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In het rapport voorkomende conclusies , resultaten, 
eventuele berekeningen en dergel ijke kunnen verder 
onderzoek vereisen alvorens voor extern gebruik 
geschikt te zijn . Dit rapport moet daarom als intern 
rapport worden beschouwd dat niet zonder 
toestemming van de onderwijsinstelling en de auteur 
voor externe doeleinden mag worden gebruikt. 
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Bijlagen I: Projectomschrijvingen 

In deze bijlagen zal een korte omschrijving van het geobserveerde hoofdproject en een nevenproject 
worden gegeven, evenals relevante gegevens en een aantal afbeeldingen om een indruk van de projecten 
te geven. Het hoofdproject Zuidwal was het project waar de eerste en meeste gegevens werden verzameld. 
Later is hier een nevenproject aan toegevoegd om de bevindingen van het hoofdproject te kunnen 
vergelijken. 

Hoofdproject; 
Nevenproject: 

Zuidwal, 
Helicon, 

Den Bosch 
Den Bosch 

Omschrijving hoofdproject: Zuidwal 

Startdatu m: 
Bouwtijd: 

Adresgegevens: 
5211 Den Bosch 

Website: 

10 december 2008 
+/- 15 maanden 

Zuidwal11 

http://www.wonenaandezuidwal.nl/ 

Het project Zuidwal is een nieuwbouwproject in Den Bosch dat 
bestaat uit hoogwaardige 14 appartementen en 12 woningen. ''-_ ______ ____ --""'''_ 
Het project heeft na verschillende grove wijzigingen in het PvE 
een vaste vorm gekregen en de bouw is nu in volle gang. Op 
10 dec. is het grondwerk gestart en half januari zijn de eerste 
palen geslagen. 

Speciaal aan dit project is de enorme ruimte die de kopers 
krijgen met betrekking tot het indelen en inrichten van hun 
appartement of woning, wat tot in een laat stadium 
veranderingen in constructie en uitvoering teweeg brengen. 

Locatie 
Het project Zuidwal bevindt zich aan de rand van het centrum 
van Den Bosch en kijkt uit over het beeklandschap van de 
Bossche Broek. 

Betrokken partijen 
Bij het bouwproject zijn diverse partijen betrokken. Naast de 
hoofdaannemer zijn er een tweetal nevenaannemers op de 
bouwplaats werkzaam. 

Architect: 
Adviseur constructies: 
Adviseur installaties: 

Uitvoering 
Hoofdaannemer: 
Projectleider: 
Hoofduitvoerder: 
Werkvoorbereidster: 

N.G. Struijcken - 0512222 

Dana Ponec architecten 
Goudstikker - De Vries 
Visietech 

Heijmans Bouw Best B.V. 
dhr. S. Borremans 
dhr. H. Lindhout 
mevr. R. van Leersum 

Bijlagen 

Figuur 1. 1: impressie Zuidwal, Oen Bosch 

Figuur 1.2: Plattegrondindeling Zuidwal 

Figuur 1.3: Locatieaanduiding Zuidwal 
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Omschrijving neven project: Helicon 

Startdatum 
Bouwtijd 

Adresgegevens 

23 maart 
+/- 13 maanden 

Onderwijsboulevard 
5223 Den Bosch 

Helicon Opleidingen MBO Boxtel en MBO Den Bosch gaan samen 
in het nieuwe schoolgebouw bij de onderwijsboulevard in 
's-Hertogenbosch. Het gebouw, ontworpen door de architecten 
van buro van Meerendonk uit Tilburg , zal plaats gaan bieden aan 
de opleidingen die nu in Boxtel en deels in Den Bosch gevestigd 
zijn. 
Deze opleidingen zijn Agro , Groen , Bloem , Hand & Design, Milieu, 
Dier, Food en Wellness & Lifestyle. De gebouwopzet bestaat uit 
een parkeerlaag op nivo 0 met daarboven drie schoolniveaus. 
De derde verdieping wordt gedeeld met het bestuursbureau. 
De school plattegrond is opgedeeld in drie zones : een 
instructiezone en een atelierzone met daartussen een open 
projectruimte. Aan de buitenkant heeft het gebouw een natuurlijke 
uitstraling door het gebruik van hout. 

Locatie 
Het project Helicon bevindt zich aan de onderwijsboulevard op 
loopafstand vanaf het station 

Betrokken partijen 
Bij het bouwproject zijn diverse partijen betrokken. Naast de 
hoofdaannemer zijn er een tweetal nevenaannemers op de 
bouwplaats werkzaam . 

Architect: 
Adviseur constructies : 
Adviseur installaties : 

Uitvoering 
Hoofdaannemer: 
Projectleider: 
Hoofduitvoerder: 
Werkvoorbereidster : 

N. G. Stru ijcken - 051 2222 

van Meerendonk Architecten 
van Boxsel 
Galjema 

Heijmans Bouw Best B.V. 
dhr. S. Borremans 
dhr. T. Tutelaers 
mevr. C. van der Schoot 

Bijlagen 

Construction Technology 

Figuur 1.4: Helicon: impressies Helicon, Oen 
Bosch 
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Bijlagen 11: Open interviews 

Interview werkvoorbereider, Heijmans Utiliteitsbouw BV, Best 
25 mei 2009 
14:00 - 14:30 

Op welke manier vindt er momenteel kennisdeling tussen de werkvoorbereiders plaats? 
Kennis tussen de werkvoorbereiders wordt hoofdzakelijk gedeeld door bij elkaar binnen te lopen. Indien je 
iets nodig hebt of wil weten hoe een ander om is gegaan met een werkmethode moet je eigenlijk op zoek 
gaan en meestal wordt er via via wel iemand gevonden waarmee gesproken kan worden. 

Vroeger waren er uitvoeringsgroepvergaderingen. Dit waren vergaderingen met werkvoorbereiders, 
uitvoerders en projectleiders waarbij er op een werk bijeengekomen werd. Hier werd dan een rondje 
gelopen over het werk en werden nieuwe of uitdagende dingen besproken . Dit kon zowel technisch als 
organisatorisch van aard zijn. 

Tevens waren er werkvoorbereidingsbijeenkomsten waarbij er hoofdzakelijk lezingen gegeven werden over 
nieuwe materialen, technische ontwikkelingen en innovaties. Ook was er projectcoördinatorenoverleg met 
enkel de seniorwerkvoorbereiders . Hier werd ook op organisatorisch vlak besproken wat er op dat moment 
speelde. 

In welke mate vindt er momenteel kennisdeling tussen de werkvoorbereiders plaats? 
De uitvoeringsgroepvergaderingen werden driemaal per jaar gehouden, maar de laatste bespreking was 
meer dan een jaar geleden. 
De werkvoorbereidingsbijeenkomsten waren tweemaal per jaar en de laatste keer is een half jaar geleden 
gehouden. De projectcoördinatorenoverleg waren ook tweemaal per jaar en de laatste keer is bij na een 
jaar geleden geweest 

Welke kennis wordt gedeeld? 
Als er geplande vergaderingen of bijeenkomsten waren dan werden er nieuwe technieken of materialen 
uitgewisseld. Zo heb ik ooit eens een lezing gegeven over bubbledeckvloeren. Mensen onthouden dit wel 
en zodra iemand ermee gaat werken wordt ik gebeld om wat toelichting te geven. 

Vroeger bestond er een Kennisbank. Dit was een archief waar alle werkplannen van een werk gearchiveerd 
werden. Ik heb alleen geen idee hoe het daar nu mee staat en waarom dat niet meer gestimuleerd wordt. 

Waar gebruik je KMS voor? 
Op dit moment gebruik ik KMS voor enkele kale, verplicht in te vullen documenten of de inkooplijsten. 
Echter bijna alle documenten die ik gebruik zijn afkomstig van KMS en die zijn in de loop van de tijd 
gewijzigd. Deze gewijzigde documenten zijn een eigen leven gaan leiden en worden bij elk nieuw werk 
weer aangepast en gebruikt. 
Zo zijn er staten voor hang- en sluitwerk en deuren die standaard in KMS staan . Echter deze zijn in de loop 
van de jaren aangevuld met nieuwe soorten deuren e.d. die ik in eigen beheer heb. 

Heb je in jouw functie als werkvoorbereider veel documenten in gebruik die niet via KMS verspreid 
worden? 
Tja, er zijn altijd uittrekstaten die je zelf gemaakt hebt. Dit heeft toch te maken met de eigen manier van 
werken die iedereen zelf heeft. Verder zijn er dus alle aangepaste documenten die in origine van KMS 
komen . 

N.G. Struijcken - 051 2222 Bijlagen 8 
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Worden nieuwe processen of bevindingen geëvalueerd, teruggekoppeld en vastgelegd? 
Het is wel de bedoeling dat nieuwe bevindingen vastgelegd worden, maar dit gebeurd niet altijd. Zo is het 
operationeel krijgen van de keet incl. alle NUTS voorzieningen iets wat telkens opnieuw uitgezocht wordt. 
Blijkbaar is het wegens continue veranderingen niet mogelijk om een standaard stappenplan te maken. 
Nieuwe informatie wordt vaak van andere werken overgenomen. Op dit moment werken wij met een, voor 
ons nieuw, te verwerken houten gevelsysteem. Een eerder werk in Wageningen heeft daar ook mee 
gewerkt en daar zijn we nu mee in contact gekomen om ervaringen uit te wisselen. 

Bij wijzigingen, zoals het aanpassen van de afmetingen en indeling van de standaard keet, dan loop ik naar 
de verantwoordelijke binnen Heijmans Utiliteitsbouw. Die zal er vervolgens wat mee doen in overleg met 
Heijmans materieeldienst. 

Wordt dit vastleggen van nieuwe informatie gestimuleerd door Heijmans Utiliteitsbouw? 
Alle bestanden moeten worden vastgelegd op de S-schijf (een netwerkschijf met per werk gesorteerd in 
mappenstructuur waar iedereen met toegang in de mappen van alle werken kan kijken). Zo kan iedereen 
vanaf een beveiligde heijmans-netwerkverbinding bij alle documenten. Indien er problemen zijn met 
afwezigheid blijven documenten nooit op eigen computers achter. 
Verder wordt alle informatie behoren bij een werk op papier in mappen opgeslagen volgens ISO
voorschriften. Deze mappen worden aan het eind van het werk gearchiveerd. 

Hoe intensief is het contact met andere werkvoorbereiders? 
Het contact is niet heel intensief. Nu ik hier op kantoor zit , omdat de keet nog niet operationeel is, zijn de 
lijntjes kort met andere werkvoorbereiders. Nu loop ik wel eens binnen of lunchen we samen. Zodra je in de 
keet zit ben je eigenlijk op een eiland, je bent afgeschermd en doe je je eigen ding. Problemen die optreden 
probeer je direct zelf op te lossen en als je weet dat een andere werkvoorbereider ook voor dergelijke 
problemen staat ga je bellen. 

N.G. Struijcken - 0512222 Bijlagen 9 



Afstudeerrapport: Bijlagen 

Interview werkvoorbereider, Heijmans Utiliteitsbouw BV, Capelle aan de IJssel 
21 juni 2009 
1 0 :30 - 11 :30 

Construction T echnology 

Op welke manier vindt er momenteel kennisdeling tussen de werkvoorbereiders plaats? 
In de nieuwe organisatie binnen Heijmans wordt het allemaal iets meer een geheel tussen de afdelingen, zo 
ook tussen Capelle aan de Ijssel en Best. Het zou goed zijn om ook de werkvoorbereiding meer bij elkaar 
te brengen. Eerst was dit toch sterk gescheiden. Ik weet niet hoe ze in Best dit probleem hebben 
aangepakt, maar dit speelt al jaren, ook al voordat ik in de werkvoorbereiding kwam. 

Mijn ervaring is dat KMS niet veel gebruikt wordt. Bij de werkvoorbereiding wordt, net als in de uitvoering 
veel gewerkt op basis van ervaring. Er wordt eigenlijk niet gewerkt op grond van het delen van kennis. 
Het echte delen van kennis tussen de werkvoorbereiders is lastig. We hebben wel een 
werkvoorbereidersvergadering, bij ons wordt dat elk kwartaal gehouden. Dan komen alle werkvoorbereiders 
bij elkaar en dat is dan natuurlijk om alle werkvoorbereiders bij elkaar te hebben, maar dan wordt ook een 
onderwerp aangesneden wat op dat moment een veel voorkomend probleem is en dat wordt dan 
behandeld. Zo hebben we het de laatste keer over veiligheid gehad en hoe we daar in de 
werkvoorbereiding rekening mee moeten houden. Dat doen we dan elk kwartaal met een ander onderwerp. 
Dat is eigenlijk het enige wat we doen bij een werkvoorbereiders vergadering. Het is dan leuk om je 
collega's van andere werken weer eens te zien en automatisch ga je dan toch met elkaar over het werk 
praten en over de problemen die je dan tegenkomt. Als je weet dat een andere werkvoorbereider ook 
eenzelfde probleem heeft gehad op zijn werk dan is dat meestal mond op mond, en het is ook gewoon van 
horen en zien dat je weet dat een andere dezelfde problemen heeft gehad. Daarnaast wordt er verder niets 
gedeeld. 

Als jonge werkvoorbereider start je toch zonder ervaring, waar haal jij de benodigde kennis voor 
een werk vandaan? 
Ik zat bij mijn eerste werk samen met een ander beginnend werkvoorbereider, die ook net van de TU 
Eindhoven af kwam. Beide waren we veel bezig met uitzoeken wat we nu moeten doen, daarbij werden we 
wel veel begeleidt door de hoofduitvoerder. Later werden we onder begeleiding van een senior 
werkvoorbereider gekomen en daar leer je het dan van, dat is jou informatiebron. Als je iets niet wist haalde 
je de informatie bij hem. Kijk, natuurlijk is elk werk weer uniek en op dat werk was er een Design and Build 
contract en waren we bezig met een bouwput. Dit vergde weer een andere aanpak en het meeste waren 
we gewoon aan het uitvinden. We hebben eigenlijk weinig informatie extern gehaald. 
We werken wel met een werkvoorbereidingshandboek. Hier staat eigenlijk alles in , voor het maken van 
werkplannen, het controleren van tekeningen , aandachtspunten enzovoort. Dit is natuurlijk ideaal voor een 
beginnend werkvoorbereider die niet direct aan zijn informatie kan komen, echt een lijdraad . 
Ik moet zeggen dat ik er niet zoveel in heb gekeken. Het is niet iets wat ik eigenlijk continu op mijn bureau 
heb liggen om het ten aller tijde erbij te pakken. Wel is het zo dat als ik niet zo onder begeleiding stond van 
die senior werkvoorbereider dat ik het vaker gebruikt zou hebben. Direct een vraag stellen aan je senior 
werkvoorbereider is natuurlijk makkelijker, dan het opzoeken in het handboek. 

Ook bij die werkvoorbereidingsvergaderingen hebben we het wel eens over kennisdeling gehad en helaas 
hebben we er dan veel over gesproken en is er weinig mee gedaan . De ideeën die dan naar voren komen 
is toch om iets te bouwen voortbordurend op KMS. 
Nu Best erbij komt te zitten zou dat helemaal handig zijn, dat je weet dat er bij een werk bepaalde punten 
strubbelingen zin geweest, bijvoorbeeld een bepaalde manier van werken van een opdrachtgever of 
constructeur, en dat die informatie dan te delen is met elkaar en dat het voor iedereen toegankelijk is. 
KMS is dan wel een logische kandidaat, er staat namelijk al een hoop informatie in, zo bijvoorbeeld ook het 
werkvoorbereidershandboek waar we het net over hadden. Als je bijvoorbeeld met beton gaat werken kun 
je een lijst in KMS vinden met alle benodigde actiepunten. KMS is zo heel handig als hulpje, maar toch is 
ieder werk weer anders en ben je toch weer documenten uitdenken en aanpassen. 

Heb je in jouw functie als werkvoorbereider veel documenten in gebruik die niet via KMS verspreid 
worden? 
Tja in de loop der jaren bouw je toch een eigen database op. Bijvoorbeeld met inkopen, waarbij je veel 
informatie inwint bij bedrijven. Vaak koop je toch ook dingen in waar je nog niet veel van weet, een nieuw 
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product en dan ga je toch een beetje je eigen bibliotheek maken. Dat groeit steeds verder uit en je maakt je 
eigen kennis dan ook steeds breder. 

Is het nu ook zo dat zodra mensen weten dat jij met een nieuw product hebt gewerkt dat ze jou voor 
informatie benaderen? 
Dan zullen ze je er wel op aanspreken ja, maar ik moet zeggen dat ik er nog niet zoveel ervaring mee heb 
dat het op die manier gedeeld wordt, maar ik weet wel dat het op die manier gebeurd. Op het werk waar ik 
heb gezeten waren er veel problemen met het indienen van stukken en constructiedetails bij de gemeente 
Rotterdam. Wij vinden dan ook dat we het voldoende naar buiten moeten brengen om mensen te 
waarschuwen hoe ze moeten handelen om problemen te voorkomen. 

Hoe wordt deze kennis van jullie dan gedeeld? 
Tja, dat gebeurt dan toch enkel mond op mond, het staat tot nu toe nergens geschreven. Wel staat het in 
onze eigen interne verslagen en besprekingen , maar voor de rest staat het nergens. De grotere kanalen 
zijn toch de projectleiders. Het zou ook belangrijk zijn dat juist zij informatie delen van projectleider op 
projectleider, maar dan zitten er inderdaad altijd twee schakels tussen. 

Worden nieuwe processen of bevindingen geëvalueerd, teruggekoppeld en vastgelegd? 
Er zijn eind- en tussen evaluaties. Zo hadden we de laatste keer een evaluatie na een bouwput. Het was 
een complexe bouwput in het centrum van Rotterdam met veel puin en dat gaf nogal wat problemen. Er is 
toen een tussenevaluatie gehouden samen met de afdeling calculatie. Evaluaties zijn zeker nodig, maar bij 
elk nieuw werk moet het wiel voor een deel toch opnieuw uitgevonden worden. Het meeste in de bouw 
draait toch om kennis en ervaring. Daar doe je het dan mee, want informatie delen met anderen is dan toch 
lastig. 
Er zijn verslagen van tussen- en eindevaluaties , gemaakt door de projectleider. Ik heb het idee dat ze 
gemaakt worden en een keer gelezen worden door de betrokkenen in het proces en dat het document 
daarna niet meer wordt geopend. Dat komt ook omdat je het proces zelf hebt meegemaakt en je eigenlijk al 
hebt meegenomen wat voor jou interessant is . De evaluatie is dan vooral om te benadrukken wat er is 
gebeurd en waar we op moeten letten. Dat is dan ook die ervaring die je meeneemt en het is lastig om die 
ervaring over te brengen op andere collega's en generaties, ze moeten het vaak toch zelf ervaren. 

In het geval dat onze senior werkvoorbereider bepaalde dingen niet weet, dan laten we ons adviseren door 
een externe adviseur. Als het om lastige dingen gaat zoals grondwerk of bemaling, dan worden toch 
adviseurs ingeschakeld . In de bouw hebben we daar toch te weinig verstand van. Dat inwinnen van 
informatie gebeurt al vanaf kantoor en wij als werkvoorbereiders zijn toch geneigd om alles later weer over 
te doen. 
Dat is wel grappig, dat nu ik hier zit op kantoor, bij bedrijfsbureau (uitvoeringstechnisch) en calculatie 
worden dingen bedacht. Later gaan wij het werk opnieuw bekijken, zo wordt er binnen een werk eigenlijk 
alles twee keer bekeken. Dat komt toch omdat de werkvoorbereider alles zo goed mogelijk wil beheersen 
en niets aan het toeval over wil laten . Zo zorgt de werkvoorbereider dat alles goed is. Misschien kost dat 
wel meer tijd dan nodig is , maar zo worden fouten ook geëlimineerd. 

Hoe intensief is het contact met andere werkvoorbereiders? 
Binnen een werk zit je toch vaak intern met andere werkvoorbereiders. Daar heb je wel veel contact mee en 
is er veel overleg. We houden dan ook interne besprekingen , samen met de projectleider en de uitvoerder, 
en dan ook nog de interne werkvoorbereidingbespreking. Daarin praten we dan echt over gedane en 
komende acties, om zo alles zo goed mogelijk te beheersen . Er zijn onderling toch erg veel raakvlakken 
binnen een werk , ook al heb je andere taken . Zo ben je wel erg aan het werk in een team , binnen een werk. 
Vooral bij stress is het werk in teamverband, fijn om te werken. 

Waar gebruik je KMS voor? 
Ik gebruik KMS niet vaak. Als wij met een nieuw project beginnen wordt er op de S-schijf een map 
aangemaakt met in mappen alle onderdelen van het project. In elke map staan al direct de 
basisdocumenten van dat onderdeel en dat komt uit KMS. Het is dan maar sporadisch dat ik documenten 
moet halen uit KMS die niet in de mappenstructuur staan van het werk op de S-schijf. Dit is ook een 
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gedeelte van KMS zelf en wat voor ons interessant is hebben we vanaf het begin. Daarom gebruiken we 
het niet vaak. 
Ook is het zo dat werkvoorbereiders bij een nieuw werk, documenten en databases gaan pakken die ze zelf 
hebben gemaakt bij een vorig werk om het aan te passen. En uitwisseling daarvan gebeurt eigenlijk enkel 
binnen het projectteam. Ik heb nog niet meegemaakt dat het buiten het projectteam werd gedeeld, maar dat 
zou natuurlijk wel handig zijn. Soms ben je dingen aan het doen, dingen aan het uitwerken wat collega's 
waarschijnlijk al eerder gedaan hebben , maar wat je dan niet weet. 

Op intranet staat een Heijmans Wiki. Maak je daar wel eens gebruik van? 
Ik was hier nog niet bekend mee. Het is wel handig, maar ik moet zeggen dat ik dit mezelf ook niet zie 
vullen met uitgezochte data. Ik zou hier, nadat ik wat uitgezocht heb, hier toch geen document van maken 
voor de site. Ik zou er om verzocht moeten worden om dat te doen. 
Als ik iets zoek waar ik geen verstand van heb, dan zou ik hier zeker gebruik van maken . 
Tja, nu ik dit weet zou ik misschien voortaan als ik dingen uitzoek wel in mijn achterhoofd houden dat 
collega's er iets aan zouden kunnen hebben. Of ik het er dan ook opzet ligt dan geheel aan de tijd die ik 
dan beschikbaar heb, maar dan is er toch wel een stimulans nodig vanuit een projectleider ofzo. Ik merk 
wel dat de jongere groep mensen meer bereid zijn om dingen te delen en daar ben ik ook voorstander van. 
Ook om niet alleen uit te gaan van de ervaring van een persoon en dat gebeurt toch iets te vaak in bouw. 

Wordt het vastleggen van nieuwe informatie gestimuleerd door Heijmans Utiliteitsbouw? 
l\Jee, helemaal niet. Misschien is dat ook iets wat meer moet groeien, want de projectleiders van nu waren 
werkvoorbereiders 20 jaar geleden en die zijn dat toch niet gewend. 
Wel wordt vanuit Heijmans als organisatie gestimuleerd om jezelf te verrijken. Ook met nieuwe technieken, 
zoals nu ontwerpen in BIM, laat Heijmans zien dat ze met haar tijd meegaat. 
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Interview projectmanager, Heijmans Utiliteitsbouw BV, Capelle aan de IJssel 
16 juli 2009 
10:30 - 12:00 

Construction Technology 

Kun je wat vertellen over jouw functie bij Heijmans en hoe je daar terecht bent gekomen? 
Na mijn afstuderen bij de opleiding civiele techniek in Delft ben ik bij Heijmans het Management 
Traineeship gaan volgen. Na die interne opleiding ben ik eerst een tijd als werkvoorbereider aan de slag 
gegaan, vanwaar ik de stap heb gemaakt naar projectmanager. De functie van projectmanager lijkt qua 
functieniveau op projectleider, maar vindt plaats in het voortraject. Projectmanager is de nieuwe opzet van 
de oude functie van projectvoorbereider en mijn taak is dan ook het begeleiden van opdrachtgevers 
(bijvoorbeeld bij hun keuze voor contractvorm) en naarmate het traject richting de uitvoering loopt zal de 
projectleider het overnemen. 

Zelf begeleid ik nu ook afstudeerders van de Hogeschool Rotterdam en ik merk dat zodra een 
afstudeerverslag klaar is er te weinig aan gedaan wordt om de resultaten van de onderzoeken te 
communiceren met de rest van het bedrijf of met de mensen die er baat bij zouden kunnen hebben. Zo 
probeer ik mijn afstudeerders flyers te laten maken die ik binnen de vestiging doorstuur en om het 
onderzoek te bespreken bij de uitvoeringsteams. 

Dit is een goed voorbeeld van kennisdeling binnen Heijmans. Op welke wijze wordt kennis nog meer 
gedeeld. 
Dingen als afstudeerverslagen zijn eigenlijk interessant voor heel Heijmans en we hebben ons wel eens 
afgevraagd hoe we bijvoorbeeld afstudeerverslagen nu kunnen delen binnen Heijmans. Nu is er een jaar 
geleden een Wiki -pagina opgezet binnen Heijmans. Dit had ook betrekking op duurzaamheid, als 
onderdeel van kennisdeling. Maar ook op het gebied van bepaalde concepten, zodat er een eigen 
bibliotheek met kennis ontstaat. Hier staat dus ook een onderdeel afstudeerverslagen in. 

Sluit dit nu ook aan op de Bibliotheek van Werkinstructie? 
Nee, de Wiki is Heijmans breed en via Jong Heijmans kende ik mensen die daarmee bezig waren. De 
Bibliotheek van Werkinstructie komt uit de woningbouw van vestiging Rotterdam. Daar was veel repetitie en 
dus leereffect als een uitvoerder een uitleg had over een nieuw soort paal- of gevelsysteem. Dit werd dan 
opgeslagen in de Bibliotheek van Werkinstructie , een op STABU-code gerangschikte bibliotheek met 
ervaring van mensen van buiten, de NEN-normen, de ARBO-regels, de algemene technische voorschriften 
(ATV's) en de Praktijk Richtlijnen (PRL's). 

Als een project start, begint dat met een initiatief met weinig informatie voor de projectmanagers. Zodra er 
meer bekend is wordt dit doorgeschoven naar de calculatoren en de afdeling bedrijfsburo. En die voegen 
dan weer kennis toe . Vervolgens komt het bij de werkvoorbereiders en de projectleiders en dan bij het 
uitvoeringsteam. Uiteindelijk komt Service en Onderhoud die de kring sluit en in heel die cirkel wordt kennis 
opgedaan over wel en niet goed en er zijn een hoop leereffecten. 
Ik engineer zelf bouwputten en het wordt dan wel zó uitgevoerd, maar er zullen in de uitvoering toch altijd 
dingen zijn die anders moeten omdat zijn ervaringskennis hebben of omdat er op dat moment meer 
informatie beschikbaar is . De mensen van buiten hebben dan toch andere inzichten dan die ik heb na een 
universitaire studie. 
Het leren van elkaar kan dan gebeuren door een dergelijke bibliotheek van werkinstructie. Helaas is dit bij 
een Word-versie gebleven. 

Zelf heb ik bij Boele & van Eesteren in mijn vierde jaar stage gelopen en kreeg ik naast mijn stagetaken de 
opdracht om eens naar gegevensuitwisseling van de werkvoorbereiders te kijken. Hiervoor had ik toen het 
Knowledge Conservation Exchange Forum (KCE-forum) bedacht. Boele & van Eesteren is er ook mee 
doorgegaan en omdat ze een klein bedrijf zijn binnen Volkers Wessels kunnen ze intern met een groep van 
20-25 werkvoorbereiders zeggen dat ze dit zo gaan doen. 
Heijmans is groot en er zitten veel groepen collega's bij elkaar. Dan is het bereik wel erg groot, maar toch is 
het moeilijk om kennis te halen en kennis te brengen, want je ziet er weinig van terug . 
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Het KCE-forum startte ook met de gedachte dat iedereen op eilandjes werkt, elkaar opvolgt in de keten en 
moeten ook op verschillende projecten werken. Zorg er nu voor dat er een forum komt, een internetpagina, 
waar alles bij elkaar komt. 
Het belangrijkste daarin was kennisdeling , gesorteerd op STABU-codering . Nu was bij model een idee, 
weergegeven in Excel met links naar bepaalde bladen, maar de bedoeling is dat er makkelijk nieuwe 
pagina's gemaakt kunnen worden. Heijmans Wiki is daar een hele goede uitwerking van. 

Nu was er een werkvoorbereider die alle regels van het werken met kalkzandsteen had opgesteld; hoe 
hoog kan je gaan zonder schoren , wat zijn de dilatatieregels en meer. Dit document is een goed voorbeeld 
van een digitaal te verspreiden kalkzandsteen document, wat natuurlijk een goed voorbeeld is om te delen 
op een forum. 
Nu is de Heijmans Wiki nog in een pioniersstaat, maar sommige dingen zijn wat minder handig, zoals de 
lijst met namen van mensen die door de lijst met te delen documenten staat. 
Het belangrijkste is dat mensen nu verschillende documenten aan het uploaden zijn en dat zouden alle 
vestigingen moeten doen. We moeten niet denken dat we uitgezochte dingen binnen bijvoorbeeld de 
werkvoorbereiding moeten houden. Als een werkvoorbereider iets goed heeft onderzocht is het peanuts om 
er een even een Wiki-pagina van te maken . Werkvoorbereiders zouden hun documenten wel moeten 
schrijven voor een leek. 

Op welke manier vindt er momenteel nog meer kennisdeling tussen de werkvoorbereiders plaats? 
Waar ik in Rotterdam zat , toen nog als werkvoorbereider, had je werkvoorbereiderbijeenkomsten. Dan 
kwamen we met alle werkvoorbereiders bij elkaar en werd een actueel onderwerp genomen om te 
bespreken. Zo kwam er eens een constructeur wat vertellen over balkonopleggingen . 
Nu willen ze dat combineren met projectleiders en hoofduitvoerders, dat ook daar de kennis verdeeld wordt 
en men praat over technische problemen. Die dingen zijn gewoon goed. 

Heeft de individualistische wijze waarop werkvoorbereiders werken te maken met de manier hoe 
Heijmans ze opleidt? 
Een werkvoorbereider wordt inderdaad opgeleid om een probleem het zo snel mogelijk op te lossen. Dit 
gebeurt dan inderdaad door zo snel mogelijk te bellen met iemand die van dat probleem verstand heeft en 
dat is vaak een leverancier of onderaannemer. Een concern als Heijmans zou haar voordeel moeten halen 
uit haar formaat. We zijn een kennisorganisatie tegenwoordig , we zijn niets meer dan een 
assemblagebedrijf en we bouwen zelf niets meer. 
Zelf ben ik bezig geweest met een kelderbak met waterglasinjectie en dit was een goed alternatief ten 
opzichte van het afpompen van water. Later wordt ik gevraagd naar deze techniek, maar dan wordt 
eigenlijk alleen naar de bedrijven die hieraan meegewerkt hebben gevraagd. Dit, hoewel ik hele 
documenten geschreven heb over de afweging van methodieken en verschillende voor- en nadelen. Ook al 
zijn deze elke keer net anders , je kan er toch veel aan hebben en van mij kan iedereen die documenten 
krijgen. 

Hoe verloopt het delen van kennis tussen de verschillende afdelingen? 
Tussen de verschillende afdelingen is toch een soort gebrek van wederzijds inzicht aanwezig. Met mijn 
traineeship heb ik alles doorlopen en dan merk je hoe absurd dat eigenlijk is. Ik heb toen alles doorlopen en 
ik weet nu dan ook precies hoe alles in elkaar zit. Het is echt een vorm van ieder zijn eigen kunstje, en ze 
weten echt niet van elkaar doe de andere afdeling werkt. 
Dat zag je ook bij projectleiders die eerst weinig meekregen en als ze een keer meedraaien zeggen dat het 
toch lastig is om, als je niets weet, toch een goed document op te stellen. Waar hij eerst zegt dat de 
stukken niet op tijd zijn , zal hij nu meer begrip hebben voor de moeite die het kost om dat te 
bewerkstelligen. Zo ook bij calculeren . Iedereen denkt te weten wat dat is , maar daar zit toch een bepaalde 
gedachtegang achter. 

Bij de bibliotheek van werkinstructies was het lastig omdat er maar 2 mensen mee bezig waren en die 
gingen ook snel met de VUT. Helaas kon het niet aan KMS gekoppeld worden en werd het een papieren 
versie die rondgestuurd wordt. Ook al ligt het dan in de keet, als het maar gepakt kan worden op het 
moment dat er vraag naar is. 
Het Wiki wordt nu alleen door bepaalde mensen gebruikt, maar om het te laten slagen moet het van 
bovenaf opgelegd worden, of moet het bottom-up de organisatie opklimmen. Een mooi voorbeeld hiervan is 
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de Heijmans e-mailsjabloon. Die heb ik ooit gemaakt en deze stond later, met enkele aanpassingen, op 
intranet als standaard te gebruiken sjabloon. En met kennis is dat hetzelfde, het moet begeleid worden. 

Is het niet zo dat er nu juist een hoofdkantoor moet zijn om dit Heijmans breed te stimuleren. 
Nou ik weet niet of dat het hoofdkantoor moet zijn, het kan beter de projectleider zijn. Dit is toch iets meer 
laagdrempelig voor het uitvoeringsteam en als hij ervan overtuigd is dat het werkt zal hij dat ook doorgeven. 
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Interview werkvoorbereider, Heijmans Utiliteitsbouw BV, Best 
24juni2009 
10:00 - 11 :30 

Construction Technology 

Hoeveel contact heb jij, nu je hier in de keet op een werk zit, met andere werkvoorbereiders? 
Nul contact, heel zwart-wit gezegd eigenlijk nul. Ik heb dit overgenomen van een andere werkvoorbereider 
en zeker in het begin, toen de vorige werkvoorbereider wegging, heb je veel contact vanwege het 
overhandigen van de taak. Als ik kijk naar andere werkvoorbereiders , dan moet ik ze toevallig tegenkomen 
op kantoor om een praatje met ze te maken. Ook als ze op een ander werk zitten, dan moeten we eigenlijk 
allebei op kantoor zijn om elkaar tegen te komen, om elkaar te spreken . 

Hoe vaak kom je op kantoor? 
Dat is heel verschillend. Zo laten we het reprowerk ophalen en voor ons printen. Nu print ik eigenlijk alleen 
zelf planningen of andere dingen als ik toch naar kantoor moet om bijvoorbeeld kantoorartikelen op te 
halen. Nu is het op dit moment in mijn geval dat als ik naar huis rijd dat ik langs kantoor kom, dus dan neem 
ik snel even de afslag . Er worden op kantoor ook geen vergaderingen gehouden 

Nu is het wel zo dat er formeel gezien eens in de zoveel tijd werkvoorbereidingsvergaderingen gehouden 
zouden moeten worden. Nu is het de laatste tijd niet meer voorgekomen. Je wordt dan met alle 
werkvoorbereiders bij elkaar gehaald en soms volgen er dan samen werkbezoeken, bijvoorbeeld 
leveranciersbezoeken . Daar zie ik het nut daar zeker wel van in. Nu is het de laatste tijd dus niet meer 
voorgekomen, maar dat zal ook wel met budgetten te maken hebben. De laatste keer was in december, 
maar het was structureel elk kwartaal. 
Er zijn twee soorten bijeenkomsten, er zijn werkvoorbereidersbijeenkomsten en de 
uitvoerdersgroepvergaderingen. Bij de laatste zit het hele uitvoeringsteam, dus de uitvoerders, de 
werkvoorbereider, de projectleider. Deze was ook eenmaal per kwartaal. Zo waren er dus twee 
bijeenkomsten per 3 maanden ongeveer. 
Dit was wel alleen van de afdeling Best en in de nieuwe structuur van Heijmans is er nog geen bijeenkomst 
geweest met Capelle aan de Ijssel en Leeuwarden. Er is dus nog niets geweest om die collega's eens te 
zien. 

Heb jij wel eens informatie nodig van andere werkvoorbereiders, bijvoorbeeld een techniek waarbij 
je weet dat je een collega moet hebben voor die kennis. 
Nou, dat is meestal ook het probleem. Je moet weten dat iemand het een keer eerder gedaan heeft, of dat 
het al eens gedaan is . Maar ik denk dat het inherent aan de bouw is dat wij continu het wiel opnieuw aan 
het uitvinden zijn . Dat is gewoon niet goed. Als je dan weet wat ze op andere locaties of werken gedaan 
hebben, dan kun je vragen naar de knelpunten en de valkuilen. 
Zelf wordt ik eigenlijk nooit gebeld en dat komt gewoon omdat die kennis er niet is en dat we eigenwijs zijn. 
Vaak ga je dan toch je kennis en expertise bij de leveranciers halen, maar dan vertrouw je dus op je 
leverancier en dan kan het dus zijn dat je in dezelfde valkuil trapt. Zo kan hij dan iets voorschrijven, of een 
contract opstellen, waarvan later in het proces pas de haken en ogen blijken te bestaan. Zo kom je later 
met een hoop meerwerk te zitten. Via een checklist of een vorm van kennisdeling zou je bij elk onderwerp 
vooraf kunnen weten waar je op moet letten en wat je moet vragen bij de initiële gesprekken . 

Gebruik je KMS vaak? 
Nee. Ik weet dat KMS bestaat en dat er een hele hoop dingen in staan, maar een heleboel bestanden zijn 
standaard, zoals verslagen of het KAM-plan. Zodra je start met een werk moet je dus je KAM-plan gereed 
maken en dat haal je van KMS en alle tabbladen die daaraan verbonden zijn haal je ook van KMS halen . 
Nu hebben wij bijvoorbeeld veel met inkoop te maken en nu weet ik dat er erg veel checklisten zijn . Dat is 
een handige manier om alle onderdelen te dekken bij een inkoopgesprek. Die kun je dan ook van KMS te 
halen. Ik weet dus dat KMS er is en ook dat er meer af te halen is dan dat we gebruiken. Voor dit project 
geldt dat er al een heleboel bestanden gemaakt waren toen ik hier instapte. Voorheen waren er voor alle 
afdelingen verschillende varianten van hetzelfde document en voor de versie van die nu gebruikt wordt 
hebben ze van al deze varianten een verplicht of hulpdocument gemaakt. De verplichte documenten ben je 
verplicht om zó te gebruiken en de hulpdocumenten mag je aanpassen naar omstandigheden. 
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Indien je nu een verplicht document wilt aanpassen, hoe gaat dat? 
Dat kun je aangeven bij je KAM-coördinator, maar dat heb ik zelf nog niet meegemaakt. AI ben ik wel van 
mening dat je verplicht bent om dingen die niet kloppen te melden . 

Heb jij nu documenten in de loop der tijd gemaakt of ontvangen waarvan jij denkt dat die handig 
zouden kunnen zijn voor andere werkvoorbereiders? 
Natuurlijk maak je tijdens je werk verschillende documenten , maar de vraag is of anderen het ook handig 
zouden vinden. Zo heb ik zelf een document in Excel gemaakt wat ik gebruik om mijn binnendorpels uit te 
rekenen . Daar kan ik afmetingen in aangeven en dan rollen de maten van de dorpels er direct uit, met een 
plaatje erbij . Die kan ik dan direct sturen naar de dorpelleverancier en hij produceert ze meteen en daar heb 
ik nog nooit problemen mee gehad. 
De vraag is inderdaad of andere werkvoorbereiders dit soort berekeningen zelf ook gemaakt zouden 
hebben. 

Afgelopen week is de Heijmans-wiki gelanceerd op intranet. Heb je hier al naar gekeken? 
Ik heb er inderdaad al even naar gekeken toen hij net gelanceerd was en toen stond er alleen nog heel 
weinig op. Ik zag wat afstudeerverslagen en ik heb wat geklikt om te kijken wat voor onderwerpen erop 
stonden. Nu heb ik het wel te druk gehad om er echt in te duiken. 

Een Wiki is natuurlijk gebaseerd op het feit dat vrijwilligers stukken lezen en vervolgens gaan 
aanpassen, toevoegen of linken naar andere onderwerpen. Zou dit iets zijn waar jij deel aan zou 
nemen. 
Als we echt een goed werkende Wiki hebben die door het hele bedrijf gebruikt wordt , dan vindt ik zeker dat 
je die kennis moet gaan delen. Dan moet je niet te egoïstisch zijn om het zelf te houden en een ander in 
dezelfde valkuil te laten trappen. Het moet echter wel een onderdeel worden van de dagelijkse bezigheden 
waarbij de Wiki een onderdeel wordt van de stappen plannen die je dagelijks maakt en van de checklisten 
die ervoor zorgen dat je alles hebt geraadpleegd om niet in valkuilen te trappen. 
Dit zou wel betekenen dat je ook te tijd moet nemen om stukken te schrijven, of de stukken die je hebt aan 
te passen zodat een leek ze ook zou kunnen snappen . Echter voor iedere werkvoorbereider geldt dat het 
werk voorop staat. De uitvoering moet niet stil staan, het werk moet doorgaan en jij moet zorgen dat het 
werk op gang blijft en dat het werk niet stagneert. Nu ligt het aan de werkdruk, maar vaak zit jij voor 110% 
of 120% vol en als het dan loopt wordt daar al meteen geld verdient omdat ze voor die 20% geen extra 
mensen in hoeven te huren. En tijdens het werk is de werkdruk toch vaak erg hoog . 

Bij het opleveren van de verschillende fases van dit werk, hoe wordt dat dan geëvalueerd? 
Nou, dit wordt niet gedaan. Ook geen tussenevaluaties of iets dergelijks. Het zou wel moeten, maar het 
staat al een jaar op de interne agenda. Het zal waarschijnlijk wel omwille van tijd zijn, maar het gebeurd 
gewoon niet. Ook bij een fasering ook niet. Nu is dit wel een uniek project qua fasering , maar evalueren 
doen we dan eigenlijk niet. 
Een eindevaluatie moet inderdaad gehouden worden. Wat ermee gebeurd is wel de vraag. Ik denk dat het 
ergens in een la belandt. Het wordt wel rond gestuurd, naar de mensen van het uitvoeringsteam en de 
mensen die er in het voortraject bij betrokken waren. Tevens gaat er een cc naar iemand van de directie. Of 
er vervolgens veel lering uit getrokken wordt is wel de vraag, dat durf ik ook niet te zeggen. Over alle 
facetten van de bouw zou er dan een stuk over in moeten staan. Qua uitvoering kom je verschillende 
dingen tijdens het werk tegen. Als wij als werkvoorbereiders iets bedenken en het gaat fout op het werk, 
dan krijg je die problemen eigenlijk de dag erop al terug . Bij de calculatie gaat dat anders, ze bedenken en 
calculeren iets en schrijven zich ergens voor in . En pas een hele tijd later blijkt of dat wat ze berekend 
hebben ook correct is. 
Het evaluatieverslag is dan ook niet zo uitgebreid. De dingen die we in de uitvoering tegenkomen worden 
eigenlijk bij de interne projectteambesprekingen besproken. In het evaluatieverslag komen dan qua 
uitvoering ook echt maar een paar highlights te staan van dingen waar lering uit getrokken moet worden. 
Als je echter alle IPTB's (Interne projectteambesprekingen) gaat nalezen zul je veel meer problemen 
tegenkomen. Zo'n evaluatie is mijn inziens ook meer dan cijfermatige terugkoppeling naar de calculatie dan 
voor het uitvoeringsteam. Zo zal de planvoorbereiding er meer lering uit kunnen trekken, maar of zij er ook 
iets mee doen weet ik niet. 
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Wordt het vastleggen van nieuw informatie gestimuleerd door Heijmans van bovenaf? 
Natuurlijk is het zo dat als je dingen vastlegt ze alleen maar zullen zeggen; "goed zo en ga zo door", maar 
echt actieve stimulering kan ik niet zeggen. Nu moet je wel altijd je dingen vastleggen volgens ISO en ben 
je aan regels verbonden voor bijvoorbeeld de locatie en updates van tekeningen. Eigenlijk zou je ook veel 
dingen vast kunnen leggen via de IPTB's, zo ook problemen, aandachtspunten en omdat je die maandelijks 
houdt heb je daarin al jou vastleggingen. 
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Bijlagen 111: Enquêteformulier 

In dit hoofdstuk van de bijlagen wordt het enquêteformulier weergegeven dat is afgenomen bij de 
werkvoorbereiders. Hieronder is eerst de tekst uit de email te lezen, vervolgens was er voor de 
werkvoorbereiders de mogelijkheid tot het openen van een laagdrempelig in te vullen formulier. Op de 
volgende pagina;s is dit formulier te vinden. 
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. 

Email 

Enquête - onderzoek "Kennisdeling tussen de werkvoorbereiders" 

Beste werkvoorbereiders, 

Mijn naam is Niels Struijcken en ik ben student Uitvoeringstechniek van de studie Bouwkunde. Deze zomer 
ben ik, na een stageperiode van enkele maanden, gestart met mijn afstudeertraject bij Heijmans 
Utiliteitsbouw. 
Ter afronding van deze opleiding dienen wij een situatie of probleem, opgemerkt tijdens het doorlopen van 
de stage, te onderzoeken en te kijken of hiervoor een oplossing aan te dragen is. 

Mijn onderzoek richt zich op kennisdeling tussen de werkvoorbereiders. Aanleiding hiervoor was het 
opmerken van gelijke onderzoekstrajecten die werden doorlopen door verschillende werkvoorbereiders op 
locatie. De werkvoorbereider leek hier door zijn fysieke afstand met collega's vaak genoodzaakt te zijn om 
onderwerpen en problemen te benaderen als nieuw. 

In het verleden is binnen verschillende vestigingen van Heijmans vaker onderzoek gedaan naar het delen 
van kennis en het is dan ook mogelijk dat je eerder soortgelijke enquêtes hebt ingevuld. 
Ook in dat geval zou ik uw medewerking willen vragen, omdat dit onderwerp een situatie is die specifiek de 
werkvoorbereiders raakt en graag zou ik met uw hulp willen kijken of ik hiervoor de helpende hand kan 
bieden. Graag zou ik u dan ook willen vragen om onderstaande enquête in te vullen . 

Het maken van de enquête kost ongeveer 10 minuten. Het is als formulier digitaal in te vullen, vervolgens 
kan het opgeslagen en teruggestuurd worden. Wanneer u vragen heeft, ben ik bereikbaar op 
06-xxxxxxxx. 
Aan het einde van de enquête is nog de gelegenheid voor eventuele opmerkingen of aanvullingen voor 
zaken die niet aan bod zijn gekomen. Schroom niet, want als het voor u belangrijk is, dan is het ook van 
belang voor Heijmans. 

De ingevulde formulieren zullen vertrouwelijk behandeld worden en zullen uitsluitend gebruikt worden ten 
behoeve van dit onderzoek. 

Graag wil ik u alvast bedanken voor de medewerking. Over enkele weken zullen de uitslagen van het 
onderzoek teruggekoppeld worden. Graag zie ik het ingevulde formulier voor vrijdag 15 januari terug . 

Alvast bedankt, 

Niels Struijcken 
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Algemeen 

Naam : 
(u bent niet verplicht uw naam in te vullen. Alle enquêtes zullen vertrouwelijk behandeld worden) 

1.1 Wat is uw leeftijd? jaar 

1.2 Hoeveel jaar bent u werkzaam in de bouw? jaar 

1.3 Hoeveel jaar bent u in dienst van Heijmans (concern)? jaar 

1.4 Welke functie vervult u momenteel? Maak hier uw keuze 

1.5 Onder welke regio valt u? Maak hier uw keuze 

2. Kunt u kort omschrijven uit welke hoofdwerkzaamheden uw functie bestaat? 

3. Kunt u kort omschrijven welke werkzaamheden de meeste tijd in beslag nemen? 
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Communicatie- en kennisdelingssystemen 

Binnen Heijmans worden een aantal communicatie- en kennisdelingssystemen gebruikt zoals het BP 
Utiliteitsbouw (voorheen KMS), de projectschijf en de Heijmans-wiki . De volgende vragen hebben hier 
betrekking op. 

4. Hoe vaak maakt u gebruik van het BP Utiliteitsbouw (voorheen KMS)? 

o dagelijks o wekelijks 
o maandelijks 
o zelden 
o anders, namelijk 

5. Mogelijke redenen voor het gebruik van het BP Utiliteitsbouw zijn ... 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

o het controleren van procedures 
o het opzoeken van technische kennis als ATV, Bouwregelgeving, SBR, STABU e.d. 
o het ophalen van de nieuwste standaarddocumenten 
o het controleren van functietaken en verantwoordelijkheden 

o anders, namelijk 

6. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

Helemaal Niet mee Helemaal 
Stelling Mee eens Neutraal niet mee mee eens eens eens 

'BP Utiliteitsbouw heeft een duidelijke en logische 0 0 0 0 0 opbouw.' 

'Ik weet specifieke informatie binnen BP 0 0 0 0 0 Utiliteitsbouw te vinden.' 

'BP Utiliteitsbouw biedt voldoende ondersteuning 0 0 0 0 0 voor mijn taken als werkvoorbereider.' 

'Wanneer ik bepaalde kennis niet bezit, kijk ik in 0 0 0 0 0 BP Utiliteitsbouw of ik deze kennis kan opdoen.' 

'Ik weet hoe ik de personen met gespecialiseerde 
0 0 kennis binnen de organisatie moet vinden, indien 0 0 0 

BP Utiliteitsbouw niet toereikend is.' 

'Ik weet hoe ik BP Utiliteitsbouw kan aanvullen 0 0 0 0 0 met kennis indien deze ontbreekt of onvolledig is.' 
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7. Wat vindt u de voor- en nadelen van BP Utiliteitsbouw? Geef van elk punt kort een 
voorbeeld. 

Voordelen : 

Nadelen: 

8. Wat vindt u de voor- en nadelen van de projectschijf (de S-schijf)? Geef van elk punt kort 
een voorbeeld. 

Voordelen: 

Nadelen: 

9. Hoe vaak maakt u gebruik van de volgende communicatie-/kennisdelingssystemen? 

Dagelijks Wekelijks Maandelijks Zelden 

De projectschijf (de S-schijf) D D D D 

Personen en bedrijvengids (PBG) D D D D 

Kennisbanken D D D D 

Leverancierssysteem D D D D 

Projecten Referentie Systeem (PRS) D D D D 
BRIS warenhuis D D D D 

Teamsites D D D D 

Heijmans Wikipedia D D D D 
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10. Na de bouwvak van 2009 is de Heijmans Wikipedia gelanceerd. De volgende vragen hebben hier 
betrekking op. 

Heeft u de Heijmans Wikipedia wel eens gebruikt om informatie op te zoeken? 

Heeft u wel eens door u vergaarde kennis toegevoegd aan de Heijmans Wikipedia? 

Zo nee, waarom niet 

Hieronder staan enkele overleg- en vergadermomenten beschreven, waar al dan niet verplicht aan 
deelgenomen dient te worden. 

11. Geef aan in onderstaande tabel 
Een benadering van de frequentie van het overleg- of vergadermoment. 
of het een mogelijkheid is om met collega-werkvoorbereiders kennis te delen. 
of u er de mogelijkheid heeft om uw gekozen onderwerpen te bespreken (geef weer in een waarde van 1 tot 
5, met 1 = geen mogelijkheid en 5 = alle mogelijkheid). 
of het kennisdelingsmoment gestimuleerd wordt vanuit Heijmans. 

Kennis te delen met Waarde keuzevrijheid 
Kennisdelingsmomenten Frequentie collega- Gestimuleerd onderwerpen werkvoorbereiders 

Centraal overleg werkvoorbereiders 0 keer per dag -- -- --

Uitvoeringsgroepvergadering 0 keer per dag -- -- --

Interne Project Team bespreking 0 keer per dag -- -- --
Tussenevaluaties van lopende 

0 keer per dag projecten 
-- -- --

Evaluaties van beëindigde projecten 0 keer per dag -- -- --

Bouwve rgade ri ng 0 keer per dag -- -- --

Overdrachtsvergadering 0 keer per dag -- -- --

Kunt u andere structurele kennisdelingsmomenten met collega-werkvoorbereiders noemen? Gelieve deze hieronder in te vullen ... 

... 0 keer per dag -- -- --

... 0 keer per dag -- -- --

.. . 0 keer per dag -- -- --

N.G. Struijcken - 0512222 Bij lagen 23 



Afstudeerrapport: Bijlagen Construction Technology 

12. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 

Helemaal Niet mee Helemaal 
Stelling Mee eens Neutraal niet mee mee eens eens 

eens 

'Ik heb een duidelijk beeld met welke projecten 0 0 0 0 0 collega-werkvoorbereiders bezig zijn' 

'Ik heb een duidelijk beeld welke problemen 
collega-werkvoorbereiders op andere werken 0 0 0 0 0 
tegenkomen.' 

'Ik heb een duidelijk beeld welke oplossingen 
collega-werkvoorbereiders aandragen voor 0 0 0 0 0 
tegengekomen problemen.' 

'Ik heb een duidelijk beeld wat er met opgestelde 0 0 0 0 0 (tussen) evaluaties van projecten gebeurd.' 

'Als ik weet dat een probleem eerder behandeld is 
bij een ouder project heb ik de mogelijkheid me te 0 0 0 0 0 
richten tot een archief.' 

'Ik deel mijn kennis graag met collega's, want dat 0 0 0 0 0 verlicht werkzaamheden voor iedereen.' 

'Het is voor mij onduidelijk wie van mijn collega-
werkvoorbereiders behoefte zou kunnen hebben 0 0 0 0 0 
aan mijn vergaarde kennis.' 

'Als ik een lastig probleem tegenkom op een 
project dan wend ik me wel eens tot collega- 0 0 0 0 0 
werkvoorbereiders voor advies.' 

13. Hoe deelt u momenteel kennis met collega-werkvoorbereiders? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

o via telefoon 
o via email 
o via post o via de projectschijf (S-schijf) 
o via de personen en bedrijvengids (PBG) 
o via de kennisbanken 
o via het leverancierssysteem 
o via de team sites 
o via Heijmans Wikipedia o bij centraal overleg werkvoorbereiders 
o direct; bij ontmoetingen 
o nooit 
o anders, namelijk 
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14. Wat weerhoudt u ervan om kennis beschikbaar te stellen voor collega-werkvoorbereiders via een van 
de kennisdelingssystemen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Onder kennisdelingssystemen worden alle bij Heijmans beschikbare systemen verstaan waarbij u niet één
op-één met een collega communiceert, zoals de projectschijf, de PBG, het leverancierssysteem, de 
teamsites of Heijmans-wikipedia. 

D te grote dagelijkse tijdsdruk 
D geen stimulans vanuit Heijmans 
D het is onduidelijk welke collega's behoefte hebben aan mijn vergaarde kennis 
D ik denk niet dat mijn vergaarde kennis collega-werkvoorbereiders kan helpen 
D collega's moeten wel naar mijn kennis vragen 
D het kost veel tijd/moeite om hier speciaal stukken voor te schrijven 
D het kost veel tijd/moeite om reeds gemaakte/beschikbare stukken up te loaden 
D er is te weinig zichtbaar resultaat van deze systemen 
D ik maak geregeld gebruik van de beschikbare kennisdelingssystemen 
D ik denk niet dat het van belang is kennis te delen met collega-werkvoorbereiders 

D anders, namelijk 

15. Welke kennis zou volgens u (beter) gedeeld moeten worden met collega
werkvoorbereiders? 

16. Welke kennis heeft u in bezit, die u zou willen delen met collega-werkvoorbereiders? 
U bent vrij te antwoorden op deze vraag in onderwerpen als specialisatiegebieden, 
contractvormen, ontwikkelde kennis bij speciale werken of onderwerpen waar u mee te maken 
heeft gehad bij de uitvoering van uw functie, maar ook in specifieke voorbeelden als 
werkmethoden of ontworpen keuzemodellen of calculatiemodellen enz. 
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17. Hoe zou het delen van kennis volgens u het beste kunnen gebeuren? 

18. Heeft u nog aanvullende vragen of opmerkingen over dit onderwerp? 

Hartelijk dank voor uw medewerking aan deze enquête. Alle enquêtes zullen vertrouwelijk behandeld 
worden en de resultaten zullen teruggekoppeld worden. 
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Bijlagen IV: Uitwerking enquêteformulieren 

In dit hoofdstuk van de bijlagen wordt een uitwerking gegeven per vraag uit de enquête. 

i-r-v_e_r_d_e_li_n_g_l_e_e_ft_i_jd_:_r:_~_:_:_~_10_: :-~e-ee-:-ij-ds-,-~-~-~-~-:-~-:~n~~~----'-"--" "'--' ... _.-.. _ ... -._ ...... _ .. -.. _ ... -_ ..... -_ .. -._ .... ~- -------.--~.--.-~--.------~ 

< 20 jaar 

20-29 jaar 

.. 30-39 jaar 

1140-49 jaar 

.. 50-59 jaar 

60< jaar 

Figuur 5.2: Leeftijdscategorieën: verdeling van de leeftijdsklassen onder de respondenten 

Toelichting 
In bovenstaande figuur is een overzicht gegeven van de verdeling van de leeftijdsklassen onder de ,I 

respondenten. 

I---·_·_·_·_---_·· _ _ ·_--_··_--~--_·_-~-_··_·····_·····-.-.. -..... -.~ ... -.... ~-.. -.----... -~-~-.. ~.-.--_. .-... ---.------.~ 
! Conclusies I 

I_~ __ . :~ __ ~~~: ~:~ ~: ~:~~~~~:~!;_~_ls:~_~~:.r.:9.I:~~~f~~~a~~~_o_r_ie_v_a_n_3~tot .39~a_a_r_. ______ .. _ ..... __ ... _ ... _ ..... __ .1 

--~-~-~~-~~~- ~ . . -I 
,-----_. __ ._---_._-_ .. _--_._ .. __ ._-_._--.... _ .... _ ... - ..... -.. _------

Overzicht verdeling aantal jaren werkzaam in de bouw 
f-r--------------------------, .-.------.---

Vraag 1.2: Jaren werkzaam in bouw 

II Ol/ m 4j"" f 

• 5 t/m 9 jaar 

10 lf m 15 jilaf 

15 lf m 19 p ar 

20 lfm 24 laar 

I Figuur 5.1: Jaren werkzaam in de bouw: verdeling van het aantal jaren dat de respondenten in de bouw 

I __ ~::~~~m zijn ._ .. __ ~_ _. ____ . ____ .. ~. _____ ~ ... _._ ....... ____ ._ .. _ .. ___ .~. __ ._ ..... __ ... _ ........ _ ... ___ .. __ . ____ . ____ ~._ .. ___ ._ .. _._._ .. ___ .. ___ ... _ 
Toelichting 
In bovenstaand figuur wordt de verdeling weergegeven van het aantal jaren dat de gerespondeerde 

! werkvoorbereiders in de bouw werkzaam zijn. I 
----..• - .... ----.-.-... --.--.. ----~-.-.-.-.---.-.-------_ ..... _ ........ ----1 

Conclusies 
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 I 
reeds langer dan 10 jaar werkzaam in de bouw. t 

~:~;~~:~;i~!;ee n!~::~~î~:~i=~i~!~::::~ng~~J 
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I 

Vraag 1.3: Dienstjaren bij Heijmans 

" 0 tfm 4 jaar 

5 tfm 9 jaar 

10 tfm 15 jaa r 

1iI 1S tfm 19 jaar 

20 tfm 24 Jaar 

Figuur 5.3: Dienstjaren bij Heijmans: weergave van het aantal dienstjaren bij het concern Heijmans 

ï- TüeITChtrrïëï ··.-.. · ......... - --- ··--.·.·.·.·.·.····.· .... -... - ............................ ................ ---..... -.--.---........ ----.---..... - ... -------....... - .. - - ...... -.-.---.... -..... --.- ........... -....... -.... --
I In het bovenstaande figuur wordt de verdeling weergegeven van het aantal jaren dat de 
I gerespondeerde werkvoorbereiders binnen het concern Heijmans werkzaam zijn. Met het concern 
! Heijmans worden tevens alle dochterbedrijven in deze calculatie opgenomen. I Conclus;es . . -----.- .. -....... -.-.......... - -----.- . . -.. --.-.----.--.---.. -.-.. -.. - - -.- .... --.-.. . 

- Ook hier is dezelfde diversiteit te zien die volgde uit de vraag betreffende het aantal jaren 
. werkzaam in de bouw (vraag 1.2) 

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 in binnen ! 
!________h~! .. ~_<? n~~.!:.Q~_f::Il~~~~rl_i§...~_~!!.~U~~!() ~.~~L~~Q ~Q~~r _vy~~~~aam _~i.n.0~n het c_<?n. C~!_r:!.:_____ .... _." ____ _ .j 

,--..... --.... ----..... - .. - .--- -- ------.--- ... --......... H .. H. ______ ........................... __ ._ ......•.. _ .... _ __ .H····W ..................... - - _ ..... _-_.- .. __ ._._._ ............. _- _. __ ... __ ·H··M_ ·.··· •..• · .. - -"'--1 , 
Functieverdeling 

Vraag 1.4: Functieverdeling 

Wcrvoorbercider 

• Senio r Werkvoorbereider 

Aankomend 
werkvoorbereider 

anders ... 

Figuur 5.4: Functieverdeling: functieverdeling van de respondenten 

-_._._ ...... _._-_ .. _._ .. _ .... _ .... _---~. __ .-._ .... - ...... _ .. __ .. ! 

i n=Cieï'fëhtirÏg .. _ __ . ___ ._· ___________ .m_ .... ______ .· .. · .... ·._.· .. _ .. · ... _ ...... ----... -.... -......... - .. .. - - - ... -.......... - -----.-.... -.- ···,,,·" .... • .. 1 

i In het bovenstaande figuur wordt de functieverdeling van de respondenten weergegeven . De 18% die I 
i aangeeft een andere functie te hebben zijn Engineers van de afdeling Bouwen Ontwerp. Deze groep i 
I is werkzaam vóór het uitvoeringsproces, maar hebben wel degelijk werkvoorbereidingstaken en I 
! worden in dit onderzoek dus meegenomen onder de werkvoorbereiders . I 
i'-coriCïUsies .-.---.-.---- ---- ... --- -----.. - -. . ··-·--------·--·-----·1 
___ -'~. ~~~e~or~~r~i~:;:, ;l~~~b;~~bb~i~_~;~~ t~~~ ~.:.;~_~:~i~~;~kV~~~~:~:i~er?:i~~_~ _~~.i~_h _~;.~~~_) 
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j --.--.geroëpen voelen om te reageren'op het verzoek-tot-het'invullën van de enqu ête.-·-···----j 
!-- .... - .. - ..... --.... --.- .- .---..... - .. - ----.--.. -----.---.-..... - .. - .---........ -- ... -- .. - ... - ---.- -·---······-·---- -1 

I Re~d"ling ___ . _______ . __ .. __ .. _. __ ... __ .. _ .... _._. ___ ._. .- --.. --.--.-.-1 

Vraag 1.5: Regioverdeling 

Capelle Jan de Ijssel 

• Leeuwarden 

Rosmalen 

Figuur 5.5: Regioverdeling: weergave van de regio verdeling onder de respondenten 

prioriteit heeft. 
De meeste respondenten (60%) opereren vanuit Rosmalen. Deze groep heeft de 
meerderheid omdat van hieruit de afdeling B&O voor alle drie de regio's opereert. 

---_._--_._-_ ..• _ .... _ . ...• _-_. __ ._-

, 

... __ ._. _--- ... _._ ... _--_ ... _-----_ ... --........... _-- ...... --....... _ ... .... ...... _--.. _ ...... -- .... _ ........... _ .... _ .......... _ .-- -- ........ _ .......... _-_ ... _ .. _--_ .. _ .. - .......... _ .... " .... _ ........... ..... , 

i!.~=~~-=~tie gebruik BPU (vo~~~en~MS) ... -.... -----.-... --------.... --.------..... ---------.--.---.--.... j 

Vraag 4: Frequentie gebruik SP Utiliteitsbouw 

Dagelijks 

• Wekelijks 

WI Maandelijks 

lil Zelden 

Anders, nl ... 

I 

i Figuur 5_6: Frequentie gebruik BPV: weergave van de frequentie van het gebruik van BPV (voorheen KMS) 

I .. _ -.... _ .. ,! - - _._ --.. __ ... _ .. _-------_ .. _._-... -..• --------- ---- ... __ .----------- .. --.--.-------.-------.-------- .... -- .... _ .. ---------------------_._.-.--------.---_._----- -

1 Toelichting 
'I' In bovenstaande figuur is de frequentie weergegeven van het gebruik van BPU. BPU is voor de 

zomer van 2009 geïntroduceerd en is de opvolger van KMS. 
, 
> ••• _ •• ___ ~ . ~ •• _ • ••• _. _____ ••• • _. ___ •••• _~~ •• _ ••• ~_ •••• _._ ._._._._-. .... _ ••••• __ ..... _ ..... _U' •• _.......... • .................. _ ................... __ ........................ ___ •• __ •• __ ••••• ____ • __ ._ •••• ___ ._ •• __ •• _._ •• _. _ ____ ••••• _____ ._ •••• _j 

Conclusies 
35% van de ondervraagden geeft aan BPU wekelijks te gebruiken 

I - ~;~o van f~e ond:;~aag~~~ geef~ a~c B~~ ~~and~lij~S tot zeld~n te gebr~iken dit t 

l ___ ._. __ ~;.~~~é!rd~~~c.um~~~~nn ~;O~~I_;~~_:n_n _ : ___ ~ __ o_p_s_ a_ en van nleu._w_e_w_e_r._e_n~:_ ~.~ .. _e_~::.:_) 
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I Redenen gebruik BPU 
J- ----.. --.. --- - .-- .... -----.. -.... -..... -........... - ................... -............... -.-.-............... -.. --.. ---.. -... ----......... -.- --- - ...... - - ... --.. --.-- 1 

Vraag 5: Redenen gebruik SP Utiliteitsbouw 

Opzoeken van technische 
kennis 

• Ophalen 
standililrddocumcnten 

Controleren van procedure> 

Controleren fu netietaken en 
verantwoordel ijkhede n 

Anders, nl. .. 

Figuur 5.7: Redenen gebruik BPU: weergave van de redenen van het gebruik van BPU (voorheen KMS) 

! Toelichting 
In bovenstaande figuur wordt de verdeling van de redenen voor het gebruik van BPU weergegeven 

i-·con-ë1·us·iës --······----·--·-·---.. --.. ·-.... -· .................... ---.. -............... --................ - --.--...... ----...... ·-.. ·- --.. · .. ·· .. -··· .. · .. · .. --.. --.. --1· 
BPU wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het opzoeken van technische kennis (38%) en het 
ophalen van standaarddocumenten (31 %) 
19% van de ondervraagden gebruikt BPU om procedures te controleren 
9% geeft aan BPU ook te gebruiken voor het controleren van functietaken 
verantwoordelijkheden 

, __ .................... __ ••••• h. __ ._ • ••• _ · _ _ ._h •• h._. __ ... h __ ._._ •••• __ ••• _. _ _ • ___ •• h _ 
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-.--... ---...... -.... -.. -.-.. -.-...... -.. ---.----- -.. ---.-.---.--_. - -·---·-· .. ·----l 
---_··-----1 

I Stellingen betreffende BPU 
c_. _____ ..... _ ...... _..... _ .. ______ ____ .. _. ___ .. __ ._. _____ . ___ ... _ .... __ . _ _ . __ .. --_-.. _ ... 

Stei l ing 1 
41 % 

Stelling2 
59% 

Stelling3 41% • Helemaal mee eens 

• M ee eens 

47% 
Neutraal 

Stel l ing4 
• Niet mee een s 

Helemaal niet mee eens 

Stelling S 
41% 

Stelling6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

~ 
! igUUr 5.8: Stellingen BPV: verdeling van de antwoorden op stellingen betreffende BPV 

-.. - ... --.--.. ----....... --... ---.-----.... -.... -........ ---.. -.--.-............................ -.-.-.... ----- ...... -... - ---.. --_···· .... ·_ - _·_·_-_··· .. ·· .... ·· .. ·· __ · __ .... · .. ·_ .. ·--1' 
Toelichting 

! Figuur 5.8 is een weergave van de antwoorden die de respondenten gegeven hebben op stellingen i 

! betreffende BPU i 
, i 
i De stellingen waren: 

- Stelling 1: 'BP Utiliteitsbouw heeft een duidelijke en logische opbouw.' 
- Stelling 2: 'Ik weet specifieke informatie binnen BP Utiliteitsbouw te vinden.' 
- Stelling 3: 'BP Utiliteitsbouw biedt voldoende ondersteuning voor mijn taken als werkvoorbereider.' 

I - Stelling 4: 'Wanneer ik bepaalde kennis niet bezit, kijk ik in BP Utiliteitsbouw of ik deze kennis kan opdoen.' 
I - Stelling 5: 'Ik weet hoe ik de personen met gespecialiseerde kennis binnen de organisatie moet vinden , 
i indien BP Utiliteitsbouw niet toereikend is.' 

- Stelling 6: 'Ik weet hoe ik BP Utiliteitsbouw kan aanvullen met kennis indien deze ontbreekt of onvolledig is.' 

Conclusies 
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. 
I 

I
' Uit deze stellingen kan ook geconcludeerd worden dat de meerderheid van de werkvoorbereiders BPU niet I 
I ziet als voldoende ondersteuning de taken . Ook weet 65% van de respondenten niet hoe ze BPU kunnen i 
! aanvullen met nieuwe opgedane informatie. . 
! 
! 
i 47% van de ondervraagden geeft aan gemakkelijk specialisten binnen Heijmans te kunnen vinden indien BPU 
I niet toereikend is. Daarnaast is er echter een groep van 30% die aangeeft interne specialisten helemaal niet . 
Lg~'Il§l<.~~ijk te ~~I}e n .. y.i.Q<1~Q: ________ _ ... __ . ___ . __ . ___ .... ___ .. _... ._ .. ______ .__ _J 
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Stellingen betreffende fre~~~~;;'~'-~~bru;~~~-mmunicatie- en kennisdelin~-~~;~-teme-;;- ---- ----'---l 
......... _----_._-. __ .... _---_._._ .. __ ..... _------_ ...... ... _._ ... _ ..... __ .. _- .............. _ ........... __ ....... _ .... _. __ .. _ ........ _ ..... _ _ .. __ ......... _ . __ ... _._-.. _---_._._._- _ .. _---j 

De projec tsc hi jf 

PBG 

Kenni sban ken 

Leverancierssysteem 

PR5 

BRI5 W arenh uis 

Teamsi tes 

De I-Ieijmans W ikipedi a 

~6% 

0% 10% 20°;':, 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

. Dagelijks 

. W eke li jks 

Maa ndel ij ks 

. Zelden 

Nooit 

Figuur 5.9: Stellingen frequentie communicatieinstrumenten: verdeling van de antwoorden op stellingen betreffende de 
communicatie- kennisdelingssystemen , 

; 
; ........................... _-_ .. _--_._-_ ..... _ ..... ~. _ .. _._ ._-_ .....•.•.. _-_ ••..•... _ .•..•......... -.... .......... -.-.-_ .... _-_ .. __ ... _._-_ ... _ ... _ ... _-- ......... _---_ .. _-_ ...... _-_ ...•... _ .. _ ----< 

: Toelichting 
. In figuur 5.9 wordt weergegeven wat de gebruikersfrequentie is van de verschillende communicatie- en 
i kennisdelingssystemen . 

I-'~f!~~:~~;;-:-~rdt dUi::;;"-~~-;'~-ee~~:'-~::~:ikt , 88% van de responden~:n ge:~ '-::'~'~~-;:;ee~ 1 
I wekelijks of dagelijks te gebruiken . 

I 89% van de ondervraagden geeft ook aan de persoons- en bedrijvengids (PBG) maandelijks of vaker te 
I gebruiken. 18% hiervan gebruikt het zelfs dagelijks. 

I Meer dan de helft van de ondervraagden (53%) geeft aan het leverancierssysteem wekelijks of vaker te 
i gebruiken. Echter 30% van de respondenten geeft aan het systeem zelden of nooit te gebruiken. 
I 
I De kennisbanken worden door 47% van de ondervraagden maandelijks of vaker gebruikt. 53% geeft aan 
i' de kennisbanken zelden tot nooit te gebruiken. Deze verdeling is gelijk met de antwoorden van de 
I respondenten op het gebruik van BRIS-Warenhuis voor het opzoeken van normen. 

I Systemen die zelden tot nooit gebruikt worden zijn het Project Referentie Systeem, de Heijmans Wikipedia 
I en de team sites i 

I De drie systemen die door de werkvoorbereiders het meeste gebruikt worden zijn de projectschijf, de PBG I 
!._~~ het leveraf}s:ierssystee!:n_. __ .... _ ....... __ .............. _._ ......................... ... ___ ....... ___ ... ____ .. _. ___ ... ___ .. ..... ___ ._._ ................ _ . __ ............ __ J 
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i~~delin~~~~~~;";~~j~~~~;;i"~;~-~~~'~;~p te ~eken ~~~;~~t-i~-"""--"------ -.... -.-----j 
,-_ .... _ ._........... . ...... _ ............ _ ._ ..... ..._.-... - ... _ ...... ... --_ .. _ ................... __ ..... .. __ ................... _.- '- .... _ .. _--_. __ .. _, 

Vraag 10.1: Frequentie gebruik Heijmans Wikipedia 

lil la 

• \I (X, 

van de respondenten de Heijmans 

I 
gebruikt heeft om informatie op te halen. 

fCOneïUsies-"" ... ... _ ..... _ ..... _-_ .. _ ... - .. - .. --- ._ ... _ ..... __ ... __ .......... _._ .... _._---_ ... __ .. -._-----

, 

I Een conclusie uit de vorige vraag gaf al aan dat de Heijmans Wikipedia zelden tot nooit gebruikt werd 
I door de werkvoorbereiders van Heijmans UtiliteitsbouW.. .. 

i In de aanvullende vraag (vraag 10.2) gaven alle werkvoorbereiders aan nog nooit kennis toegevoegd, 
I te hebben aan de Heijmans Wikipedia. I' 

I in de laatste aanvullende vraag (10.3) werd de werkvoorbereiders gevraagd wat de drempel was , 
I waardoor ze nog eigen kennis op de Heijmans Wikipedia geplaatst hadden. 

I 
82% van de werkvoorbereiders gaf aan het systeem niet te kennen of nog geen tijd te hebben gehad 
zich hierin te verdiepen. 

._ .. __ ._ .. ~ __ . ____ ... _ ........ _ . .. _. __ ... 1 .... ..... _ .. .. _- ........ .. ...... _ _ .. _---_ .. --.... __ ... _ ..... _ ..... .................. _ ........................ _ ........ _ ........ _-----_ ... -_._---
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I Stellingen betreffende collega's en kennisdeling 
...,....----------------------------------------..,-. 

Stelling 1 53% 

Stelling 2 

Stelling3 

Helemaal mee eens 
Stelling4 

Mee eens 

Stelling 5 
Neutraal 

• Niet mee eens 

Stelling 6 53°G • Helemaal niet mee eens 

Stelling 7 59% 
ö 

Stelling 8 ==r~r"'~---r'" 47% -~---- I 
0% 20% 40% 60% 80% 100% I 

~-~~~~~----~--~--~--~~--------------~~----~--~--~~--~~~-~~~~ I Figuur 5. 11: Stellingen collega's en kennisdeling: weergave van de antwoorden op de stellingen betreffende collega's j' 

en kennisdeling 

1-....... -._-;--............ ; ......... - ............................ -.................. -...... -...... . ...................... - .. --.. ----........... -.. - --...... -............ - ... _ ........ ............ _ .. -............ -............ ----.-....... - ... --... - ...... -.-.I' 
1 Toelichting 
I In figuur 5.11 worden de antwoorden van de respondenten op stellingen met betrekking tot collega's en 
:1 werkvoorbereiding weergegeven. De stellingen waren: I 
, - Stelling 1: 'Ik heb een duidelijk beeld met welke projecten collega-werkvoorbereiders bezig zijn' . 
. - Stelling 2: 'Ik heb een duidelijk beeld welke problemen collega·werkvoorbereiders op andere werken 

tegenkomen. ' 
- Stelling 3: 'Ik heb een duidelijk beeld welke oplossingen collega-werkvoorbereiders aandragen voor 

tegengekomen problemen.' 
- Stelling 4: 'Ik heb een duidelijk beeld wat er met opgestelde (tussen) evaluaties van projecten gebeurd.' 
- Stelling 5: 'Als ik weet dat een probleem eerder behandeld is bij een ouder project heb ik de mogelijkheid me te 

richten tot een archief.' 
Stelling 6: 'Ik deel mijn kennis graag met collega's, want dat verlicht werkzaamheden voor iedereen.' 

- Stelling 7: 'Het is voor mij onduidelijk wie van mijn collega·werkvoorbereiders behoefte zou kunnen hebben aan 
mijn vergaarde kennis.' 

- Stelling 8: 'Als ik een lastig probleem tegenkom op een project dan wend ik me wel eens tot collega
werkvoorbereiders voor advies.' 

Conclusie 
De meeste werkvoorbereiders geven aan wel te weten op welke projecten de collega-werkvoorbereiders 
zich bevinden, maar hebben geen duidelijk beeld welke problemen zich op andere werken afspelen en 
welke oplossingen ervoor aangedragen worden. 
De respondenten geven aan positief te staan tegenover het delen van kennis met collega's, maar het 
merendeel geeft ook aan dat ze geen beeld hebben wie van de collega's behoefte zou kunnen hebben 
aan hun opgedane kennis. 
72% geeft aan zich zelf wel tot collega's te richten bij problemen. 

Geen enkele van de werkvoorbereiders geeft aan te weten wat er met de (tussen)evaluaties van projecten 
: gebeurd. 
I 30% van de werkvoorbereiders zegt niet te weten zich tot een archief met oudere projecten te kunnen 
LJichte ~:~_1% ~~t . .9-an d it_~~U~.~~t.~_n.:. __ .. ____ ....._._. _ __ .___ _ .... ..... ______ ............ _ .............. _ ............ ' 
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r-~~-idi9~-WijZe van kenniSd~-ling m~;~OIl~~'~~:-~~~VOO~be;~ide~s 
1 ___ _ 1--- - .. ------.--.... -.... ---.-.---... -'-- "---'-" '-"'---"--"-'-1 

Vraag 13: huidige vorm kennisdeling 

lil Via email 

_ Via telefoon 

Bil ontmoetingen 

Centraa l overleg werkvoorbereiders 

via de projectschilf 

via post 

via PBG 

via het IcverJnc ier,sy-, teem 

via de teamsites 

via Heijmans \;Vikiped ia 

; 

1 

nooit 

an ders, nl 

Figuur 5.12: Huidige vormen kenniskleding: weergave van de huidige wijze van kennisdeling met 
werkvoorbereiders 

I 
collega- : 

; ...... _ .... _ .. _ ............. .. _-_ .. -....... _.- ....... _ .. __ ...... __ ... _-_._--_.-: 
Toelichting 
In bovenstaande figuur worden de antwoorden van de respondenten met betrekking tot de huidige wijze 

i van kennisdeling met collega-werkvoorbereiders weergegeven. 

1

·· __ ········_·· __ ··_--_·_--_··_---_·_····_··_-- - -_·--.... - ................... - .......... -.-........... .............. --.-.. ------

Conclusies 

De werkvoorbereiders geven aan de meeste kennis onderling te delen via: 
- Email (24%) 

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

. ......... -_ .. -... -...... --. ............ ....-.---.-- -1 

1 _~~a:.cJ"-werkvoo~ereiders geeft nog aan de projectschijf te gebruiken voor het delen v: kenn~ .. . . J 
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I Drem-pe;~ kennisdeling metcolle~-~-~~er~~~~~be~~~~~~~~ia een-van de kenniSdeling~~;~~~-~~;------ - -- ~ 
l .. _ ... ___ ....... " .. _.H .... __ .. _ ... _ . .. '". __ ~. __ ._. ___ ._. ___ . _ _______ ._. ____ ._. __ ............. __ ..... _ .... _ ........ _ ... __ ................. _ .. _._ .. ______ .. __ ._.~~. __ .. __ . __ ... _. ___ ___ 'H • • ••• ______ ._ •••••••••• _ . _ ___ . _ •••••••• _ ••• _ ••••• ___ • _ _ ................ __ •• _____ _ ._ •••• ~ 
i 

Vraag 14: Drempel kennisdeling 

welke collega', hebben kennisbehodte 

Grote tijdsdruk 

veel tijd/moeite schrijven van stukken 

te weinig zichtbaar resultilat van deze systemen 

Geen stimulans 

veel tiid/moeite om stukken Lip te loaden 

mijn vergaarde kenniS helpt niet 

Ik maak geregeld gebruik van de 
kenn isdeiingssystemcil 
Anders. nl._.· 

collega's moeten naJr kenniS vr~p,en 
i 

i , 
Figuur 5.13: Drempels kennisdeling: weergave van de drempels die de respondenten ervaren die kennisdeling met ! 

I_:~~:ga-_~:~~voorbereiders _via ee~ __ ~~:~: __ ~:~:~~:/'-~~~:~~.~e~:~ __ :::~houde~ ____ __ __ ... ____________ ._ _ ___ . __ ... ___________________ _ I 
-I Toelichting I 

In bovenst~ande figuur worden de antwoorden van. de respondenten weergeg~ven met betrekking tot de 
! drempels die ervaren worden tot het delen van kenniS met collega-werkvoorbereiders. -

--------------------- -------- -. __ ... _. _--_._-,,_ .. __ ._.-_. __ .--_ .. __ .. _----- _._--_ .. _ .. - _ .... _ .. _------._ ... --_ ..... _ .. _------- ------_ .. _ .. _--_ ... __ ._.-. __ .-! 
Conclusies 

I De werkvoorbereiders ervaren de volgende grootste drempels die kennisdeling met collega's belemmeren: 
I 
I 

Onduidelijkheid welke collega's behoefte zouden kunnen hebben aan de door 
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%) 

hun opgedane 

7% van de werkvoorbereiders geeft ook nog aan geen stimulans te krijgen om hiervoor aan de slag 
te gaan. 
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I I Vraag 2: Kunt u kort omschrijven uit welke hoofdwerkzaamheden uw functie bestaat? 
I Vraag 3: Kunt u kort omschrijven welke werkzaamheden de meeste tijd in beslag nemen? 
i ---.. _._ ... __ . __ . __ .... _ .... _ .... _ ........ _. __ .... .... _ .. - ....... _ .... _--_._ ........ _---

Vragen 2 en 3 zijn gesteld om een overzicht van de functietaken te maken waar een 
werkvoorbereider tijdens een project aan werkt. Vervolgens kan, met de antwoorden van vraag 3 hier 
een tijdsverdeling aan gekoppeld worden. 

Vraag 3: Tijdsverdeling hoofdwerkzaamheden 

Tekenwerk Icontrole en distribJtie} 

Coordi natie Of... en leveranciers 

W Tf'd"ni .<rw ',vprkvo:ytJpl"f'iding 

• (ui twerken) ve"gaderi ngEtl 

.. P ann ngen 

Ir kooJ (voorbc r·~idirg) 

l1li Meer e1 mi lderwerk 

Bewaken van ce kosten 

Figuur 5.14: Tijdsverdeling hoofdwerkzaamheden: weergave van de tijds verdeling die de werkvoorbereiders i 
ervaren bij het uitvoeren van de hoofdtaken 

Conclusies 

.... _ .. ·-.. -.. --.. ·---1 
De diversiteit van de hoofdwerkzaamheden van de werkvoorbereiders en de tijdsverdeling die 
daaraan gekoppeld is verschilt sterk per project en ook per werkvoorbereider. 
Alle antwoorden gegeven door de werkvoorbereiders zijn gecategoriseerd en daaruit volgende de 
volgende verdeling: 

- 22% - Controle en distributie van tekenwerk 
- 18% - Coördinatie onderaannemers en leveranciers 
- 12% - Technische voorbereidi ng 
- 12% - (uitwerken) vergaderingen 
- 12% - Opstellen en aanpassen van planningen 

12% - Inkoop (voorbereiding) 

I
' - 9% - Meer- en minderwerk 

- 3% - Bewaken van de kosten 

I Opmerkelijk is dat deze vraag als open vraag gesteld werd en er een zeer gespreid antwoord 

; 

I gegeven wordt over bovenstaande zeven categorieën. I 
L.... _ .. _ . ___ .... __ .. ___ _ .. _ . ____ .. _____ .... _____ J 
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------------1 

L ~=~~~~~ _~~_~~~~!en_~~~_~_~_ ~~litei~sb~~_~ ___ . __ ---........ --- --.--... ---- ... -----.------1 
Toelichting 
De respondenten kregen de vraag wat ze de voor- en nadelen vonden van BPU. 

Voordelen: 
- 69% - Standaarddocumenten en procedures aanwezig 

19% - Uniformiteit binnen organisatie 
- 6% - Systeem opgebouwd volgens werkmethodiek 
- 6% - Handige zoekfunctie 

i Nadelen : 
- 35% - Soms onoverzichtelijk/documenten onvindbaar 
- 18% - Onderhoud en onvolledigheid documenten 
- 12% - Sommige onderdelen missen standaardbestand 
- 12% - Sommige bestanden te groot/omslachtig 
- 6% - Onduidelijkheid taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
- 6% - Nuances zoektermen werken niet altijd 
- 6% - Veel verschillende versies van een bestand beschikbaar, mensen maken aanpassingen 
- 6% - werkt niet bij Design and Build werk 

Iconciu·sies--.. - .... -- .. -· - ... -.----.. -.. - ... -..... ---.... --.. --.... -...... -.-... ----....... . .. ---.. -- '1
1 

! Bij de voor~elen staken 2 cate~orie.ën er bovenuit. o.e werkvo~rbereiders vinden het ee.n voorde.el dat 
i er een uniforme standaard IS binnen het bedriJf, zowel In globale werkmethodiek als In de I 

documenten en procedures, welke tevens overal toegankelijk zijn . ! 
I 

Een nadeel dat vaak genoemd wordt is de onoverzichtelijkheid die werkvoorbereiders ervaren als I 
gebruiker en ze geven aan dat de onvindbaarheid van documenten een gevolg is . 

. _ --- .......... _-_ ... ---_. __ .... __ .- ._----

I ........................... -.--.. ----......... --.-.... ---.----- ... -.-.-.... -.-.. -.. -............... ---......... -...... -.--........ -......... -.- .... -.. --................... - ... ----.. -.------........... - ._-; 

I De .. ~.~~.~.~ ... =~ ... ~.~~=I .. =~ va n_ ... ~~._~~~=ctsch i j~ ... ~~ .. =_:~:~~ .. i~~~ __ .... __ .. _. __ ... __ .. ____ ...... _ .. _ .... -.. -.- ---.. ----_____ .... ....... _ ... J 
I Toelichting 

: De respondenten werd gevraagd wat ze de voor- en nadelen vonden van de projectschijf 
. (de S-schijf) 

: Voordelen : 
- 47% - Up-to-date kennisdelingssysteem binnen het eigen projectteam 
- 41 % - Alle projectbestanden overzichtelijk op één locatie. 

Nadelen: 
- 32% - Erg afhankelijk van bereikbaarheid/Capaciteit/snelheid 
- 21 % - Gevaar voor dubbel werken aan één bestand 
- 11 % - Niet alle gebruikersrechten 
- 11 % - Men moet zich aan de structuur houden, anders is niets te vinden 

'1

1 
Andere genoemde nadelen waren: gearchiveerde bestanden onvindbaar, 

. mailcorrespondentie moeilijk op te slaan en niet beschikbaar via VPN 

L ______ . ________ .. _____ .... _ ... _._ .......... _._ ...... .. __ ... __ . ____ ". __ 

weinig mogelijkheden, 
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Conclusies I 
De Projectschijf wordt als een groot voordeel gezien binnen het eigen projectteam . De voordelen die I 
het meest 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 
i voorkomende klacht genoemd. Ook de mogelijkheid tot het werken aan één bestand met twee 
, personen werd vaak als nadeel genoemd. 

i .......... __ ........ _ ............................... __ _ ____ .. __ ......... _ .. ____ .................. _. __ .... _.-J 

I Welke kennis zou (beter) gedeeld moeten worden met collega-werkvoorbereiders? 
.,1 

f , ..... _._-------------_ ..... _ .. _ ... _._._ .......... _ .... _ .......... -~------_.~ .. _ ... __ . .,_ ..... _~---! 

I Toelichting . . .. . i In deze open vraag werd de werkvoorbereiders gevraagd welke kennis ZIJ Willen delen met collega's. 
i De antwoorden zijn opgedeeld in categorieën en van elke categorie zullen voorbeelden 
i gepresenteerd worden van de gegeven antwoorden. 

" 

63% - Technische kennis opgedaan bij eerdere projecten 
· 36% - Procesmatige kennis 
· 27%· Ervaringen met leveranciers, onderaannemers en opdrachtgevers 

I Overige antwoorden waren: 
· - omgaan met risico's 

- zaken die goed gegaan zijn benadrukken 

! Conclusies 
------------_ ..... __ ._ .. __ .. _-_ .. _-----1 

Een duidelijke meerderheid van de respondenten (63%) gaf als antwoord op deze vraag voorbeelden i 
van technische kennis of technische kennis in het algemeen te willen delen met collega- I 
werkvoorbereiders. j 

I i i 
! Voorbeelden hiervan waren: 

- Elke vorm van problematiek (constructief en bouwkundig) vanuit eerdere projecten en de I 
bijbehorende oplossingen. 

Gewijzigde regelgeving voor bepaalde onderdelen / bouwsystematiek. 
- Gevolgschade (soms na jaren pas zichtbaar) bij toepassing van bepaalde producten en 

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

I Verder gaf 36% een antwoord op het gebied van procesmatige kennis. Hier werd geantwoord dat de 
I kengetallen voor planning beter gedeeld moest worden en dat zaken omtrent het inkooptraject beter : 

verspreid moesten worden. ' 

27% gaf ook aan dat ervaringen met leveranciers, onderaannemers en opdrachtgevers beter gedeeld 
moesten worden met collega-werkvoorbereiders . Dit is echter exact waarvoor het 
leverancierssysteem gelanceerd is. I 

i '---_ .... _ .................... _-_._ ... -_. __ ._ ........ _ ....... __ ._--_ ... _ -----_._---- ----------' 
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,- - -_. _ _ .... - .. -_ .... _----_._----_ ..... _---_._.-.. __ ..... __ ... _._-_._------- ---_ .. _ .. _-_._._ ... . _ ---
I Welke kennis heeft u in bezit, die u zou willen delen met collega-werkvoorbereiders? 
r---........ - .. ---..... -........... -- .............. -.. ---.---.. --... ----.... -.. ----.--... - .... -----.-.---.-.------.. --.. -----

I Toelichting 
I Deze open vraag ging in op de beschikbare kennis volgens de werkvoorbereiders. Welke kennis l hebben zij paraat en zou nuttig kunne=o~_:::r: ~e~:oorbereiders 

, Conclusies 

! Ook op de vraag wat de werkvoorbereiders zelf aan ken~is in huis hadden om te. kunnen dele~ .met 'I' 

: collega 's bleek een grote meerderheid (75%) technische kennis en kennis van specifieke ; 
, bouwkundige eisen aan te geven . Voorbeelden hiervan waren specifieke funderingstechn ieken, ! 

i prefab. betonconstructies, bubbledeck vloeren of specifieke eisen betreffende cleanrooms of I' 

: operatiekamers 

125% gaf aan procesmatige kennis paraat te hebb:-=e~~~u~oo: COlle_g~',s_Zou kunnen zijn , _ "_,~ 

.--_._-_ ..... _ ... __ ._._ .. ... _---_ .. _._--_ .. _-_ ... _ ... _ ..... _------'-" --_._._ ... _-_ ... _-_ ... _ ... _-----------; 

! De beste wijze om kennis tussen cOllega-wer_~~~~ber~iders over te dragen J 
I Toelichting I 
I ~:n~erkvoorbereiders werd gevraagd hoe zij de kennisoverdracht tussen collega's het beste zouden I 
, I i-Conclus i8-5-------------------.. - ...... ----- -------------.... - - .. --.-.. -----... -- .. --- - --- ---- -- .. --- .. .. 
.. 

; 93% van de antwoorden kon opgedeeld worden in twee categorieën, namelijk het delen door middel 
i van persoonlijke ontmoetingen en het werkvoorbereidersoverleg (60%) of door het delen via een 
i digitale kennisbank (40%)_ 

Er werden enkele opmerkingen geplaatst bij een eventuele kennisbank, waar hoofdzakel ijk werd 
I opgemerkt dat een dergelijke kennisbank enkel zou werken als er een verantwoordelijke voor zou 
. komen die het structureert en up to date houdt. 

.~._._ ... _._ .. _ .... _ ... ______ I 
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Bijlagen V: Onderzoeksresultaten kwantitatief onderzoek 

5.1. Respons 

Op de vragenlijsten is uiteindelijk is er 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 de Ijssel. Er is 
ondanks herhaalde verzoeken geen enkele enquête teruggestuurd vanuit de regio Leeuwarden. 

5.2. 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. 

Vraag 1.3: Dienstjaren bij Heijmans 
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Deze diversiteit 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 

10t/m 15jaar binnen het concern. 
15 t/m 19 jaar 

20 t/m 24 jaJr 

Figuur 5. 1: Weergave van het aantal dienstjaren bij het 
concern Heijmans 

5.3. Indirecte communicatiesystemen 

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. 

Deze paragraaf gaat in op de indirecte communicatiesystemen die door de werkvoorbereiders gebruikt 
kunnen worden ter bevordering van het delen van kennis. Hieronder vallen onder andere BPU, de 
persoons- en bedrijvengids, het leverancierssysteem en de projectschijf. 
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BPU 
Bouw Proces Utiliteitsbouw (BPU) is de opvolger van KMS (het Kwaliteit ManagementSysteem) 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 BP Utiliteitsbouw 
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Figuur 5.2: 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. 

De projectschijf 
De projectschijf, ook wel de S-schijf genoemd, is een netwerkschijf waar alle bestanden van de lopende 
projecten te vinden is . Door in loggen is het voor het projectteam mogelijk alle bestanden van het project 
voor handen te hebben . De projectschijf wordt als een groot voordeel gezien binnen het eigen projectteam. 
De voordelen die het meest genoemd worden zijn dat alles overzichtelijk op één locatie te vinden is en dat 
het projectteam altijd gezamenlijk de laatste informatie heeft. 
De projectschijf wordt duidelijk het meeste gebruikt van alle indirecte communicatiesystemen, 88% van de 
respondenten geeft aan dit systeem wekelijks of dagelijks te gebruiken . 
Echter de afhankelijkheid van de bereikbaarheid, capaciteit en snelheid werd als een veel voorkomende 
klacht genoemd. Ook de mogelijkheid tot het met twee personen werken aan één bestand werd vaak als 
nadeel genoemd. 
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Overige indirecte communicatiesystemen 
Naast het BPU en de projectschijf is ook een inventarisatie gemaakt van de frequentie van het gebruik van 
de verschillende communicatiesystemen. 

89% van de ondervraagden geeft ook 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. 
Het leverancierssysteem is een database van alle leveranciers en onderaannemers waar Heijmans eerder 
mee gewerkt heeft. Het bied dus 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. 

De kennisbanken worden door 47% van de ondervraagden maandelijks of vaker gebruikt. 53% geeft aan 
de kennisbanken zelden tot nooit te gebruiken. Deze verdeling is gelijk met de antwoorden van de 
respondenten op het gebruik van BRIS-Warenhuis voor het opzoeken van normen. 

De projectschijf 

PBG 

Kennisbanken 
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Figuur 5.3: verdeling van de antwoorden op stellingen betreffende de communicatie- en kennisdelingssystemen 

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. 

De drie systemen die door de werkvoorbereiders het meeste gebruikt worden zijn de projectschijf, de PBG 
en het leverancierssysteem. Op deze drie systemen word dieper ingegaan tijdens de interviews. 
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5.4. Kennisdeling in de huidige situatie 

Door middel van een aantal gesloten en open vragen werd gekeken naar de kennisdeling tussen de 
collega-werkvoorbereiders in de huidige situatie. Zo werd er gekeken naar hoeveel kennisoverdracht er 
plaatsvindt en de wijze waarop dit gedeeld wordt. 
De respondenten geven aan positief te staan tegenover het delen van kennis met collega's, maar het 
merendeel geeft ook aan dat ze geen beeld hebben wie van de collega's behoefte zou kunnen hebben aan 
hun opgedane kennis. 
72% geeft aan zich zelf wel tot collega's te richten bij problemen. 

De meeste werkvoorbereiders geven aan een 
goed beeld te hebben op welke projecten de 
collega-werkvoorbereiders zich bevinden, 
maar hebben geen duidelijk beeld welke 
problemen zich op andere werken afspelen en 
welke oplossingen ervoor aangedragen 
worden. 

De werkvoorbereiders geven aan de meeste 
kennis onderling te delen via: 

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

(17%) 
De projectschijf (7%) 

Geen enkele van de werkvoorbereiders 
geeft aan te weten wat er met de 
(tussen)evaluaties van projecten gebeurd. 
30% van de werkvoorbereiders zegt niet te 
weten zich tot een archief met oudere 
projecten te kunnen richten. 41 % geeft aan 
dit wel te weten . 

Vraat: 13: huidiee vorm kennisdeline 
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Figuur 5.4: weergave van de huidige wijze van kennisdeling tussen 
werkvoorbereiders 

De werkvoorbereiders ervaren de volgende grootste drempels die kennisdeling met collega's belemmeren: 

Onduidelijkheid 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%) 

7% van de werkvoorbereiders 
geeft ook nog aan geen 
stimulans te krijgen om hiervoor 
aan de slag te gaan. 

Vraag 14: Drempel kennisdeling 
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Figuur 5.5: Weergave van de drempels die de respondenten ervaren die kennisdeling 
met collega-werkvoorbereiders via een van de kennisdelingssystemen weerhouden. 
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5.5. Kennisbehoefte 

In een open vraag werd de werkvoorbereiders gevraagd welke kennis zij willen delen met collega's. De 
antwoorden zijn opgedeeld in categorieën. Een duidelijke meerderheid van de respondenten (63%) gaf als 
antwoord op deze vraag technische kennis in het algemeen of voorbeelden van technische kennis om te 
willen delen met collega-werkvoorbereiders. 

Voorbeelden hiervan waren: 
Elke vorm van problematiek (constructief en bouwkundig) vanuit eerdere projecten en de bijbehorende 
oplossingen. 

- Gewijzigde regelgeving voor bepaalde onderdelen / bouwsystematiek. 
- Gevolgschade (soms na jaren pas zichtbaar) bij toepassing van bepaalde producten en 

bouwsystematiek. 

Verder gaf 36% een antwoord op het gebied van procesmatige kennis. Hier werd geantwoord dat de 
kengetallen voor planning beter gedeeld moest worden en dat zaken omtrent het inkooptraject beter 
verspreid moesten worden. 

27% gaf ook aan dat ervaringen met leveranciers, onderaannemers en opdrachtgevers beter gedeeld 
moesten worden met collega-werkvoorbereiders. Dit is echter exact waarvoor het leverancierssysteem 
gelanceerd 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. 25% gaf aan 
procesmatige kennis paraat te hebben welke nuttig voor collega's zou kunnen zijn. 

47% van de ondervraagden geeft aan gemakkelijk specialisten binnen Heijmans te kunnen vinden indien 
BPU niet toereikend is. Daarnaast is er echter een groep van 30% die aangeeft interne specialisten 
helemaal niet gemakkelijk te kunnen vinden. 

De respondenten werd ook gevraagd wat de beste wijze zou zijn om kennis over te dragen tussen collega
werkvoorbereiders. 93% van de antwoorden kon opgedeeld worden in twee categorieën, namelijk het delen 
door middel van persoonlijke ontmoetingen en het werkvoorbereidersoverleg (60%) of door het delen via 
een digitale kennisbank (40%). 
Er werden enkele opmerkingen geplaatst bij een eventuele kennisbank, waar hoofdzakelijk werd opgemerkt 
dat een dergelijke kennisbank enkel zou werken als er een verantwoordelijke functie voor zou komen die 
het structureert en up to date houdt. 
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Bijlagen VI: Vragenlijsten interviews 

Onderzoek: Kennisdeling tussen werkvoorbereiders. 

Korte introductie met de volgende punten: 

Aanleiding voor het onderzoek was het opmerken van gelijke onderzoekstrajecten die werden doorlopen 
door verschillende werkvoorbereiders op locatie. De functie van werkvoorbereider leek door zjjn fysieke 
afstand met collega's vaak genoodzaakt te zijn onderwerpen en problemen te benaderen als nieuw. 

Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van het gat tussen de beschikbare kennis en de 
kennisbehoefte en de wijze waarop deze ruimte gevuld kan worden. 

Subdoelen van dit interview: 
- In kaart brengen van de op locatie beschikbare kennis 
- Bepalen van de kennisbehoeftes 
- Bepalen hoe dit ontstane verschil continu gedicht kan worden 

Door gesprekken met de volgende groepen worden de subdoelen gehaald: 

1 : De werkvoorbereider 
2: De coördinator werkvoorbereider 
3: De projectleider 
4: De directie Productie 
5: De directie Bouwen Ontwerp 
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6.1. Vragenlijst - NR 1. Interview werkvoorbereiders 

Inleidende vragen 
Naam ......................... . 
Geef de functieomschrijving en takenpakket 

Directe communicatieinstrumenten 

Evaluaties 
Wat wordt er in projectevaluaties besproken? 
Worden projectevaluaties bij nieuwe projecten gebruikt om lering te trekken uit eerder opgedane 
ervaringen? 
Wat zijn de voor- en nadelen van projectevaluaties? 

Centraal overleg werkvoorbereiders 
- Wat wordt er in het centraal overleg werkvoorbereiders besproken? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van het centraal overleg werkvoorbereiders? 

Uitvoeringsgroepvergadering 
- Wat wordt er in een uitvoeringsgroepvergadering besproken? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van de uitvoeringsgroepvergaderingen? 

Werkplannen 
- Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van werkplannen bij het doorlopen van projecten? 
- Wat zjjn de voor- en nadelen van de beschikbare werkplannen? 

Archief 
- Is het voor je mogelijk om een archief met documenten van afgeronde projecten te benaderen? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van het archief? 

Indirecte communicatieinstrumenten 
- Wat zijn de voor- en nadelen van de S-schijf? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van het leverancierssysteem? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van BP Utiliteitsbouw? 
- Waar gebruik je PBG voor? 
- Zijn er andere communicatieinstrumenten waar veel gebruik van gemaakt wordt. 

KennisdelIng In huidige situatie 
- Wat voor soorten kennis zijn voor jou beschikbaar op locatie? (Kennis als know-how, technische 

vaardigheden of als probleemoplossende methoden) 
- Kun je binnen de organisatie gemakkelijk in contact komen met interne specialisten of collega's? 
- Wat voor soorten informatie zou je graag van je collega-werkvoorbereiders willen krijgen? 
- Welke kennis deel je zelf met collega's? 

Zo ja ? op welke manier? 
Zo nee? Wat weerhoud je ervan jou kennis beschikbaar te stellen aan collega's? 

- Op welke manier wordt je gestimuleerd om je opgedane ervaringen tussen collega 
werkvoorbereiders te delen? 

Kennisbehoefte 
- Wat voor soort kennis zou je graag beschikbaar willen hebben? 

Zou je graag op de hoogte gehouden worden waar collega's mee bezig zijn? 
- Hoe zou kennis tussen de collega-werkvoorbereiders het beste gedeeld kunnen worden? 
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6.2. Vragenlijst - NR 2. Interview coördinator werkvoorbereiders 

Inleidende vragen 
Naam ......................... . 
Geef de functieomschrijving en takenpakket (ingaan op coördinatietaken) 

Directe communicatieinstrumenten 
Evaluaties 

- Wat wordt er in projectevaluaties besproken? 
- Worden projectevaluaties bij nieuwe projecten gebruikt om lering te trekken uit eerder opgedane 

ervaringen? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van projectevaluaties? 

Centraal overleg werkvoorbereiders 
- Wat wordt er in het centraal overleg werkvoorbereiders besproken? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van het centraal overleg werkvoorbereiders? 

UitvoeringsgroeDvergadering 
- Wat wordt er in een uitvoeringsgroepvergadering besproken? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van de uitvoeringsgroepvergaderingen? 

Werkplannen 
- Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van werkplannen bij het doorlopen van projecten? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van de beschikbare werkplannen? 

Archief 
- Is het voor werkvoorbereiders op locatie mogelijk om een archief met documenten van afgeronde 

projecten te benaderen? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van het archief? 

Indirecte communicatieinstrumenten 
- Wat zijn de voor- en nadelen van de S-schijf? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van het leverancierssysteem? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van BP Utiliteitsbouw? 
- Waar wordt PBG voor gebruikt? 
- Zijn er andere communicatieinstrumenten waar veel gebruik van gemaakt wordt? 

Kennisdeling in huidige situatie 
Is het voor werkvoorbereiders gemakkelijk in contact komen met interne specialisten of collega's 

(binnen de organisatie)? 

Coördinator werkvoorbereider als kennisdelende factor 
- Wat voor soort kennis zou meer gestructureerd gedeeld moeten worden tussen de 

werkvoorbereiders? (Kennis als know-how, technische vaardigheden of als probleemoplossende 
methoden 

Op welke manier stimuleer jij jouw werkvoorbereiders om opgedane ervaringen tussen collega 
werkvoorbereiders te delen? 

Wordt jij door Heijmans gestimuleerd kennisdeling tussen werkvoorbereiders mogelijk te maken? 
Welke kennis deel je zelf met collega's? 
Zo ja? op welke manier? 

Kennisbehoefte 
- Wat voor soort kennis zou je graag beschikbaar willen zien voor werkvoorbereiders op locatie? 
- Wat zijn de drempels die kennisdeling tussen werkvoorbereiders tegenhouden? 
- Hoe zou kennis tussen de collega-werkvoorbereiders het beste gedeeld kunnen worden? 
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6.3. Vragenlijst - NR 3. Interview Projectleiders 

Inleidende vragen 
Naam ......................... . 
Geef de functieomschrijving en takenpakket 

Directe communicatieinstrumenten 
Evaluaties 

- Wat wordt er in projectevaluaties besproken? 
- Worden projectevaluaties bij nieuwe projecten gebruikt om lering te trekken uit eerder opgedane 

ervaringen? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van projectevaluaties? 

Uitvoeri ngsg roepvergadering 
- Wat wordt er in een uitvoeringsgroepvergadering besproken? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van de uitvoeringsgroepvergaderingen? 

Werkplannen 
- Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van werkplannen bij het doorlopen van projecten? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van de beschikbare werkplannen? 

Archief 
- Is het voor werkvoorbereiders op locatie mogelijk om een archief met documenten van afgeronde 

projecten te benaderen? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van het archief? 

Indirecte communicatieinstrumenten 
- Wat zijn de voor- en nadelen van de S-schijf? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van het leverancierssysteem? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van SP Utiliteitsbouw? 
- Waar gebruik je PSG voor? 
- Zijn er andere communicatieinstrumenten waar veel gebruik van gemaakt wordt. 

Kennisdeling in huidige situatie 
- Is het voor werkvoorbereiders gemakkelijk in contact komen met interne specialisten of collega's 

(binnen de organisatie)? 

Projectleider als kennisdelende factor 
Wat voor soort kennis zou meer gestructureerd gedeeld moeten worden tussen de 

werkvoorbereiders? (Kennis als know-how, technische vaardigheden of als probleemoplossende 
methoden 

Op welke manier stimuleer jij jouw werkvoorbereiders om opgedane ervaringen tussen collega 
werkvoorbereiders te delen? 

Word jij door Heijmans gestimuleerd kennisdeling tussen werkvoorbereiders mogelijk te maken? 
Welke kennis deel je zelf met collega's? 
Zo ja? op welke manier? 

Kennisbehoefte 
- Wat zijn de drempels die kennisdeling tussen werkvoorbereiders tegenhouden? 
- Hoe zou kennis tussen de collega-werkvoorbereiders het beste gedeeld kunnen worden? 
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6.4. Vragenlijst - NR 4. Interview Directie Productie 

Inleidende vragen 
Naam ......................... . 
Geef de functieomschrijving en takenpakket 

Directe communicatieinstrumenten 

Evaluaties 
- Wat wordt er in projectevaluaties besproken? 
- Wat is het aandeel van de directie in deze projectevaluaties? 
- Worden projectevaluaties bij nieuwe projecten gebruikt om lering te trekken uit eerder opgedane 

ervaringen? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van projectevaluaties? 

Centraal overleg werkvoorbereiders 
- Wat is de rol van de directie bij het centraal overleg werkvoorbereiders? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van het centraal overleg werkvoorbereiders? 

Uitvoeringsgroepvergadering 
- Wat is de rol van de directie bij een uitvoeringsgroepvergadering? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van de uitvoeringsgroepvergaderingen? 

Werkplannen 
- Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van werkplannen bij het doorlopen van projecten? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van deze werkplannen? 

Archief 
- Is het voor werkvoorbereiders op locatie mogelijk om een archief met documenten van afgeronde 

projecten te benaderen? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van het archief? 

Indirecte communicatieinstrumenten 
- Wat zijn de voor- en nadelen van de S-schijf? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van het leverancierssysteem? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van BP Utiliteitsbouw? 
- Waar gebruik je PBG voor? 
- Zijn er andere communicatieinstrumenten waar veel gebruik van gemaakt wordt. 

Kennisdeling in huidige situatie 
- Is het voor werkvoorbereiders gemakkelijk in contact komen met interne specialisten of collega's 

(binnen de organisatie)? 

Projectleider als kennisdelende factor 
- Wat voor soort kennis zou meer gestructureerd gedeeld moeten worden tussen de 

werkvoorbereiders? (Kennis als know-how, technische vaardigheden of als probleemoplossende 
methoden 

- Op welke manier stimuleert de directie werkvoorbereiders om opgedane ervaringen tussen collega 
werkvoorbereiders te delen? 

- Op welke wijze doet de directie zelf aan kennisdeling? 

Kennisbehoefte 
- Wat zijn de drempels die kennisdeling tussen werkvoorbereiders tegenhouden? 
- Hoe zou kennis tussen de collega-werkvoorbereiders het beste gedeeld kunnen worden? 
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6.5. Vragenlijst - NR 5. Interview Directie Bouwen Ontwerp 

Inleidende vragen 
Naam ......................... . 
Geef de functieomschrijving en takenpakket 

Directe communicatieinstrumenten 

Evaluaties 
- Wat wordt er in projectevaluaties besproken? 
- Wat is het aandeel van de directie in deze projectevaluaties? 
- Worden projectevaluaties bij nieuwe projecten gebruikt om lering te trekken uit eerder opgedane 

ervaringen? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van projectevaluaties? 

Centraal overleg werkvoorbereiders 
- Wat is de rol van de directie bij het centraal overleg werkvoorbereiders? 
- Wat zjjn de voor- en nadelen van het centraal overleg werkvoorbereiders? 

Uitvoeri ngsg roepvergaderi ng 
- Wat is de rol van de directie bij een uitvoeringsgroepvergadering? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van de uitvoeringsgroepvergaderingen? 

Werkplannen 
- Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van werkplannen bij het doorlopen van projecten? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van deze werkplannen? 

Archief 
- Is het voor werkvoorbereiders op locatie mogelijk om een archief met documenten van afgeronde 

projecten te benaderen? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van het archief? 

Indirecte communicatieinstrumenten 
- Wat zijn de voor- en nadelen van de S-schijf? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van het leverancierssysteem? 
- Wat zijn de voor- en nadelen van SP Utiliteitsbouw? 
- Waar gebruik je PSG voor? 
- Zijn er andere communicatieinstrumenten waar veel gebruik van gemaakt wordt. 

Kennisdeling in huidige situatie 
- Is het voor werkvoorbereiders gemakkelijk in contact komen met interne specialisten of collega's 

(binnen de organisatie)? 

Projectleider als kennisdelende factor 
- Wat voor soort kennis zou meer gestructureerd gedeeld moeten worden tussen de 

werkvoorbereiders? (Kennis als know-how, technische vaardigheden of als probleemoplossende 
methoden 

- Op welke manier stimuleert de directie werkvoorbereiders om opgedane ervaringen tussen collega 
werkvoorbereiders te delen? 

- Op welke wijze doet de directie zelf aan kennisdeling? 

Kennisbehoefte 
- Wat zijn de drempels die kennisdeling tussen werkvoorbereiders tegenhouden? 
- Hoe zou kennis tussen de collega-werkvoorbereiders het beste gedeeld kunnen worden? 
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Bijlagen VII: Overzicht diepteinterviews 

Een overzicht van de te interviewen functies binnen Heijmans Utiliteitsbouw BV 

Interview overzicht 

Functie Vestiging Datum Vragenlijst Geïnterviewd Verwerkt 

Senior werkvoorbereider Rosmalen Nr.1:WVB Ja Ja 
Senior werkvoorbereider Rosmalen Nr. 1: WVB Ja Ja 
Werkvoorbereider Rosmalen Nr. 1: WVB Ja Ja 
Senior werkvoorbereider Rotterdam Nr. 1: WVB Ja Ja 
Senior werkvoorbereider Rotterdam Nr. 1: WVB Ja Ja 
Werkvoorbereider Rotterdam Nr. 1: WVB Ja Ja 

Coördinator werkvoorbereiding nvt Nr. 2: Coard. WVB Ja Ja 

Projectleider Rotterdam Nr. 3: PL Ja Ja 

Directie Productie nvt Nr. 4: Dir. Prod. Ja Ja 
Directie B&O nvt Nr. 5: Dir. B&O Ja Ja 
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Bijlagen VIII: Uitwerking diepteinterviews 

1. Interview werkvoorbereider 

A. Inleidende vragen 

1.1 Naam en functieomschrijving 

B. Directe communicatieinstrumenten 

Evaluaties 
2.1 Wat wordt er in projectevaluaties besproken? 

De projectevaluaties gaan meestal over de financiële kant van het project. De overdracht van het werk 
wordt besproken en het functioneren van het team tov elkaar en de opdrachtgever wordt bekeken. Daarna 
wordt de oplevering naar de opdrachtgever besproken. De nadruk ligt vooral op het functioneren van het 
team. 
De technische problemen die besproken worden zijn er vooral voor om de overdracht naar Service en 
Onderhoud in te lichten over opgeloste problemen en gemaakte wijzigingen. Dit wordt echter kort 
aangestipt. 
De bedoeling is dat er tussenevaluaties zijn, maar dit komt zelden voor, dit heb ik bijna nog nooit 
meegemaakt. Het zou wel moeten gebeuren omdat het voor het team een moment is om even stil te staan 
en terug te kijken. 

2.2 Worden projectevaluaties bij nieuwe projecten gebruikt om lering te trekken uit eerder opgedane 
ervaringen? 

Als er binnen het werk een persoon zit die van een voorgaand werk weet dat er eerder een dergelijk 
probleem is geweest, zal er een evaluatie bij gepakt worden of zal een contactpersoon van toen gebeld 
worden. Voor de rest wordt er geen gebruik van gemaakt. 
Er is geen databank waar deze problemen opgezet en gevonden kunnen worden. Uit de evaluaties komen 
meestal wel problemen, maar die worden niet omgezet naar oplossingen en worden niet geparkeerd in een 
bibliotheek waar ze gevonden kunnen worden. Het heeft me altijd hoogst verbaasd dat er geen centrale 
bibliotheek is waar iedereen in kan neuzen en waar je van onderdelen waar je geen of weinig kennis hebt, 
daar kennis weg kan halen. Het blijft elke keer opnieuw dingen uitvinden. Het onderlinge contact tussen 
werkvoorbereiders is minimaal. Er is contact op projectniveau, maar op een hoger niveau helemaal niet. 

2.3 Wat zijn de voor en nadelen van projectevaluaties ? 

Het is goed dat evaluaties gehouden worden, zeker voor de terugkoppeling naar calculatie, maar ze mogen 
vaker plaatsvinden tijdens een project. Zoals ik zei is ook het archiveren een belangrijk punt. 

Centraal overleg werkvoorbereiders 

2.4 Wat wordt er in het centraal overleg werkvoorbereiders besproken? 
Een bijeenkomst van de werkvoorbereiders bestaat meestal uit een praatje van de directie waarin toegelicht 
wordt hoe het met het bedrijf staat. Vervolgens wordt er een onderwerp aangesneden, wat bij een werk in 
de praktijk een probleem geweest kan zijn. Hier wordt dan de informatie gegeven om er de volgende keer 
mee om te gaan. Het is niet zo dat we zelf onderwerpen aanbieden vooraf, maar dat kan ook aan de 
werkvoorbereiders zelf liggen. Wij moeten ook zo assertief zijn, maar het wordt ook niet gevraagd. 
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2.5 Wat zijn de voor en nadelen van het centraal overleg werkvoorbereiders? 

Het overleg is meer een sociale gebeurtenis en er zou meer concreet gemaakt moeten worden. Het zou wel 
meer een leer-overleg mogen zijn. Het zou wel kort en bondig moeten, want iedereen heeft de hele dag al 
gewerkt, maar de insteek zou anders moeten. 
Als er iets van een probleem in de groep gegooid wordt dan merk je wel dat het een soort sneeuwbaleffect 
krijgt dat anderen gaan reageren wat zij meegemaakt hebben. Maar het blijft dan bij een mondeling iets. 
Aan het eind wordt er niets teruggekoppeld wat er besproken is tijdens een dergelijk overleg. 

Uitvoeringsq roepverqadering 
2.6 Wat wordt er in een uitvoeringsgroepvergadering besproken? 

Sinds hele lange tijd is er binnenkort weer een overleg. Deze structuur is vrijwel hetzelfde als het 
werkvoorbereiders overleg, maar de nadruk ligt echt op de bouw zelf, omdat er nu ook uitvoerders bij zijn. 
Er komen nu dus eerder onderwerpen aan bod van KAM of veiligheid. 

2.7 Wat zijn de voor en nadelen van de uitvoeringsgroepvergaderingen? 

Het is dus lang niet geweest, maar ook hier was het teveel een sociale bijeenkomst. Het leek op het 
centraal overleg werkvoorbereiders. 

Werkplannen 
2.8 Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van werkplannen bij het doorlopen van projecten? 
Op dit werk niet. Per onderdeel probeer ik wel een aandachtspunten lijst samen te stellen en als ik dan 
dingen overdraag geef ik er een aandachtspuntenlijst bij waar op gelet moet worden. Werkplannen worden 
echter maar af en toe opgesteld, dit gaat nu door stagiaires gedaan worden, tenzij het te gecompliceerd is. 
Van bedrijven eisen wij dit als ze zelf montage verrichten. Het ligt er ook aan hoe gecompliceerd het is voor 
een onderaannemer. 

2.9 Wat zijn de voor- en nadelen van de beschikbare werkplannen? 

Een nadeel is dat de werkplannen nadien in de kast verdwijnen. In het begin wordt het vooral opgesteld om 
de beleving van het onderwerp duidelijk te krijgen en daarna wordt er af en toe eens op teruggeslagen. 

Archief 

2.10 Is het voor je mogelijk om een archief met documenten van afgeronde projecten te benaderen? 

Er is een archiefschijf waar wij gebruik van maken. Regelmatig als ik uittrekstaatjes ofberekeningen 
gemaakt, dan kan ik die daar terug halen en bij een nieuw project opnieuw gebruiken. Zo probeer ik niet 
iedere keer het wiel opnieuw uit te vinden. Aan het einde van dit project zal al deze info van dit project 
ineens op de archiefschijf gezet worden. 

2.11 Wat zijn de voor- en nadelen van het archief? 

Nadeel van deze schijf is wel dat je moet weten waar zich bevindt wat je zoekt. Er is geen zoekfunctie, dus 
je moet weten dat een ander werk ook zoiets heeft gehad. 
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c. Indirecte communicatieinstrumenten 

3.1 Wat zijn de voor- en nadelen van de S-schijf? 

Dit werk werken wij met een N-schijf. Dit schijf staat in rosmalen en zal de schijf zijn waar straks alle 
informatie van alle regio's op komt te staan. 
De S-schijf werkt op zich goed. Echter als wij hier met een VPN-lijn verbinden aan het heijmansnetwerk is 
het zo ongelooflijk langzaam. Maar via epacity is de s-schijf ideaal. 
Je moet als gebruiker op letten dat je alles opslaat volgens de code-indeling, omdat anders niet veel meer 
te vinden is. 
Ik gebruik de S-schijf niet om bij andere werken te kijken. Dan zou ik namelijk op de hoogte moeten zijn wat 
de andere projecten inhouden en ik ken ze meestal alleen bij naam. 

3.2 Wat zijn de voor- en nadelen van het leverancierssysteem? 

Dit gebruik ik regelmatig. Vooral voor adres- en telefoongegevens en om ervaringen met onderaannemers 
te controleren bij voorgaande werken. Het werkt goed. 
Nadelen zijn het vinden van jaarcontracten en het feit dat er niet van de site gekopieerd of geprint kan 
worden. De data die er staat mag natuurlijk ook niet op straat belanden, maar dat is lastig. 
Verder is het een handig programma 

3.3 Wat zijn de voor- en nadelen van BP Utiliteitsbouw? 

Ik hoorde toevallig pas deze week dat het BPU was geworden. 
Op vorige werken gebruikte is KMS wel veel, daar was ik zelfstandig werkvoorbereider en had je vaker 
nieuwe documenten nodig. 
Hier ben ik werkvoorbereider van de gevel en gebruik ik het minder, maar nog steeds veel. Wat ik vooral 
gebruik zijn meer- en minderwerk-begrotingen, contracten voor korte opdrachten, adressen. Zowel voor het 
opstarten van het werk, maar ook gedurende het project en bij de oplevering 

3.4 Waar gebruik je PBG voor? 

PBG gebruik ik vooral voor OB-nummers en wat gegevens en meer ook niet. Je hebt voor een project snel 
een lijst met namen en nummers en dan gebruik je PBG veel minder. 

3.5 Zijn er andere communicatie-instrumenten waar veel gebruik van gemaakt wordt. 

Nee, we hebben ze allemaal wel besproken. 
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D. Kennisdeling in huidige situatie 

4. 1 Kun je binnen de organisatie gemakkelijk in contact komen met interne specialisten of collega's? 

Het bereiken van personen zal geen probleem zijn, maar de vraag welke personen welke kennis hebben, 
daar heb ik geen flauw idee van. Dat is zover ik weet ook niet bekend in de organisatie. Als ik een probleem 
heb met, bijvoorbeeld prefab, dan weet ik niet wie ik moet bellen die daar verstand van heeft. 
Dat is een gemis. Beter goed gejat dan slecht verzonnen. 
Als er mensen zijn die kennis hebben, dan schaam ik me er niet voor om die kennis daar te halen. We 
hebben samen maar een doel en dat is resultaat halen en waarom zou ik niet iemand anders kunnen 
vragen die ergens veel verstand van heeft zodat ik ervan kan leren. Ik kan er dan in ieder geval voor zorgen 
dat het buiten beter in elkaar zit, dan wat ik doe als ik er bloot in ga. 
Een database zou daar wel goed bij kunnen helpen, maar dan moet er ook input gegeven worden vanuit de 
werkvoorbereiders. Dit probleem is er voorgevallen en dit zou iedereen moeten weten. 

Het ontbreekt vaak in tijd en je hebt gewoon de tijd niet om dingen goed op papier te zetten. In een project 
is de hectiek gewoon te groot en is er gewoon geen tijd voor. Wellicht zou dit aan het einde van het werk 
kunnen, als de piek eruit is en de druk minder wordt. 

4.2 Wat voor soorten informatie zou je graag van je collega-werkvoorbereiders willen krijgen? 

Dingen zoals het prefab waar we het over hadden. De basis is altijd wel te vinden via mensen in je 
projectgroep. Het is vooral de specialistische informatie van mensen die al vaker met die dingen gewerkt 
hebben die je nodig hebt om niet in dezelfde valkuil te trappen. 

4.3 Welke kennis deel je zelf met collega's? 
- Zo ja? op welke manier? 
- Zo nee? Wat weerhoud je ervan jou kennis beschikbaar te stellen aan collega's? 

Nee, alleen puur op het werk zelf. Hier wordt puur mondeling in de groep gegooid als er een probleem 
wordt besproken. Maar in zo'n werkvoorbereideroverleg is het meer koetjes en kalfjes waar over gepraat 
wordt en meer verhalen van 'wat ik nu toch op een werk heb meegemaakt'. Maar daar wordt niets concreet 
opgeschreven. 

4.4 Op welke manier wordt je gestimuleerd om je opgedane ervaringen tussen collega werkvoorbereiders 
te delen? 

Er wordt af en toe wel eens gezegd en in de lucht gegooid van 'doe er wat mee', maar dat was het dan. 
Daarnaast zou ik, als je me nu vraagt waar ik dingen zou moeten opslaan, geen idee hebben waar ik 
dingen kwijt zou kunnen. Ik weet mensen die ik zou kunnen bellen die me dat zouden kunnen vertellen, 
maar nu zou ik geen idee hebben waar ik genoteerde informatie zou kunnen laten. 
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E. Kennisbehoefte 

5. 1 Welke typen kennis zou je graag beschikbaar willen hebben? 
Wat ik echt een gemis vind is toch een kennisbank. Een plek, een soort bibliotheek, waar het technische 
gedeelte van bouw opgeslagen wordt en wat door iemand gecontroleerd wordt op de input. Vroeger hadden 
we het bedrijfsburo en dat zou je kennisbank moeten zijn. Zij moeten alles verzamelen en op een soort 
schijf wegzetten. 
De structuur van het bedrijf is nu niet duidelijk genoeg, niet voor jouw als afstudeerder, maar voor mij ook 
niet. Soms denk ik dat we te vaak problemen tegenkomen waarvan de oplossing al bij een ander te vinden 
is. Door het ei opnieuw uit te vinden kost het gewoon geld. Die kennis zit in je bedrijf en als je die bundelt 
gaat het ook een beetje een eigen leven leiden. Ook de mensen die weggegaan zijn, hadden kennis, en die 
ben je nu kwijt. Het draait niet alleen om planning en geld, maar ook om techniek, want zonder techniek kun 
je geen geld verdienen. 

Zo'n bibliotheek zou het beste gevuld kunnen worden met checklisten en dat per onderdeel ervaringen te 
vinden zijn van mensen die je zou kunnen benaderen. En misschien zou je per onderdeel ook wat meer 
technische informatie kwijt kunnen. 
Voor mij vooral technische informatie zou nuttig zijn. 

5.2 Zou je graag op de hoogte gehouden worden waar collega's mee bezig zijn? 

Ja, waarom niet. Het wordt bij een project wel eens besproken, maar dat is meer van 'ik doe dat en dat 
werk' en dan komen daar wat vragen over, maar meer niet. Inhoudelijk over het werk eigenlijk niets. Je 
hoort enkel in de wandelgangen wat er gebeurt. 

Omdat wij buiten werken voel je je soms wel afgezonderd. Je hebt gewoon weinig binding met kantoor, inde 
eerste 5 jaar dat ik hier werk heb ik eigenlijk nog nooit iemand gezien van kantoor. De bouwput waar ik 
werk in mijn werkplaats en kantoor en daar zit heijmans volgens mij. 

5.3 Hoe zou kennis tussen de collega-werkvoorbereiders het beste gedeeld kunnen worden? 
Toch een kennisbank zoals we die eerder besproken hebben (zie 4.1) 

De werkvoorbereiding blijft zo vaak een ondergeschoven kind. Dat is iets waar je geld kan verdienen. 
Buiten kun je sneller werken en daar verdien je. Maar de techniek verbeteren en slimme oplossingen 
bedenken daar verdien je ook geld. In het begin kost het je misschien geld, maar dat is investeren. Na 
verloop van tijd gaat het wat opleveren als iedereen daar maar geloof in heeft, maar dan moet daar geld in 
gestoken worden. De kennis zit nu in je telefoon als je gaat bellen. Ik ben ervan overtuigd dat een oplossing 
hiervoor geld oplevert. 
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2. Interview werkvoorbereider 

A. Inleidende vragen 

1.1 Naam en functieomschrijving 

B. Directe communicatieinstrumenten 

Evaluaties 
2.1 Wat wordt er In projectevaluatIes besproken? 

Financiële terugkoppelingt het werk op procesmatige benaderingt het fungeren van het team en soms een 
technisch onderdeel als dat specifiek was voor dat werk. 

2.2 Worden projectevaluaties bij nieuwe projecten gebruikt om lering te trekken uit eerder opgedane 
ervaringen? 

Nou alle betrokken afdelingen zitten er bij dus er wordt zeker lering uit getrokken. De directie en calculatie 
zijn er allebei en het project wordt besproken om zo terugkoppeling voor de volgende keer mogelijk te 
makent zowel op procesmatig gebied als op financieel gebied. 

2.3 Wat zijn de voor en nadelen van projectevaluatIes? 

Ik sta er wel achtert zeker als ze vaker worden gehouden als faseevaluaties gedurende een project. 

Centraal overlea werkvoorbereiders 

2.4 Wat wordt er in het centraal overleg werkvoorbereiders besproken? 

Tja vaak begint dat toch met een verhaal van de directie over de jaarcijfers en vervolgens wordt er een 
presentatie gehouden. Je merkt bij die presentaties dat het vaak toch een promotiepraatje van een 
leverancier is. Als de naam maar goed in beeld komt. 

2.5 Wat zijn de voor en nadelen van het centraal overleg werkvoorbereiders? 

Ze zijn misschien iets teveel gericht op een sociale bijeenkomst. Soms wordt er wel eens een probleem in 
de groep gegooidt maar dit is meer sporadisch. Ik weet dat je vooraf wel onderwerpen aan kan bieden om 
te laten bespreken in de groept maar dit doe ik eigenlijk nooit. Volgens mij zijn er wel mensen die dit doen. 

Uitvoeringsgroepvergadering 
2.6 Wat wordt er in een uitvoeringsgroepvergadering besproken? 
2.7 Wat zijn de voor en nadelen van de uitvoeringsgroepvergaderingen? 

In Capelle waren deze twee overleggen (uitvoerdersgroep en centraal werkvoorbereidersoverleg) lange tijd 
één. Deze is dus voor mij hetzelfde als besproken in de vorige vraag. 

Werkplannen 
2.8 Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van werkplannen bij het doorlopen van projecten? 
2.9 Wat zijn de voor- en nadelen van de beschikbare werkplannen? 

De werkplannen waar wij gebruik van maken zijn niet zo specifiekt ze worden meer gemaakt om de 
onderaannemers uit te leggen wat het plan is. Dit gebeurt dus vaak aan de hand van plattegronden en 
aandachtspunten. Deze stellen we dus altijd zelf op. 
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2.10 Is het voor je mogelijk om een archief met documenten van afgeronde projecten te benaderen? 
Ja, dat kan als je het aanvraagt, dan kan je erbij. Dit is wel een archief van Capelle, niet van geheel 
Heijmans 
Maar daar ben ik zelf nog nooit geweest. Zelf zoek ik meestal in de archiefmap, digitaal op de schijven. De 
archiefmap is nu trouwens niet meer te vinden. Echt zoeken naar andere projecten gebeurd niet meer door 
mij. Er zijn wel eens specifieke lijsten die niet standaard in BPU staan, knelpuntenlijsten ofzo, die ik dan 
zoek. 

Logisch is ook dat de mappenstructuur bij het begin van een project al gevuld is met de belangrijkste 
standaard documenten, vroeger moest je die zelf bij elkaar gaan verzamelen via BPU, maar die heb je nu 
direct voor handen op de schijf. 

2.11 Wat zijn de voor- en nadelen van het archief? 
Als het digitale archief gewoon beschikbaar is, dan heb ik er geen problemen mee. Het werkt zo wel. 

C. Indirecte communicatieinstrumenten 

3.1 Wat zijn de voor- en nadelen van de S-schijf? 

Ik gebruik het wel vaak. Het werkte ook altijd wel prima, zeker met Epacity / VPN. Als je echter zoals wij nu 
een ADSL verbinding hebben met VPN erop gaat het zo langzaam en het lijkt erop dat de snelheid van de 
ingekochte breedband nu even niet aansluit met de hoeveelheid man die erop moet. 

3.2 Wat zijn de voor- en nadelen van het leverancierssysteem ? 

Ik gebruik het echt voor het opzoeken voor leveranciers. Kijken naar contactgegevens en de beoordeling bij 
voorgaande projecten. Het werkt goed, maar het moet wel actueel gehouden worden, want soms staan er 
nog aannemers in die al failliet zijn. Wij beoordelen soms ook de leveranciers, want de beoordelingen zijn 
niet altijd actueel. Voor ons is dat niet erg, maar de afdeling inkoop zou daar last van kunnen hebben. 

3.3 Wat zijn de voor- en nadelen van BP Utiliteitsbouw? 

Ja, voor documenten en BRIS-warenhuis. Bijvoorbeeld normen, maar ook vlakheidsklasses van beton. Wat 
houdt het in en dat is daar te vinden. 
De zoekfunctie van BPU en de mappenstructuur is erg verbeterd tov KMS. Het is echter wel erg geënt op 
de 'oude' manier van bouwen. Het begint vanaf de uitvoeringsfase en het gehele traject van initiatieffase 
tot definitief ontwerp is hierin niet meegenomen. Er zijn geen documenten van engineering, Design & Build 
enz. Dat zou aangepast moeten worden 

3.4 Waar gebruik je PBG voor? 

PBG gebruik ik goed voor telefoonnummers en adressen van personen en daar werkt het goed voor. 

3.5 Zijn er andere communicatie-instrumenten waar veel gebruik van gemaakt wordt 

Via Flitsnet hebben we de aanvraag gedaan voor de NUTS en de analoge en ISDN lijn. Deze afdeling heeft 
als taak de NUTS voorzieningen op locatie te regelen en zij hebben de goede contactpersonen binnen deze 
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NUTS-bedrijven om hier goed mee te werken. Als we dit zelf moeten uitzoeken, dan zijn we echt veel tijd 
kwijt. 
Nadeel is echter dat wij dit eerst niet wisten. Men had wel eens van het Flitsloket gehoord, maar dat je je 
aanvragen voor de NUTS-voorzieningen daar moest neerleggen, geen idee. Ik heb het dus eerst zelf 
uitgezocht en daarna blijkt dat er een afdeling is van Heijmans die daar verantwoordelijk voor is. 

D. Kennisdeling in huidige situatie 

4.1 Kun je binnen de organisatie gemakkelijk in contact komen met interne specialisten of collega 's? 

Ik heb wel een goed beeld van wat er binnen Heijmans aan specialisten en afdelingen te vinden is. En als ik 
het niet weet, dan heb ik het zo gevonden. Dat zoeken gebeurt vaak genoeg. 

4.2 Wat voor soorten informatie zou je graag van je collega-werkvoorbereiders willen krijgen? 

Ik heb er nu niet echt behoefte aan dat ik iets wil horen van de werkvoorbereiders. Voor mijn werk zoek ik 
de dingen die ik moet weten meestal zelf wel uit. Als ik iets wil weten van anderen kun je ze zo bellen, 
maar ik moet zeggen dat ik dat weinig doe, maar dan doe ik dat meestal via de projectleider of hij mensen 
weet. 

Maar nu ben ik niet aan het zoeken naar andere renovatieprojecten om te kijken of er overeenkomsten zijn. 
Wel is het zo dat als er iets zeer specifieks is. Zo moet dit project aan speciale beveiligingseisen voldoen en 
toen is bij Heijmans gezegd om bij een project te gaan kijken waar dit soort eisen eerder zijn ingewilligd. 
Deze beslissing kwam van de projectleiders en afdeling B&O. 
Kennis die ik beschikbaar wil hebben is echt specifieke kennis met een technische insteek. 

4.3 Welke kennis deel je zelf met collega's? 
- Zo ja? op welke manier? 
- Zo nee? Wat weerhoud je ervan jou kennis beschikbaar te stellen aan collega's? 

Kijk, we zijn nu bezig geweest met het ontwikkelen van een dekdak. Zoiets is nog niet eerder in Nederland 
gedaan. Maar het delen van deze kennis opgedaan bij deze ontwikkeling is toch zeer lastig. Ik zou best als 
contactpersoon omschreven willen staan, maar misschien ben ik over een paar jaar weg. 
Dit is zo specifiek, het is een te projectspecifiek onderwerp om op te schrijven hoe dit gemaakt moet 
worden. Het is beter te noteren voor Heijmans hoe dit proces is geweest en de keuzes die er in gemaakt 
zijn. Hiervoor zijn bijvoorbeeld composieten mallen gemaakt bij de betonconstructie. Dat is niet eerder 
binnen Heijmans gedaan voor zover ik weet. 

4.4 Op welke manier wordt je gestimuleerd om je opgedane ervaringen tussen collega 
werkvoorbereiders te delen? 

Enkel eindevaluaties worden opgelegd. 
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E. Kennisbehoefte 

5.1 Welke typen kennis zou je graag beschikbaar willen hebben? 

Met een vorig project waren we in een Design en Build constructie aan het werk en we waren niet bekend 
met de werkwijze zover in het voortraject. Zo kwamen we daar voor ons nieuwe problemen tegen zoals het 
opstellen van brandcompartimenten. Wie moet je daar nu voor benaderen en wie heeft daar verstand van. 
Eigenlijk zou je met een term iets in moeten kunnen voeren en dat er dan de mensen die ermee te maken 
hebben gehad verschijnen, intern of extern, wie de adviesbedrijven zijn of welke bedrijven gespecialiseerd 
zijn in een onderdeel, zoals brandveiligheid bij kozijnen. 
Ik zou graag in een overzicht willen hebben van alles wat er te vinden is binnen Heijmans en haar 
contacten rond een bepaald onderwerp. Alles van techniek, regelgeving, adviseurs en mensen binnen 
heijmans die daarmee te maken hebben (gehad). Ik zou het zeer interessant vinden om daar gebruik van 
te maken. 

5.2 Zou je graag op de hoogte gehouden worden waar collega~ mee bezig zijn? 

Tot op bepaalde hoogte weet ik dat. Wij hebben binnen Rotterdam namelijk lijsten met daarin welke 
projecten wij draaien en welke werkvoorbereiders daar aan het werk zijn en het team dat daar aan 
verbonden is. Het zou misschien handig zijn om dit een slag gedetailleerder te maken en te zien in welke 
fase ze per project zitten of welke speciale kenmerken een gebouw heeft. Hoe dit echter vorm zou moeten 
hebben weet ik niet. Dit lijkt me erg lastig. Het werkt alleen als het simpel en laagdrempelig is en snel 
werkt. 

5.3 Hoe zou kennis tussen de collega-werkvoorbereiders het beste gedeeld kunnen worden? 

Bijvoorbeeld die opgedane kennis voor composieten mallen die wij hier opgedaan hebben die zou 
opgeschreven moeten worden. Een overzicht/omschrijving van de kenmerken, eigenschappen, leveranciers, 
plekken waar deze kennis te halen is en hoe het toegepast moet worden. Om dit echter te laten vinden 
moet er dus wel een soort bibliotheek komen, waar een verzameling van deze informatie ontstaat. 
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3. Interview werkvoorbereider 

A. Inleidende vragen 

1.1 Naam en functieomschrijving 

B. Directe communicatieinstrumenten 

Evaluaties 
2.1 Wat wordt er in projectevaluaties besproken? 

We houden een tussenevaluatie en een evaluatie met de afronding van het project. We houden ze eigenlijk 
altijd met minimaal! tussenevaluatie. 

2.2 Worden projectevaluaties bij nieuwe projecten gebruikt om lering te trekken uit eerder opgedane 
ervaringen? 

Tot nu to heb ik niet echt een idee wat er mee gebeurd binnen Heijmans. Bij ons worden met name 
technische problemen besproken. Calculatie zit er dan bij dus zo wordt die terugkoppeling gemaakt. Maar 
het wordt niet teruggekoppeld met mensen van buiten het project. Enkel de mensen die betrokken waren 
en die bij de evaluatie aanwezig zijn worden betrokken bij de uitkomsten van evaluaties. Ik ga er vanuit 
dat de hoofd calculatie die erbij aanwezig is deze informatie terugkoppelt aan zijn afdeling calculatoren. 

Ik heb ook niet het idee dat de punten en opmerkingen die besproken worden in de evaluaties zorgen voor 
aanpassingen in de checklisten en/of aandachtspuntenlijsten in bijvoorbeeld BPU. KAM zit wel bij de 
evaluatie en zij hebben de verantwoordelijkheid voor dit soort checklisten en aandachtspuntenlijsten, maar 
deze lijsten komen eigenlijk niet ter sprake bij evaluaties. 

Bij het evalueren van een project komen verschillende punten, waar ook checklisten zijn gebruikt wel naar 
voren en dan kan daar de volgende keer rekening mee gehouden worden. Maar dit is wel enkel voor de 
groep die op dat moment aanwezig is bij de evaluatie en dat is de groep die dus gewerkt heeft aan dit 
project. 

2.3 Wat zijn de voor en nadelen van projectevaluaties? 

Het is wel een voordeel dat je niet in dezelfde valkuilen kan trappen, deze overleggen zijn er toch voor om 
dat te voorkomen. Zowel op calculatiegebied als op uitvoeringstechnisch gebied. 

Maar ja, het is dus wel kennisverlies dat de uitkomsten van deze evaluaties niet naar alle 
werkvoorbereiders van heel Heijmans teruggekoppeld worden. De uitvoeringstechnische dingen waar van 
geleerd kan worden blijven enkel binnen de groep waarmee de evaluatie gehouden wordt. 
Misschien zouden uit de evaluaties de belangrijke punten gehaald moeten worden die dan gedeeld worden. 

Centraa I overleg werkvoorbereiders 

2.4 Wat wordt er in het centraal overleg werkvoorbereiders besproken? 

Meestal wordt het eens in de 3 maanden gehouden. Toevallig was er gisteren een gecombineerde 
bijeenkomst. 
Er wordt dan een directiepraatje gehouden met wat de resultaten zijn van dit jaar en wat de verwachtingen 
en doelen zijn voor komend jaar. Meestal worden dan nog wat presentaties gehouden. Zo was er een 
spreker van Heijmans Materieeldienst om de nieuwe organisatiestructuur te vertellen. Daarnaast is er een 
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gastspreker, zoals vorige keer over beveiliging, maar je ziet vaak dat dit een beetje een verkooppraatje te 
houden. 
De laatste tijden gaat het meer om de sociale contacten. Jaren geleden hebben wij wel eens gezocht naar 
een format voor deze bijeenkomsten, maar het blijkt heel moeilijk hier een vaste visie voor te bepalen. We 
hebben wel een aantal keren andere formats gehad, maar zo gaat het al jaren zo. 
Soms komt er wel eens een onderwerp binnen vliegen, maar dat is nooit als item structureel in zo'n 
overleg. 

2.5 Wat zijn de voor en nadelen van het centraal overleg werkvoorbereiders? 

Ik weet dat ik vooraf een onderwerp in kan dienen als ik denk dat dat besproken moet worden. Maar dat 
heb ik nog niet gedaan. De keren dat ik heb meegemaakt, nee niet echt. 

Uitvoeringsgroepvergadering 
2.6 Wat wordt er in een uitvoeringsgroepvergadering besproken? 
2.7 Wat zijn de voor en nadelen van de uitvoeringsgroepvergaderingen? 

Dit is voor ons nu gelijk aan het werkvoorbereidersoverleg 

Werkplannen 
2.8 Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van werkplannen bij het doorlopen van projecten? 
2.9 Wat zijn de voor- en nadelen van de beschikbare werkplannen? 

We hebben werkplannen van het werk waar we nu mee bezig zijn en ik weet waar ik die kan vinden. Ik 
weet dat er ook checklisten zijn, maar als ik begin met een project begin ik eigenlijk vanaf nul, ik begin 
vanaf mijn eigen ervaringen. Bij het voorbereiden en inkopen zijn er checklisten, maar daar heb ik niet veel 
mee gewerkt. Ik zou ze wel kunnen vinden als het moet. 

Archief 

2.10 Is het voor je mogelijk om een archief met documenten van afgeronde projecten te benaderen? 

Ik weet dat er wel een archief te benaderen is, maar heb ik nog nooit gedaan. Ik heb nog niet de behoefte 
gehad om te kijken naar soortgelijke projecten, of naar evaluaties die hier in het verleden over gemaakt 
zijn. Nu moet ik ook zeggen dat ik niet weet waar ik zoiets zou moeten vinden. Zo weet ik ook niet of wij 
eerder met deze opdrachtgever gewerkt hebben. 

Ik weet wel dat er een archief is met werkplannen, maar ik weet niet waar dat moet zitten. En ik vraag me 
af of dat er ook is voor hele specifieke zaken. Dat zou ook betekenen dat iemand zijn kennis op papier zet 
en dat het ergens digitaal beschikbaar moet worden. 

2.11 Wat zijn de voor- en nadelen van het archief? 
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C. Indirecte communicatieinstrumenten 

3.1 Wat zijn de voor- en nadelen van de S-schijf? 

We maken er heel veel gebruik van, maar je merkt dat het soms heel langzaam is en daar heb je gewoon 
last van. Wat we nu ook gemerkt hebben is dat de schijven verplaatst zijn ofzo en dat onze oude werken 
niet meer beschikbaar zijn. Werken die nog wel open zijn en waar je soms nog bij moet zijn voor wat 
afronding of nazorg zijn dan enkel nog beschikbaar via een hele rare weg die dan bewandeld moet worden. 
De s-schijf is goed omdat je altijd met het laatste bestand werkt, maar omdat de verbinding soms slecht is 
merk je bij mensen dat die toch weer bestanden op de C-schijf gaan zetten om zo toch door te kunnen 
werken als de verbinding slecht is. Met het risico dat een collega in hetzelfde bestand werkt. 

3.2 Wat zijn de voor- en nadelen van het leverancierssysteem? 

Hier maak ik veel gebruik van. Vooral om jaarcontracten te bekijken en te kijken wat de prijzen zijn als er 
meerwerk is. Soms kijk ik ook naar de beoordelingen van leveranciers en onderaannemers. 
Ik denk niet dat het up-to-date is. De beoordelingen niet, maar ook de jaarcontracten niet, zo keek ik een 
tijd geleden en stonden er nog jaarcontracten op die allang verlopen waren. 

3.3 Wat zijn de voor- en nadelen van BP Utiliteitsbouw? 

Hier maak ik redelijk wat gebruik van, ik haal er vooral standaard lay-outs af. Bijvoorbeeld meer- en 
minderwerklijsten, planningen en KAM-plan. Ik haal bij een nieuw werk mijn oude documenten weer terug 
om aan te passen, maar ik haal ook een hoop nieuwe documenten van BPU af. Sommige documenten heb 
ik aangepast dat ze voor mij beter werken. 
Ik moet zeggen dat het nieuwe BPU een stuk gestructureerder is tov het oude KMS, daar kon je in blijven 
klikken en dat is nu beter. 

3.4 Waar gebruik je PBG voor? 

Ik gebruik PBG bijna niet. 

3.5 Zijn er andere communicatie-instrumenten waar veel gebruik van gemaakt wordt 

I\lee we hebben we wel besproken. 

D. Kennisdeling in huidige situatie 

4.1 Kunje binnen de organisatie gemakkelijk in contact komen met interne specialisten of collega's? 

Ik heb niet echt een duidelijk beeld van wie er binnen Heijmans waarvoor verantwoordelijk is. Ik weet in 
ieder geval niet voor alle problemen wie ik binnen Heijmans moet hebben. Ook heb ik geen overzicht of er 
mensen zijn binnen heijmans met een specialisatie op bijvoorbeeld systeemwanden. 
Bij Heijmans hebben we best veel specialiteiten, maar het is niet duidelijk wat we allemaal in huis hebben. 
Het kan daarom zijn dat je buiten de deur gaat zoeken, terwijl we er binnen iemand voor hebben. 
Het is misschien helemaal niet verkeerd om gewoon eens een praatje te houden welke afdelingen en 
specialisaties er allemaal zijn binnen heijmans. Je hoeft ze niet allemaal te onthouden, als je ze maar een 
keer gezien hebt. 

Nou, voor mij is het bijvoorbeeld nooit duidelijk geweest wie er nu verantwoordelijk was voor de NUTS
aansluitingen binnen Heijmans. Nu blijkt dat wij een flitsloket hebben waar je dit allemaal standaard kon 
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aanvragen. Nou, ik wist het niet hoor. Misschien heeft het ooit op intranet gestaan, maar dan heb ik dat 
gemist. Ik kan me ook niet herinneren dat ik een email daarover gehad heb. Ik vind dat dat soort 
belangrijke informatie eigenlijk toegelicht moet worden bij de werkvoorbereidersbijeenkomsten die we 
hebben. Daar moet een goede toelichting of presentatie aan gewijd worden. 

4.2 Wat voor soorten informatie zou je graag van je collega-werkvoorbereiders willen krijgen? 

Nou, vooral specifieke, technische onderdelen van projecten of problemen die je tegenkomt bij de 
uitwerking van een bepaald onderdeel. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij systeemwanden waar we tegenaan 
gelopen zijn bij de inkoop, of de voorbereiding of de uitvoering. We hoeven daar toch echt niet allemaal het 
wiel opnieuw voor uit te vinden. 
Ook persoonlijk specialisaties zou ik denk ik toch wel willen weten, maar dat is weer heel moeilijk, want dan 
zou je bij ieder onderdeel een specialist krijgen. Het lijkt me dan beter om die kennis die zij hebben 
vergaard echt kenbaar gemaakt wordt door middel van bijvoorbeeld een aandachtspuntenlijst. 

4.3 Welke kennis deel je zelf met collega's? 
- Zo ja? op welke manier? 
- Zo nee? Wat weerhoud je ervan jou kennis beschikbaar te stellen aan collega's? 

Nee, ik deel zelf bijna geen kennis met collega's. Ik zou het wel graag willen zoals ik al zei, maar het 
gebeurt niet. Zo ben ik één keer wel eens gebeld door een collega en die wist dat ik een ziekenhuis had 
gebouwd, en toen spraken we wel specifiek over speciale onderdelen als het bouwen van OK's of IC's, met 
de bijbehorende normen enz. 
Maar de informatie dat ik dat wel eens gebouwd had, stond niet ergens genoteerd, hij wist mij te vinden 
omdat hij mijn naam had gehoord. 

4.4 Op welke manier wordt je gestimuleerd om je opgedane ervaringen tussen collega 
werkvoorbereiders te delen? 

Nee, ik deel zoals ik al zei weinig kennis buiten mijn werkgroep en het wordt ook niet gestimuleerd. 
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E. Kennisbehoefte 

5.1 Welke typen kennis zou je graag beschikbaar willen hebben? 

Zoals ik al zei, echt specifieke, technische onderdelen zou ik paraat willen hebben. 

5.2 Zou je graag op de hoogte gehouden worden waar collega's mee bezig zijn? 

Meestal weet ik wel waar mensen zitten op welk werk, omdat je ze toch eens in de 3 maanden ziet. 
Daardoor weet je ook wel waar mensen mee bezig zijn. Het zou misschien goed zijn om ook specifieker te 
weten waar mensen mee bezig zijn in hun project bijvoorbeeld welke fase. Dat zou in het kader van 
kennisoverdracht wel handig zijn ja. Daar zou ik ook wel naar kijken ja, want dan zou ik ook kunnen zien 
wat ze in Drachten aan het doen zijn, maar of dat nu een gelijk project is weten we niet. 
Wij hebben bijvoorbeeld Nano gemaakt, van TNO met speciale onderdelen erin en een andere vestiging 
was ook bezig met een soortgelijk laboratorium en daar hadden wij geen weet van. Er zou in het begin wel 
eens contact geweest kunnen zijn tussen projectleiders ofzo, maar daar is het bij gebleven. Meestal weet je 
wel van collega's binnen de vestiging, maar Heijmans-breed zou dit ook handig zijn. 

5.3 Hoe zou kennis tussen de collega-werkvoorbereiders het beste gedeeld kunnen worden? 

Die informatie die uit evaluaties komt wordt nu enkel gedeeld met de projectgroep. Om dit te delen zou er 
toch het beste een soort bibliotheek moeten komen op intranet waar deze dingen op komen te staan. Waar 
per STABU-code dingen neergezet en aangevuld kunnen worden. 
Je kan nu zoeken op werkplannen bij inkoop en dan zou er ook een bibliotheek zijn voorwerkvoorbereiding 
op STABU. 
Zo'n bibliotheek zou toch echt beter werken als de memo's die nu rondgestuurd worden. 

Tot nu toe heb ik eigenlijk nooit gezocht naar bestaande plannen of aandachtspuntenlijsten van 
werkmethoden, maar als dat zou bestaan dan zou ik daar zeker gebruik van maken. 
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4. Interview werkvoorbereider 

A. Inleidende vragen 

1.1 Naam en functieomschrijving 

B. Directe communicatieinstrumenten 

Evaluaties 
2.1 Wat wordt er in projectevaluaties besproken? 

Ze worden weinig gehouden, maar als ze gehouden worden, worden de ervaringen met de 
onderaannemers en leveranciers besproken. 
Het wordt gehouden met iemand van calculatie en het bedrijfsburo, verder zitten KAM, inkoop en het 
uitvoeringsteam er ook bij. Conclusies die getrokken worden, zijn dus direct besproken met de betrokkenen 
van het project, maar wat er vervolgens mee gedaan wordt is mij niet bekend. 

In de Interne Project Team Bespreking (IPTB) leggen wij wel altijd dingen vast die wij belangrijk vinden. 
Tussenevaluaties worden dan niet vaak gehouden, maar dingen die je kan leren of die anders moeten uit 
het voorbereidingstraject worden dan zo door ons vastgelegd. 
Het is handig om een tussenevaluatie ruwbouw te houden, maar het gebeurd niet vaak. Het zou vaker 
gedaan moeten worden, omdat je op het eind niet meer goed weet hoe het toen in de ruwbouw ging. 

Dus de onderaannemers en leveranciers worden qua samenwerking besproken. Verder wordt gekeken wat 
niet handige keuzes waren, zoals het storten met sneeuw. Dit zijn meestal technische details over tijd, 
temperatuur, producten en afspraken. 
De planning wordt verder soms nog eens bekeken en financiële dingen worden wel kort besproken, maar 
dit is meestal weinig. Voor toelichting zou je dan later nog eens die mensen moeten aanspreken. 

2.2 Worden projectevaluaties bij nieuwe projecten gebruikt om lering te trekken uit eerder opgedane 
ervaringen? 

Tja, wij hebben wel dingen geleerd, over communicatie met de opdrachtgever en planningen bijvoorbeeld. 
Maar deze informatie blijft wel echt bij de betrokkenen van het project. Ik vraag me af of het echt ergens 
terecht komt in de organisatie. Dit zou goed bij de organisatie van B&O gelegd kunnen worden. 

2.3 Wat zijn de voor en nadelen van projectevaluaties? 

Het is heel goed dat ze gehouden worden, maar zoals ik al zei blijft de informatie toch teveel bij de mensen 
die bij zo'n evaluatie aanwezig zijn. Ik weet in ieder geval niet goed wat er daarna mee gebeurt. 

Centraal overleg werkvoorbereiders 

2.4 Wat wordt er in het centraal overleg werkvoorbereiders besproken? 

We hebben enkele keren gehad dat we naar leveranciers gingen en daar een toelichting kregen op hun 
product. Daarna was er dan nog een praatje en dan konden we weer gaan. 
We bespraken dingen waar we tegenaan liepen, maar dat was vooral onderling, omdat we elkaar weer 
zagen. 
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2.5 Wat zijn de voor en nadelen van het centraal overleg werkvoorbereiders? 

Ik ben van mening dat we voldoende kennis delen als je maar weet wie je collega's zijn en waar je 
collega's mee bezig zijn. Het moet dan wel in je zitten om collega's te gaan benaderen, maar ik denk dat 
dat het beste is. Zo'n overleg is dus heel goed om elkaar te leren kennen en te weten wie je moet 
benaderen als je vragen hebt. 

Uitvoeringsgroepvergadering 
2.6 Wat wordt er in een uitvoeringsgroepvergadering besproken? 
2.7 Wat zijn de voor en nadelen van de uitvoeringsgroepvergaderingen? 

De uitvoeringsgroep vergaderingen bestaan niet meer in de opzet waarbij werkvoorbereiders, uitvoerders 
en projectleiders samenkomen. Die overleggen zijn al lang niet meer gehouden. 

Werkplannen 
2.8 Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van werkplannen bij het doorlopen van projecten? 
2.9 Wat zijn de voor- en nadelen van de beschikbare werkplannen? 

Vroeger hadden wij een soort kennisbank en daar zaten een hoop werkplannen in. Daar heb ik een keer in 
gekeken om een werkplan van metselwerk op te zoeken en toen ik er in keek dacht ik, ja dat kan ik zelf 
ook wel verzinnen. Probleem is dat de knelpunten waar je uiteindelijk tegenaan loopt in de praktijk, die 
staan daar niet in. Dus echt belangrijke aandachtspunten en knelpunten worden er niet bij geschreven. Dus 
de knelpunten uit evaluaties worden er dan weer niet in opgenomen. 
De vraag is dan ook, waar leg je dit neer. Ik doe dit nu 11 jaar en hier zijn we nu bezig met aluminium 
puien en aluminium gevelbekleding, maar dan ga ik niet bedenken dat ik eerst in verslagen moet zoeken 
naar deze informatie of knelpunten. Uit mijn ervaring weet ik het, maar voor nieuwe werkvoorbereiders is 
dat wel weer heel handig. 

Ik weet dat dat er was, maar wat er nu mee gebeurd is en of het is weet ik niet. 
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Archief 

2.10 Is het voor je mogelijk om een archief met documenten van afgeronde projecten te benaderen? 

Dat weet ik niet. Ik denk het wel. 
Je kan wel via het leverancierssysteem naar de projecten kijken. Ik zou dan zo kijken naar welke projecten 
of onderdelen ervan overeenkomen met mijn huidige project en dan intern bij B&O rondvragen wie er op 
dat werk zat. 

Als je klaar bent met een project, dan brand je al de gegevens op een dvd-tje en die gaat bij de 
archiefdoos, maar waar die heen gaat; geen idee. 

Vroeger, jaren geleden, toen ik nog bij servicebouw zat, vroeg ik wel eens dingen op uit het archief, maar 
dit was dus vooral om de info van een oud project te checken en hoe de service het beste kon verlopen. Dit 
was dus niet om naar een soortgelijk project te zoeken. 

2.11 Wat zijn de voor- en nadelen van het archief? 

C. Indirecte communicatieinstrumenten 

3.1 Wat zijn de voor- en nadelen van de S-schijf? 

Het grote voordeel is dat je allemaal dezelfde bestanden hebt en dat je altijd bij de laatste informatie kan. 

Het grote nadeel is dat als het systeem eruit ligt je ook echt niet kan werken, dan ben je gehandicapt. Dat 
is echt niet handig. 

3.2 Wat zijn de voor- en nadelen van het leverancierssysteem? 

Ik gebruik het vaak om leveranciers te checken, of ze ooit met Heijmans gewerkt hebben en hoe dat 
bevallen is. Dat is echt handig. 

Het werkt wel enkel als het goed geüpdate wordt. Ik vul het zelf nooit in, want de afdeling inkoop moet dat 
doen. Zij doen de offerterapportages en de leverancierssysteem. Ik zou het in kunnen vullen, maar ja, dat 
doe ik nu eigenlijk niet. 

3.3 Wat zijn de voor- en nadelen van SP Utiliteitsbouw? 

Ik gebruik het soms. Ik gebruik het enkel voor nieuwe bestanden en dan kijk ik even wat er in BPU/KMS 
onder hangt. De meeste bestanden heb ik dan toch zelf. Dan denk je och, het gaat al zo lang goed. Maar 
soms moet ik echt even terug om documenten up te daten. 

Maar ik vind sommige bestanden echt zo onhandig zoals ze in BPU staan. Bestanden die bijvoorbeeld heel 
lang duren om te openen, dat is echt frustrerend en dan maken we er zelf wel een. Ik geef dan wel door 
aan KAM dat zo'n bestand niet handig is. 
Zo hebben we wel eens gehad dat we met een aantal werkvoorbereiders zaten en dat we dan allemaal met 
een compleet ander overzicht meer- en minderwerk zaten. En dan was geen enkele ervan het overzicht dat 
uniform in BPU stond. 

Het is wel overzichtelijk, als ik dingen zoek kan ik het altijd wel vinden 
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3.4 Waar gebruik je PBG voor? 

Dat gebruik ik vooral voor telefoonnummers en om even de pasfoto van iemand te kijken. Maar ja, echt 
heel vaak is dat niet. 

3.5 Zijn er andere communicatie-instrumenten waar veel gebruik van gemaakt wordt. 

Die we besproken hebben zijn degene die ik gebruik. 

D. Kennisdeling in huidige situatie 

4.1 Kun je binnen de organisatie gemakkelijk in contact komen met interne specialisten of collega's? 

Sommige collega's spreek je regelmatig, gewoon omdat je ze kent. Daarom weet ik waar diegenen mee 
bezig zijn en kan ik ze bellen als ik vragen heb. Het is wel heel veel persoonlijk contact. Ik kijk weinig in 
systemen, meestal bel ik maar. 

Kijk, als ik vragen heb over een onderdeel dan check ik het leverancierssysteem op dat onderdeel dat ik 
zoek. Dan kijk ik welke onderaannemers er ervaringen mee hebben en bij welke project ze dat doen en dan 
benader ik zo een werkvoorbereider van dat project. 
Ik spreek de andere werkvoorbereiders wel die ik dan goed ken of waar ik een klik mee heb, die bel ik dan 
wel eens in de auto. Maar ik heb bijvoorbeeld geen idee wat de mensen in capelle of Leeuwarden aan het 
doen zijn. 
Ik heb het gevoel dat de drie regio's nog drie gescheiden eenheden zijn. 

Eind maart is er voor het eerst weer een werkvoorbereidersoverleg met alle werkvoorbereiders, ook met de 
collega's uit Capelle en Leeuwarden en het is goed als we dan weer eens te horen krijgen van mensen van 
Inkoop, Servicebouw en Materieel wat zij doen, want dat weten wij gewoon niet meer! 
En ook wie je moet bellen als je weer ergens tegenaan loopt. 

Interne specialisten benader ik helemaal niet. Als ik niet weet hoe iets zit, dan bel ik eigenlijk direct de 
leverancier. Die mensen bel je dan makkelijker als iemand die in Leeuwarden met hetzelfde probleem zit. 
Soms wil ik die informatie wel eens dubbel checken, maar dat doe ik dan bij collega's en dat doe ik niet 
vaak. 

Echt een idee van wat er aan afdelingen en specialisaties is binnen Heijmans heb ik niet. Ik ken wat 
mensen van B&O die bijvoorbeeld meer van betonconstructies weten en die bel ik dan, maar daar blijft het 
wel bij. Maar er zijn veel dingen waar ik geen idee van heb of er binnen Heijmans mensen rondlopen die 
daar iets van weten. 

4.2 Wat voor soorten informatie zou je graag van je collega-werkvoorbereiders wil/en krijgen? 

Ik denk informatie over problemen waar wij tegenaan lopen bij een proces. Het zou handig zijn om te 
weten hoe een opdrachtgever werkt, maar die informatie krijg je toch wel van B&O. 
Misschien is het handiger om te weten van: dit lekt na drie jaar nog steeds, dit moet de volgende keer 
anders. Maar dan praat je echt over een specifiek onderdeel of techniek. 
Je hebt het meeste aan de specifieke dingen. Hier hebben we dit product gebruikt en dit werkt wel en dit 
zijn aandachtspunten voor volgende keer. 
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4.3 Welke kennis dee/je zelf met collega's? 
- Zo ja? op welke manier? 
- Zo nee? Wat weerhoud je ervan jou kennis beschikbaar te stellen aan collega's? 

Ik ben niet iemand die op PBG invult wat zijn kennisgebied is. Want ja, wat is nu een kennisgebied? Ik heb 
10 jaar geleden eens een cleanroom gebouwd, maar ja als je daar nu iets over vraagt, moet ik diep graven. 
De bouw ontwikkelt zich ook, maar die info is dan niet meer up-to-date. 

4.4 Op welke manier wordt je gestimuleerd om je opgedane ervaringen tussen collega 
werkvoorbereiders te delen? 

Nee eigenlijk niet. Toevallig hebben we het er pas geleden over gehad, maar normaal moeten we daar zelf 
meer achteraan zitten. 

E. Kennisbehoefte 

5.1 Welke typen kennis zou je graag beschikbaar willen hebben? 

Doordat de inkoop wegviel in de organisatie moesten wij als werkvoorbereiders dat zelf doen en de winst 
die je eerst had door grote partijen of voor meerdere werken in te kopen verdween nu dus. Die 
coördinerende persoon was handig. Dus een tijd geleden hadden we wel voordeel kunnen hebben om te 
weten waar iedereen mee bezig is. Die inkoopvoorbereiding zouden we echt beter moeten doen en daar 
kunnen we als bedrijf veel voordeel uit halen, maar daar moeten de werkvoorbereiders goed bij helpen. 

Wat ook handig zou zijn is informatie van een gemeente. Wie de contactpersonen zijn binnen een 
gemeente en dat je van elkaar leert wie er binnen de gemeente waar vanaf weet. Maar ook dat als ik in 
Den Bosch ga werken dat ik kan zien wie er nog meer een project in Den Bosch heeft om zo te weten met 
wie zij contact hebben gehad. 

5.2 Zou je graag op de hoogte gehouden worden waar collega's mee bezig zijn? 

Nou, het zou handig zijn als je weet met welke projecten en welke leveranciers anderen bezig zijn, zodat 
we niet bij verschillende projecten dezelfde leveranciers en onderaannemers vragen om te calculeren. Zo 
komen dezelfde helemaal vol te zitten. We kijken nu teveel vanuit een locatie en weinig als bedrijf. 

Vroeger hadden we boekjes waar iedereen in stond en waar op welk project iedereen aan het werk was, 
dat was echt handig. Maar dat boekje wordt niet meer gemaakt helaas. 

Eigenlijk zou je je projectenlijst in je PBG moeten zetten, maar ik weet niet of dat kan. Dan zou je die 
kennisgebieden moeten aanpassen. Dat zou handig zijn als ik weet welke projecten men gedraaid heeft en 
dat men dat ook van mij kan zien. Die zijn wel beschikbaar bij de administratie, maar ja dan zou er ook 
weer een zoekfunctie aan gekoppeld moeten worden en of dat kan weet ik dan ook niet. 
Daar zou dan in kunnen staan of mensen ziekenhuizen of scholen bouwen. Of zelfs zo gespecialiseerd als 
energiedaken. 
Maar ja, een energiedak vind ik weer geen kennisgebied. Zo is de definitie van kennisgebied onduidelijk. 
Het is dan moeilijk te omschrijven waar jij goed in bent. 

Het zou in ieder geval zo simpel mogelijk moeten zijn. 
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5.3 Hoe zou kennis tussen de collega-werkvoorbereiders het beste gedeeld kunnen worden? 

We moeten gewoon structureel een werkvoorbereidersoverleg houden. Dat is toch de beste manier om met 
elkaar in contact te komen. We moeten namelijk echt weer zien hoe dat wij als bedrijf werken. Dat zijn we 
gewoon kwijtgeraakt. 
Die sociale contacten zijn wel echt belangrijk en dan voornamelijk dat je weet wie je collega's zijn. Bij ons in 
het dus zo gesitueerd dat we op de bouw zitten en dat je dan op je eilandje zit. Bij andere bouwbedrijven is 
het soms zo dat alle werkvoorbereiders bij elkaar in een hokje zitten, maar dat is bij ons dus niet. Dat vind ik 
wel een groot voordeel van bij Heijmans werken, dat je bij je project zit en ziet waar je mee bezig bent. 
Maar de keerzijde is toch dat je dan niet ziet waar je directe collega's en dat zijn het echt wel, mee bezig 
zijn. En om dat te voorkomen denk ik dat het heel belangrijk is om eens in de zoveel tijd toch wel 
gezamenlijke sessies te houden, zodat je weet waar je elkaar kan vinden. Dat is mijns inziens toch wel de 
grote hobbel. 
In de afgelopen paar jaar terug is het 2 keer gehouden ofzo. Soms stond er wel een gepland, maar die 
werd afgezegd. Later heb ik met een andere werkvoorbereider er zelf aan gewerkt om er weer een voor 
elkaar te krijgen. Daar moesten we toen zelf aan trekken. 2 jaar terug is best lang, want projecten zijn al 
lang afgelopen of zelfs geheel doorlopen in die tussentijd. 
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s. Interview werkvoorbereider 

A. Inleidende vragen 

1.1 Naam en fundieomschrijving 

B. Directe communicatieinstrumenten 

Evaluaties 
2.1 Wat wordt er in projectevaluaties besproken? 

We bespreken de dingen die wel en niet goed gegaan zijn, zo kijken we naar welke onderdelen er meer 
aandacht zouden moeten krijgen, bijvoorbeeld in het voortraject. 
Bij de evaluatie pakken we de opzet van KMS (BPU) en lopen we die door. Hier staat alle te bespreken 
onderdelen in als administratie, het voortraject, de calculatie, de planning, de uren, enz. We lopen dan 
eigenlijk het hele project van voor tot achter door. 

Voor dit werk hebben we wel een tussenevaluatie gehad, maar mijn vorige werk dus niet. Dat is dan na de 
ruwbouw en ik vind het erg fijn. Het zit dan nog vers in het hoofd en je bent ook nog op het werk. Maar op 
vorige werken werden die tussenevaluaties vooruitgeschoven. Het valt dan toch weg omdat sommige 
mensen op een gegeven moment weg zijn. De projectleider op dit werk is daar dan toch wat strikter in. 

2.2 Worden projectevaluaties bij nieuwe projecten gebruikt om lering te trekken uit eerder opgedane 
ervaringen? 

Niet in de zin dat je een gelijksoortig project erbij pakt zodra je begint. Bij overeenkomende onderdelen ga 
je toch bellen naar de werkvoorbereider van het project waar je die overeenkomsten gezien hebt. Zo werd 
ik door een collega·werkvoorbereider gevraagd eens mee te kijken naar de werktekeningen voor 
bubbledeckvloeren. Ik had er eerder mee gewerkt en zo help je elkaar dan, maar dan wordt er geen 
evaluatie bij gepakt. 
Het meeste wat ik denk dat je eruit kan halen is dat er nu een bewustzijn ontstaat onder de deelnemers 
van het proces wat er zich heeft plaatsgevonden en dat de juiste mensen benaderd kunnen worden als zich 
op een volgend werk weer een dergelijk probleem zich voordoet. 

2.3 Wat zijn de voor en nadelen van projectevaluaties? 

Nou het is goed dat je met de gehele projectgroep bespreekt wat er zich op het werk heeft afgespeeld. Zo 
weet de afdeling calculatie dus wat de gevolgen waren van hun berekeningen. Ik neem dan ook aan dat zij 
dit ook weer bespreken bij hun afdelingsoverleg. Vaak hebben de mensen op kantoor goede voornemens 
om langs te komen, maar dat komt er dan niet van. 

Een nadeel is zeker dat het door wat voor reden dan ook niet of te laat gehouden wordt. Verder kunnen we 
niet op een bepaalde manier 'meten' wat er nu mee gedaan wordt. Wat ermee gedaan wordt, bijvoorbeeld 
richting calculatie weten we niet. 

Centraal overleg werkvoorbereiders 

2.4 Wat wordt er in het centraal overleg werkvoorbereiders besproken? 

We hebben alweer een hele tijd geleden een overleg gepland met enkel de senior werkvoorbereiders. Het 
overleg met alle werkvoorbereiders is toch socialerl meer om elkaar te zien. Er waren dan algemene 
mededelingen, of een interessant ondelWerp. Maar het overleg dat we hadden met de seniors ging veel 
specifieker over problemen die we tegenkwamen op de bouw. Het is jammer dat dat ook is doodgebloed. 

N.G. Struijcken - 0512222 Bijlagen 73 



Afstudeerrapport: Bijlagen Construction T echnology 

Het centraal overleg ligt nu ook al meer dan een jaar stil. Dat was meestal een rondje over een bedrijf met 
een gesprek met algemene mededelingen. We hebben ook eens gehad dat mensen zelf iets konden 
aandragen en ook formats dat we een rondje op de bouw deden, maar dat was een te los karakter, 
mensen meldde zich snel af. 
Heel lang geleden was het meer een verplichting, waarbij ze vooraf de instructie gaven om een presentatie 
voor te bereiden over een onderdeel waar jij mee bezig was. Maar dat kostte dan weer erg veel 
voorbereidingstijd, want je wilt het toch goed doen. 
Zo zijn er onderwerpen die voor alle werkvoorbereiders interessant zijn, zoals hang- en sluitwerk, NEN
normen, glas of brandwerendheid, maar met bubbledeckvloeren zal 95% nooit iets te maken hebben. Het 
vertellen aan een zaal is dan maar tot op zekere hoogte interessant. 

2.5 Wat zijn de voor en nadelen van het centraal overleg werkvoorbereiders? 

Voordeel is dat je elkaar weer eens ziet en dat je over dingen kan praten, zoals waar mensen nu mee bezig 
zijn, zodat je contact met ze op kan nemen als je zelf een overeenkomstig probleem hebt. 
Een nadeel is toch echt de invulling; de wijze waarop en hoe het gehouden wordt. Verder natuurlijk de tijd, 
omdat het dit afgelopen jaar amper gehouden is. 
Mensen moeten er toch tijd voor inleveren, als het een te sociaal karakter heeft willen mensen er geen tijd 
voor maken als ze het op het werk heel druk hebben. 

Uitvoerinqsqroepvergadering 
2.6 Wat wordt er in een uitvoeringsgroepvergadering besproken? 

Eigenlijk is dit hetzelfde verhaal, maar hier zitten ook de uitvoerders en de projectleiders bij. De vorm was 
meestal dat er op de bouw gekeken werd en daarna gegeten. Er is wel eens een praatje gehouden over de 
afdelingen en wat ze deden. 
Maar ook dit heeft meerdere invullingen gehad. Hier is het ook wel eens geweest dat een bureau allerlei 
vragen heeft afgenomen bij een bijeenkomst, alleen daar hoorden we dan niets meer van later. Als die 
terugkoppeling weinig is en vaker voorkomt, dan beginnen mensen er ook het vertrouwen in te verliezen. 
"Er wordt toch niets mee gedaan' is dan een redenering. Er is de laatste jaren wel meer aandacht aan 
besteed, maar die positieve ontwikkeling had doorgezet moeten worden 

2.7 Wat zijn de voor en nadelen van de uitvoeringsgroepvergaderingen? 

Dit is ook hetzelfde verhaal als bij het overleg werkvoorbereiders. 

Werkplannen 
2.8 Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van werkplannen bij het doorlopen van projecten? 

Tien jaar terug maakten we alle werkplannen zelf, maar nu laten we de onderaannemers die het werk 
nemen die zelf schrijven. Het is meestal een planning, routing op de bouwplaats, met evt. plattegronden 
om het visueler te maken en een stuk tekst erbij. Vroeger was dit vooral een grote lap tekst. 
De vorm van een werkplan en of die geschreven moet worden is wel erg afhankelijk van hoe dit in het 
bestek omschreven staat. Soms wordt het helemaal niet genoemd, bijvoorbeeld omdat het bouwkundig niet 
erg interessant is, maar dan maak je voor gesprekken met de opdrachtgever weer korte plannen om de 
gebeurtenissen in een bepaalde tijd te bespreken 

Vroeger, bij het oude IOC, was er een man van bedrijfsbureau die alle werkplannen van alle werken 
bijhield. Daar moesten de werkplannen ingeleverd worden en zij hielden een lijst bij van wat er dus was 
aan beschikbare werkplannen. Maar dit is op een gegeven moment toch gestopt toen de kartrekkers ermee 
stopten. In de afgelopen jaren is de vorm van het werkplan toch wel breder geworden doordat er nu vaker 
plattegronden en tekeningen worden gebruikt. 
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2.9 Wat zijn de voor- en nadelen van de beschikbare werkplannen? 

Archief 

2.1 Is het voor je mogelijk om een archief met documenten van afgeronde projecten te benaderen? 

In Best kon ik altijd naar het archief toelopen en vragen of er een doos uit gepakt werd en dan kon ik er 
iets uithalen. Ik heb nu ergens gehoord dat er wel een archief is, maar dan moet je een verzoek indienen 
welke doos en welke map, maar dan kun je dus niet meer zelf zoeken. Zo'n archief bemoeilijkt het delen 
van kennis erg. 

2.2 Wat zijn de voor- en nadelen van het archief? 

Ik heb eigenlijk helemaal geen idee wat er gebeurt met de gegevens van een project zodra een project 
klaar is. Op de S-schijf staat wel een map 'Archief' maar daar kan je niet in. 

C. Indirecte communicatieinstrumenten 

3.1 Wat zijn de voor- en nadelen van de S-schijf? 

Op de S-schijf kun je nergens meer in, je kan alleen nog in je eigen nog bij je eigen project. Ik heb er dus 
helmaal niets aan. Ik kan ook niet in mappen over KAM Utiliteitsbouw, de map voor werkvoorbereiders of 
de uitwisseldirectory. 
Nu gebruik ik de S-schijf dus enkel voor het opslaan van data zodat de projectgenoten bij dezelfde 
informatie kunnen. Het is nu dus enkel voor mij een verlengde C-schijf. Ik weet niet waarom dat veranderd 
is. 
Eerst kon ik een andere werkvoorbereiders bellen die mij voor hulp kon verwijzen naar een map die in hun 
projectmap stond, maar dat is niet meer mogelijk. Maar nu is het dus absoluut geen bron om kennis te 
delen. Ik kan dus ook niet meer in mijn oude projecten, dus formulieren die ikzelf standaard gemaakt heb 
zijn nu niet meer voor mij bereikbaar. Om deze te hebben moest ik naar vroegere collega's bellen om te 
vragen of zij die formulieren nog hadden. 

3.2 Wat zijn de voor- en nadelen van het leveranderssysteem? 

Die gebruik ik vooral voor het maken van contracten en voor de inkoop om te kijken welke werken er 
eerder gemaakt zijn door die onderaannemer. Verder om te kijken naar de gegevens van leveranciers en 
voor het opstellen van meer- en minderwerkoverzichten wat wij betalen volgens de jaarcontracten. 
Vooral voor financiële dingen. 

Het is wel een voordeel dat het erg toegankelijk is. Nadeel vind ik dat je er niets van uit kan printen, maar 
dat is bewust gedaan, dat er geen van deze gegevens bij onderaannemers komen, afgesproken werken en 
dergelijke. Vaak is het ook nog gedraaid ingescand zodat je verschillende normen op een gedraaide pdf 
moet lezen. 
De beoordelingen zijn meestal niet up-to-date, die gebruik je echt enkel bij onbekende onderaannemers. 
Bekende onderaannemers bekijk je er helemaal niet op. Het ligt ook aan projectleiders hoe deze 
beoordelingen worden ingevuld. Eigenlijk zouden er zoveel mogelijk beoordelingen op moeten komen te 
staan, want nu zal een negatieve beoordeling eerder geschreven worden als ene positieve. 
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3.3 Wat zijn de voor- en nadelen van BP Utiliteitsbouw? 

Nou op mijn bureaublad heet dit nog KMS en die pagina is nog under conctruction. 

De werkvoorbereider wordt geattendeerd op de standaardlink naar BP Utiliteitsbouw vanuit intranet 
en neemt hierbij voor het eerst kennis van BPU. Dd is 14 januari, BPU is eind augustus online 
gezet. 

Ja kijk, dit bedoel ik dus! Fijn dat iemand dat even verteld zeg. Dit wordt dus aan niemand verteld, dus 
weet ik hoeveel mensen zouden nog gewoon op 'hun' oude link klikken. Ik gebruikte dus nog het format 
van het oude KMS. 

Hoewel het format van BPU anders is dan KMS bevat de database wel dezelfde bestanden, de 
vraag blijft daarom gelden. 

Ik gebruik dit vooral om checklisten te zoeken. Ik merk vaak dat ik niet alles kan vinden. Als ik het zoek 
doe ik dat via de zoekfunctie, want het overzicht verlies ik omdat er zo veel in staat. 
Verder denk ik dat er te weinig dingen gestandaardiseerd zijn. Neem bijvoorbeeld een oplevermap, de 
oplevering aan je opdrachtgever, die zou toch standaard gemaakt moeten worden. Dat is wel een 
visitekaartje wat je afgeeft. 
Soms geef ik het wel eens aan dat er dingen toegevoegd moeten worden, maar dan moet ik er speciaal 
een standaard voor maken. 

3.4 Waar gebruik je PBG voor? 

Hier kijk ik eigenlijk enkel in voor telefoonnummers. Meer niet 

3.5 Zijn er andere communicatie-instrumenten waar veel gebruik van gemaakt wordt. 

Nou die wiki is er nog, maar die heb ik nooit gebruikt. 

D. Kennisdeling in huidige situatie 

4.1 Welke typen kennis zijn voor jou beschikbaar op locatie? (Kennis als know-how, technische 
vaardigheden of als probleemoplossende methoden) 

Internet is heel belangrijk, en ik gebruik KMS vaak voor de standaard papieren. Verder heb ik op locatie 
van die werkvoorbereidingsmappen, die sleur ik nu al elk project overal mee naartoe, maar dit zal het 
laatste project zijn dat ik ze bij heb, want ik gebruik ze eigenlijk helemaal niet. 
Daar staat alles in van het oude KMS, en oude werkplannen, maar het is niet meer echt up-to-date. 

Maar wat jij liet zien in de enquête, de Heijmans Wikipedia, nog nooit gezien of gebruikt. Het zou best eens 
goed kunnen zijn en er zijn veel mensen binnen Heijmans die hier veel tijd en energie in steken, maar er 
zijn er ook zoveel die er geen klap vanaf weten en ik vraag me dan af of dit zijn doel wel haalt. We gaan 
nog steeds naar andere bedrijven met vragen, terwijl we het best in eigen huis kunnen hebben, maar niet 
weten waar. 
Wij krijgen het als bedrijf gewoon niet voor elkaar om het zo te communiceren dat mensen er ook echt 
gebruik van maken. Dat de Wikipedia bestond wist ik nog niet eens. Intranet is er dan om je te informeren, 
maar ik weet van meerdere mensen dat bij drukte niet op intranet gekeken wordt welke berichtjes er nu 
weer opgezet zijn. 
I\lu haal ik mijn informatie gewoon op een andere manier, ik ga bellen, bijvoorbeeld naar onderaannemers 
of de leverancier of zoek het op via internet. 
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Er is mij nooit verteld dat er een wiki is en ik ga dan ook helemaal niet zoeken of daar iets staat wat een 
antwoord zou kunnen geven op mijn probleem. 
Het zal dus enerzijds wel mijn fout zijn dat ik niet ga kijken, maar er is ook niemand die zegt, "kijk hier 
eens, dit is handig, probeer die wiki eens". 

4.2 Kun je binnen de organisatie gemakkelijk in contact komen met interne specialisten of collega's? 

Via Heijmans is er een interne cursus, HAPP, en via dat programma ken ik meerdere mensen binnen de 
organisatie. Zo heb ik met enkelen wel eens contact gehad bij vragen als ik wist dat het in hun vakgebied 
lag of dat ze zelf die problemen hebben gehad. Maar als je zegt in contact komen met, dan moet je eerst 
weten wat er binnen Heijmans is. Dat zou ook meer moeten gaan leven binnen Heijmans zelf, om eerst 
binnen de organisatie te gaan kijken voor bijvoorbeeld delen van werken. Het is nu meer dat je niet weet 
wat er binnen de organisatie is en dat je daarom niet kijkt. 
Onbekend maakt onbemind. Er zou gewoon een lijst moeten zijn van alle bedrijven en afdelingen binnen 
Heijmans en dat moet dan makkelijk aan te klikken zijn en niet dat je via allerlei onderdelen moet gaan 
zoeken. Als je het maar een keer bekeken hebt. Misschien is die lijst er wel, maar ik zou dan weer geen 
idee hebben waar die zich zou kunnen bevinden. 

4.3 Wat voor soorten informatie zou je graag van je collega-werkvoorbereiders willen krijgen? 

Meer over speciale onderwerpen, juist onderwerpen waar je nog niet eerder mee te maken hebt gehad in 
de bouw. Dat zijn ook de gevallen dat ik ga bellen om meer duidelijkheid te krijgen. 
Maar ook ervaringen met leveranciers en onderaannemers. Dat ze mij kunnen vinden als anderen ook met 
dit geveltype gaat werken en dat ik ze dan kan waarschuwen voor enkele personen binnen die organisatie 
en andere plussen en minnen. 
Vaak zijn er situaties of omstandigheden dat het zetten van tegelwerk ineens speciaal wordt met een hoop 
haken en ogen. Dit zou je dan vroegtijdig willen weten om ervoor te waken. Ik denk dat je dat pas kan 
weten als je gaat bellen en eens met die mensen afspreekt. 

4.4 Welke kennis deel je zelf met collega's? 
- Zo ja? op welke manier? 
- Zo nee? Wat weerhoud je ervan jou kennis beschikbaar te stellen aan collega's? 

Het is gewoon echt moeilijk binnen zo'n groot bedrijf. Ik zou pas met mensen met Leeuwarden gaan bellen 
als ik ze ken of een paar keer gezien heb en weet waar ze mee bezig zijn of bezig geweest zijn. 
Nu is het gewoon zo dat als ik het een collega en optredend probleem bespreek dat zij me verwijzen naar 
iemand die hetzelfde wel eens heeft meegemaakt. 
Als ik echt iets zou hebben waarvan ik denk dat het nuttig kan zijn voor anderen, dan stuur ik het via email 
gewoon naar anderen, maar dat was dan wel weer enkel door de eigen vestiging (toen Best). 

Ik denk echt dat de S-schijf toegankelijker moet worden, want zo is het echt onhandig. Via de S-schijf kan ik 
zelf op een bepaalde manier wat zoeken en klikken en kijken of er bestandjes zijn die aansluiten bij wat ik 
zoek. Dan hoef ik er niet achteraan bij sommige collegawerkvoorbereiders. Vaak weet ik wel waar ik gericht 
naar moet zoeken, in oudere project van mezelf of van anderen waarvan ik weet waar ze nu zitten. 
Wat heb je nu aan zo'n uitwisseldirectoy als je er niet in kan. 

4.5 Op welke manier wordt je gestimuleerd om je opgedane ervaringen tussen collega 
werkvoorbereiders te delen? 

Nee ik wordt niet echt gestimuleerd. Er dat ik documenten deel als ik van anderen hoor dat ze ergens mee 
zitten en dat ik kan zeggen, "dat heb ik ook ooit eens gehad, ik zal het je even toesturen". Maar stimulans 
zoals vroeger de werkplannen werden ingeleverd om te verzamelen, nee dat eigenlijk nooit. De afgelopen 
jaren heeft er gewoon teveel stilgelegen lijkt het. 
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E. Kennisbehoefte 

5.1 Welke typen kennis zou je graag beschikbaar willen hebben? 

Zoals ik daarstraks zei over ervaringen met leveranciers en onderaannemers en die specialistische 
onderwerpen gericht op de bouw. Dat zou wel echt handig zijn. 

5.2 Zou je graag op de hoogte gehouden worden waar collegas mee bezig zijn? 

Tja, vroeger hadden we gewoon een boekje waar alle projecten met de uitvoerenden in stonden. Dan kon 
je precies zien waar de anderen mee bezig waren. Nu heb ik helemaal geen idee waar de andere 
werkvoorbereiders zich mee bezig houden. 

Eerst werd dat gewoon bij de receptie gedaan. Daar moesten wij ook doorgeven welk project, wie er zat en 
wat alle nummers en adresgegevens waren zodat de receptie post en telefoon dor doorsturen. Er is nu 
gewoon niets meer, geen projectlijst, niets. Ik heb geen idee hoe lang projecten nog lopen en wie er op zit. 
Enkel wat ik via mijn projectleider hoor en de collega's waar ik closer mee ben. 

5.3 Hoe zou kennis tussen de collega-werkvoorbereiders het beste gedeeld kunnen worden? 

Ik denk gewoon bellen, dat is wat nu het beste werkt. Zelf je lijntjes uitgooien. 
AI die dingen die we besproken hebben dragen er gewoon bij om beter te weten wat er speelt. Nu weet ik 
enkel van horen zeggen welke projecten er draaien. Wij komen weinig op kantoor en dan hoor je gewoon 
weinig. En ik ben dan iemand die gewoon gaat bellen, maar dat doet ook niet iedereen. Maar gewoon 
afspraken maken en gewoon bellen. 
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6. Interview werkvoorbereider 

A. Inleidende vragen 

1.1 Naam en functieomschrijving 

B. Directe communicatieinstrumenten 

Evaluaties 
2.1 Wat wordt er in projectevaluaties besproken? 

De projectevaluaties waren bij ons goed. Ze verliepen structureel en hierin werden alle dingen die we 
waren tegengekomen in het project, zowel technisch als procesmatig benoemd. Dit werd dan bij de 
werkinstructies geschreven zodat we bij de volgende projecten een completer overzicht hadden van de te 
verrichten taken en aandachtspunten. Bij ons zijn de evaluaties wel uitgebreid en deze was zo'n 10 pagina's 
met foto's van voorbeelden met daarbij de aandachtspunten voor een volgende keer. 

We hadden het daar met name over bouwtechnieken en deze evaluaties werden tussendoor gehouden, 
bijvoorbeeld aan het einde van de ruwbouwfase. Enkele bouwtechnische fouten hebben we zo samengevat 
om deze in de toekomst te voorkomen. 

2.2 Worden projectevaluaties bij nieuwe projecten gebruikt om lering te trekken uit eerder opgedane 
ervaringen? 

Die evaluaties waar dus soms grove fouten in benoemd worden, waarbij bijvoorbeeld in de engineeringfase 
andere normen gehanteerd moeten worden, gaan naar de directie. Zij moeten zorgen dat het dan verspreid 
wordt onder de uitvoeringsteams. De uitvoeringsteams komen dan wel eens in de zoveel tijd bij elkaar en 
dan wordt besproken dat dit zo niet meer gedaan moet worden. 
Als ik zelf begon keek ik ook niet in oude evaluaties, je begon gewoon. 

2.3 Wat zijn de voor en nadelen van projectevaluaties? 

Nou niet zozeer de evaluaties geven dan problemen, maar meer wat ermee gedaan wordt. Ook al wordt 
een optredend probleem aangekaart bij de uitvoeringsteams, toch kan er voor eenzelfde bouwtechnische 
oplossing gekozen worden om maar zo laag mogelijk op een project in te kunnen schrijven. Ze gaan dan 
toch overstag om een project binnen te halen. In de ruwbouwfase worden de normen bijna nooit gehaald, 
meestal zijn in de ruwbouwfase enorme kostenoverschrijdingen. Dit is toch omdat je het met eigen mensen 
doet. 
De calculatie ontvangt ook de notities van het probleem, want die zitten bij de evaluatie. Toch willen ze bij 
de inschrijving op een nieuw project zo laag mogelijk inschrijven en wordt toch weer voor de laagste norm 
gekozen. 

Centraal overleg werkvoorbereiders 

2.4 Wat wordt er in het centraal overleg werkvoorbereiders besproken? 

Bij Dura Vermeer hadden wij eens in de twee maanden een overleg met werkvoorbereiders. Dat was heel 
gestructureerd. Hier is dat toch minder gestructureerd en heb je vaak dat ze uitvallen of verschoven 
worden. Vaak komen daar dingen naar voren als irritaties zoals automatisering, maar discussies zijn er 
maar zelden en dan wordt er niet diep op ingegaan. Meestal is het toch praatje van de directie. Je zou wel 
dingen kunnen melden vooraf, maar dat gebeurt weinig. 
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2.5 Wat zijn de voor en nadelen van het centraal overleg werkvoorbereiders? 

Het is goed dat ze gehouden worden, maar ze worden te sporadisch gehouden. Zoals ik al zei is het ook 
jammer dat bouwtechnische discussies niet diepgaand worden gehouden en dat het geen vaste plek heeft 
in het format. 

Uitvoeringsgroepvergadering 
2.6 Wat wordt er in een uitvoeringsgroepvergadering besproken? 
2.7 Wat zijn de voor en nadelen van de uitvoeringsgroepvergaderingen? 

Dit is voor mij gelijk aan het de werkvoorbereidersoverleggen. 

Werkplannen 
2.8 Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van werkplannen bij het doorlopen van projecten? 

Aan het begin hebben wij een werkplannendatabase gehad, waarbij we de verschillende werkplannen 
tussen de mensen van het consortium gedeeld hebben. Maar of je dat een database moet noemen, we 
schreven bij mijn vorige project in ieder geval goede werkinstructies en goede projectevaluaties. 
Onderaannemers maken ook werkplannen voor bouwdelen en bouwmethodieken, maar deze zijn toch te 
minimaal om te verzamelen. 

2.9 Wat zijn de voor- en nadelen van de beschikbare werkplannen? 

De werkplannen die uitgeschreven zijn door de Heijmans Materieeldienst zijn altijd wel erg goed uitgezocht, 
dus die plannen van het gebruik en bestellen van het materieel bestaan al. 

Archief 

2.10 Is het voor je mogelijk om een archief met documenten van afgeronde projecten te benaderen? 
2.11 Wat zijn de voor- en nadelen van het archief? 

Ik zit te kort bij Heijmans om hier iets vanaf te weten, ik zou in ieder geval niet weten hoe of wat. 

C. Indirecte communicatieinstrumenten 

3.1 Wat zijn de voor- en nadelen van de S-schijf? 

Wat ik nog eens deed was in andere projectmappen kijken en dan kon ik daar wel vaak vinden wat 
anderen gebruikte en wat ik dus ook nodig had, maar dat kan nu dus niet meer. Daar kon ik altijd best veel 
van leren. 

3.2 Wat zijn de voor- en nadelen van het leveranderssysteem? 

Ik heb het wel eens gebruikt, dit was vooral om te kijken welke onderaannemers ik kon benaderen voor 
een bepaald bouwdeel. 

3.3 Wat zijn de voor- en nadelen van BP Utiliteitsbouw? 
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Toen ik bij Heijmans kwam moest ik zelf verschillende formulieren bij elkaar graag grijpen en zelf zien te 
verzamelen. Maar er is geen pakket van formulieren die je kan gebruiken, niet als je net begint bij 
Heijmans, maar ook niet als je in een project valt. 
Ik heb wel eens gezocht tussen die KAM-formulieren, maar wat je dan zoekt is toch een gok. Ik kan het 
dan ook niet altijd vinden. Ik neem mijn informatie die ik nu verzameld heb dan ook mee naar mijn volgend 
project. 
Ik heb ook wel het idee dat ik echt met niets begin in mijn functie. 

3.4 Waar gebruik je P8G voor? 

Enkel voor nummers en locaties van mensen. 

3.5 Zijn er andere communicatie-instrumenten waar veel gebruik van gemaakt wordt. 

Nee. 

D. Kennisdeling in huidige situatie 

4.1 Welke typen kennis zijn voor jou beschikbaar op locatie? (Kennis als know-how, technische 
vaardigheden of als probleemoplossende methoden). 

Zoals ik al zei, aan het begin had ik gewoon geen documenten, toen ik dus nog op kantoor zat liep ik dus 
bij anderen binnen om te krijgen wat ik nodig had. Zo ook bij andere projecten langsgelopen die ook in dat 
pand zaten. Zelf keek ik dan ook wel eens in de project-mappen van andere werken. 
Nu heb ik wat ervaring opgedaan en de volgende keer als anderen met zo'n zorgcomplex aan de gang gaan 
krijgen ze vast te horen dat ze mij moeten bellen. 

4.2 Kun je binnen de organisatie gemakkelijk in contact komen met interne specialisten of collega's? 

Ik heb eigenlijk geen contact met werkvoorbereiders op andere werken. Bij Dura Vermeer had ik wat meer 
overleg met andere werkvoorbereiders. 
Probleem met interne specialisten is natuurlijk en dat zie je bij zo'n reorganisatie, dat als een specialist 
weggaat je kennis ook vertrekt. 

4.3 Wat voor soorten informatie zou je graag van je collega-werkvoorbereiders willen krijgen? 

Waar we het eerder over hadden; bouwtechnische problemen, die zou ik ook van andere collega's willen 
horen. Problemen die ik tegenkom zijn anderen waarschijnlijk ook al tegengekomen en ik denk dat zo'n 
overleg met werkvoorbereiders daar een goede plek voor is. 
Hier op de bouw ben ik mijn eigen bouwbedrijf en ik doe het met het team op de bouwen op kantoor ben 
ik er weinig en ik krijg daar dan ook niet veel van de ontwikkelingen mee. Soms een borrel of bespreking, 
maar daar houdt het wel mee op. 

Ik wil weten, met de onderdelen waar ik nu mee bezig ben, wat er nu aan ervaring is binnen het bedrijf, 
met ruwbouw, prefab, balkons, en dat je kan weten waar je aan moet denken. Dan gaat het toch echt over 
technische onderdelen en hoe je om moet gaan met NUTS-aansluitingen en engineerings-kwesties. Tja, 
dan zou een database toch het handigst zijn. 

4.4 Welke kennis deel je zelf met collega's? 
- Zo ja? op welke manier? 
- Zo nee? Wat weerhoud je ervan jou kennis beschikbaar te stellen aan collega's? 
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NUTS-voorzieningen Op dit project waren een drama en op een gegeven moment is hier, omdat het toch 
een groot project voor de energieleverancier, een directielid van een grote energieleverancier geweest. Hij 
heeft mij een folder gegeven met daarin een stappenplan met telefoonnummers wie je moet benaderen als 
het niet lukt de NUTS-voorzieningen geïnstalleerd te krijgen. Nu moet ik eigenlijk zorgen dat deze 
informatie verdeeld wordt. 

4.5 Op welke manier wordt je gestimuleerd om je opgedane ervaringen tussen collega 
werkvoorbereiders te delen? 

Nee, niet echt. Ook dat verhaal met die energieleverancier, ik heb die informatie nog niet rond gemaild 
ofzo. Die stimulans is er dan toch misschien niet. 
Kijk dat heb je ook met normen of zelfs mijn oude afstudeerverslag, ik moet zelf zorgen dat ik die 
informatie digitaal maak en rondstuur, maar er is ook niemand die mij verteld dat ik dat moet doen. 

E. Kennisbehoefte 

5.1 Welke typen kennis zou je graag beschikbaar willen hebben? 

Wat hier een drama is zijn de NUTS-aansluitingen. In de bouw. De opdrachtgever hoort het aan te vragen, 
maar je moet het zelf coördineren. Electra, gas, water is nu een vrije markt en het is een groot drama. 
Maar de aansluitingen voor de bouw heeft hier jaren geduurd. Om dat uitgeëngineerd voor elkaar te 
krijgen. Het fluctueert ook nog eens met mensen. 

Elk bouwproject is zowiezo nieuw en moet als nieuw bekeken worden, en elke keer komen er weer 
kinderziektes. Maar aandachtspunten en onderdelen worden vaak gedeeltelijk herhaald. 

5.2 Zou je graag op de hoogte gehouden worden waar collega's mee bezig zijn? 

Ja, dat vind ik altijd wel interessant waar iemand anders mee bezig is. Daarom heb ik nog in de groep 
gegooid om bij werken van elkaar besprekingen te houden en dan te laten zien wat je maakt. Het blad dat 
verspreidt wordt binnen het bedrijf werkt daar ook aan mee. Dit project komt daar nu centraal in te staan 
en dan weten anderen ook waar jij mee bezig bent. 

5.3 Hoe zou kennis tussen de collega-werkvoorbereiders het beste gedeeld kunnen worden? 

We hadden het over een database voor het opslaan van ervaringen en technische kennis (zie 4.3). Echt 
een locatie voor het opslaan van dingen als met monteren van balkons en dan checklisten en waar je op 
moet letten. Mensen zouden dit dan aan kunnen vullen van elkaar. Ik zou dit zelf ook wel aanvullen, zolang 
het maar niet teveel tijd kost. Dat is altijd een probleem, tijd is altijd heel veel geld. Zo'n database werkt 
natuurlijk enkel als het echt up-to-date gehouden wordt. 
Als je start met een project moet er een soort studie mogelijk zijn. Bij Heijmans worden die gebouwen nu 
3D uitgetekend, maar zo zou je een gebouw door moeten kunnen nemen aan de start van het project. 

Hier zou eigenlijk een verantwoordelijke voor moeten zijn, de hoofd werkvoorbereiding. Hij zou dit moeten 
verzamelen van de werkvoorbereiders. Vanuit zijn functie kan hij op verschillende werken komen en het 
verzamelen van deze informatie zou de werkvoorbereiding kunnen bijstaan. Zo ondersteunt hij de taak van 
werkvoorbereiding wel. OOk het benoemen van specialisaties heeft natuurlijk het probleem dat je kennis 
weg is als die persoon vertrekt, daarom zou dit toch meer bij de hoofd werkvoorbereiding moeten liggen. 
Je moet het niet teveel van een persoon laten afhangen. 
Nu begin je echt vanuit nul, dus je moet je best doen om informatie te verzamelen en daar gaat zeer veel 
tijd in zitten. Nu werkte ik toen samen met een ervaren werkvoorbereider, maar daarnaast had ik zeg maar 
niets, dat moest ik zoeken. 
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7. Interview coördinator werkvoorbereiding 

A. Inleidende vragen 

1.1 Naam en functieomschrijving 

De functienaam van coördinator werkvoorbereiding is niet meer correct. Dit ben ik tot voor de reorganisatie 
wel geweest, maar mijn huidige functienaam is manager ontwerp en engineering. In de nieuwe opzet 
bestaat de functie coördinator werkvoorbereiding niet meer. Ik ben wel coördinator werkvoorbereiding 
geweest, maar die naam dekte niet de lading van het werk dat ik deed. 

B. Directe communicatieinstrumenten 

Evaluaties 
2.1 Wat wordt er in projectevaluaties besproken? 

Projectevaluaties worden minimaal een keer gehouden aan het einde van het werk. Daar wordt besproken 
hoe het werk verlopen is en wat de leerpunten zijn voor de organisatie. Daarnaast worden minimaal de 5 
goede en 5 slechtste punten vastgelegd, dat is wat vereist is in een projectevaluatie. In die 5 punten kan 
van alles voorkomen, zoals planning, kosten of kwaliteit. 
De laatste tijd is het wenselijk, en dit gebeurt ook steeds meer, dat er ook tussenevaluaties worden 
gehouden. Dan worden aan het eind van de onderbouwfase en de ruwbouwfase ook tussenevaluaties 
gehouden met als doel mensen te laten evalueren als het nog vers in het geheugen ligt. 

2.2 Worden projectevaluaties bij nieuwe projecten gebruikt om lering te trekken uit eerder opgedane 
ervaringen? 

Nee. Het is moeilijk voor mij en voor de andere mensen uit het voortraject om de punten uit de evaluaties 
van de mensen uit de praktijk te vertalen naar wat we er in het voortraject anders zouden moeten doen. 
Dat dingen op de bouw anders lopen als hoe ze van tevoren bedacht zijn, betekent niet dat ze niet goed 
bedacht zijn, maar het loopt anders. De vraag is of je van tevoren had kunnen/moeten weten dat dingen 
anders zouden lopen. Als je die vraag niet beantwoord krijgt uit een evaluatie is het de vraag wat je dan 
moet met die opmerkingen. Moeten de opmerkingen meegenomen worden in het volgende werk, of zijn die 
juist exemplarisch voor dit werk. Het is heel moeilijk dit te bepalen. Wanneer is iets een uitvoeringsrisico of 
een structureel probleem. 
Zo heb ik een project gehad dat ik berekend had met mobiele kraan, waar een torenkraan geplaatst is 
tijdens de bouw. Dit kon, omdat na de calculatie de aanvoerroutes anders waren en de logistiek op de 
bouw veranderde. Hier heeft het uiteindelijk goed uitgepakt, maar dit zijn veranderingen in stadia, waar 
vooraf geen rekening mee gehouden had kunnen worden. Tevens is het zo dat als we er wel rekening mee 
gehouden hadden, we een hogere prijs hadden en de vraag is of we dan de laagste prijs bij de 
aanbesteding hadden. 
Zo gaan er dus dingen anders en een volgende keer zou ik wederom een torenkraan gerekend hebben. 

Wij hebben ook discussies over normen. De vraag is hier, wat zit er in de norm? Dat is niet enkel hoe lang 
je ermee bezig bent, maar ook de voorbereiding, zorgen dat de mensen goed vooruit kunnen door 
voorbereiding met het materiaal, met de tekeningen, zodat ze zonder oponthoud door kunnen werken. Dat 
bepaald mede de norm. Als een uitvoeringteam zegt dat de norm niet toereikend is, betekent niet dat er 
niet goed gecalculeerd is. 
Er wordt echter geen analyse gemaakt, maar het is dan een constatering. Het is lastig te zien wat er nu in 
enkele gevallen in een norm zit als je enkel weet dat de realiteit hoger uitvalt. De discussies erover zijn er 
wel, maar de analyses worden niet gemaakt. Als er echt structureel problemen zijn met normen doen we er 
wel wat mee, maar we zitten te krap in capaciteit dat we echte analyses uit kunnen voeren. Misschien 
ontbraakt bij ons ook de daadkracht om er iets aan te doen. 
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2.3 Wat zijn de voor en nadelen van projectevaluaties? 

Voordelen zijn dat te zien is hoe dingen lopen en hoe dingen buiten verlopen. Ook de terugkoppeling aan 
het uitvoeringsteam is van belang. Maar eigenlijk is het dan al te laat, als er problemen opgetreden zijn. 
Maar het is vaak dus mosterd naar de maaltijd. Wij worden tijdens een project eigenlijk nooit opgebeld 
door het uitvoeringsteam waarom wij dingen zo berekend hebben. Meestal vernemen wij problemen dus 
pas aan het einde bij evaluaties. Wij nemen denk ik ook te weinig moeite om buiten te gaan kijken, het 
blijft twee-richtingsverkeer. 

Wat het beste is voor ons is om het uitvoeringsteam aan de start van een project te vragen of ze de 
gegevens van bepaalde bouwdelen willen bij houden. Zo kunnen wij specifieke nacalculaties krijgen, maar 
hier maken wij onvoldoende gebruik van. 
Het is heel moeilijk om te weten wat je nu wilt, niet enkel in uren, maar ook alles wat er aan verbonden is. 
Die vraag is moeilijk te stellen aan het uitvoeringsteam. 

Centraal overleg werkvoorbereiders 

2.4 Wat wordt er in het centraal overleg werkvoorbereiders besproken? 

Het is bedoeld voor kennisuitwisseling, maar dat gaat meestal vrij lastig, omdat de input van de 
werkvoorbereiders laag is. Zij zijn druk bezig met hun werk en dit heeft dan geen prioriteit. In de praktijk 
komt het er dan op neer dat het vooral een sociale bijeenkomst is. Zo kunnen ze elkaar makkelijker vinden 
als er een probleem is. 
Hiernaast was er ook een projectcoördinatorenoverleg en dit was dan enkel voor de senior 
werkvoorbereiders en hier kwamen vaak de thema's uit voor de werkvoorbereidersoverleggen. 

2.5 Wat zijn de voor en nadelen van het centraal overleg werkvoorbereiders? 

Vroeger was ik hier verantwoordelijk voor en het kwam er uiteindelijk op neer dat ik 90% van het werk 
moest doen. Er was weinig draagvlak vanuit de werkvoorbereiding. Het bleef voor hun een ver-van-mijn
bed-show. 
Afgelopen jaar zijn ze niet gehouden, want mijn functie was toen al veranderd en vanwege de reorganisatie 
kwam dit op de achtergrond te staan. 

Uitvoeringsgroepvergadering 
2.6 Wat wordt er in een uitvoeringsgroepvergadering besproken? 

Vroeger waren deze besprekingen, waarbij echt het hele uitvoeringsteam bij elkaar kwam 
(werkvoorbereiders, uitvoerders en projectleiders), maar deze bestaan niet meer en zijn nu vervangen door 
een overleg met enkel uitvoerders en enkel projectleiders. 

2.7 Wat zijn de voor en nadelen van de uitvoeringsgroepvergaderingen? 
Deze bestaan dus niet echt meer en vanuit vroeger bekeken was ook hier de beleving vanuit de 
betrokkenen laag. 

Werkplannen 
2.8 Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van werkplannen bij het doorlopen van projecten? 
2.9 Wat zijn de voor- en nadelen van de beschikbare werkplannen? 

Beperkt. Er wordt heel vrij mee omgegaan. De werkplannen die onderaannemers indienen is meer een 
verplichting, maar dat zijn toch plannen waar je niets aan hebt. Ook de werkplannen die we zelf maken zijn 

N.G. Struijcken - 0512222 Bijlagen 84 



Afstudeerrapport: Bijlagen Construction T achnology 

redelijk waardeloos. In de oude organisatie was er het idee dat wij alle werkplannen zouden bewaren die 
bij werken waren gemaakt. Iemand hield die dan bij om zo een database te starten, waar 
werkvoorbereiders uit konden putten. Maar ik denk dat ik in de afgelopen 5 jaar drie werkplannen heb 
gezien en die kwamen van dezelfde werkvoorbereiders. Volgens mij zijn ze ook amper gemaakt. Ik denk 
dat ze echt niet gemaakt, tenminste niet de uitgeschreven, complete versies. In de praktijk zijn het 
ingekleurde tekeningen met wat aantekeningen. Mijn vermoeden is dat dit ook binnen heel Heijmans 
Nederland zo is. Projectleiders dringen er niet op aan om hier een stok achter de deur te hebben. 

Archief 

2.10 Is het voor je mogelijk om een archief met documenten van afgeronde projecten te benaderen? 
2.11 Wat zijn de voor- en nadelen van het archief? 

Nee, dat hebben we niet zo gesorteerd. We hebben wel een handboekwerkvoorbereiding voor 
werkvoorbereiders. Deze is misschien wat gedateerd, maar de informatie klopt nog steeds. 
Maar we hebben dus geen archief met gelijksoortige projecten. Projecten die af zijn worden wel in een 
archiefmap geplaatst op een netwerkschijf die voor iedereen toegankeUjk is. 
Wel is er een klein archiefje met werkplannen, maar die is al zo verouderd. 

C. Indirecte communicatieinstrumenten 

3.1 Wat zijn de voor- en nadelen van de S-schijf? 

Alle betrokkenen van het project kunnen bij dezelfde data. Op de eigen schijf werken is slecht voor delen 
van informatie, en gevaarlijk als er een schijf sneuvelt. 
Ook is er een R-schijf waar de werkvoorbereiding een eigen map heeft om kennis te delen, maar deze 
wordt niet gebruikt. 
Het nadeel dat mensen niet meer in andere projectmappen kunnen, heeft ermee te maken dat het dan niet 
mogelijk is om dmv slepen en knippen belangrijke bestanden van andere projecten te verknallen. Zo 
kunnen mensen dus enkel hun eigen projecten beschadigen. De archiefprojecten zijn wel toegankelijk. 

3.2 Wat zijn de voor- en nadelen van het leverancierssysteem ? 

Het leverancierssysteem heeft een specifieke functie en dat is om de jaarcontracten te bekijken en om te 
zien welke leveranciers welke werken en opdrachten gedaan hebben. Het heeft een specifiek doel en dat 
werkt goed. 

3.3 Wat zijn de voor- en nadelen van BP Utiliteitsbouw? 

BPU beschrijft het proces dat we moeten doen. Verder staan er enkele mappen in voor kennisdeling en 
daar staat wel zo godgruwelijk veel in, met naslagwerken, een werkplannen catalogus, de UAV, het 
bouwbesluit, referentiedetails en nog veel meer. En dit is voor iedereen toegankelijk. 
Als ik werkvoorbereider was zou ik, als ik iets met pre-fab beton moest doen eerst even zoeken op dat stuk 
binnen intranet om te kijken wat er allemaal in staat. 
Je zou zot zijn als je het niet gebruikt en als het niet gebruikt wordt is het toch vaak onbekendheid met het 
systeem. 

3.4 Waar gebruik je PBG voor? 

Natuurlijk de telefoonnummers en locaties. Ik ben zelf ook betrokken geweest bij de discussie of er 
specialisaties bij de verschillende personen moest komen te staan. Met een soort idealisme is het erin 
gezet, maar de vraag is of het klopt waar iemand zich gespecialiseerd in ziet, hoe breed het is, hoe lang het 
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geldig is en hoe scherp je omschrijft waar je verstand van hebt. Hier hebben mensen 
afstudeeronderzoeken naar gedaan, maar het zelf vullen en zonder zoekfunctie. Helaas ging het niet 
werken, dus stopte het. 

3.5 Zijn er andere communicatie-instrumenten waar veel gebruik van gemaakt wordt 

Dit denk ik niet, we hebben de belangrijkste zeker gehad. 

D. Kennisdeling in huidige situatie 

4.1 Kun je binnen de organisatie gemakkelijk in contact komen met inteme specialisten of co/legas? 

Als je hier langer rondloopt ken je steeds meer mensen en weet je bij wie je moet zijn om kennis te halen, 
maar als je hier net komt werken heb je geen idee. Je moet dan naar collega's toestappen voor deze 
vragen en echt gaan zoeken. Die drempel is voor ons lager als voor de werkvoorbereiders vanwege onze 
positie op het kantoor. 

Verder is het ook zo dat er toch vaak te veel onduidelijkheid is over de organisatiestructuur van Heijmans 
en waar verschillende afdelingen voor zijn. Misschien dat het management hier toch te weinig noodzaak 
van inziet om deze duidelijkheid te verspreiden. Maar er zijn nu te veel ontwikkelingen om een eenduidig 
verhaal naar buiten te brengen dat niet meer veranderd. 

4.2 Wat voor soort kennis zou meer gestructureerd gedeeld moeten worden tussen de 
werkvoorbereiders? (Kennis als know-how, technische vaardigheden of als probleemoplossende 
methoden) 

Ik denk dat het een illusie is om kennis te delen op papier. Weten wie waarmee te maken heeft gehad is 
belangrijker. Eigenlijk moet je stimuleren dat mensen meer contact hebben onderling. Contact tussen 
binnen en buiten, maar ook tussen projecten onderling. Beter weten welke werken ze vroeger gemaakt 
hebben en dat kan verspreid worden door samen te komen en je werk te presenteren aan elkaar. Als men 
van meer mensen weet wat ze gedaan hebben is de drempel om te bellen lager. 

Het is echt niet nodig om een systeem bij te houden op welke projecten nu een speciaal vloertype is 
gebruikt. Als werkvoorbereiders dat echt willen weten zou ik zeggen, bel naar de calculatieafdeling en zij 
hoesten zo op op welke werken die methode is toegepast. Deze vraag krijgen wij echter nooit vanuit de 
uitvoeringsteams. 

4.3 Op welke manier stimuleer jij jouw werkvoorbereiders om opgedane ervaringen tussen collega 
werkvoorbereiders te delen? 

Wij hebben lOx per jaar afdelingsoverleg, waarbij we doornemen wat we zien en geleerd hebben. Dit is wel 
pas sinds de laatste paar maanden. Nu hebben we ook mensen verplicht om 5 x per jaar naar een eigen 
werk te gaan kijken op de bouw. Dit is nieuw, dus er zijn nog geen leerpunten teruggekomen waar iets 
mee gedaan moest worden. Tot nu toe was dit niet gestructureerd en werden er geen aandachtspunten 
meegenomen. 

4.4 Word jij door Heijmans gestimuleerd kennisdeling tussen werkvoorbereiders mogelijk te maken? 

Ja, ik word gestimuleerd om naar buiten te gaan door mijn hoofd en het verhaal van net komt van boven af. 
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4.5 Op welke manier deel je zelf kennis met collega's? 

Veel praten, dat is de enige manier. Bellen, emailen. Elkaar zien en weten wat mensen doen. 

Kennisbehoefte 

5.1 Wat voor soort kennis zou je graag beschikbaar willen zien voor werkvoorbereiders op locatie? 

Zoals ik eerder al zei gaat het volgens mij toch echt om het kunnen vinden van de juiste personen. Het 
kennen van de mensen en weten wat ze al gedaan hebben, zodat ze snel kunnen bellen. 

5.2 Wat zijn de drempels die kennisdeling tussen werkvoorbereiders tegenhouden? 

Dat zit hem toch in de druk die van bovenaf gelegd wordt om het eigen werk te laten liggen en het contact 
met andere mensen te zoeken. Het is een automatisme om in het eigen werk te verzanden. Van bovenaf 
moet de acceptatie en de push komen om werk zeg maar een dag later af te hebben. Er moet een knop 
om. De werkvoorbereiders hebben nu niet het gevoel dat die acceptatie er is. Voor dat die cultuuromslag er 
is zou je best twee jaar verder kunnen zijn. 

5.3 Hoe zou kennis tussen de collega-werkvoorbereiders het beste gedeeld kunnen worden? 

Zoals ik al zei, praten. Communicatie is zo belangrijk. Er zijn al tig systemen verzonnen met meta-data en 
weet ik veel wat. Het verzand toch op de tijd nemen om die systemen te vullen. 
Die wiki zou een mooi medium kunnen zijn, maar ik goog Ie meestal gewoon. 
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8. Interview Projectleider 

A. Inleidende vragen 

1.1 Naam 

B. Directe communicatieinstrumenten 

Evaluaties 
2.1 Wat wordt er in projectevaluaties besproken? 
Ik vind dat een evaluatie gericht moet zijn. Ik ga dus altijd zo te werk dat ik mensen bel met de vraag 
welke onderwerpen zij willen bespreken. Deze onderwerpen bespreken we dan, maar dan kan je gericht 
spreken en een agenda voorbereiden. De frequentie van de evaluaties mot je naar behoefte doen, dit is 
een groot werk en dan kunnen er meer evaluaties plaatsvinden. 
Ik heb zelfs een project gehad dat gewoon goed liep en daar is in goed overleg besproken dat een 
eindevaluatie geen toegevoegde waarde op de tussenevaluatie had en daar is het bij gebleven. 

2.2 Worden projectevaluaties bij nieuwe projecten gebruikt om lering te trekken uit eerder opgedane 
ervaringen? 

Nee, dat is zeker een probleem geweest. Aandachtspunten worden te weinig gedocumenteerd en waren 
niet vindbaar voor andere werkvoorbereiders. Dat was de reden dat ik bij het project Leiderdorp een 
kennisportal heb opgezet (zie vraag 4.4). Dat portal moest daar juist een middel voor zijn. 
Het gaat hier dan ook niet hoe je een werk moet beginnen, daarvoor hebben we genoeg ervaring, het gaat 
om de moeilijke dingen. Op dit werk werden speciale stalen brugconstructies gebouwd en dan ga je 
rondkijken wie dit binnen Heijmans eerder gedaan had en dat is moeilijk te vinden, dus ging je het zelf 
uitvinden. 

2.3 Wat zijn de voor en nadelen van projectevaluaties? 
Evaluaties zijn goed om te houden en zeker als het gestructureerd gebeurd, maar zoals ik dus al eerder zei: 
Aandachtspunten worden te weinig gedocumenteerd en waren niet vindbaar voor andere 
werkvoorbereiders 

Centraa I overleg werkvoorbereiders 

2.4 Wat wordt er in het centraal overleg werkvoorbereiders besproken? 
Ik heb ze enkel bij gewoon in de hoedanigheid van de woningbouwprojecten, maar het is dezelfde opzet en 
structuur. Er is een praatje vooraf van de directie en vervolgend wordt er op een bepaalde manier kennis 
gedeeld, dit kan zijn via een presentatie. 

2.5 Wat zijn de voor en nadelen van het centraal overleg werkvoorbereiders? 
Ik denk dat het heel nuttig is, de vraag is of het blijft hangen, na een half jaar is het weg en daarmee 
wordt het dus niet geborgd. Wat wel blijft hangen is wie het verteld heeft en wie je dus moet benaderen 
als je het zelf tegenkomt. Ik denk dat het een goed middel is om kennis te delen en zeker moet blijven 
bestaan. 

Uitvoering sg roepvergadering 
2.6 Wat wordt er in een uitvoeringsgroepvergadering besproken? 
2.7 Wat zijn de voor en nadelen van de uitvoeringsgroepvergaderingen? 

Dit is voor mij gelijk aan het centraal overleg werkvoorbereiders, omdat ik daar toch als projectleider bij zit. 
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Werkplannen 
2.8 Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van werkplannen bij het doorlopen van projecten? 
2.9 Wat zijn de voor- en nadelen van de beschikbare werkplannen? 

Hier heb ik als projectleider vrij weinig mee te maken, deze vraag kun je beter aan de werkvoorbereider 
van het werk stellen. 

Archief 
2.10 Is het voor je mogelijk om een archief met documenten van afgeronde projecten te benaderen? 
Nou, voor ons wordt nu alles digitaal opgeslagen, alle e-mails worden automatisch gearchiveerd, maar dat 
is niet de manier om kennis te delen, kennisdelen moet je gericht doen, want we hebben nu 100GB aan 
bestanden. 
Wat nu gebeurd is dat hij op eigen schijven beland, bij personen op de computer, of hij wordt naar de KAM 
afdeling gestuurd en die moeten het dan bespreken en per punt actie ondernemen. 

2.11 Wat zijn de voor- en nadelen van het archief? 
Het archief daar heb je eigenlijk niets aan, je gaat niet zoeken in tekeningen, je wil concrete informatie, 
bijvoorbeeld van de mensen die ermee gewerkt hebben. Technisch klopt het meestal wel op tekening, 
maar alle problemen voor Heijmans liggen in het proces, de rest is in stukken geknipt en uitbesteedt. Het 
probleem is als die stukken bij elkaar komen. 
In een archief vind je dat allemaal niet terug, dus dat moet anders geborgen worden. 

C. Indirecte communicatieinstrumenten 

3.1 Wat zijn de voor- en nadelen van de S-schijf? 

Ik spreek vaak contacten af met leveranciers en ik moet soms weten wat de contractvoorwaarden zijn die 
de andere inkoper heeft afgesproken. Als ik die man niet kan bereiken is het ongelooflijk grote onzin dat ik 
niet in zijn werk kan kijken wat zijn afspraken zijn met een leverancier. Ik wil op alle werken toegang 
hebben en het is belachelijk dat ik geen toegang heb als projectleider. 
We moeten ook met alle projecten (ook de andere regio's) op dezelfde schijf zitten en dat is een groot 
drama. 
Ik kan ook niet bij de oude werken, alleen bij mijn eigen werk en dat is gewoon te weinig. Digitaliseren is 
heel goed, maar nu moeten de restricties worden vrijgegeven 

3.2 Wat zijn de voor- en nadelen van het leveranderssysteem? 

Ik gebruik het erg veel, het werkt goed. Je kan alle gegevens en projecten zien en ik maak er veel gebruik 
van. Het zou handig zijn als je daar ook de contracten kon zien. !'Ju zie ik ze hier dus niet en kan ik ze niet 
vinden op de S-schijf en dat is onhandig. 

3.3 Wat zijn de voor- en nadelen van SP Utiliteitsbouw? 

Als ik een nieuw iets moet opstarten gebruik ik die. Voor standaarddocumenten gebrUik ik het vaak. Als een 
formulier er niet op staat maak ik er zelf een. Als een blad niet compleet is of er niet op staat (die ik dan 
wel kan ontvangen van collega's na rondbellen) dan bel ik waarom die er niet op staat of dat er fouten in 
staan. 

3.4 Waar gebruik je PSG voor? 
Alleen voor telefoonnummers. De specialisatiegebieden werkt niet, het wordt niet ge-update en dat werkt 
niet. 
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D. Kennisdeling in huidige situatie 

4.1 Kun je binnen de organisatie gemakkelijk in contact komen met inteme specialisten of collega's? 

Tja, ik ken veel mensen, dus ik ben in staat snel de telefoon te pakken. Maar dat is niet via een systeem 
ofzo. 

4.2 Wat voor soort kennis zou meer gestructureerd gedeeld moeten worden tussen de 
werkvoorbereiders? 

Technische kennis. Techniek. Belangrijke processen. Een goede werkvoorbereider is iemand die goed 
processen kan begeleiden en problemen weet te analyseren. Maar de technische kennis is de kennis die 
gedeeld moet worden. Er zijn wel duizend manieren om een kozijn af te dichten, maar het probleem is nu 
dat de werkvoorbereiders niet weten waar ze het moeten vinden. Hier hebben we een grote club, dan heb 
je veel ingangen, maar op kleine werken is het toch moeilijker om te weten waar je verschillende dingen 
kan vinden. 

4.3 Welke kennis deel je zelf met collega's? 
• Zo ja? op welke manier? 
- Zo nee? Wat weerhoud je ervan jou kennis beschikbaar te stellen aan collega's? 

Bij een vorig werk in Leiderdorp waar ik een aantal maanden gezeten heb, heb ik een kennisportal opgezet 
waar betrokkenen van een project leerrnomenten, aandachtspunten en dergelijke konden opschrijven per 
project. Maar wat we toen gemerkt hebben is dat er echt een kartrekker moet zijn om dit werk up-to·date 
te houden en te zorgen dat mensen het weten te vinden. Zolang ik er was ging het goed, maar toen ik weg 
was bloedde het dood. 
De efficiëntie van het schrijven van een evaluatie en het erin zetten tegenover hoeveel werkvoorbereiders 
daadwerkelijk gaan zoeken in het systeem, dat is gewoon te weinig. Het was dan efficiënter tijdens een 
overleg gewoon te roepen waar de volgende keer op gelet moet worden. Zo'n systeem is heel erg goed 
voor het archiveren van de leerrnomenten, maar als kennisdelingssysteem lijkt het gewoon niet te werken. 
En dat komt omdat het te tijdrovend is, je hebt een kartrekker nodig en als laatste zal dit systeem zo 
opgezet moeten worden dat een werkvoorbereider het weet te vinden en snel tot zijn doel kan komen. Er 
moet dan aan marketing gedaan. 
Het laatste probleem dat wij ondervonden is dat er een check uitgevoerd moet worden. Als iemand bij een 
evaluatie een opmerking maakt dat iets anders moet, betekent dit niet dat dit de waarheid is. Een soort 
validatie. Van de 100 items hadden wij 10 items die veel discussie kostte en dat tast de betrouwbaarheid 
aan bij mensen die contant komen bekijken. 

4.4 Op welke manier stimuleer jij jouw werkvoorbereiders om opgedane ervaringen tussen collega 
werkvoorbereiders te delen? 

Wat ik nu vooral stimuleer is de terugkoppeling van uitvoering naar Bouwen Ontwerp. Als hier in de 
uitvoering iets fout gaat dan moeten de werkvoorbereiders van mij altijd bellen met de engineers van 6&0 
om de fout te bespreken en te zorgen dat het geen tweede keer voorkomt. Maar tussen werkvoorbereiders 
onderling, dat is meer plek voor een evaluatie denk ik. 

4.5 Wordt jij door Heijmans gestimuleerd om kennisdeling tussen werkvoorbereiders mogelijk te 
maken? 

Ik wordt hierin niet gestimuleerd 
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E. Kennisbehoefte 

5.1 Wat zijn de drempels die kennisdeling tussen de werkvoorbereiders tegenhouden? 

Ik heb door mijn traineeship veel mensen, en ik kan dus snel een probleem koppelen aan een persoon en 
ik kan hem daardoor snel even bellen. Die bijeenkomsten zijn dan ook erg goed om mensen te leren 
kennen en dan is de drempel om de telefoon te pakken ook een stuk lager. 
De drempel om de telefoon op te pakken moet lager worden, daardoor zouden ze elkaar wat meer moeten 
leren kennen. Het heeft bij die bijeenkomsten geen zin om elke lering en elk nieuw inzicht te presenteren 
aan een nieuwe groep. Wel heeft dat het voordeel dat mensen elkaar eerder vinden. 
Weten waar je kennis vinden kan en weten waar mensen mee bezig zijn. Dat zou meer bevorderd moeten 
worden. 

5.2 Hoe zou kennis tussen de collega-werkvoorbereiders het beste gedeeld kunnen worden? 

Er is iemand binnen Heijmans die zich hier ook wel eens mee bezig gehouden heeft en die zag een 
probleem met het echt verzamelen van content. Iedere twee jaar is er zowat een nieuw product op de 
markt voor betonafwerking. Zijn idee was dus om te zorgen dat mensen kunnen weten waar ze zijn moeten 
voor deze informatie. Je moet dan zorgen dat 1 iemand binnen de organisatie de volger is op alle 
ontwikkelingen voor de afwerkingen van prefab-beton en dat er dan een verzamelbak ontstaat met alle 
mensen die de verschillende ontwikkelingen bijhouden, wie dus de specialisten zijn. 
Het is niet zo dat mensen binnen Heijmans geen kennis willen delen, ze weten gewoon niet waar ze het 
moeten halen. 
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9. Interview Directie 8&0 

A. Inleidende vragen 

1.1 Hoeveel jaar ben je nu werkzaam bij Heijmans? 
Sinds voor de zomer van 2008, dus nu iets meer dan 1,5 jaar. 

1.2 Wat heb je gedaan voor je werkzaamheden bij Heijmans begonnen? 
Ik ben afgestudeerd aan de TU Delft. De studie heette Architectuur, maar ik heb me vooral gericht op de 
exacte en bedrijfskundige kant van de bouw. Vervolgens ben ik bij HVG begonnen en dat werd 
overgenomen door BAM waar ik tot aan Heijmans gezeten heb. 

B. Direct contact 

2.1 Heb je geregeld direct contact met werkvoorbereiders? 

Nee, dat is echt nul contact. Ons bedrijfsproces is toch zo opgezet dat er een voorkant is in het proces 
genaamd Bouwen Ontwerp en een club die de uitvoering doet en de scheiding daartussen is toch erg hard. 
Alle voorbereiding bij een aanbesteding tot het tekenen van het contract valt onder onze 
verantwoordelijkheid en vanaf daar wordt het overgenomen door de afdeling productie. 
Binnen Bouwen Ontwerp is er een afdeling ABK-engineers en zij hebben wel veel contact met de 
werkvoorbereiders. 

2.2 Hoe verloopt de overdracht van een werk tussen de afdelingen Bouwen Ontwerp en Productie? 

Het gaat zo dat zodra alles getekend is, de supervisie van mij naar het hoofd van de afdeling productie 
gaat. Wij doen dat niet zelf, dus er ontstaat een overdracht van de Projectleider B&O naar de Projectleider 
Uitvoering, om te zorgen dat alles wat je aan de voorkant bedenkt, dat nog aan de achterkant behouden 
blijft. 
De overdracht gaat in twee stappen, eerst enkel een overdracht tussen de twee afdelingshoofden en de 
daaraan verbonden projectleiders. In tweede instantie is er het uitvoeringsteam (de projectleider, de 
werkvoorbereiding en de uitvoerders) en het B&O-team (calculatie en engineering) allemaal bij elkaar zitten 
om meer kennis over te dragen. Dan kunnen de B&O-ers uitleggen wat ze gedaan hebben en hoe een prijs 
tot stand is gekomen. Dit is een dagdeel, een middag of zelfs een hele dag, dat ligt aan de grootte van het 
werk. 

C. Directe en indirecte communicatiesystemen 

2.3 Het volgende deel van het interview beslaat het gebruik van de directe en indirecte 
communicatiesystemen. Onder de directe communicatiewijzen tussen werkvoorbereiders worden 
de projectevaluaties, het overleg werkvoorbereiders en het archief bedoeld. Onder de indirecte 
communicatiesystemen wordt gekeken naar het gebruik van de S-schijf, het leverancierssysteem, 
het BPU en de PBG. Zijn hier systemen bij waar je geen ervaring mee hebt? 

Nou, ik heb met geen enkele van deze systemen ervaring. Dat komt natuurlijk omdat ik mijn achtergrond 
hier niet heb bij Heijmans, maar bij een ander bedrijf en ik ben rechtstreeks begonnen in deze B&O functie. 
Mijn contact met de werkvoorbereiders is tot nu toe minimaal geweest, ook de systemen waarmee zij 
werken daar heb ik geen verstand van. 
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D. Kennisdeling in huidige situatie 

4.1 Kun je binnen de organisatie gemakkelijk in contact komen met interne specialisten of col/ega ~? 

Dat is een goede vraag. Ik zou zeggen aan de ene kant; ja, want ze hebben toegang tot internet met de 
PBG zodat ze altijd een collega kunnen vinden. Maar in de praktijk is het weer lastig, want als een 
werkvoorbereider iemand zoekt met betrekking tot constructies, in PBG staat een specialisatie als 
constructie niet vermeld bij de persoon. 

4.2 Denk je dat de werkvoorbereiders een goed idee hebben van de organisatiestructuur van Heijmans 
en welke afdelingen er beschikbaar zijn. 

Ik denk echt te weinig. Als je kijkt naar de kennis die beschikbaar is binnen B&O, constructies, bouwkunde, 
detaillering, duurzaamheid, kosten, planning enz. en hoewel daar wel over wordt gecommuniceerd, is het 
maar de vraag of dat doorsijpelt richting de werkvoorbereiders. 
Ik vind zeker dat hierbinnen een eilandcultuur is, waarbij mensen de neiging hebben om binnen hun 
discipline hun ding te doen, maar te weinig de ramen en deuren open zetten om naar de omgeving te 
kijken. Dat heeft vind ik heel erg te maken met bedrijfscultuur waarbij mensen er niet op worden 
aangesproken om dit aan te passen. Dan gebeurt dat niet, dat gaat niet vanzelf. 

4.3 Op welke manier stimuleert heijmans de medewerkers om die kennis te delen? 

Vanuit B&O bedenken wij van alles aan de voorkant, maar ik ben geïnteresseerd hoe dat in productie 
gerealiseerd wordt. Wij moeten dus veel meer leren van wat we goed en fout doen. Ik wil dus dat mijn 
afdeling 4 of 5 keer per jaar op bezoek gaan bij bouwplaatsen en daar praten met onder andere de 
werkvoorbereiders hoe de dingen in het echt gaan. Er wordt dus wel aan gewerkt om dat soort gedachten 
in de praktijk te brengen. 

4.4 Is die terugkoppeling er nu dan enkel bij de tussen- of eindevaluaties? 

Ik heb in deze nieuwe situatie nog geen enkele evaluatie meegemaakt waarbij het werk van B&O 
geëvalueerd werd door productie. Wel zijn er evaluaties geweest van een aanbestedingstraject waarbij het 
traject besproken is en gekeken is waar verbeteringen door te voeren zijn. Maar er zijn dus geen tussen- of 
eindevaluaties geweest waarbij werkelijk het werk van B&O uit het voortraject is besproken. Het staat wel 
op de lijst om dat te doen, maar daar zijn we nog niet aan toegekomen, er waren andere prioriteiten. 

4.5 Welke kennis zou er nu beter gedeeld moeten worden tussen de werkvoorbereiders van 8&0 en de 
werkvoorbereiders van de afdeling productie? 

Allerlei kennis op het gebied van planning, informatiestromen, de problemen die ze tegenkomen in de 
uitvoering horen hier allemaal bij. Onduidelijkheden in de uitvoering in constructies, detaillering, bouwfysica 
kan veel beter met elkaar uitgewisseld worden. 

4.6 Hoe komen de werkvoorbereiders van 8&0 aan het begin van een werk aan de informatie voor hun 
project? 

Dat gaat nu hoofdzakelijk door onderling binnen de afdeling te communiceren, en sporadisch met de 
uitvoering. Verder weet ik dat ze veel met leveranciers en onderaannemers praten. 
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4.7 Wat zijn nu de drempels die kennisdeling tussen werkvoorbereiders belemmeren? 

Ik denk dat het echt bedrijfscultuur is. Mensen moeten leren de ramen en deuren open te zetten. Het is er 
denk ik ingesleten in de loop der jaren en mensen zullen aangesproken moeten worden dat het anders 
moet. De belemmering is dan toch dat het management het moet zeggen. Als ik niet zeg dat mensen 5 
keer per jaar naar de bouw moeten, dan gebeurt het niet. Hetzelfde bij de tussenevaluaties. Het begint bij 
het management om dit gedrag te stimuleren. 

E. Kennisbehoefte 

5.1 Hoe zou kennis tussen de collega-werkvoorbereiders, zowel van de afdeling 8&0 als van de 
afdeling productie, het beste gedeeld kunnen worden? 

Ik denk dat mensen elkaar toch moeten kennen, iemand die je kent bel je veel makkelijker op. Ik denk ook 
dat mensen het moeten leren om de meerwaarde te zien van de contacten. Verder moeten mensen ook 
weten waar collega's goed in zijn en waar ze zich gespecialiseerd in hebben. Elkaar weten te vinden en 
zorgen dat je weet waar ze goed in zijn en dan zorgen dat er een netwerkje kan ontstaan. 

Je hebt het nu over kennen, denk je dan niet dat de scheiding tussen de verschillende regio's 
(Rosmalen, Capelle en Leeuwarden) zal blijven omdat deze groepen elkaar niet kennen? 

Nee, ik denk niet dat dat zo is. We hebben ervoor gekozen om een landelijk opererend bouwbedrijf te zijn 
dus het gebeurt nu al dat werkvoorbereiders van Leeuwarden in Utrecht werken onder de supervisie van de 
vestigingsdirecteur uit Rosmalen. Op de lange termijn zal die menging plaatsvinden en dan versterk je ook 
het netwerk zodra mensen elkaar meer gaan kennen. 
Ik ben dus ook voor het organiseren van de kennissessies tussen de werkvoorbereiders waar alle regio's 
aan deelnemen en ze onderling kennis kunnen uitwisselen. Maar die moeten dus niet enkel vol zitten met 
presentaties te hele dag, om de deelnemers maar vol te pompen. Ik denk dat die dag vooral gebruikt moet 
worden om elkaar beter te leren kennen. Mensen moeten dan via een setting gedwongen worden om naast 
de onbekende collega's te zitten. Dan zal die kennisuitwisseling ook beter werken. 
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10. Interview Directie regio-zuid 

A. Inleidende vragen 

1.1 Naam 

B. Directe communicatieinstrumenten 

Evaluaties 
2.1 Wat wordt er in projectevaluaties besproken? 

Er wordt te weinig besproken en ze worden te weinig gehouden. Ik denk dat we er geen goed script voor 
hebben. We weten er eigenlijk geen goede raad mee. Als je iets wil evalueren moet je vooraf aangeven wat 
er bekeken moet worden. Dit is belangrijk en gaan we in de gaten houden. Anders let je te algemeen op 
dingen of weet je op het eind enkel; dit gaat goed, en dit gaat fout. De vinger op de zere plek leggen 
kunnen we eigenlijk niet. 
Dus echt vanaf het begin letten op bijvoorbeeld een PS-bekisting. Zo is hij begroot, maar in hoeverre komt 
dit overeen met de werkelijkheid. Op deze informatie hoeft ook niet lang gewacht te worden, want dit kun 
je 2 à 3 maanden na start werk al gereed hebben. 

Waarom worden die analyses nu niet gehouden? 
Geen idee, ik denk omdat we er niet op gericht zijn om kennis te delen. We zijn graag pioniers, elk gebouw 
is R&D en dat is nieuw en jouw avontuur en waarom zou je het delen. Die cultuur is in het algemeen zo, 
niet enkel binnen Heijmans. 
De punten van het evaluatieformulier zijn veel te algemeen. Je moet bij de bron beginnen, wat wil je weten 
en dat geen we dan analyseren. Dat formulier moet zijn oorsprong al in het begin hebben, dus dan moet 
afgesproken worden wat voor ons interessant is om te weten en dan komen er ook echt resultaten. 

Die verantwoordelijkheid ligt niet zozeer bij het uitvoeringsteam, maar meer bij de mensen van 6&0. Zij 
moeten aanreiken wat voor hun belangrijk is om te analyseren. Wij moeten in het prijsvormingsproces ons 
ding doen, maar komt dat er wel uit? 
Je moet dat initiatief wel nemen om te weten wat interessant is. De terugkoppeling om de kengetallen en 
normen te herzien gebeurt nu eigenlijk niet, dus het is goed mogelijk dat de normen gedateerd of niet op 
onze manier van werken is aangepast. 

2.2 Worden projectevaluaties bij nieuwe projecten gebruikt om lering te trekken uit eerder opgedane 
ervaringen? 

Ja, maar dat zit hem vooral op persoonlijk vlak. De rotaties binnen de teams zorgt ervoor dat je de 
informatie meeneemt die voor jouw interessant. Als mensen gecoacht worden door een meerdere krijgen 
ze vaak vooral te horen waar die persoon problemen gehad heeft. 
Bouwen is toch vooral kennisoverdracht via mond-op-mond. Als er dan dingen fout gegaan zijn vertellen we 
dat graag. Wij zijn er ook heel slecht in om te vertellen wat er wel goed gegaan is. 

2.3 Wat zijn de voor en nadelen van projectevaluaties? 

Eigenlijk zijn ze dus te laat. Het format moet zo zijn dat we bij een evaluatie de resultaten bespreken van 
wat we eerder aangaven te willen bekijken. 
Verder is het ook niet slim om helemaal op het eind een evaluatie te doen. De kennis zakt weg, mensen 
zijn klaar, op vakantie, weg en die evaluaties zijn dan meer een wassen neus. Eigenlijk moeten we het 
strakker aanpakken en fase-evaluaties doen, na elke bouwfase. Hoewel we dat nu al een paar keer 
probeerden te introduceren hoor ik hier echter nog niets van. 
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Er komt eigenlijk gewoon te weinig van terug. Als ik het hoor is het gewoon iemand die binnenloopt en 
zegt dat er iets mis ging. Maar dit is meer een sociale, persoonlijke invulling en geen gevolg van een 
structureel onderdeel. 

Centraal overleg werkvoorbereiders 

2.4 Wat wordt er in het centraal overleg werkvoorbereiders besproken? 

Kijk, wat voor inhoud geef je hieraan. Kennisdelen is geen verplichting. Het werk niet om te zeggen zit hier 
en ga leren. Het moet een plek zijn waar mensen met elkaar in gesprek gaan. Dus het is dan makkelijk 
mensen mee te nemen naar een project en te vertellen hoe het er daar aan toegaat. Daar kweek je binding 
mee en een stuk interesse, mensen gaan vragen aan elkaar stellen over de bouwplaats en hoe dingen 
geregeld worden. Simpele dingen waar kennisdeling mee wordt gestimuleerd. 

2.5 Wat zijn de voor en nadelen van het centraal overleg werkvoorbereiders? 

We gaan ze nu weer opnieuw houden, dus de eerste bespreking is vooral een algemene bespreking met 
hoe B&O werkt en hoe de materieeldienst werkt. Het is dus opnieuw afpellen van de organisatie. Elkaar 
kennen is de belangrijkste stap. 

Uitvoeringsgroepvergadering 
2.6 Wat wordt er in een uitvoeringsgroepvergadering besproken? 
2.7 Wat zijn de voor en nadelen van de uitvoeringsgroepvergaderingen? 

De uitvoeringsgroepvergaderingen zoals die vroeger gehouden werden gaan verdwijnen. Er komen 
bijeenkomsten apart voor projectleiders en uitvoerders. Zoals ik al zei, het belangrijkste is elkaar weer leren 
kennen. Daar zijn deze bijeenkomsten voor. 

Werkplannen 
2.8 Op welke manier wordt er gebruik gemaakt van werkplannen bij het doorlopen van projecten? 
2.9 Wat zijn de voor- en nadelen van de beschikbare werkplannen? 

Dit kun je beter met de coördinator werkvoorbereiding overleggen. Hij heeft daar beter zicht op. 

Archief 

2.10 Is het voor je mogelijk om een archief met documenten van afgeronde projecten te benaderen? 

Ja, zeker. Ik denk alleen niet dat het vaak gebeurd. De evaluaties zjjn digitaal te verkrijgen, maar de 
manier waarop zij daarmee omgaan is wel erg mager. We zouden beter een boekenkast kunnen maken, 
waar mensen dingen kunnen vinden en zo delen wij dan kennis. We zitten uiteindelijk toch in een vicieuze 
cirkel; als je niet evalueert, leer je niets en sla je niets op en als je het nodig hebt, heb je niets opgeslagen. 
Mooi is het misschien om hier afdeling KAM mee op te zadelen, dat zij een boekenkast ontwikkelen om als 
stok achter de deur te hebben. Het gaat toch om kwaliteit en KAM is daar verantwoordelijk voor. Kwaliteit 
is ook de kennis opslaan 

2.11 Wat zijn de voor- en nadelen van het archief? 
De toegankelijkheid is niet goed. Hier moeten we aan werken. 
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C. Indirecte communicatieinstrumenten 

3.1 Wat zijn de voor- en nadelen van de S-schijf? 

Nou we zijn nu aan het migreren tussen IT-systemen en dit is hopelijk wel een tijdelijk ongemak. Dit werkt 
zo niet in ieder geval. 

3.2 Wat zijn de voor- en nadelen van het leverancierssysteem? 

Het leverancierssysteem heeft de functie om de ervaringen met onderaannemers te delen binnen de 
organisatie en ik denk dat het werkt zoals het moet werken. 

3.3 Wat zijn de voor en nadelenvan P8G? 

PBG heeft velden gekregen waar mensen hun specialisatie konden melden, naast de gebruikelijke 
telefoonnummers en de foto's. Maar dit is niet serieus van de grond gekomen, we moeten dan gezamenlijk 
daar meer handen en voeten aan geven. Zo kan iedereen op hetzelfde niveau invullen wat er staat, maar 
die informatie moet ook kloppen. Heb je enkel de keet uitgezocht bij het hoogste gebouw van Nederland, 
dan moet je toch afvragen wat daar dan in dat veld staat. De realiteitszin moet dan waarheidsgetrouwer 
zijn. Het schrikt ook af als je iets in dat systeem zoekt en je vindt een paar keer van die kleinere jongens 
die graag zetten dat ze aan grotere projecten werken. 
Het is moeilijk om op individu in te tikken als een team er een prestatie geleverd heeft. 

3.5 Zijn er andere communicatie-instrumenten waar veel gebruik van gemaakt wordt 

Er wordt vooral veel van bellen en mail gebruik gemaakt. 

D. Kennisdeling in huidige situatie 

4.1 Is het voor werkvoorbereiders gemakkelijk in contact komen met interne specialisten of collega's 
(binnen de organisatie)? 

Ja, ik zou niet weten waarom niet, als je iets wilt kan het altijd. Die drempelljjkt me niet hoog. 

4.2 Wat voor soort kennis zou meer gestructureerd gedeeld moeten worden tussen de 
werkvoorbereiders? (Kennis als know-how, technische vaardigheden of als probleemoplossende 
methoden) 

Het allerbelangrijkste is dat je weet bij wie je moet zijn. Er moet dus de kennis zijn wie wat gemaakt heeft 
en hoe hij dat beleefd heeft en dat dat op een papieren briefje komt te staan. En wat het exact is kan van 
alles zijn. Wij bewegen ons commercieel naar een aantal markten toe en het is belangrijk goed te definiëren 
waar de finesses zitten. Het is goed om op te slaan wat er tijdens een project gebeurd is en dat je het terug 
kan vinden zodra er iets mis gaat. Dat is dus wel kennis in de breedste zin van het woord. Belangrijk is dat 
je snel bent bij wie er verstand van heeft. 
Er moet ook een bereidheid zijn om dingen te delen. Wij praten niet makkelijk over fouten. Je verteld niet 
graag dat jouw fout enkele miljoenen gekost heeft, je vertelt liever dat je ergens winst maakt door scherp in 
te kopen ofzo. Er moet dus de ruimte zijn om over fouten te praten. 
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4.3 Op welke manier stimuleert de directie werkvoorbereiders om opgedane ervaringen tussen collega 
werkvoorbereiders te delen? 

We staan nu weer op de vooravond van het werkvoorbereidersoverleg en er moet iemand zijn die de 
waakhond is om te zorgen dat die kennis gedeeld blijft worden. Daar zijn wij als Heijmans niet goed in. Wij 
hebben zo veel kennis in huis maar het is zo versnipperd. De sfeer om dingen te delen is ook nooit goed 
geweest. Dat is bijvoorbeeld ook nooit een punt geweest bij de functioneringsgesprekken. Dan zou je het 
echt een verantwoordelijkheid kunnen maken, door het bij iemand neer te leggen. 

E. Kennisbehoefte 

5.1 Wat zijn de drempels die kennisdeling tussen werkvoorbereiders tegenhouden? 

Dat is toch de cultuur. De sfeer om dingen te delen ontbreekt. We zijn nu met een Six-Sigma project bezig, 
maar deze cultuur moet toch nog op een bepaalde manier onze organisatie binnen komen. Dit soort 
onderzoeken zijn goed om ons dat te laten zien en om een wijze aan te dragen hoe dit het beste aangepakt 
kan worden. 

5.2 Hoe zou kennis tussen de collega-werkvoorbereiders het beste gedeeld kunnen worden? 

Praten. Elkaar dingen laten zien. Weten wie je moet hebben. Op het moment dat je samen op een project 
zit beleef je dingen samen. Maar hoe krijgen we die interessante dingen uit leeuwarden nu naar Rosmalen. 
Het feit dat jij zo weinig antwoord krijgt uit het noorden van het land is tekenend voor de cultuur. Willen we 
nu wel wat met elkaar? We zullen moeten, want dat is het succes van het bedrijf uiteindelijk. Als je niet wil 
delen gaan we er niet komen. 
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Bijlagen IX: Onderzoeksresultaten kwalitatief onderzoek 

In deze paragraaf wordende verkregen resultaten uit de mondelinge interviews weergegeven. Het 
kwalitatieve onderzoek is gehouden onder 6 (senior) werkvoorbereiders, een coördinator werkvoorbereider, 
een projectleider en 2 directieleden, waarvan een directielid van Bouwen Ontwerp en het hoofd Productie. 
Voor een overzicht van alle interviews en de geïnterviewden zie bijlagen VII van deze bijlagenbundel. 
Alle interviews zijn opgenomen tijdens het afnemen en zijn, direct nadat het interview gehouden is, 
samengevat uitgewerkt. Door de interviews direct uit te werken aan de hand van de opname ging er geen 
informatie verloren. 

Bij het eerste interview dat gehouden is, is de vraag (4.1) gesteld: Welke typen kennis zijn voor jou 
beschikbaar op locatie? (Kennis als know-how, technische vaardigheden of als probleemoplossende 
methoden). Deze vraag gaf echter interpretatie problemen bij de geïnterviewde en hierdoor is, om 
eventuele toekomstige communicatieproblemen te voorkomen, deze vraag bij de volgende interviews 
geschrapt. Het antwoord op deze vraag behorende bij dit interview is echter nog wel te vinden in 
interviewuitwerking 5. 

Bij de interviews is ook gevraagd naar de naam en functieomschrijving van de geïnterviewden. De namen 
zijn niet opgenomen in de uitwerking vanwege de verkozen anonimiteit in deze publicatie. Ook de 
antwoorden op de vraag om de functieomschrijving toe te lichten is niet in de uitwerking opgenomen. Deze 
vraag was een controle om eventuele functieveranderingen op te vangen. 

De conclusies van de interviews worden besproken in categorieën: 
- Directe communicatiesystemen 

o Evaluaties 
o Centraal overleg werkvoorbereiders 
o Werkplannen 
o Archief 
o Overige directe communicatiesystemen 

- Indirecte communicatiesystemen 
oS-schijf 
o Leverancierssysteem 
o BPU 
o PBG 
o Overige directe communicatiesystemen 

- Kennisdeling in de huidige situatie 
o Benaderen van interne specialisten of collega's 
o Huidige wijze kennisdeling 
o Stimulans tot kennisdeling 
o Ideale vorm kennisdeling 

- Kennisbehoefte 
o Te verkrijgen informatie van collega-werkvoorbereiders 
o Behoefte naar typen kennis 
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De volgende conclusies kunnen getrokken worden aan de hand van de afgenomen interviews onder zowel 
de werkvoorbereiders als het management. 

9.1. Directe communicatiesystemen 

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. 

9.2. Indirecte communicatiesystemen 

S-schijf 
De S-schijf wordt door werkvoorbereiders veel gebruikt en wordt gezien als een nuttige tooi om 
kennis binnen het projectteam te delen. 
Als groot nadeel wordt de afhankelijkheid van de bereikbaarheid, capaciteit en snelheid genoemd. 
Tevens vinden werkvoorbereiders het frustrerend enkel toegang te hebben tot de eigen projectmap. 

Leverancierssysteem 
Het leverancierssysteem wordt door de werkvoorbereiders als een goed middel ervaren om 
informatie over leveranciers en onderaannemers op te zoeken. Er wordt veel gebruik gemaakt van 
het systeem 
De actualiteit van de beoordelingen moet verbeterd worden 
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BPU 

PBG 

BPU wordt redelijk gebruikt door de werkvoorbereiders. Vaak wordt het echter omzeild door plannen 
van het 'vorige werk' te gebruiken. 
De nieuwe structuur van BPU wordt als een verbetering ervaren 
BPU is nog teveel geënt op de 'oude' manier van bouwen, nieuwe contract- en procesvormen als 
Design & Build worden niet meegenomen. 

De persoons- en bedrijven gids werkt goed voor het delen en vinden van contactinformatie. De 
werkvoorbereiders maken hier geregeld gebruik van. 
De toevoeging aan PBG met specialisaties per contact wordt niet gebruikt. 

9.3. Kennisdeling in de huidige situatie 

Benaderen van Interne specialisten of collega's 
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. 

Huidige wijze kennisdelIng 
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. 

Stimulans tot kennisdelIng 
De werkvoorbereiders ervaren weinig tot geen stimulans te krijgen voor het delen van kennis binnen 
de organisatie. 
Het management sluit zicht hierbij aan en geeft aan dat stimulans moet leiden tot een cultuuromslag. 

9.4. Kennisbehoefte 

Te verkrijgen informatie van collega-werkvoorbereiders 
De werkvoorbereiders geven aan meer op de hoogte te willen zijn van de projecten waar collega
werkvoorbereiders mee bezig zijn. 

Behoefte naar typen kennis 
De werkvoorbereiders geven aan specifieke technische kennis uit voorgaande projecten te willen 
delen met collega's. 
Tevens kwam de behoefte naar voren te weten wat de hiërarchische structuur was in de nieuwe 
organisatie en welke verantwoordelijkheid de verschillende afdelingen binnen Heijmans hadden. De 
onduidelijkheid van de aanwezige afdelingen binnen Heijmans en haar verantwoordelijkheden 
werden als zeer frustrerend ervaren. 

Ideale vorm kennisdeling 
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 en 
werkvoorbereiders met een voorkeur tot het vinden van mensen met de betreffende kennis. 
Het management geeft aan dat het vinden van de juiste mensen met de betreffende kennis het 
belangrijkste is. 
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Bijlagen X: Organisatiestructuur Heijmans 

Dit hoofdstuk in de bijlagen geeft een korte beschrijving van Heijmans en Heijmans Utiliteitsbouw, het 
gastbedrijf voor dit afstudeerproject. 

Heijmans NV 
De organisatie van Heijmans NV. is onder te verdelen in 
Heijmans Internationaal en Heijmans Nederland. 
Heijmans Nederland is onderverdeeld in vijf divisies, 
namelijk Vastgoed, Woningbouw, Utiliteitsbouw, 
Techniek en Infra. 

Eind 2007 bedroeg de omzet € 3,7 miljard, hiermee 
bekleedt Heijmans binnen Nederland de derde positie na 
BAM en Koninklijke Volker Wessels Stevin. Eind 2008 
telde Heijmans 10.987 medewerkers die samen 
opbrengsten realiseerden van circa € 3,6 miljard. 
Heijmans richt zich op het bieden van integrale 
oplossingen van idee tot ontwerp tot en met onderhoud 
en beheer. 

Tijdens de kredietcrisis heeft Heijmans NV een 
reorganisatie ondergaan, om te reageren op de 
veranderende markt en om te anticiperen op lagere 
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Utilrte,tsbou\\' 

Techniek 

Infra 
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Heijmans 
UK 
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omzetten als gevolg van de economische crisis. 
In het jaar 2009 is het aantal FTE's in Nederland 
gedaald met 1.300. In de eerste helft van 2010 zal naar 

Figuur 10.1: Organisatiestructuur Heijmans NV. 

verwachting het aantal FTE's uiteindelijk teruggelopen zijn met circa 1.500. 

Heijmans Utiliteitsbouw 
De sector utiliteitsbouw richt zich op het realiseren van hoogwaardige bedrijfshuisvesting in de 
marktsegmenten gezondheidszorg, (semi)overheid en commercieel vastgoed. 
De activiteiten omvatten zowel nieuwbouw als het herstel en de verbouw C.q. renovatie van scholen, 
zorginstellingen en luchthavens, maar ook winkels en kantoren. 

In de utiliteitsbouw trad in 2009 een daling van de productie op, de omzet liep hier terug van 3,4 miljoen 
naar 2,3 miljoen. De afname van het aantal FTE's komt terug bij de interviews gehouden onder de 
werknemers van Heijmans Utiliteitsbouw, die aangeven dat er kennis verdwijnt binnen de organisatie. 
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Bijlagen XI: Relatieschema databases 
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Afstudeerrapport: Bijlagen Construction T echnology 

Bijlagen XII: Notities voor de programmeur 

Deze paragraaf is opgesteld voor eventuele toekomstige programmeurs die de opdracht hebben gekregen 
om de ontworpen database en het hulpmiddel daarin (de database "datasheets") te vertalen naar de binnen 
Heijmans beschikbare digitale omgeving. Er zijn bij het ontwerpen van de database enkele keuzes gemaakt 
die in voorgaande tekst niet terug te vinden zijn, maar die nodig waren om de werking van alle functies 
binnen Microsoft Access mogelijk te maken. 

Many-to-many relaties 

Het is in de Microsoft Access omgeving niet mogelijk om many-to-many relaties op te stellen die in vele 
andere databaseprogramma's wel bestaan. De many-to-many relaties genereren de lijsten van de 
betrokken leveranciers en de lijst van medewerkers van het betrokken uitvoeringsteam. Om dit binnen 
Microsoft Access mogelijk te maken is ervoor gekozen om twee zogenaamde Combi-tables te maken die 
de gegevens van meerdere leveranciers of meerdere medewerkers kan koppelen aan meerdere 
datasheets. Via de twee verwante query's (Betrokken leveranciers Query en de Betrokken uitvoeringsteam 
Query) worden deze Combi-tab les gebruikt om de lijst van de groep te genereren bij het gebruik van de 
betreffende button op het datasheet-formulier. Vanzelfsprekend is het gebruik van deze combi-tables 
overbodig bij het ontwerpen van het hulpmiddel bij database programma's die in staat zijn rechtstreeks met 
many-to-many relaties te opereren. 

Hoofdstukindeling werkplannen weergeven by default 

Een van de eisen van de KAM-afdeling beschrijft hoe het evalueren van werkplannen een vast onderdeel 
moet worden binnen 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 
wordt ingevoerd in 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 over te slaan. 

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. Echter dit bleek binnen de MS Access omgeving niet mogelijk. Het is niet mogelijk 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. Bij het ontwerpen van het systeem moet deze optie meegenomen worden 
om het aan alle eisen van de KAM-afdeling te laten voldoen. 

Gevaren van een databasesysteem 

Een van de gevaren die ontstaat bij het uploaden van bijlagen aan een databasesysteem is het toevoegen 
van virussen aan het datasheetpakket. Hoewel de kans gering is dat een werkvoorbereider een virus 
toevoegt (hij zal het besmette bestand specifiek uit moeten kiezen om toe te voegen), is kwaadwillig gebruik 
altijd een mogelijkheid. Bij het ontwerpen van de database en het uploadsysteem is geen rekening 
gehouden met firewalls, virusscanners of filters. Vanzelfsprekend zal dit bij professioneel gebruik 
belangrijke uitgangspunten bepalen. 

Relaties tussen de databases 

In paragraaf 5.2.3 is een schematische weergave van de relaties tussen de databases opgenomen. Dit 
schema is opgesteld om de duidelijkheid te vergroten voor de lezer. In bijlagen XI is een compleet 
relatieschema opgenomen met alle verwante parameters. 
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Bijlagen XIII: Voorbeeld printafdruk datasheet 
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M Datasheet 

Onderwaterbeton Datasheet 10 1 

Opened Date: 03-mei-10 

STABU: 21-BETONWERK 

Status: Pilot-data 

Omschrijving' 

Onderwaterbeton 

Bij onderwaterbeton denkt men al snel aan brugpijler-fundamenten, havenhoofden en sluizen. Maar ook parkeergarages, kelders en 
andere bouwwerken onder het grondwaterpeil komen ervoor in aanmerking. Want verlaging van de grondwaterstand door bemaling is 
zelden nog mogelijk of toegestaan. Ook het steeds dieper ondergronds werken heeft consequenties voor de bouwmethoden. 
Onderwaterbeton wordt daarom steeds vaker toegepast als vloerafdichting in een bouwkuip. 

De baJlastvloer moet zwaar genoeg zijn om de opwaartse druk van het grondwater na het leegpompen van de bouwkuip te weerstaan. De 
methode van verwerken heeft als belangrijkste kenmerk dat er geen ontmenging of uitspoeling optreedt bij het storten . De toevoeging van 
veel fijn vulmateriaal (fijn zand of poederkoolvliegas) houdt het mengsel homogeen tijdens het aanbrengen en uitharden. Verdichting van 
beton onder water is geen optie. Daarom heeft deze betonmortel zekere mate van zelfverdichtende eigenschappen in zich . 

Aanvullende gegevens: 

Naam 

Bedrijf 

Functieomschrijving 

E-mail Adres: 

Werk telefoon: 

Mobiel: 

Project 

Stad 

naandag 28juni 2010 

E. Stavinga 

HUB Bouwen Ontwerp 

Werkvoorbereider 

vb@heijmans.nl 

012-3456793 

06-12345683 

Muziekpaleis 

Utrecht 
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