijlagen toe te voegen en deze later weer 
te vinden. 

N.G. Struijcken - 0512222 5. Realiseren van het hulpmiddel 52 



Afstudeerrapport Construction Technology 

5.5. Terugkoppeling hulpmiddel aan programma van eisen 

Nu het hulpmiddel ontworpen en getest is volgt de laatste stap in de ontwerpfase en dat is het controleren 
van de functies en werking van het hulpmiddel aan het programma van eisen. In deze paragraaf vindt de 
terugkoppeling plaats en zal het hulpmiddel beoordeeld worden aan de hand van het programma van eisen. 

Het hulpmiddel moet technische en procesmatige kennis op een gestructureerde wijze kunnen 
borgen. 

Het moet technische en procesmatige kennis in elke digitale vorm kunnen bewaren. 
Het moet de kennis gestructureerd bewaren zodat er een zoekfunctie op aangesloten kan worden. 
Het moet de kennis kunnen verbinden aan een of meerdere personen (specialisten). 

De eis dat het hulpmiddel technische en procesmatige kennis op een gestructureerde wijze moet kunnen 
borgen is onderverdeeld in drie subeisen. De eerste subeis betreft de wijze waarop de hulpdocumenten 
geborgd moeten kunnen worden. Hier is aan voldaan door twee mogelijkheden te bieden aan de gebruiker 
om bestanden of foto's te verbinden aan de datasheets. Het toevoegen van bijlagen kan ongelimiteerd en 
iedere bestandsextensie kan worden opgenomen. 

Het tweede punt betreft het gestructureerd opslaan van de datasheets. Door aan de datasheet 
verschillende labels te hangen worden de datasheets op verschillende manieren weggeschreven. Een 
datasheet kan gevonden worden door te zoeken op ST ABU-code of op status. Doordat de datasheets ook 
gekoppeld zijn aan leveranciers, projecten en werknemers kan ook via deze weg gezocht worden naar de 
datasheets die behoren bij een van deze groepen. 
Microsoft Access biedt tevens de mogelijkheid om rechtstreeks in een zoekbalk een zoekterm aan te 
geven. Deze balk bevindt zich onder ieder venster en hiermee is de gebruiker in staat te zoeken binnen de 
gehele database of te zoeken binnen een bepaald onderdeel van de database door een filter toe te passen. 

Met behulp van het tabblad 'Betrokken specialist' wordt een werkvoorbereider gekoppeld aan het 
onderwerp van de datasheet. Hiermee wordt voldaan aan de laatste eis. Aan deze eis is op verzoek van de 
werkvoorbereiders na de testfase de functie toegevoegd om het betrokken uitvoeringsteam weer te geven. 
Met deze functie is dus het gehele team te vinden indien de specialist onbereikbaar blijft, wat de 
mogelijkheid van het vertrekken van specialisten uit de organisatie ondervangt. 

Het hulpmiddel moet de verslaglegging vereenvoudigen maar door werkvoorbereiders 
gestructureerd in te vullen zijn. 

Het moet gebruik maken van zoveel mogelijk reeds beschikbare informatie binnen Heijmans. 
Het moet de informatie gestructureerd wegschrijven, zonder eisen te stellen aan de gebruiker. 
Het moet een eenvoudig hanteerbaar systeem zijn. 

Het vereenvoudigen van de verslaglegging voor de werkvoorbereiders is een eis wat van hoge waarde is 
voor het gebruik van het hulpmiddel. Indien het hulpmiddel invullen veel tijd en moeite kost en de 
verschillende functies onduidelijk zijn, gaat dit ten koste van de wil van werkvoorbereiders om van het 
hulpmiddel gebruik te maken. 

Door het hulpmiddel te koppelen aan drie veelgebruikte databases van Heijmans, wordt de tijd die het de 
werkvoorbereider kost om een datasheet in te vullen drastisch gereduceerd. Met de keuze voor een 
persoon, de leveranciers en een project wordt de datasheet tevens direct gelabeld. Door deze labels is de 
gebruiker in staat datasheets te vinden via een specialist of een project. Door ook een ST ABU-codering toe 
te kennen aan de datasheet kan ook op deze wijze iedere datasheet gevonden worden. 

De laatste eis betreft het gebruiksgemak van het hulpmiddel. De test uitgevoerd met de werkvoorbereiders 
gaf aan dat de personen, zonder gebruikershandleiding in staat waren de verschillende functies te vinden 
en de databases te gebruiken. Hiermee kan gezegd worden dat aan deze eis is voldaan. 
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Het hulpmiddel dient aan te sluiten bij de organisatie en de structuur van Heijmans Utiliteitsbouw 
BV 

Het moet voor de werkvoorbereiders op locatie te gebruiken zijn. 
Het moet aansluiten op het intranet van Heijmans. 
Geëvalueerde werkplannen vormen de door Heijmans opgelegde basis voor de in te voeren kennis. 

De laatste eis betreft de wijze waarop het hulpmiddel wordt aangesloten op de werkwijze en digitale 
structuur van Heijmans. Deze wens is van belang zodat het hulpmiddel zonder grote obstakels 
geïmplementeerd kan worden binnen het digitale systeem van Heijmans. 
Door te voldoen aan de eis om het hulpmiddel aan te sluiten op het intranet van Heijmans wordt direct 
voldaan aan de eis dat werkvoorbereiders op locatie gebruik moeten kunnen maken van het hulpmiddel. 
Het intranet is voor alle werknemers van Heijmans op locatie beschikbaar. Via een beveiligde verbinding 
kunnen de werknemers direct verbinding maken met het Heijmansnetwerk. 
Vanaf de start van het ontwerpen van het hulpmiddel is direct rekening gehouden met de relaties die het 
hulpmiddel moet hebben met overige databases. Deze reeds beschikbare databases zijn allen via het 
intranet beschikbaar en het hulpmiddel is zo ontworpen dat het aansluit op het intranet en de bestaande 
databases. 

Bij de keuze voor de uitwerking voor de database is direct al gekozen om de database inclusief 
gerelateerde databases geheel stand-alone te ontwerpen en bouwen om zo systeemtechnische obstakels 
te vermijden. Hiermee is het hulpmiddel dus een werkende opzet voor een relationeel databasesysteem dat 
door de programmeurs bij Heijmans gebruikt kan worden om na te bouwen binnen de eigen digitale 
omgeving. De keuze voor Access aan de start van de ontwerpfase betekent hier dat het uiteindelijke 
afgeronde hulpmiddel niet één op één overgenomen kan worden. 

In paragraaf 5.6 wordt beschreven hoe het evalueren van werkplannen van de projecten een vast 
onderdeel zal worden van het werkproces van Heijmans en hoe deze geëvalueerde werkplannen als basis 
zullen dienen voor de in te vullen datasheets. Er was echter ook door de KAM-afdeling gesteld dat de 
kennis in het hulpmiddel wordt ingevoerd volgens het format van de werkplannen. Het format is door de 
KAM-afdeling opgesteld en bestaat uit een hoofdstukindeling met verschillende punten welke door de 
werkvoorbereiders doorgelopen kan worden om zo geen onderdelen te vergeten. 
Er is getracht aan deze eis gehoor te geven door de gehele hoofdstukindeling standaard (by default) te 
laten verschijnen onder de kop 'Omschrijving' in het datasheet-venster, bij het aanmaken van een nieuwe 
datasheet. Een tweede optie zou zijn om het gehele format in de vorm van een Word-document by default 
toe te voegen aan de bijlagen van een nieuwe datasheet. Echter, beide mogelijkheden blijken binnen de 
MS Access omgeving geen optie, omdat het uitwerken van de eis een negatief effect heeft op de 
duidelijkheid en het gebruiksgemak. Zo is het niet mogelijk om by default al bijlagen te koppelen aan een 
nieuwe datasheet en het is geen mogelijkheid om Rich-text standaard toe te voegen in het 'omschrijvingen'
tekstvak. Het is wel mogelijk Plain-tekst (tekst zonder mogelijkheden als vet, onderstreept, nummering, 
bullets of koppen) standaard toe te voegen, maar dit komt de duidelijkheid niet ten goede. 

Hierbij is ervoor gekozen niet te voldoen aan de laatste eis van de KAM-afdeling binnen de MS Access 
omgeving. Deze opmerking is echter ook toegevoegd aan de notities voor de programmeur (paragraaf 5.7) 
om te zorgen dat aan deze eis toch kan worden voldaan zodra het hulpmiddel binnen het Heijmans
systeem wordt gebouwd. 

Met deze terugkoppeling is antwoord gegeven op onderzoeksvraag 4.3. 
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5.6. Implementatie van het hulpmiddel 

Zodra ervoor gekozen wordt om het hulpmiddel te implementeren binnen het bestaande digitale systeem 
van Heijmans zijn er een aantal punten waar rekening mee gehouden dient te worden voor een succesvol 
gebruik en resultaat van het hulpmiddel. In deze paragraaf zijn deze punten opgesomd. 

Hulpmiddel onderdeel maken van de evaluatiestandaard 

Voor een succesvolle implementatie dient het invullen van het hulpmiddel een onderdeel te zijn van de 
(tussen)evaluaties die per project gehouden worden. De beste wijze om het hulpmiddel hier deel van uit te 
laten maken is door vooraf per project werkvoorbereiders verantwoordelijk te maken voor een 
uitvoeringsmethode, bouwmethode of product waarover nog geen compleet beeld bestaat binnen Heijmans 
over de effecten en randvoorwaarden. Het management dient de stimulans over te dragen aan de 
projectleider die per project de uit te werken onderdelen verdeelt onder de beschikbare personen binnen 
het uitvoeringsteam. Tijdens de interviews met het management werd al aangegeven dat het vooraf 
duidelijk hebben welke informatie van belang kan zijn voor Heijmans cruciaal is voor een zinvolle evaluatie. 
Door vooraf te weten welke kennis interessant is en daar een verantwoordelijke werkvoorbereider aan te 
koppelen, kan gedurende het te doorlopen traject alle benodigde informatie verzameld worden. Het 
hulpmiddel is ervoor ontworpen om alle benodigde documenten per datasheet te kunnen borgen. 
Om ervoor te zorgen dat het hulpmiddel ook daadwerkelijk een onderdeel wordt van de organisatie moet 
het opgenomen worden binnen de standaard werkwijze van Heijmans, Hiervoor wordt het hulpmiddel 
opgenomen binnen het standaard werkproces, het Bedrijfssproces Utiliteitsbouw (BPU), door middel van 
kennismanagement. 

Uitvoeringsvoorbereiding 

Start ) Vervolg 
voorbereiding voorbereiding 

Uitvoering 

. Start. Bew~en \ Opleveren 
uitvoenng uitvoenng I 

Meer- en minderwerk 

Overlegstructuur 

Kennismangement 

Figuur 5. 13: De processen uitvoeringsvoorbereiding en uitvoering uit BPU; Weergave van de positie van 
het kennismanagement binnen het BPU 

Het onderdeel kennismanagement, waar het vullen van het hulpmiddel deel van uit zal maken, zal 
betrekking hebben op de onderdelen 'Uitvoeringsvoorbereiding' en 'Uitvoering' binnen het BPU. Binnen 
deze processen zullen aanpassingen gemaakt worden met betrekking tot afspraken, verslagen en 
evaluaties om de juiste gegevens te genereren die in het hulpmiddel ingevoerd zullen worden . 
In het figuur start de pijl van het onderdeel kennismanagement voor het subproces 'Start Voorbereiding '. 
Tijdens de overdracht vanuit de calculatiefase naar de uitvoeringsvoorbereidingsfase zal de keuze gemaakt 
moeten worden welke geëvalueerde onderdelen van het project van belang zullen zijn voor Heijmans en 
welke dus ingevoerd zullen worden in het hulpmiddel. Het onderdeel kennismanagement eindigt aan het 
einde van het subproces 'Opleveren'. Hier vindt het evalueren van het project plaats waar het 
kennismanagement onderdeel van uitmaakt. 
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In onderstaand schema is het kennismanagement weergegeven in de stappen uit het BPU. Het schema is 
weergegeven in stappen (blauw) en documenten (geel). Aan deze stappen worden punten toegevoegd om 
het evalueren van werkplannen te standaardiseren en het invullen van de datasheets van het hulpmiddel te 
verplichten. Bij de overdracht naar de uitvoeringsfase wordt tussen het management, de calculatieafdeling 
en het uitvoeringsteam afgesproken welke onderdelen binnen het project van belang zijn om onderdeel te 
laten uitmaken van het hulpmiddel. Dit wordt opgenomen in het verslag van de overdracht. Vervolgens 
worden de werkplan(nen) opgesteld van de uit te voeren uitvoeringsmethoden. Deze maken onderdeel uit 
van het totale KAM-plan van het project. 
Na het afronden van de uitvoeringsmethode kan het werkplan geëvalueerd worden tijdens de Interne 
Project Teambespreking (IPTB). Deze overleggen worden iedere twee weken gehouden het 
uitvoeringsteam en de projectleider. Zo kan een evaluatie direct volgen na het afronden van de 
uitvoeringsmethode. Na deze evaluatie zijn de gegevens bekend welke ingevoerd moeten worden in de 
datasheets binnen het hulpmiddel. De laatste stap van het kennismanagement is het opnemen van de 
geëvalueerde werkplannen binnen de projectevaluatie, welke gearchiveerd wordt. 

Kennismanagement 

IIA Ontv>/ikkeling 

111.1 Start voorbereiding 

111 .2 Vervolg voorbereid ing 

l seheersmaatr. E egelen 
uitvoe r 'i I19 ~~OCes ---_ I ---_ .. ---- -
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KAM-plan 

-
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-
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'- hulpmiddel 
...... ---.. --------

Figuur 5. 14 : Het kennismanagement binnen het BPU; weergave van de stappen binnen BPU welke 
onderdeel uitmaken van het kennismanagement 

Door het hulpmiddel onderdeel te maken van de evaluatiestandaard ontstaat er een stimulans welke de 
werkvoorbereiders dwingt stukken kennis toe te voegen aan het hulpmiddel en de organisatie. In eerste 
instantie zal deze dwang nodig zijn om het hulpmiddel te vullen met datasheets. Vanzelfsprekend is de 
volgende stap, zodra het hulpmiddel een bepaalde hoeveelheid inhoud heeft, dat werkvoorbereiders gaan 
zoeken binnen het hulpmiddel om zo ervaringen van collega's te weten te komen . 
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Validatie en revisie 

Tijdens gesprekken met leden van de KAM-afdeling en met het management is vaak naar voren gekomen 
op welke wijze de informatie die toegevoegd wordt aan het hulpmiddel correct is. Met correct wordt hier 
bedoeld dat het klopt volgens de gegevens en ervaringen van het projectteam. Het hulpmiddel is bedoeld 
om ervaringen te delen en kan daardoor nooit de waarheid pretenderen. 
Om te zorgen dat de informatie en ervaringen die de verantwoordelijke werkvoorbereider toevoegt ook 
correct is moet er een vangnet zijn om een validatie uit te voeren. Een dergelijke validatie zou gelegd 
kunnen worden in de handen van een administrator (bijvoorbeeld een lid van de KAM-afdeling) die de 
datasheets doorloopt en controleert voordat de informatie werkelijk goedgekeurd wordt en toegevoegd 
wordt aan het hulpmiddel. Behalve het probleem dat iemand alle datasheets moet doorlopen, wat 
kostentechnisch uit de hand kan lopen, heeft dit systeem het grote nadeel dat iemand op kantoor de 
specialistische kennis van een zojuist doorlopen uitvoeringstraject controleert. Dit komt de validatie 
daarmee niet ten goede. 
De beste wijze om dit probleem te ondervangen is door ook de validatie in handen van het gehele 
uitvoeringsteam te leggen. De verantwoordelijke werkvoorbereider krijgt de taak gedurende het 
uitvoeringstraject de data en ervaringen te verzamelen, maar het gehele uitvoeringsteam krijgt de taak om 
de verzamelde data te reviseren voordat deze daadwerkelijk toegevoegd wordt aan het hulpmiddel. De 
mogelijkheid binnen het hulpmiddel om per werkvoorbereider te zien welke datasheets hij toegevoegd heeft 
en om het gehele uitvoeringsteam te koppelen aan de toegevoegde data kan hierbij een stok achter de 
deur zijn. 

Wijzigingen in de verschillende beschikbare communicatieinstrumenten 

In paragraaf 4.3 is een overzicht gegeven van de communicatiesystemen die voor de werkvoorbereiders 
beschikbaar zijn binnen Heijmans. In onderstaande tabel wordt gekeken welke systemen wijzigen door de 
implementatie van het hulpmiddel en wat de wijzigingen zijn. 

Communicatieinstrument Wijziging 

Het centraal overleg 
Evaluatie van de werkplannen wordt een standaard onderdeel van de 
overleggen. Ook het standaardiseren van uitvoeringsmethoden moet hier 

werkvoorbereiders 
besproken worden. 

BPU 
Het BPU wordt aangevuld met het onderdeel kennismanagement. Toelichting 
te vinden op pagina 54 en 55. 

De projectschijf Blijft ongewijzigd 

De kennisbanken Blijft ongewijzigd 

Het leverancierssysteem 
Via de leveranciers kan nu ook gevonden worden; de projecten en de 
datasheets. 

Project referentiesysteem 
Via de projecten kan nu ook gevonden worden; de bijbehorende datasheets, 
de betrokken leveranciers en de betrokken werknemers. 

Persoons/ en bedrijvengids 
Via de werknemer kan nu ook gevonden worden; de gewerkte projecten en 
de geschreven datasheets. 

BRIS-warenhuis Blijft ongewijzigd 

De teamsites Blijft ongewijzigd 

Heijmans Wikipedia Blijft ongewijzigd 

Figuur 5.15: Wijzigingen in de communicatieinstrumenten; Weergave van de communicatieinstrumenten 
waarin wijzigingen worden aangebracht vanwege de aansluitingen op het hulpmiddel 
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Kostenindicatie implementatie 

Om een indicatie te krijgen van de kosten voor het implementeren van het hulpmiddel is de database 
inclusief de vereiste relaties voorgelegd aan het bureau automatisering. Na het doorspreken van alle eisen 
en randvoorwaarden bleken er twee mogelijkheden om de database zoals omschreven te implementeren 
binnen het digitale systeem van Heijmans. 

Het systeem dat Heijmans sinds kort gebruikt voor haar inkoopafdeling is E-size. Dit is een systeem dat 
gebouwd is door een extern bedrijf en al gebruikt maakt van het PBG en het leverancierssysteem . De 
eerste mogelijkheid is het hulpmiddel te laten bouwen binnen E-size. Hiervoor zouden geen 
ontwikkelingskosten betaald worden, omdat het hulpmiddel opgenomen kan worden binnen het bestaande 
contract. Het toevoegen van een dergelijke module zou een kostenpost betekenen van ongeveer €800, - per 
maand. 

De tweede mogelijkheid zou zijn om de database inclusief de relaties met de andere databases intern 
binnen Heijmans te ontwikkelen. Het bouwen van het hulpmiddel zal dan gebeuren binnen het beschikbare 
Sharepoint systeem. Op basis van het hulpmiddel en de gesprekken werd geschat dat dit ongeveer 160 
manuur in beslag zou nemen, wat op een kostenpost komt van ongeveer €1 0.000,-

Bureau automatisering gaf aan dat, als ze dit zouden gaan implementeren, het hulpmiddel eerst gebouwd 
zou worden binnen Sharepoint, om het middel te testen , te laten proberen door werkvoorbereiders en het 
enige tijd op proef te laten draaien. Zodra de werking en de mogelijkheden zonder bugs of kinderziektes 
zou werken zou het binnen E-size geïmplementeerd worden. Reden hiervan is de kans dat het hulpmiddel 
afgeschreven wordt door de werkvoorbereiders als het niet direct goed werkt. Door het eerst intern te testen 
zou dit gevaar worden voor komen. Dit zou financieel dus betekenen dat er eerst €10.000,
ontwikkelingskosten worden gespendeerd en dat het vervolgens binnen een contract wordt opgenomen 
voor €800,- per maand. 

Voor deze kostenindicatie zijn enkel de kosten opgenomen om het systeem, intern of extern , te ontwikkelen 
en te gebruiken. De kosten voor het uitrollen van het systeem, inclusief de uren die horen bij testdagen, 
voorlichting en service zijn hierbij niet meegenomen. 
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6. Aanbevelingen 

Over het gehele afstudeertraject zijn enkele aanbevelingen te geven voor eventuele vervolgonderzoeken en 
voor omgang met het hulpmiddel na implementatie. In dit hoofdstuk zullen deze aanbevelingen worden 
opgesomd. 

Aanbeveling 1: In kaart brengen behoeftes andere divisies 
Dit afstudeeronderzoek heeft gekeken naar een zeer specifieke doelgroep , namelijk werkvoorbereiders op 
de projectlocatie van Heijmans Utiliteitsbouw. Op basis van interviews zijn de behoeftes van deze groep in 
kaart gebracht en deze behoeftes hebben geleid tot het gepresenteerde hulpmiddel. Het is interessant om 
te weten welke functionaliteiten de divisie Infra of Installaties vereisen bij het hulpmiddel. Is bij deze 
groepen dezelfde problemen te onderkennen, of blijkt de locatiegebondenheid bij deze groep 
werkvoorbereiders de enige grote bottleneck voor het uitwisselen van gegevens? Zouden andere divisies 
volstaan met een zojuist geïntroduceerd systeem als Wikipedia, of is ook hier stimulans nodig tot het halen 
en brengen van kennis? Duidelijk is dat vergelijkbare onderzoeken bij andere Heijmans-divisies tot 
interessante resultaten kan leiden. 

Aanbeveling 2: Testen en evalueren van het hulpmiddel na implementatie 
Daarnaast wordt de aanbeveling gegeven, na implementatie van het hulpmiddel, de tijd te nemen om de 
database te evalueren en te verbeteren. Werkvoorbereiders zullen om feedback gevraagd moeten worden 
over gebruiksgemak en functionaliteit. Het hulpmiddel zal pas succesvol en krachtig worden indien de 
werkvoorbereiders er compleet achter staan en dit is enkel het geval indien deze groep ook betrokken 
wordt bij het proces. 

Aanbeveling 3: Zorg dat de nieuwe standaard door iedereen omarmd wordt 
Het succes van het hulpmiddel staat of valt met de mate waarin Heijmans het vullen van het hulpmiddel 
opneemt binnen haar standaard werkwijze. Het hulpmiddel zal enkel gevuld worden indien het door 
projectleiders omarmd wordt zodat zij druk uitoefenen op de uitvoeringsteams om zo het evalueren van 
werkplannen tot een hoger niveau te tillen. Het is de taak van het management het belang van kennisdeling 
op de medewerkers over te brengen en het invullen van de datasheets verplicht te stellen . Enkel de digitale 
middelen aanbieden is niet voldoende, er zal gepromoot moeten worden om de database te gebruiken tot 
het hulpmiddel de technische versie is van Google binnen Heijmans. 
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7. Nawoord 

Een jaar na de vorming van het onderwerp en negen maanden na mijn begincolloquium komt mijn 
afstudeertraject tot een einde. Met gepaste trots kan ik een werkend databasesysteem presenteren aan 
Heijmans en de eerste geluiden binnen de organisatie geven aan dat er een kans bestaat dat het systeem 
ook daadwerkelijk Heijmans-breed wordt uitgerold. Hiermee kan gezegd worden dat ik zowel de 
onderzoeksdoelen bereikt heb, alsmede mijn persoonlijke doel om Heijmans een oplossing te bieden voor 
het optredende knelpunt. 

Het afgelopen jaar was privé een van de meest tumultueuze jaren die ik gekend heb en dat liet mijn 
afstuderen niet altijd ongemoeid. Toch ben ik tevreden over het verloop van het doorlopen traject. De keuze 
voor het onderwerp verliep voor mijn gevoel erg snel en hoewel het zich aan de rand bevindt van de richting 
Construction Technology sta ik achter het ingeslagen pad. 
Het onderzoekstraject ging met vallen en opstaan, zowel door mijn eigen werkwijze waarin ik in mijn hoofd 
altijd enkele stappen voor liep, als door externe factoren. Het gebrek aan reacties uit het noorden was een 
tegenvaller, omdat ik graag het heersende beeld van alle vestigingen in Nederland had geschetst, maar het 
had waarschijnlijk geen verandering van de resultaten teweeg gebracht. 

Het ontwerpen van het hulpmiddel was een verademing. Na meerdere onderzoeken binnen de Master en 
vervolgens het afstudeeronderzoek was het omzetten van het programma van eisen tot een werkende 
database een project waar ik me met vernieuwde energie voor kon inzetten. Het maken van databases en 
dus ook MS Access was geheel nieuw voor me en de eerste weken bestonden enkel uit lezen, het bekijken 
van video-tutorials en het maken van oefeningen alvorens ik de handgrepen had om het systeem dat ik in 
mijn hoofd had, te projecteren op het scherm. 
De wijze waarop Heijmans het onderwerp en mijn uitwerking oppakt is voor mij de grootst mogelijke blijk 
van waardering en maakt de frustrerende avonden, waarin tot diep in de nacht functies, filters, criteria en 
velden langs elkaar werden geschoven om het optimale resultaat te bereiken, helemaal waard. 

Dit afstudeerrapport is mede tot stand gekomen met de hulp van verschillende personen die allen op hun 
eigen manier invloed hadden op mijn proces. 
Stijn, je enthousiasme en toewijding voor je werk is aanstekelijk en ik heb genoten van de tijd dat ik met je 
kon meelopen, als ik maar om zes uur voor je deur stond. Je had ondanks de volle agenda altijd tijd en ik 
wil je danken voor de mogelijkheden en verantwoordelijkheden die je me gaf tijdens de voorafgaande stage 
en het afstudeertraject. 
Sandra, ik vroeg je pas laat voor mijn afstudeerbegeleidingscommissie, maar je deskundigheid en nuchtere 
kijk hebben in grote mate de werking en plaats van het hulpmiddel binnen de organisatie bepaald. Bedankt 
voor de gesprekken en je kijk op de werking van de organisatie. 
Martin, je hebt me vele malen aangezet tot kritisch nadenken, heroverwegingen, schrappen, peinzen en 
heropname en dat was precies waar je op uit was. Ik ging met plezier naar je begeleidingen en ik hoop dat 
je gezondheid en de universiteit/faculteit het toelaten om hier meer studenten van te laten genieten. 
Cor, tijdens de afwezigheid van Martin ben je een groot gedeelte van het traject ingevallen als 
hoofdbegeleider en ik was niet de enige die beroep op je deed. Je kijk op het onderzoek kon afwijken van 
Martin, wat mij in verwarring kon brengen. Ik wil je bedanken voor onze gesprekken en de kritische 
opmerkingen omrand met een brede glimlach die altijd spot-on waren. 

Ook een woord van dank aan de werkvoorbereiders van Heijmans Utiliteitsbouw, met in het bijzonder 
Claudia, Esther, Toine en Renée, bij wie ik altijd aan kon komen met vragen, interviews, testen en ideeën. 
Zonder jullie was en geen onderzoek, letterlijk en figuurlijk. 

Tenslotte gaat mijn dank uit naar mijn familie, vriendin en schoonvader bij wie ik vrolijk en gefrustreerd kon 
zijn en die altijd voor me klaar stonden. Bedankt voor alle tips, hulp en steun. 
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