
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Bewaking van de werkvoorbereidersinzet
ontwikkeling van een hulpmiddel om de werkvoorbereidersinzet op projecten van Heijmans
Utiliteitsbouw te kunnen bewaken

van den Bosch, N.C.A.

Award date:
2010

Link to publication

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

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/ca2b4727-b6bc-4a2e-afff-5c7e5ebd2dcf


BEWAKING VAN DE 
WERKVOORBEREIDERSINZET 

Afstudeerverslag 

Niels van den Bosch 
0591866 

Construction Technology 
Architecture, Building & Planning 
Technische Universiteit Eindhoven 

Heijmans Utiliteitsbouw BV 

11 juni 2010 

0 LI G E HULP I 0 L 0 D 

WER EREIDE SJ ZET OP PROJECTEN V N 

NS unuT ITS OU T UN E 



Naam 

NIELS C.A. VAN DEN BOSCH 

tudeotnummer 

0591866 

ln telling 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 

Faculteit 

BOUWKUNDE 

Ma •teropleiding 

ARCHITECTURE, BUILDING & PLANNING 

Mastertrnck 

CONSTRUCTION TECHNOLOGY 

Hoofdbegeleider 

DR. IR. ERIC VASTERT 

Medebegeleider 

IR. MARTIN M.J. VISSERS 

Voorzitter 

PROF. IR. CEES S. KLEINMAN 

Ga tbedtijf 

Afstudeerver lag 

Titel 

BEW AK.ING VAN DE WERKVOORBEREIDERSINZET 
Ondertitel 

0NTWIKKELING VAN EEN HU LPMIDDEL OM DE 

WERKVOORBEREIDERSINZET OP PROJECTEN VAN 

HEIJMANS UTILITEITSBOUW TE KUNNEN BEW AKEN 

HEIJMANS UTILITEITSBOUW BV, ROSMALEN 

B drijf: begeleider 

IR. MICHIEL BOTTEMA 

Vakcode 

7RR37 

Plaats 

BEST/ EINDHOVEN / ROSMALEN 

Datum 

11JUNI2010 



Dir rapport is her verslag van een eindstudie die is gedaan voor het doctoraal examen van de Masteropleiding Architecture, Building 

and Planning. Het rapport heeft daarbij mede gediend als toetssteen voor de beoordeling van de studieprestatie. In het rapport 

voorkomende conclusies, resultaren, berekeningen en dergelijke kunnen verder onderzoek vereisen alvorens voor extern gebruik 

geschikr re zijn. Wij beschouwen dit rapport daarom als een intern rapport dat niet zonder onze toes lemming voor externe doeleinden 

mag worden gebruikr. 

Master of Science opleiding 'Architecture, Building and Planning ' 

Specialisatie Constniction Technology 

Faculteit Bouwkunde 

Technische Universiteit Eindhoven 



Niels va" d~n ~oscM I I H!1jmans W 1 re.tsbouw BV 1Technis~tie 1 Jniver,;ita•t Ein·Jhoven 
_ _ _____________ A_fS_l_ucJeerv •rslag I BEWAKING VAN DE WERKVOORBEREIDERSINZET 

VOORWOORD 

Dit verslag is een weergave van het afstudeerproject dat is uitgevoerd in opdracht van gastbedrijf Heijmans 
Utiliteitsbouw (HU) en de faculteit bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), 
afstudeerrichting uitvoeringstechniek, De opmerking dient hierbij te worden gemaakt dat het gastbedrijf tot 
augustus 2009 bekend stond onder de naam Heijmans Bouw Best (HBB). Door een reorganisatie binnen 
Heijmans is HBB opgegaan in een aparte woningbouw- en een aparte utiliteitsbouwtak, beide gevestigd in 
Rosmalen. De totstandkoming van het onderzoeksonderwerp en de daaruit gevormde doelstelling zijn 
logischerwijs voortgekomen uit een probleem dat zich voordeed bij HBB en daarom wordt in dit 
afstudeerverslag in eerste instantie nog gesproken over HBB. Aangezien de ontwerpfase van het 
afstudeerproject is doorlopen bij HU is het te ontwerpen hulpmiddel gericht op de utiliteitsbouwtak, Vandaar 
dat in het overgrote dee! van het afstudeerverslag over HU wordt gesproken en niet meer over HBB. 

Het uiteindelijke doe! van het afstudeerproject is het ontwerpen van een hulpmiddel dat een bijdrage levert 
aan de vermindering of eliminatie van het probleem dat bij het gastbedrijf speelt. Door een dergelijk 
probleem te analyseren en onderzoek te doen de naar verbeterrnogelijkheden, kan ik als afstudeerder zijnde 
aantonen, dat ik in staat ben geweest voor iets dat problematisch is een oplossing te bedenken . In het 
specifieke geval van dit afstudeerproject gaat het om de ontwikkeling van een hulpmiddel, dat ervoor moet 
kunnen zorgen de problematiek omtrent de bewaking van de inzet aan werkvoorbereiders op de projecten 
van HU te verminderen of geheel weg te nemen. 

Graag wil ik m.iddels dit voorwoord het gastbedrijf HU bedanken voor de mogelijkheid die zij mij hebben 
geboden dit afstudeerproject bij hen uit te voeren. Daarbij wil ik dhr. Michie! Bottema bedanken voor de 
begeleiding die hij mij heeft gegeven. Ook wil ik de projectleiders, medewerkers van het bedrijfsbureau en 
de adjunct-directeur van HBB en HU hartelijk danken voor de interviews die ik bij hen heb mogen afnemen. 

Via deze weg wil ik natuurlijk ook nog een dankwoord uit laten gaan naar dhr. Eric Vastert van de TU/e voor 
de vele goede begeleidingsgesprekken gedurende het gehele afstudeerproject. Ook gaat mijn dank uit naar 
medebegeleider Martin Vissers. 

Niels van den Bosch 
Best I Eindhoven I Rosmalen 
lljuni2010 
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SAMENVATTING 

Uit de financiele overzichten (FO's) van 17 door Heijmans Bouw Best (HBB) recent opgeleverde projecten 
is gebleken dat op 15 van die projecten meer geld aan het UT A-personeel in de uitvoeringsteams 
(projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders) is uitgegeven dan in de contractfase is begroot. Van de 
vier hoofdoorzaken van deze kostenoverschrijdingen is de oorzaak slechte bewaking van de kosten en de 
personeelsinzet aangewezen als het te onderzoeken probleem. Aangezien er daamaast is gebleken dat de 
overschrijdingen bij de groep werkvoorbereiding het hoogst zijn en er in 2002 onderzoek is gedaan naar de 
taken van de werkvoorbereider, is het afstudeerproject gericht op de personeelsgroep werkvoorbereiders. 

De huidige bewakingsmethodiek bij Heijmans Utiliteitsbouw (HU) is in kaart gebracht. Daaruit zijn 
knelpunten naar voren gekomen, waarvan het niet kunnen vergelijken van de door werkvoorbereiders aan 
een project bestede en te besteden tijd met de geplande tijd het kemprobleem is gebleken dat de slechte 
bewaking van de werkvoorbereidersinzet veroorzaakt. Om dergelijke vergelijkingen tussen de tijdsbestedin
gen te kunnen maken is een hulpmiddel benodigd dat moet voldoen aan verschillende eisen. Zo moeten met 
het hulpmiddel afwijkingen tussen de door werkvoorbereider(s) aan een project bestede, nog te besteden en 
geplande tijd kunnen worden gesignaleerd. De doelstelling van het afstudeerproj ect is daarom de volgende: 

Het ontwikkelen van een bewakingsmiddel waarmee afwijkingen tu en 
de door werkvoorbereiders van Heijmans Utiliteitsbouw aan een project bestede en nog te besteden tijd 
en de voor <lat pr ~ect geplande tijd tijdig k:unnen word o gesigna/eerd. 

Om de afwijkingen te kunnen signaleren, moeten de werkelijk bestede tijd, de nog te besteden tijd en de 
geplande tijd met elkaar worden vergeleken. Daarvoor is vastgesteld dater een plan moet zijn opgesteld 
waaraan de werkelijkbeid en de prognose kunnen worden getoetst. Om de werkelijke uitvoering en de 
prognose dan met dat plan te kunnen vergelijken, moeten die tijdsbestedingen door de werkvoorbereider(s) 
worden verantwoord. Dit gebeurt met behulp van een tijdregistratiesysteem. 

Het ontworpen hulpmiddel is een bewakingsmiddel dat de projectleider moet gebruiken om de 
werkvoorbereidersinzet op zijn project( en) te bewaken. Het bestaat uit een werkvoorbereidersplanning ( deze 
was al voorhanden bij HU, maar is op en.kele punten aangepast), een tijdverantwoordingssysteem (dat nog 
niet eerder op deze manier bij HU is toegepast), een rekenblad (een voor HU nieuw opgezet middel) en een 
zogenaamde EVA(Eamed Value Analysis)-grafiek (ook dit is een nog niet eerder door HU gebruikt middel). 
Met behulp van de grafiek kan de projectleider de volgende afutijkingen signaleren: 

• Onder- of overschrijdingen van de geplande tijd 
• Voor- of achterlopen op de geplande voortgang 
• Efficientie- of inefficientie van de werkvoorbereidersinzet 

Als blijkt dat bijsturing is vereist, kan de projectleider met behulp van het bewakingsmiddel, en door navraag 
te doen bij de werkvoorbereiding, achterhalen waarom een bepaalde afwijking zich voordoet. Het is dan aan 
de projectleider zelf om een of meerdere maatregelen door te voeren die ervoor kunnen zorgen dat de 
geconstateerde afutijking wordt weggenomen, verminderd of in ieder geval niet veel groter meer wordt. 

Voor de toetsing van het hulpmiddel is een werkvoorbereidersplanning opgesteld voor het project 
Christiaan Huijgens College, te Eindhoven. Die gegevens hebben als basis gediend om de werkelijk bestede 
en de geschatte nog te besteden uren mee te vergelijken. Daarvoor hebben enkele werkvoorbereiders de door 
hun bestede uren een aantal weken bijgehouden en is er aan het einde van die periode een prognose gemaakt. 
Met behulp van het bewakingsmiddel zijn de geplande gegevens daarna met de werkelijke en 
geprognotiseerde gegevens vergeleken. Hierbij is geconcludeerd, mede op basis van een beoordeling door de 
projectleider van het betreffende project, dat het bewakingsmiddel aan de in het verslag gestelde eisen 
voldoet. Door het positieve resultaat dat de toetsing heeft opgeleverd, is de doelstelling van het 
afstudeerproj ect bereikt. 
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Heijmans Bouw Best (HBB) beweert dat de werkelijk gemaakte kosten voor het UTA-personeel dat 
werkzaam i op de bouwplaatsen van HEB over he/ algemeen hoger uitvallen don de ko ten zoals die in de 
contractfase zijn begroot. Voordat wordt ingegaan op die zich eventueel voordoende kostenoverschrijdingen 
word! allereerst aangegeven wat er in de context van het genoemde probleem onder het begrip 'UTA-
per oneel' wordt verstaan. Na die begrip omschrijving vo/gt de probleernomschrijving waarin word! 
aangetoond dar de kostenoverschrijdingen zich inderdaad voordoen en waarom. Als de oorzaken ervan 
bekend zijn, warden ze geanalyseerd en word! getoonc/ hoe he/ verdere afstudeerproces is verlopen. 

1.1 UTA-personeel bij Heijmans Utiliteitsbouw (HU) 

Voorafgaand aan de analyse van de in de inleiding aangebaalde problematiek, bebandelt deze eerste 
paragraaf de definitie van UTA-personeel in de bouw. Daarna wordt bescbreven welke positie dat UTA
personeel inneemt in de organisatie van Heijmans Utiliteitsbouw (HU). 

1.1.1 Het personee/sbestand van HU 

Het personeelsbestand van HU bestaat uit een tweetal groepen medewerkers: bet directe en bet indirecte 
personeeL Medewerkers die tot de eerste groep worden gerekend, zijn de mensen die direct aan een project 
zijn gekoppeld. Een meer gangbare term voor dit directe personeel is CAO-personeel. Bij deze groep kan 
bijvoorbeeld gedacbt worden aan metselaars en timmerlieden. 

Het indirecte personeel kent een onderverdeling in een drietal functiegroepen, te weten: uitvoerend, 
technisch en administratief personeel. [I IJ Voor deze drie groepen wordt de afkorting UTA gebruikt. Indirect 
personeel wordt daarom ook meestal aangeduid met de term UTA-personeel . Het merendeel van deze groep 
is werkzaam op kantoor en vervult ondersteunende taken om bouwprojecten uit te kunnen voeren. Gedacbt 
kan worden aan medewerkers die functies bekleden als projectadministrateur, kopersbegeleider en 
calculator. Een resterend dee! van bet UTA-personeel is gebeel of gedeeltelijk werkzaam op de verscbillende 
projectlocaties en wordt tot de uitvoeringsgroep gerekend. 

Werknemers die tot de uitvoeringsgroep beboren, zijn de project/eiders, werkvoorbereiders en 
uitvoerders. De problematiek omtrent de kostenoverschrijdingen beeft betrekking op deze drie 
laatstgenoemde functiegroepen . De label bieronder laat een onderverdeling in functiegroepen zien van bet 
UT A-personeel in een bouwbedrijf, met daarbij aangegeven de posities van de werknemers die beboren tot 
de uitvoeringsgroep. 

tabcl J. I De samenstelling van he! UTA-personeel van een bouwbedriil onderverdeeld in beroepsgroepen [11} 

UT -personeel 

Uitvoerend en technisch personecl Administratief 

Leidinggevenden Kaderpersoneel Overig UT-personeel person eel 

Directeur 
Werkvoorbereider Commcrcieel Administraticf mcdewerkcr 

Bedrijfsleider 
Calculator medewerker Secrctariaatsmedewerker 

Project/eider 
Techniscb medewerker Inkoper Typist I praktikant I 

Hoofduitvoerder 
bedrij fsbureau Personeelsfunctionaris vakanticwerker 

Uitvoerder 

Inleiding I 1 
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1.1.2 P/aats van de uitvoeringsgroep in de organisatie van HU 

De organisatiestructuur van HU is in schemavorm opgenomen in figuur 1.1. Hieruit valt op te maken dat 
verschillende afdelingen naast elkaar werkzaam zijn, zoals daar zijn de afdelingen marketing/sales, 
personeel & organisatie, calculatie, bedrijfsbureau, administratie, enzovoort. De directie van bet bedrijf 
bestaat uit een aantal personen waarvan ieder een eigen dee! voor zijn rekening neemt. Het directielid dat een 
directe relatie heeft met de uitvoeringsgroep is de adjunct-directeur. Deze vervult de functie van hoofd 
productie en beeft daarbij een aantal extra takenY1 Zijn hoofddoel is het 'zorgen voor een efficiente 
voorbereiding en realisatie van projecten. ,[AJ Met betrekking tot het UTA-personeel in de uitvoeringsgroep 
is zijn belangrijkste taak 'het zo efficient en effectief mogelijk inplannen van de bij HU werkzaam zijnde 
uitvoerders, project/eiders en werkvoorbereiders op de verschillende projecten '.[aJ 

Marketing I 
sales 

P&O 

Directie 

Adjunct-directeur Calculatie Admlnlstratle 

Projectleldlng Bedrljfsbureau lnkoop 

Werkvoor
bereldlng 

Ultvoerfng 

KAM 

1? ----- --------------------------------------------------------~~~;.,:~:~---------------------------------------------------· m 
jigu11r I. I Organigm111 van Heijmans Utiliteitsho11w BV (HU). He! personeel in de uilFOeringsgmep is le vinden in de gele vlakken. 

1.1.3 De samenstelling van een uitvoeringsteam bij HU 

De uitvoeringsgroep wordt, zoals eerder vermeld, gekoppeld aan projecten. De tot de uitvoeringsgroep 
behorende werknemers worden in zogenaamde uitvoeringsteams geplaatst. Een dergelijk team is 
'verantwoordelijk voor de totale uitvoering van een bouwwerk, inclusief de oplevering en de eventuele 
onderhoudsperiode 'Y91 Het organigram van een uitvoeringsteam is te vinden in figuur 1.2. 

Projectleidlng 

r I L_ ____ Bedr_?'-sbureau I I Projectadministratie I 
I 

I I 
Ca/cu/atie I I lnkoop 1 l I 

KAM-afde/ing 

I I 

Werkvoorberelding I I Uitvoering 
I 

I CAO-personeel I 
figuur 1.2 Organigram van een 11itvoeri11gstew11 hij HU Hetperso11eel in de uitvoerinxsgmep is te vinden in de gc!e F!akken. [19} 

Aan het hoofd van het uitvoeringsteam staat de projectverantwoordelijke; de projectleider. Deze is 
'eindverantwoordelijk voor alle financiele, organisatorische, juridische en kwalitatieve aspect en van de aan 
hem toegewezen projecten' .lAJ Onder hem zijn verschillende afdelingen werkzaam die vanaf kantoor 
ondersteuning bieden om een zo goed mogelijk projectresultaat te kunnen bewerkstelligen. 

I 
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De functiegroepen werkvoorbereiding en uitvoering vervullen hun werkzaamheden voomamelijk op de 
bouwplaatsen zelf. De hoofdtaak van de werkvoorbereider is 'het zorgen voor een zodanige plantechnische, 
logistieke en bouwtechnische werkvoorbereiding en -begeleiding van een of meer projecten, dat een optimale 
kwalitatieve en tijdige projectuitvoering tegen minimale kosten gewaarborgd is'. Een uitvoerder dient op zijn 
beurt 'te zorgen voor de realisatie van een bouwproject binnen de geldende bestekseisen, tekeningen, 
planning, werkbegroting en kwaliteitsnormen' .lAJ 

1.1.4 De kosten voor de uitvoeringsgroep 

De projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders worden gefinancierd door de projecten van het 
bouwbedrijf. De kosten voor dit uitvoerend UTA-personeel worden ondergebracht in de zogenaamde 
Algemene Bouwplaatskosten (ABK). Deze ABK zijn kosten die worden gemaakt om op de bouwplaats een 
tijdelijk bouwconstructiebedrijf op te richten. Een dergelijk constructiebedrijf is namelijk noodzakelijk om 
een bouwwerk te kunnen realiseren. l3l De algemene omschrijving van het begrip ABK is in het onderstaande 
veld opgenomen. 

'De Algemene Bouwplaatskosten zijn kosten die direct samenhangen met het project, maar die geen direct 
verband hebben met onderdelen van het boinvproject. ABK zijn kosten van voorzieningen en van 
productiemiddelen en daaraan verbonden arbeid die, kortom: 

• in het project worden gebruikt; 
• niet direct aan onderdelen van het bouwobject kunnen worden toegerekend, en 
• niet in het project achterblijven. ' 

[13] 

In de ABK worden kosten opgenomen voor managementvoorzieningen, arbeidsvoorzieningen, bouwterrein 
en bouwwerk, transport- en logistieke voorzieningen, tijdelijke aansluitingen, en montage en verwerking. De 
kosten voor het personeel vallen in de eerstgenoemde kostengroep, namelijk die van de 
managementvoorzieningen. Ze vertonen overeenkomst met de kosten in de kostengroep directe arbeid, 
omdat ze namelijk bestaan uit een vergoeding voor arbeid. De kosten zijn echter niet direct toe te wijzen aan 
de onderdelen van het werk. Ze zijn namelijk afhankelijk van de duur van een project en worden daarom 
onder het kopje tijdgebonden kosten geplaatst.l9

l De onderstaande tabel geeft de positie aan van de 
tijdgebonden kosten in de ABK en in de uiteindelijke aanneemsom van een project. 

tabef 1.2 Schemalisering \'an de samenstefling van de aanbiedingsprijs. De gefe vlakkcn geven aan Lot wefke kostengroepen de 

koslen voor het UTA-personeel be/wren. [13} 

Algemene Tij dgebonden 
Bouwplaatskosten Eenmalig 

Directe Matcriaal 

Ko tprijs Bouwkosten 
Directe Kosten 

Matcriccl 

Ar be id 
Aanbiedingsprijs Ondcraanncming 

/in chrijfbedrag 
Algemenc Kosten 

/aanneemsom 
Risi co 
Winst 

Stelposten 

Opslagcn I 
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1.2 Aanleiding tot onderzoek: kostenoverschrijdingen UTA-personeel 

"De werkelijk gemaakte kosten voor het uitvoerend personeel in de uitvoeringsteams 
op de houwplaatsen van HBB val/en hoger uit dan de ervoor hegrote kosten. " 

[11] 

Na bestudering van zogenaamde financiele overzichten (FO 's) is gebleken dat bovenstaande bewering geldt 
voor het merendeel van de voor dit afstudeerproject bekeken projecten. De grafiek hieronder (figuur 1.3) 
toont namelijk aan dat bij 15 van die 17 bekeken projecten van HBB sprake is van negatieve verschillen 
tussen de begrote en werkelijke personeelskosten. Hierbij dient de opmerking te worden gemaakt dat de 
projecten die bekeken zijn niet zijn gekozen om het feit dat ze op voorhand negatieve uitkomsten zouden 
laten zien. Het zijn projecten die aan het begin van het afstudeerproject in uitvoering waren en projecten die 
na 2006 zijn opgeleverd; ofwel zeer recente projecten van HBB .[wJ 

Begrote en werkelijke kosten van het UTA-personeel op de bouwplaatsen bij HBB 
1.200.000 
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Projectnummers 

.figuur 1.3 Staafdiagrmn met daarin de hegrole en werke/ijke kosten van het UTA-personeel op recent opgeleverde en nag in 

11itvoering zijnde projeclen van Heijmans 8 011 11· Best [Financiele Overzichten van betreffende pro;ecten} 

Door het houden van gedeeltelijk gestructureerde interviews met de projectverantwoordelijken en met de 
bedrijfsbureaumedewerkers die de personeelskosten hebben begroot, zijn de oorzaken van de 
overschrijdingen op de begrote personeelskosten in kaart gebracht. De uiteindelijk verkregen lijst met alle 
oorzaken per project is aan dit verslag toegevoegd als bijlage E. l. De uitgewerkte interviews zijn te vinden in 
bijlage A. 

Na het houden van de interviews zijn de verschillende achterhaalde oorzaken allereerst gegroepeerd 
door middel van de KJ(Kawakita, Jiro)-methode, beter bekend als de gele-briejjes-methode. Daarna zijn ze 
weergegeven in een oorzaak-gevolg-diagram (zie figuur 1.4 op de volgende pagina). Oat diagram toont aan 
dater een viertal hoofdoorzaken zijn aan te wijzen die hebben gezorgd voor de kostenoverschrijdingen: 

• Uitbreiding van het takenpakket van het uitvoeringsteam 
• lnefficientie van het personee/ 
• Slechte bewaking van de personeelsinzet en de kosten 
• Te !age begroting van de personeelskosten 
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UITBREIOING TAKENPAKKET 
UITVOERINGSTEAM 

Meer koperopties zorgen 
voor meer begeleiding 
door werkVoorbereider 

----~-Extra inkooptaken 

Werkvoorbereider op bouw _____ ...,,1nkop:kv:.":.':~\•igen 
vervult uitvoeringstaken 

OpdnchtgevH vnagt 
ve-e-t aandacht 

Veet teamle-d1m op 
projKt unwezfg 

INEFFICllNTIE 
PERSON EEL 

Jonge projecfleider op 1w .. -.Un ingeut. 
mHr kan H maar i!tn ~n 

Aa.nkom~d >Meflvo.orbNeider zorgt voor e:xt~ 
inspanni~en van uitvot.rder om problftlleo op te JosRn 

Door het uitvoeringsteam wordt van de vooraf 
biHtotichte bsering/bouwv°'gorde afgeweken 

Leerproces werknemer zorgt 
voor extra kosten en extra 

inspanningen door collega's 

Extra inspanningen leveren 
om de slechte kwaliteit 

van stukken te verbeteren 

Voe.I ontwffpttranderingen 
tijdens uitvoeringsfase 

Bouwtijdoversehrij<ing 

'Jeel mee·r- en minderwefken 
aan-gedragen door opdrachtgh'« 

WerltnMIH heeft niet de vo0< het 
project ben.odigde e<>mpeten1ies 

Stattende uitvoermt- k.Jn wer1t n~t 1un en 
hffft ondHsfeuning nocftg nn amfffe uitvoerdet" 

Wericvoorber.ider wil doorgroeien 
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Gffn #erk voorllanden : l•.vnlid wordt 
ergens onnodig op Mn project bijgeplilatst 

Alleen een duurdere ..verknHner 
d.3n begroot is beschikb.l.ar 

Geen ander werk voortui-nden: 
werkneme-r blijft op project z:itt@n 

Werlmemer wordt tot 0ti0tin zijn Projecten versd'1uiven in tijd.: 
pensioen op een werk ~Wist de st.vtdata van projecten ~un niet vast 

Proje-ctleider heeft geen ander project om te doen G~nst.e lNmlid niet 
Ontsl:.ag werkneme-r en wordt voor 100% op zijn e:ne project geboekt be.schikb.uir voor pro;.et 

OVERSCHRIJDINGEN 
KOSTEN 

UTA·PERSONEEL 
Progno~en Ylilin elndresutt0ti.at 

gebeurt voor.il op gevoel Een UT A·plannlng pH project ontbrtt_kt 

Niet allijd duidelijk hoe de bedrijfsbureau
medewetker heeft ged0ticht over de UTA-inzet 

Er wordt 9ff'fl concreet doel gesteld over ~nneer 
een werkneme:r v0tin h.et project 0tif zou moeten 

Er wordt allffn b.w0ti.1kt op 
basis van Mt fin.a.ncilf.e tindre.sult.lat In het bnetting.ss-chema is geen 

signallring van tijd:soversehrijdingen 

SLECHTE 
BEWAKINO 

Kosten die eigenlijk tot AK horftt . worden 
tot ABK gere-kend (zo1ls pl.anvoort>erftdingskosttmJ 

FO is nie.t helder door sleohte 
sen.idslijn tuss.en AK en ABK 

Er is g•M controle- door de proj•ctleide-
op hetgee-.n de te.vnleden lat•n boekeo op he-t project 

De UTA·kosten worden IHt g•boKt. wnrdoOf' 
e-r H-n late- signalering 'Ian ov•rschrijdingen is 

De kleinste eenheid bij uitvoerders is 1: 
uitvoerder zit er gedurende gehele bouwtljd voor 100% 

In contractfase zijn er minder gegevens _____ _.., 
beschikbaar dan in de uitvoeringsfase 

Voor een project benodigde competenties worden _____ ..., 
niet bekeken om de gradatie UT A te bepalen 

~----- Voor- en natraject uitvoeringsfase 
worden niet b&1:1root 

,. ______ Calculalle gebruikt een te lage nonn 

UTA bij geHjklopende projecten word! gecombineerd, ------9.f 

maar projeclen verschuiven vaak in werkelijkheid 

Bedri)fsbureau krijgt geen lerugkoppeling _______ .,, 
van overschrijdingen 

Nacalculatie wordt niet goed gebruikt _____ ___,., 

TE LAGE 
BEGROTING 

------ Onderschatting van de complexiteit van het werk 

Bedrijfsbureau schat niet in wat he! niveau Is van de 
architect, constructeur, advlseur, opdrachtgever, enzovoort 

/igu11r 1.4 Oorzaak-ge1•0/g-diagrwn 'kosle1101•erschrijdi11ge11 UTA-personeel op projec/e11 HBB ·.Aon de rechter:ijde slaat het pmbleern, links daarvan de hoo/iioor;:;aken met bijbehorende suhoorzaken. Het gefe vlak 100111 de a/bakeni11g Fw1 he! afst11deero11derwerp (;:;ie suhparagroa/ 1.2. 3). 
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Voor het afstudeerproject is het belangrijk te weten welke oorzaken een grote invloed hebben op de 
negatieve resultaten en in hoeverre deze oorzaken bij nieuwe projecten eventueel kunnen worden afgezwakt 
of zelfs helemaal kunnen worden vermeden. In deze paragraaf worden de vier hoofdoorzaken per 
subparagraaf kort behandeld en geanalyseerd. Voor een uitvoerigere toelichting op de verschillende oorzaken 
wordt verwezen naar bijlage E.2. 

1.2.1 Uitbreiding takenpakket uitvoeringsteam 

Het probleem omtrent de uitbreiding van het takenpakket heeft vooral te maken met het feit dat taken van 
bijvoorbeeld ondersteunende interne afdelingen worden overgenomen.[bJ.[fJ,[gJ De kosten voor die taken vallen 

eigenlijk onder de AK van het bouwbedrijf, maar wanneer een projectleider, uitvoerder of werkvoorbereider 
deze taken vervult, worden ze tot de ABK gerekend. Bij HU worden de kosten van het uitvoerend personeel 
namelijk altijd geboekt op de projecten, ongeacht wat voor soort taken zij uitvoeren. [bJ,[ctJ,[e],[fl,[iJ 

Bovengenoemde oorzaak voor de kostenoverschrijdingen op de budgetpost UTA is een duidelijk probleem. 
Doordat het takenpakket in werkelijkheid meestal omvangrijker blijkt te zijn dan het theoretische 
takenpakket waarvan wordt uitgegaan in de begrotingsfase, wijken de werkelijke kosten in opbouw af ten 
opzichte van de begrote kosten. Het budget dat voor het uitvoeringsteam wordt vrijgemaakt, wordt hierdoor 
vrijwel automatisch overschreden. Het is daarom zaak goed vast te leggen van de taken in de beginfase van 
het project, zodat later goed kan warden onderbouwd welke taken extra zijn verricht. Op die manier kunnen 
de kosten goed warden weggeschreven en blijft de kostenregistratie helder en bewaakbaar. 

1.2.2 Inefficientie personeel 

"Efficient werken is het tot stand brengen van een projectresultaat met de afgesproken hoeveelheid 
beschikbare middelen. ,,fJJ In de context van dit afstudeerproject zijn er een aantal onderliggende oorzaken 
aan te wijzen die leiden tot inefficientie van het personeel. Die inefficientie kan bijvoorbeeld worden 
veroorzaakt doordat er wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase worden doorgevoerd.[bJ,[c],[fl,[gJ,Lil Hierdoor 

veranderen uitgangspunten zoals die zijn opgesteld in de voorbereiding. Bij het bepalen van de 
personeelsinzet in het uitvoeringsteam wordt namelijk uitgegaan van een voor het project bedacht 
uitvoeringsproces. Zodra er zich wijzigingen in dat proces voordoen, moet het personeel zich hieraan 
aanpassen en kan er daardoor minder efficient worden gewerkt. 

Een veel genoemde andere oorzaak van inefficientie van het personeel ligt in het feit <lat gedurende het 
bouwproces veranderingen in de samenstelling van het uitvoeringsteam kunnen plaatsvinden. Deze 
veranderingen doen zich bijvoorbeeld voor als een teamlid ontslag neemt bij het bedrijf of ziek wordt. Het 
kan ook zo zijn dat het teamlid simpelweg niet de benodigde kennis en/of vaardigheden bezit. [gJ,Lil Voor een 
dergelijke medewerker dient dan vervanging te worden geregeld. De bij een te vervangen werknemer 
bekende informatie moet dan op een goede manier worden overgedragen aan de werknemer die hem 
vervangt. Dit proces kost tijd en daardoor vanzelfsprekend ook geld.[ctJ,[eJ,Lil 

Bedrijfsorganisatorische oorzaken zorgen voor een groot deel voor de inefficientie van het personeel 
en daardoor voor overschrijdingen in de kosten voor dat personeel. Verschillende oorzaken kunnen ervoor 
zorgen dat voor een project bedachte teamleden niet kunnen worden ingezet op dat project. Startdata van 
projecten kunnen nogal eens verschuiven, waardoor projectleden pas later kunnen beginnen. Verder kunnen 
projecten bijvoorbeeld langer duren dan gepland, door zowel interne als exteme oorzaken. [cl 

Jnefficientie van het personeel is een oorzaak die lastig aan te pakken is, omdat het voor een 
projectverantwoordelijke niet altijd mogelijk blijkt te zijn hier invloed op uit te oefenen. De inefficientie 
wordt namelijk vooral veroorzaakt door bedrijfsorganisatorische zaken en door derden. Voor het verdere 
onderzoek is deze oorzaak daarom niet als 'belangrijkste' aangemerld. We! kan het zijn dat sommige van de 
onderliggende oorzaken relaties hebben met oorzaken uit andere takken van het diagram en daardoor 
indirect loch zijn meegenomen in het afstudeerproject. 
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1.2.3 Slechte bewaking personee/sinzet en kosten 

Met slechte bewaking wordt bedoeld dat de kosten en de inzet van het UTA-personeel niet goed worden 
bewaakt tijdens het voorbereidings- en uitvoeringsproces. Dergelijke bewaking is natuurlijk nodig om de 
kosten die in de begroting zijn opgenomen onder controle te kunnen houden. Hierbij zijn sturing en 
registratie twee in de literatuur genoemde mogelijk.heden om te bewakenY 01 Uit de gehouden interviews is 
gebleken dater sprake is van slechte sturing van het personeel en van slechte registratie van uren en kosten. 

Slechte sti1ring komt voomamelijk voort uit het feit dat projectleiders niet de benodigde middelen tot hun 
beschikking hebben om de personeelsinzet goed te sturen. Enerzijds stellen zij zelf geen plannen op voor die 
personeelsinzet, anderzijds is er geen andere afdeling binnen HU die daarmee belast is. Door het ontbreken 
van een dergelijk plan, wordt het eindresultaat geprognotiseerd op basis van ervaring en gevoel[cJ,[fl ; er is 
geen goede onderbouwing van de nog benodigde arbeidscapaciteit in de komende tijd. Daardoor ontstaat ook 
het probleem dat op momenten dat blijkt dat er te weinig personeel op het project aanwezig is om de 
werkzaamheden uit te voeren, er pas op die momenten wordt geprobeerd er iets voor te regelen; er wordt te 
laat geconstateerd dater extra capaciteit benodigd isY1 

Slechte registratie heeft voornamelijk te maken met de projectadministratie. Tijdens gebouden 
interviews is door de projectleiders aangegeven dat vooral de onduidelijkheid met betrekking tot de 
scheiding tussen de AK en de ABK van een project een probleem is. [cJ,[dJ,[eJ Zoals eerder in subparagraaf 1.2. l 
is vermeld, worden bij sornrnige projecten bepaalde taken van inteme afdelingen door werkvoorbereiders 
overgenomen. Aangezien de kosten voor interne afdelingen binnen de AK vallen, verscbuiven deze nu van 
de AK naar de ABK. Dit is daardoor ongunstig voor het projectresultaat. Verder wordt aangegeven dat 
projectleiders geen zicht hebben op hetgeen de projectleden op de projecten boeken. [hJ Bij uitvoerders is dit 
vaak geen probleem, aangezien zij meestal op een project werkzaam zijn en hun kosten voor de voile 
honderd procent op dat project boeken. Bij werkvoorbereiders ligt dit anders, omdat zij niet altijd aan maar 
een project zijn toegewezen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat zij twee projecten onder bun hoede hebben en 
bet is dan maar de vraag in hoeverre zij hun urenregistratie op de correcte wijze invullen. 

Het slecht bewaken van de personeelsinzet is de oorzaak van de kostenoverschrijdingen die verder is 
onderzocht gedurende het afstudeertraject. In hoofdstuk 3 is daarom een grondigere analyse van het 
probleem uitgevoerd om te bepalen wat nu de grootste boosdoeners zijn die ervoor zorgen dat bewaking van 
de personeelsinzet niet goed wordt aangepakt of simpelweg niet goed mogelijk is. Door de grootste 
problemen in kaart te brengen, is onderzocht waarom het bij de bewakingfout gaat en waar het te 
ontwerpen hulpmiddel in dient te kunnen voorzien. 

1.2.4 Te /age begroting personeelskosten 

De vierde oorzaak van het overschrijden van het budget dat is vrijgemaakt voor de UTA-personeel, is 
volgens het oorzaak-gevolg-diagram bet te laag begroten van dat budget_ldJ.[eJ,(fJ,[hJ,[kJ,[mJ Verschillende 

onderliggende oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen. Aangezien er vele suboorzaken zijn te benoemen, 
worden deze verder niet in deze subparagraaf behandeld; zij zijn we] uitvoerig beschreven in bijlage E.2. 

Het verdere onderzoek heeft zich niet direct gericht op het verbeteren van de problemen die zich bi) het 
begroten voordoen. In de vorige subparagraaf is het probleem omtrent de slechte bewaking van de 
werkvoorbereidersinzet beschreven, waarbij is opgemerkt dat het niet goed bewaken het probleem is waar 
verder onderzoek naar wordt gedaan. Door dat probleem aan te pakken, is meer inzicht verkregen in de 
verschillende zaken die te maken hebben met de bewaking van de personeelsinzet. De informatie die uit die 
analyse en het verdere onderzoek is verkregen, kan mogelijk een bijdrage leveren aan het beter kunnen 
begroten van de personeelskosten voor nieuwe projecten van HU Het begroten van de personeelsinzet neemt 
om bovenstaande reden geen centrale rol in in het afstudeerproject. 
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1.3 Naar een betere bewaking van de werkvoorbereidersinzet 

Elk afstudeerproject dient aan het einde van het traject een hulpmiddel op te leveren dat een bepaald 
probleem kan verminderen of liefst geheel kan wegnemen. Voor dit specifieke afstudeerproject geldt dat er 
een hulpmiddel moet zijn ontworpen dat een bijdrage kan leveren aan een betere bewaking van de 
personeelsinzet in de uitvoeringsteams van HU. Aangezien dit doel te omvangrijk is om te bereiken, heeft er 
een afbakening plaatsgevonden. Deze wordt in de eerste subparagraaf beschreven. 

1.3.1 Afbakening: bewaking werkvoorbereidersinzet op projecten van HU 

Na analyse van het probleem is het duidelijk geworden dater op bepaalde vlakken in meer of mindere mate 
verbeteringen denkbaar zijn. Het afstudeerproject richt zich op de bewakingsproblematiek van de 
personeelsinzet op projecten van HU. Door naar dat bewakingsaspect te kijken en een hulpmiddel te 
ontwikkelen om die bewakingsmethodiek te verbeteren, kan later ook een terugkoppeling worden gemaakt 
naar de bepaling van de personeelsinzet. Verder nemen de problemen omtrent de inefficiente inzet van het 
personeel en het takenpakket van het uitvoeringsteam ook nog wel een bepaalde rol in tijdens het onderzoek, 
aangezien deze invloed hebben op het bestaan van de bewakingsproblematiek. 

Bij het in kaart brengen van de kostenoverschrijdingen van het uitvoerend personeel op de bouwplaatsen is 
een verdeling gemaakt naar functiegroepen. Hieruit is gebleken dat de groep werkvoorbereiders procentueel 
de grootste kostenoverschrijdingen laat zien (zie figuur 1.5). Het gemiddeld aantal extra maanden 
personeelsinzet is bij de werkvoorbereiders ook groter dan bij de andere functiegroepen, namelijk 6,5 maand 
per project. 

Daamaast is in 2002 bij het toenmalige Heijmans IBC Bouw Best BV onderzoek verricht naar de 
tijdsbestedingen van de werkvoorbereidersYJ,[aaJ Hieruit is een verbeterde methodiek voortgekomen om de 
benodigde werkvoorbereidersinzet voor een project te bepalen. Na bestudering van de tijdsbestedingen van 
deze functiegroep is het ook mogelijk geworden om aan de hand van hun werkzaamheden planningen op te 
stellen. Kort na het onderzoek zijn een klein aantal planningen opgesteld, maar op dit moment worden 
dergelijke planningen niet meer opgesteld. Een reden daarvoor is dat het opstellen van dergelijke planningen 
de nodige tijd kost en dat die tijd over het algemeen niet voorhanden is bij het bedrijfsbureau. 1Yl Daamaast 
wordt de toegevoegde waarde van dergelijke planningen op het beheersingsproces van de personeelsinzet 
(nog) niet ingezien . Het afstudeerproject houdt zich om bovenstaande redenen alleen bezig met het 
bouwkundig kaderpersoneel van HU (de werkvoorbereiders) en niet met het leidinggevend personeel (de 
projectleiders en uitvoerders ). 

Kostenoverschrijdingen per UTA-personeelsfunctie 
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1.3.2 Indeling van het verslag: van prob/eem naar hulpmiddel 

Nu het onderzoeksonderwerp is afgebakend, is duidelijk geworden waar het hulpmiddel voor is benodigd; 
het hulpmiddel dient namelijk te zorgen voor een betere bewaking van de werkvoorbereidersinzet op 
project en van HU. Om dit doel te bereiken is allereerst bepaald hoe de bewaking van de 
werkvoorbereidersinzet momenteel bij HU geschiedt. Door interviews met de projectverantwoordelijken te 
houden en met de bedrijfsbureaumedewerkers die de werkvoorbereidersinzet in de prijsvormingsfase 
bepalen, is het huidig bewakingsproces in kaart gebracht. Naast het in kaart brengen van die huidige 
bewakingsmethodiek is externe literatuur bestudeerd om inzicht te verkrijgen in de methodiek die volgens 
die literatuur wordt gehanteerd om de personeelsinzet in een projectteam te bewaken. Het huidige 
bewakingsproces bij HU en de bewakingsmethodiek uit de literatuur is in dit verslag opgenomen in 
hoofdstuk 2. 

Door het doen van extern literatuuronderzoek is het mogelijk geworden de huidige bewakingsmethode 
van HU te vergelijken met de methode die volgens de literatuur wordt gehanteerd. De tussen de 
bewakingsmethodiek van HU en de bewakingsmethodiek volgens de literatuur bestaande verschillen zijn, 
naast de problemen die duidelijk uit de gehouden interviews naar voren zijn gekomen, als knelpunten 
aangemerkt die moeten worden aangepakt. Door bet analyseren van deze knelpunten is daarbij duidelijk 
geworden welke hoofdproblemen van de bewakingmethodiek moeten worden aangepakt. Het derde 
hoofdstuk toont de gevonden knelpunten en beschrijft de analyse die erop is losgelaten met de daaruit 
voortgekomen kernproblemen. 

Die kernproblemen dienen te worden aangepakt om de bewaking van de werkvoorbereidersinzet te 
kunnen verbeteren en zijn daarom in hoofdstuk 4 omgezet in eisen. Vanuit die eisen is de doelstelling van het 
afstudeerproject opgesteld. Naast de eisen die aan de bewakingsmethodiek zijn gesteld, zijn in hoofdstuk 5 
eisen aan het hulpmiddel zelf gesteld. Naast die eisen die voort zijn gekomen uit de probleemanalyse, zijn er 
door projectleider ook nog enkele wensen uitgesproken. Na vaststelling van de eisen, de wensen en de 
doelstelling is duidelijkheid verkregen welke gegevens zijn benodigd om het hulpmiddel de vereiste output 
te kunnen laten genereren. Die gegevens zijn verzameld en in een totaallijst geplaatst. 

Hoofdstuk 6 geeft een beschrijving van het ontworpen hulpmiddel: het bewakingsmiddel. Hierbij 
wordt aangetoond hoe de door de projectleider benodigde informatie door het bewakingsmiddel wordt 
gegenereerd vanuit geplande gegevens en werkelijke door werkvoorbereiders aangeleverde gegevens. Na het 
ontwerpen van het hulpmiddel is het op een van de projecten van HU getest. Daarbij is het middel getoetst 
aan de eisen die er in hoofdstuk 5 aan zijn gesteld. Hoofdstuk 7 beschrijft de uitkomsten van die toetsing. 
Hieruit blijkt dat aan alle eisen is voldaan en de doelstelling van het afstudeerproject is behaald. Als laatst 
worden nog enkele aanbevelingen gedaan aan HU voor verder onderzoek en verdere ontwikkeling van het 
bewakingsmiddel. 

Verwijzingen naar de in dit onderzoeksrapport gebruikte literatuur warden in de tekst in superscript 
aangegeven met letters of cijfers tussen vierkante haken, ook we! teksthaken genoemd (voorbeeld: 
verwijzing[21). 
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2 HUIDIGE MANIER VAN BEWAKEN VAN DE 

W ERKVOORBEREIDERSINZET BIJ HU 

Dit hoofd tuk gee.ft aan hoe er op dit moment wordt omgegaan met de bewaking van de 
werkvoorbereider. inzet op de projecterz van HU. Hiervoor zijn de volgende zaken in kaart gebracht: 

• Bewaking van personeelsinzet op projecten in het algemeen 
• Huidige bepalingsmethode bij HU 
• De verantwoordelijke voor de bewaking van de werkvoorbereidersinzet bij HU 
• De bewaakte eenheden 
• De beschikbare hulpmiddelen 
• De momenten waarop de bewaking plaatsvindt 
• De eventueeL toegepaste bijsl11ringsmaatrege/en 
• Het bewalringsproces 

Het hoofdstuk begint met de beschrijving van de bewakingsmethodiek die volgens verschi/lende externe 
literatuur worclt gehanteerd bij het beheersen van de per oneelsinzet op projecten in het algemeen. Daarna 
richr het hoofdstuk zich op het beschrijven van het beheersingsproce bij HU, van de bepaling van de 
benodigde hoeveelheid werk-voorbereiders voor een proj ect tot de kern van dit af<Jtudeerproject, het bewaken 
van die personee/sinzet. Jnformatie over die huidige bewakingsmethode i verkregen door her houden van 
interviews met de hij de hewaking van de werkvoorbereidersinzet belrokken medewerkers van HU en door 
het bestuderen van inteme literatuur die bij HU beschikbaar i . 

2.1 Bewaking personeelsinzet volgens externe literatuur 

Voordat bekeken wordt hoe de werkvoorbereidersinzet op projecten van HU wordt bewaakt, wordt in deze 
paragraaf eerst een beschrijving gegeven van hetgeen in de externe literatuur staat geschreven over het 
bewaken van de personeelsinzet op projecten in het algemeen. 

2.1.1 Algemene beschrijving van de term 'bewaking' 

Bij het beheersen van een project draait om het plannen en bewaken van inhoudelijke taken die moeten 
worden uitgevoerd om een project tot stand te kunnen brengen. De tabel hieronder toont op een eenvoudige 
schematische wijze aan waaruit het beheersingsproces is opgebouwd. 

ta he! 2. J Schenwtische voorste!!ing van het beg.rip 'beheersen' [15_7 

Bebeersen 

Plannen Bewaken 

Me ten Vergelijken Bij turen 

Vaswellen lokaliseren Verklaren 
wr. •chi/len ve1:rchil/en 

Bij het planningsgedeelte van het beheersingsproces gaat het erom dat de periode waarin een project 
uitgevoerd gaat worden zo in fases wordt opgedeeld dat alle activiteiten en middelen - waartoe bijvoorbeeld 
de projectleden behoren - op hetjuiste moment en zo gelijkmatig mogelijk ingezet kunnen worden. Door op 
een dergelijke planmatige wijze te werken wordt een zo groot mogelijke voorspelbaarheid verkregen van het 
te doorlopen proces.[6J Zodra een plan is opgesteld, dient dat plan inhoudelijk te worden bewaakt; de 
uitvoering van het geplande moet natuurlijk ook daadwerkelijk volgens het plan geschieden. [ISJ Door het 
bewaken van het plan wordt het mogelijk het project onder controle te houden, ofwel te beheersen. 
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De start van een bewakingsproces begint bij bet meten van de werkelijke voortgang van bet project. Door 
deze voortgang te vergelijken met bet plan kan bepaald worden of bet werk 'op schema' loopt. Bij bet 
vergelijken zijn een aantal stappen te onderscheiden (zie tabel 2.1 ). Allereerst dienen eventuele verschillen 
natuurlijk te worden gesignaleerd. Het signaleren van verschillen omvat allereerst bet vaststellen van de 
eventuele verschillen die optreden. Daamaast dienen die afwijkingen ten opzichte van bet plan te worden 
gelokaliseerd. Bij het signaleren komt bet er kort samengevat op neer dat bepaald moet worden of 
afwijkingen zich iiberhaupt voordoen tijdens de uitvoering en zo ja, dient bekend te worden gemaakt waar 
die afwijkingen precies tot uiting komen. Daamaast moet natuurlijk bekeken worden hoe groot de verschillen 
zijn en of ze gunstig of ongunstig zijn voor bet verdere verloop van bet project. Bij gunstige afwijkingen start 
een nieuwe bewakingscyclus, maar als de laatstgenoemde optie zich voordoet, moet een volgende stap in de 
huidige cyclus worden gezet. 

Bij ongunstige verschillen ten opzichte van bet plan is de volgende stap in het bewakingsproces die 
verschillen te verklaren. Door de redenen te achterhalen voor bet optreden van afwijkingen kan dan bepaald 
worden of die afwijkingen voor lief worden genomen of dater dient te worden bijgestuurd. Bijsturing kan op 
verschillende manieren plaatsvinden, waarbij bet doorvoeren van aanpassingen in bet uitvoeringsproces 
binnen de geldende planningsmarges de voorkeur geniet. Mocht dit niet lukken, dan kan eventueel bet plan 
worden aangepast. Deze laatste mogelijkheid moet eigenlijk vermeden worden, omdat bet er bij elk te 
bewaken onderdeel vanzelfsprekend om draait het werk uit te voeren volgens bet plan.[lsJ,[l 3J 

2.1.2 Plannen van de arbeidscapaciteit 

Voordat een goede bewaking van de personeelsinzet kan plaatsvinden, dient er een plan te zijn opgesteld dat 
de mogelijkheid biedt te controleren of het personeel op een ejfectieve en efficiente wijze - met minimale 
inspanning en kosten - wordt ingezet. [121 Er moet daarom een goede inschatting worden gemaakt van welke 
capaciteiten wanneer nodig zijn en hoeveel uren zij aan bet project mogen besteden; de voor het project 
benodigde arbeidscapaciteit moet goed worden ingeschat. 

Bij de bepaling van de benodigde personeelsinzet dient allereerst bet aantal activiteiten te worden 
bepaald en de daarvoor benodigde tijd. Daamaast dient defrequentie van die activiteiten bekend te zijn. Het 
gaat bij het plannen van de werkzaamheden namelijk vooral om de aard van de werkzaamheden en niet 
zozeer om de inhoud daarvan. Die inhoud is alleen van belang om de complexiteit van het werk in kunnen te 
schatten. Na het bepalen van de hoeveelheid en de frequentie van de activiteiten, moeten ze worden 
opgedeeld in kleinere activiteiten. Alleen op die manier is bet mogelijk een goede rarning te maken van de 
arbeidscapaciteit. 

Naast bet plannen van de activiteiten moet er ook een risicoanalyse worden gemaakt om zo rekening 
te kunnen houden met tegenvallers en nog niet voorziene variaties. In de praktijk is het namelijk zo dat niet 
alles zonder tegenslagen verloopt. Als laatste moet nog met enige marge rekening worden gehouden. Er 
moet daarbij worden gedacht aan verschillen in de benodigde capaciteit, afhan.kelijk van bijvoorbeeld de 
deskundigheid en ervaring van de medewerker of de complexiteit van bet werk.181 

2.1.3 Bewaken van de arbeidscapaciteit 

Nadat een plan is opgesteld waarin activiteiten en tijdsnormen staan vermeld, moet de projectleider in staat 
worden gesteld op optredende afwijkingen ten opzichte van die planning te kunnen reageren. Om een 
degelijke bewaking te bewerkstelligen dient een goede registratie van de werkelijke tijdsbesteding in relatie 
met de nog te besteden tijd mogelijk te zijn. Een van de meest gebruikte technieken hiervoor is de 
zogenaamde tijdverantwoording. [3J 

Tijdverantwoording 

Tijdverantwoording houdt in dat alle medewerkers die werkzaam zijn op een project periodiek de tijd die zij 
aan bet project besteden verantwoorden. Dit gebeurt dan meestal door middel van een urenregistratie.[6J,[3J 

Per uit te voeren activiteit van de planning dient dan de aan die activiteit bestede tijd bijgebouden te worden. 
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Daamaast moet aan de projectleider ook infotmatie worden verschaft over de voortgang van de activiteiten; 
de werknemer dient een voortgangsrapportage in te leveren bij de projectleider.l6J.l7l.l 17l Pas op dat moment 
wordt antwoord verkregen op de vraag in hoevene de oorspronkelijke raming in vergelijking met de 
daadwerkelijk bestede tijd juist is geweest. 

Naast het aantonen van de werkelijk bestede tijd moet de werknemer ook een nieuwe schatting maken 
van de nog aan het project te besteden tijd. Door de werkelijk bestede tijd en de door de werknemer 
ingeschatte nog te besteden tijd te vergelijken met de geraamde tijdsbesteding en met de voortgang van de 
uitvoering, kan een goed beeld worden gevotmd van de eventueel optredende a.fivijkingen.l81 Als duidelijk is 
6f en waar afwijkingen zich voordoen, dienen hierbij ook de redenen voor die afwijkingen te worden 
opgegeven door de betreffende projectmedewerker; de afwijkingen moeten worden verklaard. l61 Als bekend 
is of er iets moet en kan worden gedaan aan de afwijkingen, zijn een aantal verschillende 
bijsturingsmaatregelen te treffen. 

Bijsturing 

Als negatieve afwijkingen tussen de werkelijke en de geplande situatie worden gesignaleerd, dient er te 
worden bijgestuurd. Dergelijke bijsturing kan volgens de literatuur op verschillende manieren plaatsvinden. 
Zo kan het betreffende plan word en aangepast, kan het proces zelf word en bij gestuurd of kan er met het 
aanpassen van de arbeidscapaciteit bijsturing plaatsvinden. 

Ten aanzien van het bijsturen van een proces zijn verschillende mogelijkheden denkbaar. Als een 
medewerker zijn eigen planning niet haalt, kan het zijn dat dit nog wel valt op te lossen binnen de marges 
van het projectplan. Daamaast kan het zijn dat bijvoorbeeld de werknemer !anger ziek is dan de norm die 
hiervoor is gehanteerd. De projectleider kan dan gaan schuiven met de activiteiten waar nog wat speling in 
zit, zodanig dat het probleem toch opgelost kan worden. Dit betekent niet dat de activiteiten worden 
aangepast, maar dat binnen de marges van het plan bijsturing plaatsvindt. [6J Zo kan de volgorde van 
activiteiten worden aangepast, kunnen activiteiten worden versneld of juist vertraagd of kan er meer 
parallellisatie van de activiteiten worden toegepast.l 181 

Zoals gezegd, kan het plan zelf ook warden aangepast. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de fout in 
dat plan zelf ligt. Als de norm die daarvoor is gebruikt namelijk niet conect is, zal op grond van de 
verkregen gegevens de betreffende norm moeten worden aangepast; het plan client te worden 
geconigeerd_[7J,[ISJ,[t3J Naast de zojuist genoemde mogelijkheden kan bijsturing ook plaatsvinden door 
aanpassingen in de personeelsinzet door te voeren. Bij grote afwijkingen kan de arbeidscapaciteit namelijk 
worden vermeerderd of venninderd; er kunnen meer of minder werknemers word en ingezet. Op deze wijze 
wordt de capaciteit aangepast aan de voor de productie vereiste grootte, waardoor de gesignaleerde 
afwijkingen kuru1en worden verminderd_l1 4J.lt3J Bij kleinere afwijkingen hoeven niet zozeer meer of minder 
mensen in te worden gezet, maar kan door de projectmedewerker(s) bijvoorbeeld getracht worden de 
verloren tijd door extra inspanning in te halen, bijvoorbeeld door overwerken. [7J 

Al met al hangt de keuze van het soort bijsturing uiteraard af van de emst, de grootte en het soort van 
afwijkingen die optreden. Zowel de projectleider als zijn projectleden dienen aan de hand van de situatie te 
kunnen bepalen welke wijze van bijsturing de meest gunstige uitwerking zal hebben op het betreffende 
moment. 

2.2 Bepaling van de werkvoorbereidersinzet bij HU 

Het afstudeerproject richt zich op de bewaking van de werkvoorbereidersinzet bij HU. Voordat die inzet kan 
worden bewaakt, dient eerst bepaald te zijn hoeveel werkvoorbereiders wanneer worden ingezet op een 
project. Deze paragraaf geeft daarom een beknopte beschrijving van de huidige methode die door HU wordt 
gehanteerd om de voor een project benodigde werkvoorbereidersinzet te bepalen. Dit proces is ook 
schematisch weergegeven als SADT-schema (zie bijlage F). 
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2.2.1 Bepa/en van de benodigde tijdsduur werkvoorbereiding 

In de prijsvormingsfase moet worden bepaald hoeveel werkvoorbereiders er voor het project zijn benodigd 
en voor hoe lang zij plaats dienen te nemen in het uitvoeringsteam. Op die manier kunnen de kosten worden 
bepaald die zullen worden gemaakt voor de werkvoorbereiding. Om op een snelle manier te bepalen wat de 
werkvoorbereidersinzet voor een project moet zijn, wordt bij HU gebruik gemaakt van een document waarin 
verschillende gegevens kunnen worden ingevoerd. In het document, ook wel de ABK-onderlegger genoemd, 
kan de voorlopige aanneemsom van het project worden ingevoerd. Als deze aanneemsom is bepaald, kan aan 
de hand van omzetcijfers de gehele personeelsinzet voor het project grofweg worden berekend.rn Tijdens het 
prijsvormingsproces kan de aanneemsom natuurlijk meerdere malen worden aangepast, zo ook de prognose 
van de personeelsinzet voor het project. 

Door de aanneemsom te delen door de persoonlijke jaaromzet van een werkvoorbereider van HU en 
de uitkomst daarvan te verrnenigvuldigen met de 12 maanden in een jaar, komt er voor de werkvoorbereiding 
een prognose uit van het aantal maanden dat de werkvoorbereider(s) voor het project theoretisch werkzaam 
moet(en) zijn.lAJ Onderstaande figuur laat zien hoe deze prognose er in de ABK-onderlegger uitziet. Daarbij 
is aangegeven hoe de gegevens worden omgezet in de prognose van het aantal maanden inzet. 

G. __ ____.__ __ 0 

figuur ]. I Voorbeeld van de prognose van de werkvoorhereidersinze/ op crn pmiecl a.d.h. v. de aannce111som [A} 

Daamaast kan naar aanleiding van het in 2002 voor HIB uitgevoerde onderzoekl2l ook een schatting van de 
werkvoorbereidersinzet worden gemaakt op basis van het aantal voor het project te verwachten tekeningen.lal 
In het destijds verrichte onderzoek zijn de tijdsbestedingen van de werkvoorbereiders van HIB namelijk in 
kaart gebracht en daaruit is gebleken dat zij gemiddeld 35 procent van de gehele werkvoorbereiding besteden 
aan de verschillende werkzaamheden die te maken hebben met de tekeningen van een project. Hierbij gaat 
het dan voomamelijk om het controleren van tekeningen en het distribueren ervan naar de verschillende met 
HU samenwerkende partijen.[wJ 

Een inschatting van het aantal te verwachten tekeningen wordt verkregen door te kijken naar het soort 
project en de totale bruto vloeroppervlakte (BVO) van dat betreffende project. Zo wordt duidelijk hoeveel 
tekeningen er tijdens het werkvoorbereidingsproces ongeveer moeten worden gecontroleerd en 
gedistribueerd. Aangezien er is vastgesteld dat de werkzaamheden die verbonden zijn aan het 
tekeningentraject gemiddeld 35 procent van de totaal benodigde voorbereidingstijd bedragen, kan de gehele 
tijdsduur van de werkvoorbereiding hieruit worden afgeleid. Een voorbeeld van een fragment uit de ABK
onderlegger, waarin de tijdsduur van de werkvoorbereiding wordt verkregen door middel van het bepalen 
van het aantal te verwachten tekeningen, is te vinden in de figuur hieronder. 

0 G G 
m2BVO m2/tek = 35-40 o/o van tijd 

L0 1 jaar = 1.684 uur dus: 

' "' 
= 100 % van tijd 

G 
1 mnd = 

~ 0• 

benodl d aantal wvb's: 

figuur 2.] Voorbceld \'an de bepaling van de wcrhoorbereidersinzet voor een project a.d.h. v. de le venrnchten werktek.eningen [A} 
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De bepaling van de werkvoorbereidersinzet berust niet alleen op bet invullen van bet hierboven behandelde 
document. Er wordt ook aan de hand van de voor bet project opgestelde uitvoeringsplanning gekeken hoe de 
werkvoorbereiding in de tijd dient te worden ingevuld.lkJ Bij grote projecten, veelal de utilitaire werken, zijn 
vaak meerdere werkvoorbereiders benodigd. Deze worden aan bijvoorbeeld de verschillende onderdelen van 
een dergelijk project gekoppeld. Onderdelen waarop werkvoorbereiders dan bijvoorbeeld kunnen worden 
ingezet zijn de gevel, bet betonwerk, enzovoort. [vJ 

De volgorde waarin de werkvoorbereidersinzet wordt bepaald, staat niet geheel vast. Zo vult de ene 
bedrijfsbureaumedewerker als eerste de ABK-onderlegger in, de ander begint eerst met bet invullen van de 
werkvoorbereidersinzet op de uitvoeringsplanning.lkJ Deze volgorde die wordt doorlopen maakt ook eigenlijk 
niet zoveel uit, omdat er toch meerdere malen terugkoppelingen plaatsvinden tussen de planning en de 
onderleggerYl 

2.2.2 Bepalen van de soort(en) werkvoorbereider(s) 

De benodigde tijdsduur is bepaald, maar welke werkvoorbereider(s) er op bet project moet(en) worden 
geplaatst nog niet. Het gaat in deze fase nog niet zozeer om een naam of namen, maar om de benodigde 
soort(en) werkvoorbereider(s). Er zijn namelijk een drietal verschillende gradaties in werkvoorbereiders te 
vinden, te weten: senior werkvoorbereider, werkvoorbereider en aankomend werkvoorbereider. [aJ,[AJ Geen 
enkel project is hetzelfde en daarom dient goed te worden nagedacht over wat voor soort( en) 
werkvoorbereider(s) ervoor is/zijn benodigd. 

De bedrijfsbureaumedewerker bepaalt op basis van de bij hem aanwezige kennis wat er van de 
werkvoorbereider gevraagd wordt voor bet betreffende project en wat voor soort werkvoorbereider daarvoor 
moet worden ingezet.[ll Daamaast kan aan de hand van een door HU regelmatig opgestelde UTA-planning 
bekeken worden wie wanneer (waarschijnlijk) inzetbaar is. Op deze wijze kan bet soort werkvoorbereider dat 
ten tijde van de uitvoering van bet betreffende project beschikbaar is aan de ABK-onderlegger worden 
toegevoegd. liJ.[uJ 

2.2.3 Toewijzen van werkvoorbereider(s) aan een project 

Na bet bepalen van de benodigde werkvoorbereidersinzet voor een project, worden de totale 
personeelskosten berekend. Die worden overgenomen in de inschrijvingsbegroting die aan de opdrachtgever 
wordt overhandigd. Als deze opdrachtgever bet project aan HU gunt, kan er begonnen worden met de 
voorbereidingen van de uitvoering van bet betreffende project. Voor dat project wordt bet uitvoeringsteam 
samengesteld. Deze samenstelling geschiedt door de adjunct-directeur van HU. Hij is namelijk 
eindverantwoordelijk voor de inzet van de UTA-werknemers op de verschillende bouwprojectenYl 

Aan de hand een UTA-planning, ook we! bezettingsscbema genoemd, is te zien op welke projecten welke 
werknemers werkzaam zijn. Daaruit is op te maken wanneer iemand van een project vrijkomt. Als een 
uitvoeringsteam moet worden samengesteld, moet bet natuurlijk duidelijk zijn wie er tiberhaupt beschikbaar 
is op dat moment. Als er meerdere mensen vrijkomen voor een bepaalde functie, dan kan er gekeken warden 
wie bet beste op bet betreffende project kan worden ingezet. [vJ 

Vaak wordt als eerste de projectleider aan een project gekoppeld. Deze heeft vaak de mogelijkheid aan 
te geven hoe hij zijn team bet liefst ziet samengesteld. Of aan deze wensen kan worden voldaan, hangt zoals 
zojuist gezegd afvan de bescbikbaarheid van de gewenste werknemers. De projectleider kan dan aangeven 
wat voor soort tearnleden hij voor zijn project wil hebben, maar uiteindelijk blijft de directeur degene die de 
eindbeslissing maakt. Deze probeert bijvoorbeeld ook rekening te houden met de opdrachtgever van bet 
project, het adviesbureau, bet soo1i project, de individuele wensen van de projectmedewerkers, enzovoort.laJ 
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2.3 Bewaking van de werkvoorbereidersinzet bij HU 

Nu bekend is hoe de werkvoorbereidersinzet voor een project op dit moment bij HU wordt bepaald en hoe 
een werkvoorbereider aan een project wordt toegewezen, kan het bewakingsproces aanvangen. Deze 
paragraaf beschrijft de gehanteerde bewakingsmethode aan de hand van de informatie die is verkregen uit de 
gehouden interviews en uit de inteme literatuur van HU die hiervoor is bestudeerd. 

2.3.1 De verantwoordelijke voor de werkvoorbereidersinzet 

In het bewakingsproces van een project is de project/eider de aangewezen persoon de 
werkvoorbereidersinzet op zijn project te bewaken. Zijn functieprofielbeschrijving laat namelijk zien dat hij 
'eindverantwoordelijk is voor allefinancie!e, technische, organisatorische, juridische en kwalitatieve 
aspecten voor de aan hem toegewezen projecten '.De belangrijkste resultaatgebieden van de projectleider die 
raakvlak hebben met de werkvoorbereidersinzet, zijn de volgende: 

• Het leidinggeven aan (een) projectteam(s) en zorgen voor een kwantitatief en kwalitatief optimale en 
gemotiveerde bezetting. 

• Het bewaken van het contract, bewaken van meer- en minderwerk, bewaken van kosten. 
• Het periodiek rapporteren aan de vestigingsdirectie over de projectvoo1tgang en -resultaten. 
• Binnen de projectteams actief invulling geven aan een ontwikkelingsgericht personeelsbeleid; het 

gericht ontwikkelen van benodigde competenties en aan potentieelontwikkeling.[AJ 

Zoals uit de beschrijving blijkt, dient de projectleider te zorgen voor een kwantitatief en kwalitatief optimale 
personeelsinzet op een project. Kwantitatief optimaal betekent hier dat hij de werkvoorbereiders op een zo 
efficient mogelijke wijze op zijn project moet inzetten. Hierbij moet hij de natuurlijk door hen geleverde 
kwaliteit in de gaten houden, daarnaast moet hij erop toezien dat op een efficiente wijze door hen wordt 
gewerkt. Verder wordt uit de taakbeschrijving duidelijk dat de projectleider de projectvoortgang en 
resultaten periodiek dient te rapporteren aan de adjunct-directeur. Die periodieke rapportage heeft 
voomamelijk te maken met het financiele aspect van het project. De budgetpost werkvoorbereiding komt 
hierbij veelvuldig ter sprake. 

2.3.2 De te bewaken eenheden 

Het bewaken van de werkvoorbereidersinzet op een project wordt voomamelijk gedaan op basis van het 
ervoor door HU vrijgemaakte budget.[eJ Een projectleider is namelijk verantwoordelijk voor het binnen bet 
budget opleveren van een project en dient daarom elke budgetpost goed te bewaken, zo ook het budget voor 
de werkvoorbereiding. [nJ 

Aangezien het budget voortkomt uit het aantal maanden dat werkvoorbereiders op een project 
werkzaam zijn, wordt door veel gei'nterviewde projectleiders aangegeven dat ze niet zozeer het financiele 
aspect bewaken, maar voomamelijk dat aantal maanden, ofwel de tijd.[cJ,[dJ,[pJ Daarbij wordt gekeken hoeveel 
tijd er tot het peilmoment is besteed en hoeveel tijd er nog moet worden besteed. 

Om te bepalen hoeveel tijd er nog moet worden besteed aan de werkvoorbereiding dient eerst de 
voortgang van de uit te voeren werkzaamheden te zijn bepaald.[pJ Voortgang is daarom ook een te bewaken 
aspect tijdens het bewakingsproces van de werkvoorbereidersinzet op een project. 

2.3.3 De beschikbare hulpmiddelen 

Een projectleider maakt gebruik van verschillende hulpmiddelen om de werkvoorbereidersinzet op zijn 
project te bewaken. Deze hulpmiddelen zijn gericht op het bewaken van de in de vorige subparagraaf 
beschreven eenheden, te weten: tijd, voortgang en geld. 
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Hulpmiddel voor bet bewaken van kosten 

Bewaking van de kosten van de werkvoorbereidersinzet op een project geschiedt met behulp van een 
zogenaamdfinancieel averzicht (FO).[aJ,[e],[fJ,[AJ Een dergelijk FO is gebaseerd op de werkbegroting die in de 

uitvoeringsvoorbereidingsfase (UVF) dient te warden opgesteld. Deze werkbegroting dient uiterlijk twee 
maanden na gunning van de opdracht beschikbaar te zijn.[AJ Alie in de werkbegroting te vinden posten 
warden dan onder diezelfde codering ook opgenomen in het FO. 

Een FO van HU bestaat uit een aantal A4-bladen. Op het eerste blad van het FO staan zaken als 
algemene prajectgegevens, het fatale prajectrendement, de fatale begrate en werkelijke arbeidsuren, 
enzovoort. Het eerste blad laat daarbij in een oogopslag zien hoe bet totale project er financieel voorstaat. Op 
de bladen erna zijn de diverse budgetposten, zoals deze in de werkbegroting staan, opgenomen in het 
overzicht. De posten die te maken hebben met bet UTA-personeel op de bouwplaats staan onder de 
bewakingscode 5000.[aJ In figuur 2.3 is een fragment te vinden uit een FO zoals dater bij HU uitziet. 

Dewak.lngacocJe Act:ueell Opdrachtl Totaall Te boeken[ Prognoeel Prognosel Afwij!~ing 

Ma.terieel begroot! . geboekt·I opdrachtl resultaatf vorig FOltov vorlg PO 

50209 or911.ni11atia n"edeloiarke:i:- 320. osiq 247.143 f 245.5501 i. s93 I 73.7131 67.2571 G.456 

50229 Pr11.ktikanten B.100( 01 01 01 B.1001 B.lOOI 0 

502••••• Organiaacie l28.9s61 247.1431 2-45.SSOI L.59ll 81.8131 75 .35'1 I 6,U6 

figuur ].3 Fragment uif een(inanciee/ overzicht, zoa!s dat bij HU word! gehanteerd [HU] 

Totaal gehaekt 

+ Te baeken apdracht 

Opdracht 

- Actueel begraot 

Pragnase resu/taat 

Gebaekte kasten komen voort uit de maandrapportage die een 
werkvoorbereider bij de projectadministratie inlevert. [ml De nag te baeken 
kasten warden door de projectleider geprognotiseerd. De geboekte kosten en 
de geschatte nog te maken kosten vormen samen de kosten voor de totale 
apdracht van de betreffende budgetpost. Deze totale kosten warden 
vergeleken met de kosten zoals die in de eerdere fase zijn begroot. Hieruit 
volgt dan weer het waarschijnlijke eindresultaat. In de laatste kolom zijn de 
afwijkingen te vinden tussen bet geschatte resultaat en dat van een vorig FO. 

Hulpmiddel voor bet bewaken van de voortgang 

Om een inschatting te kunnen maken van de nog benodigde tijd, en de daaruit voortvloeiende nog te maken 
kosten, moet de voortgang warden bepaald van de werkzaamheden. Die voortgang kan warden afgelezen op 
de voorbereidings-/inkoopplanning (zie figuur 2.4).[cJ In een dergelijke planning zijn de 
voorbereidingstrajecten van de verschillende onderdelen van een project te vinden.l0 l Die trajecten bestaan 
uit het inkopen van onderaannemers of leveranciers, het technisch voorbereiden van de onderdelen en bet in 
productie nemen ervan. 

:::::. r -)-:- << --r ---r ---i --------

Jiguur 2.4 Frogmen/ uit een voorbereidi11gs-li11kooppla1111i11g. zoals deze bij HU worden opgeste!d [HU] 

Naast het bepalen van de voortgang aan de hand van de voorbereidings-/inlcoopplanning, wordt ook het 
gegevensbehoefteschema bewaakt (zie figuur 2.5). In een dergelijke planning staat aangegeven wanneer 
gegevens door een architect, constructeur en installateurs moeten zijn geleverd aan HU. Door te bekijken 
welke gegevens zijn geleverd, kan voortgang van de werkvoorbereiding warden bepaald. [qJ 
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(tg11ur 2. 5 Fragment uit een gegevensbehoe/ieschema, ::oafs HU deze ops le/t Foor de houwproiecten [HU] 

2.3.4 De bewakingsmomenten 

In het huidige bewakingsproces van de werkvoorbereidersinzet wordt de inzet over het algemeen even 
frequent bewaakt als dat de zogenaamde financiele overleggen tussen de projectleider en de directie 
plaatsvinden. Deze vinden ongeveer tien maal per jaar plaats, wat ongeveer neerkomt op een maandelijkse 
frequentie .[fJ ,[oJ Daamaast kan het voorkomen dat de bewaking tweewekelijks plaatsvindt. Die twee weken 
komen voort uit de frequentie waarmee sommige projectleiders samen met hun projectadministrateurs de 
financiele zaken van het project bespreken.[ctJ 

2.3.5 Toe te passen bijsturingsmaatregelen 

Als de start van een project wordt uitgesteld en een werkvoorbereider al wel voor het project werkzaam is, 
zal deze ook !anger moeten blijven zitten op het project. Hierdoor treden verspillingen op van het 
beschikbare budget. Om bij te sturen, kan dan worden getracht onderdelen van het werkvoorbereidingstraject 
naar voren te trekken. Het probleem hierbij is, dat als de uitvoering buiten op zich laat wachten, partijen als 
architecten, constructeurs, enzovoort van mening zijn dat hun stukken dan ook later aan HU kunnen worden 
geleverd.[oJ Bijsturen van de werkvoorbereiding kan door het naar voren trekken van werkzaamheden, maar 
dan dienen derden daar natuurlijk we! aan mee te werken. 

Een andere manier om bij te sturen op het moment dat er afwijkingen worden geconstateerd, is het 
verkrijgen van meer arbeidscapaciteit door het inzetten van een of meerdere extra werkvoorbereiders. Hierin 
schuilt weer het probleem dat het niet zomaar mogelijk is dit te bewerkstelligen. Het kan zijn dater 
voldoende werkvoorbereiders beschikbaar zijn, maar in de praktijk blijkt dat dit meestal niet zo is. Als te laat 
wordt geconstateerd dater iemand extra nodig is, kan niet zomaar oruniddellijk iemand aan een project 
worden toegevoegd.[pJ Om de werkvoorbereidersinzet te kunnen bijsturen, is het belangrijk dater goed kan 
worden ingeschat hoe het verdere proces van de voorbereiding eruitziet. Als er op tijd duidelijk is hoeveel 
capaciteit er benodigd is, dan is het meestal we! mogelijk die capaciteit in de gewenste periode op het project 
te hebben. [qJ 

Een werkvoorbereider kan ook meer werkdruk opgelegd worden. Hierbij moet dan natuurlijk wel 
worden opgelet of deze werkdruk niet te nadelig wordt voor de werknemer. De projectleider zou dan 
eventueel taken kunnen vervullen die eigenlijk toebehoren aan de werkvoorbereider. Verder kan het 
bijvoorbeeld zo zijn dat in de drukkere periode een afstudeerder of stagiair op het project wordt ingezet die 
enkele deeltaken op zich kan nemen. Als andere optie kan de werkvoorbereider worden geholpen door 
bijvoorbeeld een secretaresse die dan kan zorgen voor de distributie van tekeningen, het opstellen van 
verslagen, enzovoort.[pJ,[qJ Op deze manier wordt de werkdruk voor de werkvoorbereider wat verlicht en 
kunnen de 'belangrijkere' zaken door hem worden uitgevoerd om zo weer op schema te kunnen !open. 

Naast bovengenoemde opties kan ook nog op financieel vlak worden getracht de 
werkvoorbereidersinzet bij te sturen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de werkvoorbereider(s) vakantiedagen 
te laten opnemen op minder drukke momenten in het bouwproces. [qJ 

Het bijsturen van de werkvoorbereiding om het ervoor vrijgemaakte budget niet te overschrijden, kan zoals 
uit bovenstaande tekst duidelijk wordt, op verschillende manieren plaatsvinden. Een projectleider dient te 
beslissen wat voor soort maatregelen hij moet treffen om een goede inzet van zijn werkvoorbereider(s) te 
bewerkstelligen. Dit verschilt natuurlijk per projectleider, per situatie en qua mogelijkheden die er op het 
moment van bijsturen zijn. 
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2.3.6 Het te door/open bewakingsproces 

In de vorige subparagrafen zijn de verschillende zaken omtrent het bewakingsproces toegelicht. Deze 
subparagraaf geeft een korte beschrijving van het door de projectleider te doorlopen bewakingsproces. 

Bepalen van de gernaakte kosten 

Het belangrijkste bewakingsmoment is het financieel overleg dat maandelijks plaatsvindt. Voordat een 
dergelijk overleg plaatsvindt, dient de projectleider eerst vast te stellen wat hij voor de budgetpost UTA
personeel heeft verbruikt. Dat verbruikte budget wordt door de projectadministrateur opgenomen in het FO. 
De kosten voor de werkvoorbereiding komen daarbij voort uit de maandrapportages van de verschillende 
teamleden.[c],[mJ In die rapportages wordt door de werkvoorbereiders aangegeven hoeveel uren/dagen de zij 
aan welk project hebben bes teed. De verschillende maandrapporten worden dan door de administrateur in 
een maandoverzicht geplaatstYl In het overzicht staat achter elke naam de volgende informatie vermeld: 

• de functie van de betreffende persoon; 
• de boekingscode; 
• de salariskosten voor die persoon; 
• de autokosten; 
• de telefoonkosten; 
• de IT-kosten, en 
• eenpercentage voor leegloop (= het niet voorhanden zijn van een vervolgproject).[mJ,[xJ 

De informatie die in het hierboven genoemde overzicht staat, is ook beschikbaar voor de projectleider. Deze 
kan een overzicht krijgen van zijn project, met daarin per teamlid het aantal dagen vermeld dat het 
betreffende teamlid in de afgelopen maanden heeft gewerkt, wat de kosten daarvoor zijn geweest, hoeveel 
vrije dagen deze persoon heeft opgenomen, enzovoort.[qJ 

Prognotiseren van de nog te rnaken kosten 

De projectleider moet bepalen hoe hij denkt het personeel in de resterende tijdsduur van het project nog in te 
moeten zetten. [cJ,[<lJ,fhl Door gesprekken met zijn werkvoorbereider(s) en het bestuderen van de 

voorbereidings-/inkoopplanning, kan de projectleider de voortgang van het werkvoorbereidingsproces 
controleren. Door vaststelling van die voortgang kan hij aan de hand van de uitvoeringsplanning, de 
voorbereidings-/inkoopplanning en zijn ervaring inschatten hoe lang de betreffende teamleden nog op het 
project werkzaam zullen moeten zijn en of hij misschien extra arbeidscapaciteit moet inzetten.[hJ,[oJ,[pJ,[qJ Een 

groot dee! van deze prognose komt voort uit het gevoel dat de projectleider erbij heeft. [cJ,[eJ Als de 
projectleider weet hoeveel tijd er nog moet worden besteed door de werkvoorbereider(s) kan hij bepalen 
hoeveel geld dat nog gaat kosten. Die inschatting van nog te maken kosten geeft hij door aan de 
projectadministrateur die het op zijn beurt invult in de kolom te boeken opdracht van het FO. 

Bespreken van de kosten tijdens financieel overleg 

Tijdens het financieel overleg legt de projectleider zijn verantwoording af voor de verschillende projecten 
die hij onder zijn boede heeft. Per project wordt aan de hand van het FO een aantal budgetposten behandeld. 
Welke budgetposten ter sprake komen, hangt voornamelijk af van welke posten na de vorige financiele 
bespreking veranderingen hebben ondergaan, en dan natuurlijk vooral de veranderingen die in negatieve zin 
opvallen.[oJ,[pJ Het is daarom niet altijd nodig de werkvoorbereidersinzet te bespreken. Dit gebeurt alleen als 

er zich zaken rondom die inzet voordoen die niet gunstig zijn voor het eindresultaat. Als dit het geval is, 
dient de projectleider, eventueel in overleg met de directie en/of de werkvoorbereider(s), te bepalen of 
bijsturing is vereist, of bijsturing iiberbaupt mogelijk is en zo ja, op welke manier er dan dient te worden 
bijgestuurd. 
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3 PROBLEMATIEK Bil HUIDIGE BEWAKINGSMETHODE 

In het vorige hoofd Luk is hel huidige bewakingsproces van de werkvoorbereidersinzet bij HU in kaart 
gebracht. Daarnaast is externe /iteratuur bestudeerd orn informatie re verschaffen over hoe personee! op 
projecten in het algemeen word! bewaakt. Verschillen tussen die bewaking volgens de exteme lileratuur en 
de bU HU toegepasre bewakingsmethodiek zijn voor dit hoofdsruk aangemerkl als kne/punten. Daarnaast zijn 
uil de met HU-medewerkers gehouden interviews verschi/lende knelpunten verkregen (zie bijlage A). Als 
aanvu//ing op hei literatuuronderzoek en de al gedane interviews zijn nog een aantal extra interviews 
gehouden waarin aan de betrokkenen specifiekere vragen zijn gesteld omtrent de bewaking van de 
werkvoorbereidersinzet (zie bijlage B). 

Dit hoofdstuk toont de knelpzmten die zich voordoen bij de bewaking van de werkvoorbereidersinzet op 
projecten van HU. Na analyse van deze kne/punten wordt duide/ijk gemaakt wat van deze kne/punten de 
kernprob/emen zijn die zorgen voor he! bewakingsprobleem. 

3.1 De knelpunten in de bewakingsmethodiek bij HU 

Deze paragraaf toont de werkwijze waarop de analyse van de knelpunten heeft plaatsgevonden. Met behulp 
van deze analyse zijn de onderlinge relaties tussen die knelpunten goed aan te tonen. Hierdoor is bet 
mogelijk de oorzaken aan te wijzen die bet meest bijdragen aan bet niet goed (kunnen) bewaken van de 
werkvoorbereidersinzet. Zij worden ook wel de kemproblemen genoemd. De analysemethode die hiervoor is 
toegepast is de zogenaamde Porras-methode. 

3.1.1 Werkwijze van de uitgevoerde analyse 

De gevonden knelpunten zijn allereerst in een totaallijst geplaatst, waama de knelpunten die veel 
overeenkomsten met elkaar vertonen, zijn samengevoegd tot 'nieuwe' knelpunten. Die ontstane totaallijst is 
aan dit verslag toegevoegd als bijlage G.l. Om bet Porras-schema op te kunnen stellen, zijn de knelpunten 
uit de lijst ondergebracht in een viertal groepen. De literatuur spreekt hierbij over een standaard groepering, 
te weten: organisatorische, technische, sociale enfysieke factoren. Deze onderverdeling is ook voor de 
analyse van de bewakingsproblematiek van de werkvoorbereidersinzet bij HU gehanteerd. De werkelijke 
onderverdeling van de knelpunten in de vier groepen is tijdens bet opstellen van bet Porras-schema gemaakt. 
Voor bet uiteindelijk verkregen schema wordt verwezen naar de volgende pagina (zie figuur 3 .1 ). 

De verschillende groepen zijn voor dit afstudeerrapport als volgt gei"nterpreteerd. De organisatorische 
factoren behelzen de knelpunten die te maken hebben met bet opstellen van plannen voor de 
werkvoorbereidersinzet. Bij technische jactoren moet gedacht worden aan de wijze waarop werkelijke 
gegevens worden vergeleken met de opgestelde plannen. De twee volgende groepen zijn wat lastiger te 
verklaren, maar voor dit afstudeerproject is ervoor gekozen om de factoren die betrekking hebben op de 
medewerkers van HU zelf, toe te wijzen aan de groep socialejactoren. Onder de laatste groep, defysieke 
omgeving, zijn enkele knelpunten opgenomen die betrekking hebben op de organisatie van HU ten aanzien 
van bet personeelsbestand en de projecten. 

Naast bet onderverdelen van de knelpunten in de bovenstaande groepen, zijn ze in bet schema ook 
onderverdeeld in zogenaamde knelpuntthema's. In dit geval zijn dater drie, te weten: tijd, geld en bijsturing. 
Tot welk thema's de verschillende knelpunten in bet schema behoren is aangeduid door bet aanbrengen van 
kleurverschillen in de knelpuntvlakken en door verschillen in de ornranding van die vlakken. 
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Afsturll!el'\l~rslag I BEWAKING VAN DE WERKVOORBEREIDERSINZET 

3.1.2 Essentie prob/ematiek: afwijkingen niet te signaleren en te verklaren 

Zoals toegelicbt is in paragraaf 2.1 . l van dit afstudeerverslag, vangt elk bewakingsproces aan met bet meten 
van werkelijke gegevens. Deze moeten worden vergeleken met geplande gegevens, zodat eventuele 
verscbillen daartussen kunnen worden gesignaleerd. Als deze verscbillen ongunstig blijken te zijn voor bet 
eindresultaat, dienen verklaringen voor die verscbillen te worden gegeven. Door die verklaring van 
verscbillen kunnen bijsturingsmaatregelen worden getroffen, zodat de verscbillen worden weggenomen of in 
ieder geval verminderd. 

Als bet Ponas-scbema van onder naar boven wordt gelezen, valt allereerst op dat bijsturing niet (goed/tijdig) 
kan plaatsvinden. Dit knelpunt wordt voomamelijk veroorzaakt door bet feit dat afwijkingen tussen plan en 
werkelijkheid niet (tijdig) worden gesignaleerd en verklaard. Als afwijkingen wel worden gesignaleerd en ze 
ook goed worden verklaard, zou bijsturing plaats moeten kunnen vinden. Het probleem dat bier dan weer bij 
speelt, is dat de gewenste maatregelen niet altijd zomaar kunnen worden getroffen. 

Zo is bet bijvoorbeeld niet altijd mogelijk de arbeidscapaciteit voor bet project op de gewenste manier 
aan te pass en; er kunnen niet zomaar meer of minder werkvoorbereiders op het project worden geplaatst als 
dat nodig blijkt te zijn. Dit heeft vooral te maken met het ontbreken van goede projectencontinuYteit. 
Hiermee wordt bedoeld dat projecten elkaar niet optimaal opvolgen. Daardoor kan bet zijn dat er meer 
werkvoorbereiders op een project worden geplaatst, omdat ze nergens anders kunnen worden ingezet. 
Andersom kan bet natuurlijk zo zijn dat als bet bedrijf teveel projecten gelijktijdig beeft !open en te weinig 
werkvoorbereiders in dienst heeft, er niet genoeg werkvoorbereiders kunnen worden ingezet op de 
verschil!ende projecten; er is dan onderbezetting_lbJ,[dJ,[fJ 

Naast bet niet kunnen doorvoeren van een verandering in de arbeidscapaciteit, is betook niet altijd 
mogelijk bij te sturen door het werkvoorbereidingsproces aan te passen. Het proces is namelijk erg 
afuankelijk van derden. Als dat proces bijvoorbeeld voorloopt op schema, kan de projectleider de 
werkzaamheden van de werkvoorbereiders niet zomaar naar voren schuiven. Derden blijven hun stukken aan 
HU leveren volgens de gemaakte afspraken. Zij zullen niet zomaar eerder informatie verschaffen, omdat zij 
natuurlijk zelf ook meerdere partijen moeten bedienen naast HU. [oJ,[pJ,[qJ 

Het kunnen treffen van de gewenste maatregelen om bij te sturen blijkt uit bovenstaand verhaal lastig 
te zijn. Waar wel een verbetering in kan worden doorgevoerd is bet tijdiger treffen van maatregelen. Als 
afwijkingen namelijk tijdig kunnen worden gesignaleerd en verklaard, is het vaak beter mogelijk in een 
vroeger stadium de gewenste bijsturingsmaatregelen te treffen. 

Het gaat bij HU voomamelijk verkeerd bij het (tijdig) signaleren van de afwijkingen tussen plan en 
werkelijkheid en bet daama verklaren van die afwijkingen. Door middel van bet Ponas-schema is namelijk 
duidelijk aan te tonen dat: 

• afwijkingen niet (tijdig) warden gesignaleerd, en 
• die eventuele afwijkingen niet (duidelijk) warden verklaard. 

Om afwijkingen te kunnen signaleren, dienen geplande en werkelijke gegevens met elkaar te kunnen worden 
vergeleken. Het probleem dat hierbij speelt, is dat die vergelijkingen niet (goed) kunnen worden gemaakt. 
Dit wordt veroorzaakt door twee verscbillende knelpunten, te weten: 

• de bestede en nag te besteden tijd kunnen niet warden vergeleken met de geplande tijd, en 
• de gemaakte en de nag le maken kasten kunnen niet warden vergeleken met de begrate kasten . 

Aan deze laatstgenoemde knelpunten liggen vele andere knelpunten ten grondslag. De volgende paragraaf 
bebandelt het eerstgenoemde knelpunt omtrent de tijdbebeersing. In de tweede volgt een korte beschrijving 
van bet knelpunt 'werkelijke en begrote kosten kunnen niet met elkaar word en vergeleken'. 
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3.2 Vergelijking bestede, nog te besteden en geplande tijd niet mogelijk 

Zojuist is gebleken dat het vergelijken van de door de werkvoorbereider(s) bestede tijd en nog te besteden 
tijd met de geplande tijd niet goed mogelijk is. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te duiden. Deze 
oorzaken kunnen in twee groepen worden onderverdeeld (zie figuur 3.1). De eerste groep knelpunten heeft 
betrekking op het aan de start van een project niet opstellen van een plan. Zonder een dergelijk plan kan de 
werkelijkheid nergens aan worden getoetst. Mede door bet ontbreken van dat plan kan de door 
werkvoorbereiders aan activiteiten te besteden tijd ook niet worden verantwoord. 

3.2.1 Een bewaakbaar plan wordt niet opgesteld 

Om de werkvoorbereidersinzet op een project te kunnen bewaken, dient een norm voorhanden te zijn. Het is 
daarbij noodzakelijk te bepalen welke capaciteiten wanneer benodigd zijn en hoeveel uren de werknemers 
aan het project mogen besteden.Pl Er dient daarom een plan te zijn opgesteld waarin: 

• de uit te voeren activiteiten staan vermeld, en 
• de daaraan te besteden tijd.[81 

Plannen met de hierboven genoemde informatie ontbreken bij HU.[iJ Een reden voor het niet (specifiek 
genoeg) bepalen van die activiteiten is het bij het bedrijfsbureau ontbreken van voldoende tijd. [yJ Daamaast 
wordt de toegevoegde waarde van het opstellen van een plan voor de werkvoorbereidersinzet (nog) niet 
ingezien door de betrokkenen. Wel worden door het bedrijfsbureau zogenaamde voorbereidings
/inkoopplanningen opgesteld. Dergelijke plannen zijn voomamelijk gericht op het onder controle houden van 
de output die werkvoorbereiders moeten leveren .[oJ.[pJ,[qJ 

In voorbereidings-/inkoopplanningen zijn de voorbereidingstrajecten opgenomen van de verschillende 
projectonderdelen. Binnen een dergelijk voorbereidingstraject zijn vier verschillende processen te vinden, te 
weten: inkoop- en ojfertetij"d, tekentijd/voorbereiding, productie-/ levertij"d en start uitvoering/levering. Dit is 
de enige informatie die uit de planning is af te lezen; de planning laat bijvoorbeeld niet zien wat de 
werkvoorbereiders tijdens die processen aan exacte werkzaamheden moeten ven-ichten. Daarbij speelt ook 
nog het probleem dat niet wordt aangegeven hoeveel tijd een werkvoorbereider in een dergelijk traject zal 
besteden aan het betreffende projectonderdeel. Uit gehouden interviews en door bestudering van de huidige 
gang van zaken is namelijk gebleken dater geen gewogen belasting is . Met deze gewogen belasting wordt 
bedoeld dat niet duidelijk is hoeveel tijd een werkvoorbereider aan een bepaalde taak zal en vooral mag 
spenderen; een norm voor de tij dsbestectingen van een werkvoorbereider is niet aanwezig. [nJ,[oJ,[pJ 

Naast de voorbereidingstrajecten die werkvoorbereiders moeten doorlopen volgens de voorbereidings
/inkoopplanning, dienen ze ook te zorgen dat de tekeningen van architecten, constructeurs en installateurs 
geschikt worden gemaakt voor uitvoering. De periodes waarin daarvoor moet worden gezorgd, zijn 
opgenomen in zogenaamde tekeningenbehoefteschema's. Hier speelt weer hetzelfde probleem als het 
probleem dat zich voordoet bij de voorbereidings-/inkoopplanningen: ook hier wordt namelijk niet vermeld 
hoeveel tijd werkvoorbereiders aan de uit te voeren activiteiten zullen en vooral mogen besteden. 

Werkvoorbereiders vervullen naast de werkzaamheden die in de zojuist aangehaalde planningen staan 
vermeld ook nog andere taken. Hierbij kan gedacht worden aan periodieke taken, zoals het bijwonen van 
vergaderingen, het bewaken van planningen, het beheren van documenten, enzovoort. Deze informatie kan in 
geen enkel plan bij HU worden teruggevonden. 

Problematiek bij de huidige bewakingsmethode I 22 
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3.2.2 Taakgerichte tijdverantwoording wordt niet toegepast 

Exteme literatuur geeft aan dat voor de beheersing van de arbeidscapaciteit op een project een goed 
tijdregistratiesysteem is benodigd. Ben hulprniddel hiervoor is de zogenaamde tijdverantwoording. Hierin 
wordt per uit te voeren activiteit van de planning de bestede tijd bijgehouden. Door deze verkregen 
informatie te koppelen aan de voortgang van de werkzaamheden van de werkvoorbereider, kan door de 
projectleider bepaald worden of het project volgens planning verloopt. [7J 

Werkvoorbereiders bij HU worden niet verplicht om hun aan verschillende activiteiten bestede tijd te 
verantwoorden aan de projectleider. Er worden door hen alleen zogenaamde maandrapportages ingevuld die 
bij de projectadrninistrateur terechtkomen. De projectleider kan daarvan dan een uitdraai bemachtigen en zo 
zien hoeveel een projectlid die maand voor bet betreffende project heeft gekost. [mJ,[qJ Meer informatie heeft 
de projectleider dan niet tot zijn beschikking. Hij kan niet zien hoeveel tijd een werkvoorbereider aan 
bepaalde activiteiten heeft besteed. [oJ Hierdoor heeft de projectleider geen zicht op de efficientie waarmee 
zijn werkvoorbereider(s) het werk verricht(en) en kan hij daardoor niet bepalen of de arbeidscapaciteit die bij 
tot zijn beschikking heeft op een zo optimaal mogelijke wijze door hem wordt gebruikt. 

Naast het niet verantwoorden van de aan activiteiten bestede tijd, wordt de voortgang van het 
werkvoorbereidingsproces niet goed aangetoond. Die voortgang wordt namelijk alleen op basis van de 
voorbereidings-/inkoopplanning bepaald. Door een standlijn in die planning te trekken, kan gezien worden 
welke projectonderdelen op dat moment zijn en worden voorbereid. Deze standlijn geeft alleen geen inzicht 
in hoe de werkvoorbereiding er precies voor staat; door bet trekken van een standlijn kan namelijk alleen 
grofweg een percentage worden bepaald van de stand van de productie tot op dat moment. [oJ,[pJ,[qJ Dit 
percentage is moeilijk vast te stellen, aangezien elk onderdeel op de voorbereidings-/inkoopplanning een 
andere inspanning van de werkvoorbereider verlangt. Zo kan het zijn dat een bepaald onderdeel op de 
planning net zo'n lange tijdsperiode behelst als een ander onderdeel, maar dat de werkvoorbereider bij het 
ene onderdeel er wel veel meer energie in moet sleken dan bij het andere. Daamaast is het zo dat de 
voorbereidings-/inkoopplanning maar een dee! weergeeft van bet gehele werkvoorbereidingsproces. Zoals in 
de vorige subparagraaf al is gemeld, verricht een werkvoorbereider namelijk veel meer taken dan alleen die 
taken die zijn opgenomen in de voorbereidings-/inkooppianning. 

Het ontbreken van een goede tijdregistratie en voortgangscontrole zorgt ervoor dat werkelijke 
tijdsbestedingen niet kunnen worden vergeleken met een tijdsplanning. Naast dat inzicht in de uit te voeren 
werkzaamheden, zorgt de niet optimale voortgangscontrole ervoor dat niet goed kan worden vastgesteld of 
de werkzaamheden ver genoeg zijn gevorderd in vergelijking met bet plan. Aangezien de bestede tijd niet 
goed wordt geregistreerd en de voortgang niet goed wordt bepaald, is een vergelijking tussen de door de 
werkvoorbereiders bestede tijd en de geplande tijd niet goed mogelijk. Het ontbreken van een duidelijke 
voortgangscontrole, in combinatie met bet ontbreken van tijdsnormen, zorgt er daamaast voor dat niet goed 
bepaald kan worden hoeveel werk er nog door de werkvoorbereiders moet worden verricbt. Afwijkingen in 
de toekomst worden hierdoor niet vroeg genoeg berkend, waardoor tijdige bijsturing niet kan plaatsvinden. 

3.3 Vergelijking gemaakte, nog te maken en begrote kosten niet mogelijk 

Het niet kunnen vergelijken van de gemaakte en nog te maken kosten met de begrote kosten wordt 
veroorzaakt door een aantal problemen. Ben van deze problemen wordt weer veroorzaakt door bet feit dater 
enerzijds geen planning wordt opgesteld met de aan activiteiten te besteden tijd en anderzijds met bet niet 
verantwoorden van de bestede e.n nog te besteden tijd. Het in de vorige subparagraaf beschreven probleem 
heeft anders gezegd ook invloed op het niet kunnen vergelijken van kosten op taakniveau. Tijd is namelijk 
ook geld. Als de tijdbestedingen worden omgezet in kosten kan op basis van kosten de 
werkvoorbereidersinzet voor een project worden bewaakt. Aangezien bij HU geen plannen worden opgesteld 
voor de tijd en een tijdverantwoordingssysteem ontbreekt, kan die bewaking op kostenniveau daardoor ook 
niet plaatsvinden. 
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3.3.1 Kosten worden niet correct weggeschreven 

Naast bet niet kuill1en vergelijken van de kosten door bet bovenstaande, kan die vergelijking ook niet worden 
gemaakt, omdat de werkelijke en begrote kosten in werkelijkheid anders zijn opgebouwd. Hiermee wordt 
bedoeld dat er bij bet begroten van bepaalde uitgangspunten wordt uitgegaan en dat bij bet registreren van de 
werkelijke kosten niet volgens die uitgangspunten wordt gewerkt. Het belangrijkste punt dat zorgt voor een 
andere opbouw van de werkelijke kosten ten opzichte van die van de begrote kosten is bet feit dater allerlei 
kosten aan de werkvoorbereider worden toegerekend die eigenlijk niet aan hem mogen worden toebedeeld. 
Als de werkvoorbereider bijvoorbeeld extra taken vervult van andere functiegroepen vallen de kosten voor 
die functiegroepen lager uit, maar worden die kosten wel geboekt op de budgetpost werkvoorbereiding. 
Aangezien er bij de bepaling van bet budget niet van uit is gegaan dat de werkvoorbereider andermans taken 
naast zijn standaard takenpakket vervult, laat zich een vertekend beeld zien op de betreffende budgetpost. 

Kosten voor functiegroepen 'AK' komen op budgetpost 'werkvoorbereiding' terecht 

Het komt voor dat werkvoorbereiders taken overnemen van andere afdelingen biill1en HU, zoals die van 
planvoorbereiding, inkoop, calculatie, enzovoort.[b].[fJ,[gJ,liJ.[oJ De reden waarom werkvoorbereiders taken 

vervullen van deze ondersteunende afdelingen ligt voomamelijk in bet feit dat er sprake is van 
ondercapaciteit bij de genoemde afdelingen.[oJ Deze en andere redenen voor bet moeten vervullen van taken 
van andere afdelingen zijn te vinden in het tweede Porras-schema (zie bijlage G.3). 

Wa1U1eer een werkvoorbereider taken vervult van ondersteunende afdelingen die werkzaam zijn op bet 
kantoor van HU, komt bet verhaal om de hoek kijken omtrent de scheiding tussen de AK en de ABK van een 
project. AK zijn de kosten die worden gemaakt voor de centrale leiding, acquisitie en projectvoorbereiding 
van bet bouwbedrijf, ABK zijn de kosten die gemaakt worden voor de directe organisatie van de projecten. 
Het probleem van de regist.ratie van de AK en de ABK bij de werkvoorbereidersinzet is dat de kosten voor 
werkvoorbereiders altijd tot de ABK worden gerekend.[bJ.[dJ.[eJ,[fJ,[iJ De reden om die kosten tot de ABK te 

rekenen, en niet tot de AK, ligt in het feit dat projectleiders verantwoordelijk moeten worden gehouden voor 
de kosten van hun teamleden. Door met budgetposten te werken, worden projectleiders namelijk geacht het 
budget voor bun personeel te beheersen; ze zijn budgetverantwoordelijk. [nJ 

W anneer nu een werkvoorbereider taken vervult van personen die tot de ondersteunende af delingen op 
kantoor worden gerekend, vallen de kosten ervoor onder de ABK.[Pl De kosten voor bet vervullen van die 
taken dienen eigenlijk toe te worden geschreven aan de AK van bet bedrijf.[cJ,[gJ,liJ,[kJ De hierboven besproken 
scheiding tussen deze AK en ABK wordt bij HU niet altijd goed gehanteerd[fJ,[iJ,[pJ, waardoor een verkeerd 

beeld ontstaat met betrekking tot bet budget dat is vrijgemaakt om de werkvoorbereiders te bekostigen. 
Bewaking van de werkvoorbereidersinzet op basis van budget wordt hierdoor erg lastig. 

Kosten voor functiegroepen 'ABK' komen op budgetpost 'werkvoorbereiding' terecht 

Naast het vervullen van taken van ondersteunende afdelingen komt het ook veelvuldig voor dat 
werkvoorbereiders taken vervullen van andere functiegroepen die tot de kerngroep behoren van bet 
uitvoeringsteam. Het gaat hierbij dan om de functiegroepen projectleiding, uitvoering en 
kopersbegeleiding. [d],[eJ,[f],[nJ 

Het verhaal behorende tot bet vervullen van taken van ondersteunende afdelingen op kantoor gaat 
alleen niet geheel op voor dit verhaal. De kosten voor een uitvoerder, projectleider en kopersbegeleider 
behoren namelijk, zoals dat ook geldt voor de werkvoorbereider, tot de ABK en niet tot de AK. Als een 
werkvoorbereider taken vervult van een uitvoerder blijven de totale kosten voor bet uitvoerend personeel op 
de bouwplaats in theorie hetzelfde, aangezien er alleen een verschuiving plaatsvindt tussen de UTA
budgetposten onderling biill1en het voor bet project ter beschikking gestelde ABK-budget. Voor bet gehele 
kostenplaatje van bet UTA-personeel maakt het dan niet zoveel uit, maar om de werkvoorbereidersinzet op 
basis van budget te kuill1en bewaken, geeft de verschuiving van de kosten binnen de ABK toch een 
ve1iekend beeld. Een goede bewaking van de inzet aan werkvoorbereiders op kostenniveau is hierdoor niet 
meer mogelijk. 
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3.3.2 Geen toekenning geld voor extra werkzaamheden 

V oor bepaalde extra werkzaamheden die een werkvoorbereider verricht ten opzichte van hetgeen in een 
vroeg stadium is bedacht, wordt het budget niet aangepast. Hierdoor ontstaat dan een scheve verhouding 
tussen werkelijke en begrote kosten. Het tijdens het bouwproces moeten verrichten van extra 
werkzaamheden wordt in hoofdzaak veroorzaakt door: 

• wijzigingen die een opdrachtgever doorvoert; 
• het werkzaam zijn in een bouwteam, en 
• het moeten verbeteren van slechte kwaliteit van benodigde gegevens. 

Geen geld voor extra werkzaamheden die opdrachtgever doorvoert 

Als een opdrachtgever tijdens het bouwproces wijzigingen in het bouwwerk wil doorvoeren, uit zich dit 
meestal in de vorm van meerwerk; er moet dan meer gedaan worden dan wat in het beginstadium van het 
bouwproces is bepaald. Afhankelijk van het soort wijziging en vooral van de grootte ervan zal een 
werkvoorbereider meer inspanningen moeten verrichten.[bJ,[cJ,[fJ,[gJ,lil Dit betekent automatisch dat hij meer tijd 

spendeert aan het project dan bedacht, waardoor hij vanzelfsprekend meer geld kost. Deze kosten worden 
alleen niet altijd vergoed. Dit kan te maken hebben met het afsluiten van slechte contracten die niet 
vermelden dat er extra geld door de opdrachtgever wordt toegekend aan extra inspanningen die HU 
levert. [c],[iJ,[nJ Verder is het zo dat als er wel een goed contract is opgesteld en HU de extra inspanningen wel 
krijgt vergoed, HU zelf niet altijd even goed omgaat met het verdelen van dat geld aan de werkvoorbereider 
voor die extra inspanningen. Van het extra budget dat voortkomt uit meerwerk kan namelijk een percentage 
worden toegekend aan de werkvoorbereider, alleen gebeurt dit niet altijd even consequent. [fl.[mJ Hoe met het 
extra verkregen budget voor de werkvoorbereiders wordt omgegaan, hangt namelijk voor het grootste 
gedeelte af van de betreffende projectleider. [cJ,[gJ,[iJ Om de bewaking van de werkvoorbereidersinzet op basis 

van kosten mogelijk te maken, dient met het toekennen van geld dat voortkomt uit meerwerk door een ieder 
op een goede manier te worden omgegaan. 

Geen geld voor extra inspanningen bij bouwteamwerken 

Bij bouwteamwerken werkt HU in een vroeg stadium mee aan het opstellen van bestek en tekeningen, brengt 
zijn uitvoeringsdeskundigheid in en werkt alternatieven en bezuinigingsvoorstellen uit in overleg met de 
adviseurs van de opdrachtgever. [SJ De inspanningen voor deze voorbereidingsperiode worden alleen niet aan 
HU vergoed door de opdrachtgever. [iJ,[nJ,[qJ Het bouwbedrijf geeft hierbij geld uit in de hoop het project later 
ook daadwerkelijk te mogen maken. Het is bij bouwteamwerken namelijk niet vanzelfsprekend dat het 
bouwbedrijf dat meedenkt in het voortraject het werk ook daadwerkelijk buiten gaat uitvoeren. Voor die 
werkelijke uitvoering dient namelijk ook nog een aannerningsovereenkomst te worden ondertekend. Als het 
om welke reden dan ook niet tot een dergelijke overeenkomst tussen het bouwbedrijf en de opdrachtgever 
komt, betekent het dat HU geld heeft gelnvesteerd in een project waar ze niets aan zullen verdienen. Een 
dergelijk bouwteamwerk is dan voor HU verliesgevend.[nJ 

Kijkend naar de werkvoorbereidersinzet mag duidelijk zijn dat door het bovenstaande gegeven de 
extra inspanningen van de werkvoorbereider ook niet worden vergoed. Aangezien het project niet wordt 
uitgevoerd, maar er we! kosten voor de werkvoorbereiding zijn gemaakt, worden die kosten meestal op een 
ander we! in uitvoering zijnd project bijgeschreven en de budgetpost werkvoorbereiding op dat betreffende 
project zal daardoor worden overschreden. De opbouw van de werkelijke kosten voor dat project is hierdoor 
natuurlijk anders dan die van de begrote kosten en vertoont ook hier weer een vertekend beeld dat ervoor 
zorgt dat werkelijke en begrote kosten niet met elkaar kunnen worden vergeleken. 
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Als een aanneemovereen.komst wel is getekend, worden de al gemaakte kosten voor de door de 
werkvoorbereider geleverde inspanningen gerekend tot de ABK van bet project. Die ABK zijn alleen niet 
bepaald voor de werkzaamheden in bet 'extra' voortraject. Doordat die extra inspanningen in bet begintraject 
nu tot de ABK worden gerekend, ontstaat er aan bet begin van de uitvoeringsfase al een negatief verschil 
tussen hetgeen is begroot en bet geprognotiseerde eindresultaat van de budgetpost. [qJ 

Bij bouwteamwerken speelt verder bet probleem dat de uiteindelijke startdatum van de werkelijke 
uitvoering gemakkelijk zomaar een paar maanden kan opschuiven. Voor de voorbereiding van een 
bouwteamwerk is dan al wel een compleet projectteam werkzaam. [kl Hoe verder de startdatum naar achteren 
wordt geschoven, des te !anger dit team dan aan bet project verbonden is. De voor de voorbereiding te maken 
kosten vallen daardoor vaak hoger uit dan wanneer er op tijd met bet project zou worden gestart.[iJ Ook bier 
worden de gemaakte kosten geboekt als zijnde ABK van bet betreffende project.[mJ Als er dan daadwerkelijk 
wordt gestart met de uitvoering van het project betekent het ook hier weer dat bet prognoseresultaat als 
negatief wordt aangemerkt. Aangezien de opbouw van de begrote kosten is gebaseerd op een normaal 
uitvoeringstraject, is betook hierdoor lastig de werkelijke kosten ermee te kunnen vergelijken. 

Geen geld voor extra inspanningen door slechte kwaliteit en te late levering van gegevens 

Als de voor de uitvoering van een bouwproject benodigde gegevens te laat worden geleverd en/of de 
kwaliteit van die stukken is slecht, dan dient de werkvoorbereider extra inspanningen te leveren.[bJ,[dJ,[eJ.[fJ,[vJ 

Voor die extra inspanningen worden door HU de kosten vaak niet goed doorberekend aan de 
opdrachtgever. [bJ,[tJ Er worden bijvoorbeeld geen goede contracten opgesteld door HU waarin staat dat HU 
geld zal ontvangen als er slechte kwaliteit wordt geleverd door derden of als de informatie te laat aan hem 
wordt verstrekt. [nJ Daarnaast wil HU er niet voor zorgen dater een slechte relatie met partijen ontstaat door 
op een te zakelijke manier om te gaan met bet kwaliteitsprobleem. Het moet namelijk wel mogelijk blijven 
goed met de verschillende partijen te kunnen samenwerken, om zo een project tot een goed einde te kunnen 
brengen. [Pl Door bet niet vergoed krijgen van de kosten die zijn gemoeid met bet leveren van extra 
inspanningen door de werkvoorbereider, zijn de uitgangspunten van de werkelijke kosten anders dan die van 
de begrote kosten. Kostenvergelijking is hierdoor niet goed mogelijk. 
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4 0PLOSSINGEN VOOR DE BEWAKINGSPROBLEMATIEK 

Om tot een verbetering van de problematiek le komen. zijn in dit hoofdstuk de knelpunten van het vorige 
hoofdstuk omgezet in eisen. Om aan die eisen te voldoen, worden oplossingen aangedragen. Door het 
op tel/en van de eisen en het daarvoor va tstellen van oplossingen, is de doelstelling van dit ajstudeerproj ec/ 
verkregen. Dai doe/ is gericht op het ontwikkelen van een hulpmiddel om de werkvoorbereidersinzet op 
projecten van HU te kunnen bewaken. Jn het volgende hoofdstuk warden de exacte ei en aan dat hulpmidde/ 
getoond, waardoor duide/ijk wordt we/ke gegevens daarvoor moeten warden verzameld. 

4.1 Omzetting van knelpunten in eisen 

In bet vorige hoofdstuk is vastgesteld welke knelpunten ervoor zorgen dat de bewaking van de 
werkvoorbereidersinzet op projecten van HU niet goed verloopt. Op basis van die knelpunten zijn in deze 
paragraaf de eisen opgesteld waaraan de toekomstige bewakingsmethodiek bij HU moet voldoen. Hiervoor is 
bet merendeel van de knelpunten uit bet Porras-schema omgezet in eisen (zie figuur 4.1 op de volgende 
pagina). 

4.1.1 Eisen ten aanzien van signalering afwijkingen 

Uit het ' eisenschema' is te destilleren aan welke behoefte moet worden voldaan, zodat de projectleider de 
werkvoorbereidersinzet op zijn project( en) kan bewaken (zie tabel 4.1). 

tabel 4. 1 Eisen die zijn gevormd uit de kne/punlen ten aanzien van de signalering en verklaring l'(ln afivijkingen 

Knelpunt Eis 

Afwijkingen wordcn niet (tijdig) 1. Afwijkingen moctcn (tijdig) kunnen wordcn 
gesignalcerd. gesignalecrd. 
Eventuccl optrcdcndc afwijkingcn wordcn 

I 

2. Rcdcncn voor cventucel optrcdcndc afwijkingcn moeten 
nict ( duidclijk) vcrklaard. kunnen wordcn gcrcgistrcerd. 

Er wordt nict (goed/tijdig) bijgestuurd. 3. Er moet (tijdig) kunncn wordcn bijgcstuurd. 

De belangrijkste van deze drie eisen is de eerste eis: er dient een signalering plaats te kunnen vinden van 
afwijkingen tussen plan en werkelijkheid. Door voor een goede en vooral tijdige signaleringsmogelijkheid te 
zorgen kan, als nodig, ook tijdig worden bijgestuurd. Daamaast moet bet mogelijk zijn de afwijkingen te 
onderbouwen, zodat ook de geschikte bijsturingsmaatregel kan worden getroffen. Hiervoor dienen redenen 
voor afwijkingen te kunnen worden geregistreerd tijdens het werkvoorbereidingsproces. 

De afwijkingen kunnen op een tweetal vlakken voorkomen. Zo kunnen zich afwijkingen voordoen 
tussen de werkelijke en geplande tijdsbestedingen en tussen de voor de werkvoorbereiding begrote kosten en 
bet in werkelijkheid aan de werkvoorbereiding bestede geld. De volgende paragraaf toont de eisen die ten 
aanzien van de tijdsafwijkingen zijn opgesteld, paragraaf 4.1.3 de eisen op het gebied van kosten. 

4.1.2 Eisen ten aanzien van vergelijking tijdsbestedingen 

Om de afwijkingen ten aanzien van tijd te kunnen aantonen, moeten de knelpunten op dat tijdsvlak worden 
aangepakt. Deze zijn daarom ook omgezet in eisen (zie tabel 4.2). De eerste eis laat zien dat de door 
werkvoorbereiders bestede en nog te besteden tijd moeten kunnen worden vergeleken met de geplande tijd. 
Om die vergelijking te kunnen maken dient dan aan de eisen 5 tot en met l 0 te worden voldaan. 
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label 4.2 Eisen ten aa11;;ien va11 het kunnen vergelijkrn van bestede, nag le hes/eden en geplande tijd 

Knelpunt Eis 

Vergelijking van bestede en nog te besteden tijd 4. Bestede, nog te besteden en geplande tijd 
met de geplande tijd is niet (goed) mogelijk. moeten met elkaar kunnen worden vergeleken. 
Taken/activiteiten van de werkvoorbereidcr(s) 5. Activiteiten van de werkvoorbereider(s) moetcn 
worden niet (duidelijk) bepaald. worden vastgelegd. 

Aan activiteiten te besteden tijd wordt niet 6. Aan geplande activiteiten moeten tijdsnormen 

vastgelegd. worden toegekend. 

Ecn (goed onderbouwd) plan voor de (nog) 7. Een plan voor de (nog) benodigde 

bcnodigde arbeidscapaciteit wordt niet opgesteld. arbeidscapaciteit moet worden opgestcld. 

Bestede tijd wordt niet op taakniveau 8. Bcstede tijd moct op taakniveau wordcn 
geregistreerd. geregistreerd. 

Voortgang van activiteiten wordt niet (goed) 9. Vo01tgang van activiteiten moet duidelijk wordcn 

aa.ngetoond. aangetoond. 

Een goede inschatting van de nog tc besteden tijd IO.De nog te bestcdcn tijrd moet op een goede wijze 

wordt nict gemaakt. worden ingeschat. 

4.1.3 Eisen ten aanzien van vergelijking kosten 

Om te bepalen hoe de werkvoorbereidersinzet op basis van kosten kan worden bewaakt, zijn ook de 
kostenknelpunten omgezet in eisen (zie tabel 4.3). Deze eisen zijn vrijwel gelijk aan de eisen op bet vlak van 
tijd. Door namelijk te voldoen aan de zojuist genoemde eisen 5 tot en met 8, wordt bet merendeel van de 
eisen ten aanzien van de kosten vrijwel automatisch ingewilligd. Het enige dat daarvoor namelijk nog moet 
gebeuren is bet omzetten van de tijdsbestedingen in kosten, door gebruikmaking van bijvoorbeeld 
uurtarieven. 

label 4.3 Eisen ten aanzien van het kunnen vergelijken van gemaakle. nag le 111ake11 en begmte kosle11 

Knelpunt Eis 

Gemaakte, nog te maken en bcgrotc kosten kunncn Gcmaakte, nog tc maken en bcgrotc kostcn moctcn 
niet met elkaar worden vcrgelckcn. met clkaar kunncn wordcn vergelckcn. (=eis 4) 

Takenpakkct van de werkvoorbcrcider(s) wordt Takenpakket van de werkvoorbereider(s) moet 
niet duidelijk vastgelegd. duidelijk zijn vastgelegd. (=eis 5) 

Voor activitcitcn te maken kostcn worden nict Voor activitcitcn te makcn kosten moctcn worden 

bepaald. bepaald. (=eis 6) 

Financiccl cindresultaat wordt onvoldocndc Financieel eindresultaat moet duidelijk worden 
onderbouwd. onderbouwd. (=eis 7) 

Een (goed onderbouwdc) inschatting van de nog te De nog tc maken kostcn moctcn goed wordcn 
makcn kosten wordt nict gcmaakt. bepaald. (=cis 7) 

Voor activiteiten werkelijk gemaakte kosten zijn Voor activiteiten werkclijk gcmaakte kosten moeten 
niet bekcnd. wordcn gcrcgistrccrd. (=cis 8) 

Naast de zojuist genoemde eisen zijn er op het gebied van kostenbewaking ook enkele eisen ten aanzien van 
de manier waarop kostenregistratie plaats moet vinden. Op dit moment worden kosten namelijk niet op de 
correcte wijze weggeschreven. Om dit we! voor elkaar te krijgen, dienen de uitgangspunten waarop de 
kosten zijn gebaseerd duidelijk te zijn vastgelegd. Hiervoor dient aan eis 5 te worden voldaan. Als die 

uitgangspunten duidelijk zijn, is het aan de betrokkenen om de kosten ook op basis daarvan weg te schrijven. 
Aangezien de kosteneisen gelijk zijn aan de eisen op het gebied van tijd, en - belangrijker nog -

aangezien uit het Porras-schema blijkt dat de tijdknelpunten de kernproblemen zijn van de 
bewakingsproblematiek, wordt het ontwerptraject van het afstudeerproject gericht op de 'tijdbewaking'. 
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4.1.4 De niet in eisen omgezette kne/punten 

Niet alle knelpunten uit het Porras-schema zijn omgezet in eisen . Zo is bet knelpunt ' werkvoorbereider 
vervult extra taken bovenop zijn standaard takenpakket' niet omgezet in een eis, omdat werkvoorbereiders 
nu eenmaal vaak taken vervullen die niet tot hun eigen taken behoren. Het oplossen van dit "probleem" is 
niet te bewerkstelligen, omdat een werkvoorbereider wordt geacht bij te springen als dat nodig is. Voor een 
goede bewaking van de werkvoorbereidersinzet op de projecten moet daarom vooral gezorgd worden dat de 
kosten voor de extra taken die de werkvoorbereider verricht goed worden weggeschreven, zoals in de vorige 
subparagraaf is beschreven. Op die manier ontstaat een heldere kostenregistratie die het mogelijk maakt de 
werkvoorbereidersinzet op kostenniveau te bewaken. 

Naast het wegstrepen van het vorige knelpunt, zijn de knelpunten ten aanzien van de 
bijsturingsmaatregelen ook weggestreept. Zoals al in subparagraaf 4.1.1 al naar voren is gekomen, komen 
deze te vervallen, omdat ervoor moet worden gezorgd dat afwijkingen tijdig kunnen worden gesignaleerd en 
verklaard. Als aan deze eis wordt voldaan, kan namelijk vroegtijdig aangegeven worden welke maatregelen 
moeten worden getroffen. Hoe eerder dit door de projectleider wordt aangegeven, des te meer kans er is dat 
de benodigde bijsturingsmaatregelen uit te voeren zijn . 

4.2 Oplossingen om aan de gestelde eisen te voldoen 

In paragraaf 3 .2 is vastgesteld dater een tijdverantwoordingssysteem ontbreekt. Het gebruiken van een 
dergelijk systeem is de totaaloplossing voor de bewakingsproblematiek (zie tabel 4.4 voor de oplossingen per 
eis). Door bet opstellen van een planning waarin activiteiten en tijdsnormen staan vermeld (eisen 5 en 6), kan 
de voor het project benodigde arbeidscapaciteit worden bepaald (eis 7) . 

label 4.4 Oµlossingen die :::orgen dot aan de gestelde eisen ten ocrnzien van tijd word! voldaan 

Knelpunt Eis Oplossing 
V ergelij king van bestede en 4. Bestede, nog te besteden en Bewakingsmiddel dat gegevens uit 
nog te besteden tijd met de geplande tijd en geplande planning vergelijkt met 

I geplande tijd is niet (goed) tijd moeten met elkaar werkelijke gegevens. 
mogelijk. kunnen worden vergeleken. 
Takcn/activiteiten van de 5. Activiteiten van de Activiteiten vastleggen in planning. 
werkvoorbereider(s) worden niet werkvoorbereider( s) moeten 
( duidelijk) bepaald. worden vastgelegd. 
Aan activiteiten te besteden tijd 6. Aan geplande activitciten Tijdsnormen koppelen aan de 
wordt nict vastgelegd. mocten tijdsnormcn worden activiteiten in de planning. 

toegekcnd. 
Een (goed onderbouwd) plan 7. Ecn plan voor de (nog) Arbcidscapaciteit bepalen op basis 
voor de (nog) benodigdc bcnodigdc arbcidscapacitcit van activitciten en tijdsnormen uit 
arbcidscapaciteit wordt nict moet worden opgestcld. planning. 
opgestcld. 
Bcstede tijd wordt nict op 8. Bestede tijd moet op Registrcrcn van aan activiteitcn 
taakniveau gcregistrcerd. taakniveau worden bestede tijd op 

gercgistrccrd. tijdverantwoordingsformul ier. 
Voortgang van activiteiten 9. V 001tgang van activiteitcn V oortgang van de werkzaamheden 
wordt niet (goed) aangetoond. moet duidelijk worden bepalen met behulp van de 

aangetoond. planning. 
Ecn goede inschatting van de 10.De nog te besteden tijd moet Door registratie van de bestede tijd 
nog te besteden tijd wordt nict op cen gocde wijze worden en de bepaling van de voortgang aan 
gemaakt. ingeschat. de hand van de planning kan de nog 

te besteden tijd wordcn ingcschat. 
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Op basis van de planning kan dan de werkvoorbereidersinzet worden bewaakt gedmende het 
werkvoorbereidingsproces. Werkelijke gegevens dienen daarvoor tijdens het proces door de 
werkvoorbereider(s) te worden geregistreerd (eis 8). Daamaast moet de voortgang van de werkzaarnheden 
worden bepaald (eis 9). Die bepaling van de voortgang kan plaatsvinden met behulp van de opgestelde 
planning. Door de geregistreerde tijdsbestedingen en de voortgang naast elkaar te leggen, kan een inschatting 
worden gemaakt van de nog te besteden tijd (eis 10). 

Het 'eisenschema' op de volgende pagina laat de oplossingen zien die zojuist in deze paragraaf ter sprake 
zijn gekomen (zie figuur 4.2). Hieruit is duidelijk op te maken dat een goede bewaking van de 
werkvoorbereidersinzet kan worden bewerkstelligd door de kemproblemen op het gebied van tijd aan te 
pakken. Hiervoor dient een planning te worden opgesteld en moeten de door de werkvoorbereider(s) bestede 
en nog te besteden tijd in een tijdverantwoordingssysteem worden geregistreerd. Het voor de projectleider te 
ontwerpen hulpmiddel moet de gegevens uit die planning en de tijdverantwoording met elkaar kunnen 
vergelijken. Deze vergelijking vindt plaats met een bewakingsmiddel. Op basis van de vergelijkingen die dat 
bewakingsmiddel aantoont, kan de projectleider de eventuele afwijkingen tijdig signaleren en kan hij 
daarvoor verklaringen vinden. 

4.3 Doelstelling: bewakingsmiddel om afwijkingen te signaleren 

De belangrijkste eis die is voortgekomen uit de knelpunten betreft het tijdig kunnen signaleren van 
afwijkingen. Als er over afwijkingen wordt gesproken houdt dat in dat de projectleider de volgende 
afwijkingen moet kunnen aantonen om zijn werkvoorbereidersinzet onder controle te kunnen houden: 

• Onder- of overschrijdingen van de geplande tijd 
• Voor- of achterlopen op de geplande voortgang 
• Efficientie- of inefficientie van de werkvoorbereidersinzet[6J.[SJ,[JOJ[ol[qJ.[ tJ 

Als aan de eis ten aanzien van het kunnen signaleren van afwijkingen wordt voldaan, kan bijsturing (de 
derde eis) tijdig plaatsvinden. Om een goede bijsturingsmaatregel te kunnen treffen dient de projectleider de 
eventuele afwijkingen te kunnen verklaren. Redenen voor afwijkingen dienen daarom te worden 
geregistreerd in het tijdverantwoordingssysteem (de tweede eis). Om de genoemde afwijkingen te kunnen 
signaleren moeten met behulp van het hulpmiddel verschillen tussen bestede, nog te besteden en geplande 
tijd kunnen worden aangetoond. De doelstelling is daarom de volgende: 

Het ontwikkelen van een hewaking.~middel waarmee afwijkingen 
tussen de door werkvoorhereiders van Heijmans Utiliteitshouw 

aan een project bestede en nog te be teden tijd 
en de voor dat project geplande djd 
tijdig kunnen worden gesignaleerd. 

Nogmaals moet de opmerking worden gemaakt dat tijd ook kan worden gelezen als kosten. De arbeidstijd 
van de werkvoorbereiders kan namelijk simpel worden omgezet in kosten met behulp van uurtarieven. 
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5 0NTWIKKELING VAN HET BEWAKINGSMI DDEL 

In dit hoofdstuk word/ voortgeborduurd op de eisen die in het vorige hoofdstuk zijn opgesteld en de claarvoor 
aangedragen oplossingen. Daarbij is va. tgesteld dat het vergelijken van de bestede en nog Le besteden tijd 
met de geplande tijd moel plaalsvinden met een bewakingsmiddel. Hiervoor wordt in de eerste paragraaf 
al/ereerst duidelijk gemaakl welke informatie het hulpmidclel precies moet leveren en op welke wijze die 
gegevens dan aan de project/eider moeten warden getoond. Om die door hem benodigde informatie te 
genereren, moeten gegevens beschikbaar zijn. Jn dit hoofd<>tuk wordt daarom aangegeven welke gegevens 
dat zijn en hoe zij door het bewakingsmiddel moeten warden omgezet in de benodigde output. 

5.1 Eisen aan het bewakingsmiddel 

In het vorige hoofdstuk zijn eisen opgesteld waaraan de bewakingsmethodiek moet voldoen. Daaruit zijn 
oplossingen voortgekomen, zoals bet opstellen van een planning en het registreren van de door 
werkvoorbereider(s) aan activiteiten bestede en nog te besteden tijd. Om die geplande en werkelijke 
gegevens te vergelijken, wordt een bewakingsmiddel ontworpen. Maar wat moet dat bewakingsmiddel dan 
precies kunnen? Op die vraag wordt in deze paragraaf antwoord gegeven. 

5.1.1 De door het bewakingsmiddel te genereren informatie 

Zoals in het voorgaande hoofdstuk aangebaald is, dient een projectleider voor de bewaking van de 
werkvoorbereidersinzet de volgende informatie te kunnen achterhalen: 

• Onder- of overschrijdingen van de geplande tijd 
• Voor- of achterlopen op de geplande voortgang 
• Efficientie- of inefficientie van de werkvoorbereidersinzet 

Om deze informatie te kunnen verkrijgen, dienen verschillende gegevens met elkaar te worden vergeleken. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de gegevens op het peilmoment en de gegevens in de toekomst. 
Deze laatstgenoemde informatie is daarbij zeer belangrijk. Als afwijkingen in de toekomst namelijk tijdig 
worden gesignaleerd, is het vaak nog mogelijk bij te sturen. Bij afwijkingen 6p het peilmoment is het meestal 
al te laat om de gewenste maatregelen te treffen. De tabel hieronder gee:ft aan hoe de door de projectleider 
benodigde afwijkingen met bet hulpmiddel moeten kunnen worden aangetoond. 

tabel 5.1 Eisen aan het bewakingsmiddel ten behoeve Fan de signalering en verklaring van afi~·ijkingen 

Door bet bewakingsmiddel te genereren informatie 

Huidige afwijkingen Toekomstige afwijkingen 

= <lJ 
OJ) 

= 
·- -e ~ ::' ·c ....... Aantoncn vcrschillcn tusscn: -= <lJ 

Aantoncn verschillen tussen: <:.J -e 
• geplandc uren wcrkvoorbcreidcrsinzct (A) "' = ...... i.. ~ • gcplande uren werkvoorbcrcidcrsinzet (A) <lJ 

~ Q.. • prognose nog te bestcden urcn 
Q <lJ • wcrkclijk bestede uren (B) ,_ OJ) werkvoorbercidersinzet (C) Q = 

I 
I ~ i.. ~ CJ 

-e = 0 
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Huidige afwijkingen Toekomstigc afwijkingcn 

Q. 
0 CIJ = = <l.l ei:s 
Q. CIJ 
0 .... 
i: i. Aantonen verschillen tussen: Aantonen vcrschillcn tussen: 0 
~ 0 .... 

• geplande voortgang werk:zaamheden (0) • geplande voortgang werkzaamhedcn (D) N -= ;.. 
t:.J <l.l 
ei:s "O • wcrkelijke voortgang werkzaamhcdcn (E) • prognose voortgang werkzaamhcden (F) .... = 0 ei:s 
I Q.. i. 

0 <l.l 
0 QJ) 

> 

<l.l "' .... i. 

= ~ :Q.l "O 
·;; ·~ Aantonen verschillen tussen: ·- i. ;:: <l.l 

<l.l .c Aantonen verschillcn tussen: • prognose nog te besteden urcn 

·= 
i. 
0 

• werkclijke voortgang wcrkzaamhcden (E) werkzaamheden (G) ~ .... 0 
0 ;.. 
<l.l ~ • werkelijk bestede uren (B) • prognose nog te besteden urcn .... i. 

= ~ werkvoorbcreidcrsinzet (C) :<:; ~ ·;; .... ·- ~ 
<::::: N 
~ 

·= 

Om de bovenstaande verschillen aan te kunnen tonen, <lieut het hulpmiddel de genoemde gegevens te kunnen 
genereren. Nogmaals opgesomd, gaat het hier dan om de volgende gegevens (met daarbij uitleg wat de 
verschillende gegevens precies inhouden): 

(A) Geplande uren werkvoorbereidersinzet. De geplande uren komen voort uit de inzet zoals deze door 
de project/eider wordt bepaald. Die inzet bepaalt hij op basis van de uren die puur voor de 
werkzaamheden warden gereserveerd. 

(B) Werkelijk bestede uren. Deze uren warden door de werkvoorbereider(s) geregistreerd tijdens het 
werkvoorbereidingsproces. 

(C) Prognose nog te besteden uren werkvoorbereidersinzet. Op peilmomenten warden nieuwe prognoses 
gemaakt van de nog in te zetten hoeveelheid werkvoorbereiders per periode. Uit die nog benodigde 
inzet volgen de nog te besteden uren. 

(D) Geplande voortgang werkzaamheden. Deze voortgang komt voort uit de uren die aan de 
verschillende werkzaamheden zullenlmogen warden bes teed tijdens de werkvoorbereidingsfase. 

(E) Werkelijke voortgang werkzaamheden. De werkvoorbereider of project/eider bepaalt op de 
verschillende peilmomenten de werkelijke stand van zaken. Dit wordt uitgedntkt in een zogenaamd 
voortgangspercentage dat weer wordt afgezet tegen het in eerste instantie bepaalde eindresultaat. 

(F) Prognose voortgang werkzaamheden. Prognoses van de voortgang van de werkzaamheden warden 
op de betreffende peilmomenten bepaald door de betrokkene(n) door de nag uit te voeren 
werkzaamheden te bepalen en de daaraan te bested.en tijd. Hiermee wordt een 
voortgangspercentage bepaald dat wordt afgezet tegen het in de planningsfase berekende 
eindresultaat aan uren. 

(G) Prognose nog te besteden uren werkzaamheden. Op peilmomenten wordt bepaald wat de voortgang 
is van het werk om zo vooruit te kijken welke werkzaamheden nog moeten warden uitgevoerd en wat 
daaraan de te besteden tijd nog is. 
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Naast de eisen die naar aanleiding van de bestudeerde literatuur en de gehouden interviews aan het 
bewakingsmiddel zijn gesteld, zijn er door projectleiders ook een aantal wensen uitgesproken (zie tabel 
5.2).[oJ,[pJ,[tJ Ook die door hen benodigde informatie moet het bewakingsmiddel kunnen verschaffen. 

label 5.:! Eisen aan he! bewakingsmidJe/ die vool'lkomen uit wensen van hetrokkenen 

Wens Door het bewakingsmiddel te genereren informatie 

Kunnen vaststcllcn of 
Aantonen verschillen tussen: 

• beschikbaar gestcld budget prijsvormingsfase (H) 
budget toereikend is. 

• geplande/geprognotiseerdc uren werkvoorbercidcrsinzet (A)/(C) 

Kunncn aantoncn of 
Aantoncn vcrschillcn tusscn: 

bijsturing gcwcnstc effect 
• vorigc prognose eindrcsultaat urcn werkvoorbcreidersinzet (I) 

heeft gehad ten aanzien 
• huidigc prognosc cindrcsultaat urcn werkvoorbcrcidersinzct (C) 

van eindresultaat. 

Kunnen aantonen of 
Aantonen vcrschillcn tusscn: 

bijsturing gcwenste effect • vorigc prognose eindresultaat urcn werkzaarnhedcn (J) 
heeft gchad op voo1tgang 

• huidige prognose cindresultaat uren werkzaamhcden (G) 
werkvoorbcrcidingsproces. 

De lijst met gegevens op de vorige pagina kan na de omzetting van de wensen in eisen worden 
gecomplementeerd met de gegevens die voor de nieuwe eisen zijn benodigd: 

(H) Beschikbaar gesteld budget prijsvormingsfase 
(I) V orige prognose eindresultaat uren werkvoorbereidersinzet 

(J) V orige prognose eindresultaat uren werkzaarnheden 

5.1.2 Visua/isatie van de informatie 

De zojuist beschreven informatie die een projectleider nodig heeft om zijn werkvoorbereidersinzet te kunnen 
bewaken, kan in verschillende vormen aan hem worden getoond. Bij voorkeur beschikt een organisatie over 
een standaard hiervoor. Het is daarbij zeer wenselijk om de informatie zoveel mogelijk te visualiserenY1 

Voor het bewakingsmiddel van HU is gekozen om de gegevens in grafiekvorm te presenteren. Redenen 
hiervoor zijn, dat: 

• grafieken bij uitstek geschikt zijn om snel een totaalbeeld te vormen: in een oogopslag is namelijk 
helder wat er gebeurt, zodat snel gehandeld kan worden; 

• een grafiek voor een visueel ingesteld persoon duidelijker spreekt dan andere vormen van 
informati eversc haffing; 

• trendmatige ontwikkelingen met behulp van grafieken beter tot uitdrukking komen dan wanneer 
gebruik wordt gemaakt van overzichten, en 

• een grafiek een goed hulpmiddel is om een goed onderbouwde prognose te kunnen maken.[l 6
J 

De keuze voor de grafische weergave van de gegevens is gevallen op een zogenaamde EV A-grafiek, waarbij 
de afkorting EVA staat voor 'Earned Value Analysis'. EV A een techniek die een projectleider in staat stelt de 

verschillen te analyseren tussen de geplande en de werkelijke arbeidstijd in relatie tot de fysieke voortgang 
van het project. [I 1 

Op de volgende pagina is een voorbeeld van een dergelijke grafiek weergegeven (zie figuur 5.1). 
Daarin zijn ook meteen de in de vorige subparagraaf aangegeven gegevens opgenornen, zoals deze voor een 

projectleider bij HU beschikbaar moeten zijn om de werkvoorbereidersinzet op zijn project te kunnen 
bewaken. De letters in de legenda corresponderen met de letters zoals deze in de vorige subparagraaf bij de 
betreffende gegevens staan vermeld. Ook zijn de uit de grafiek te achterhalen afwijkingen weergegeven. De 

cijfers van die afwijkingen in de grafiek komen overeen met de cijfers uit tabel 5.1. 
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Urenverantwoording EVA-qrafiek (Earned Value Analysis) Betekenis liinen in de graflek 

I 

: -=----·-----if( ·~~-·-_ .- ----NOS · . . __ · · ELl_JK .PROG ·- E 
35 36 37 38 39 40 41 142 43 44 45 46 , 47 48 , 49 50 51 2 

.4 -3 -2 -1 0 2 I 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

- ... - (A) Geplande uren werkvoorbereidersinzet 
----(B) Werkelijk bestede uren 
--8 - - (C) Prognose nog te besteden uren werkvoorbereidersinzet 
- - - - - (D) Geplande voortgang werkzaamheden 
.......,_(E) Werkelijke voortgang werkzaamheden 

-+--+ -------· -· -·-

Ultleg afwijkingen 

1 Onder- of overschrijdingen van de geplande tljd 
Werkelijk: A > 8 = onderschrijding, 8 > A = overschrijding 
Prognose: A > C = onderschrijding, C > A = overschrijding 

2 Voor- of achterlopen op de geplande voortgang 
Werkelijk: E > D = voorlopen, D > E = achterlopen 
Prognose: F > D = voorlopen, D > F = achterlopen 

3 Efficlente of inefficiente inzet werkvoorbereiders 
Werkelijk: E > 8 = efficient, 8 > E = inefficient 
Prognose: G > C = efficient, C > G = inefficient 

~ 27 28 29 

~(F) Prognose voortgang werkzaamheden 

nln u ~ ~ i n ~ 29 ~ 34 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

-· o - - (G) Prognose nog te besteden uren werkzaamheden 
(H) Beschikbaar gesteld budget prijsvormingsfase 

- - +- -(I) Voorgaande prognoses eindresultaat uren werkvoorbereidersinzet 
- -» - (J) Voorgaande prognoses eindresultaat uren werkzaamheden 

(A) Geplande uren werkvoorbereidersinzet 
De geplande uren komen voort uit de inzet zoals 
deze door de projectleider wordt bepaald _ Die inzet 
bepaalt hij op basis van de uren die puur voor de 
werkzaamheden warden gereserveerd_ 
(8) Werkelljk bestede uren 
De werkelijke bestede uren warden door de 
werkvoorbereider(s) geregistreerd tijdens het 
werkvoorbereidingsproces . 
(C) Prognose nog te besteden uren 
werkvoorbereidersinzet 
Op peilmomenten warden nieuwe prognoses 
gemaakt van de nog in te zetten hoeveelheid 
werkvoorbereiders per periode. Uit die nog 
benodigde inzet volgen de nog te besteden uren_ 
(D) Geplande voortgang werkzaamheden 
Deze voortgang komt voort uit de uren die aan de 
verschillende werkzaamheden zullen/mogen 
warden besteed tijdens de werkvoorbereidingsfase_ 
(E) Werkelijke voortgang werkzaamheden 
De werkvoorbereider of projectleider bepaalt op de 
verschillende peilmomenten de werkelijke stand 
van zaken_ Dit wordt uitgedrukt in een zogenaamd 
voortgangspercentage dat weer wordt afgezet 
tegen het in eerste instantie bepaalde eindresultaat. 
(F) Prognose voortgang werkzaamheden 
Prognoses van de voortgang van de 
werkzaamheden warden op de betreffende 
peilmomenten bepaald door de betrokkene(n) door 
de nog uit te voeren werkzaamheden te bepalen en 
de daaraan te besteden tijd_ Hiermee word! een 
voortgangspercentage bepaald dat wordt afgezet 
tegen het in de planningsfase berekende 
eindresultaat aan uren _ 
(G) Prognose nog te besteden uren 
werkzaamheden 
Op peilmomenten word! bepaald wat de voortgang 
is van net werk om zo vooruit le kijken welke 
werkzaamheden nog moeten warden uitgevoerd en 
wat daaraan de te besteden tijd nog is 
(H) Beschlkbaar gesteld budget 
prijsvormingsf se 
Eindtotaal aan uren zoals deze in de 
prijsvormingsfase zijn bepaald_ 
(I) Voorgaande prognoses eindresultaat uren 
werkvoorbereiderslnzet 
Om te kunnen zien of de huidige prognose van het 
eindresultaat van de uren werkvoorbereidersinzet 
beter of slechter is dan de voorgaande is de lijn van 
die voorgaande prognose in de grafiek opgenomen _ 
(J) Voorgaande prognoses elndresulta.at uren 
we rkz:aam heden 
De lijn van de voorgaande prognoses van het 
eindtotaal aan uren op basis van de 
werkzaamheden geeft de projectleider inzicht in het 
feit of de huidige prognose beter of slechter is dan 
de voorgaande _ 

Jiguur 5.1 Voorbeeld von de door de project/eider 11an HU benodigde EVA -gro/iek om de werkvoorbereidersin:el op :ijn project(en} le lwnnen bewaken . Uitleg over de belekenis von de lijnen is oan de rechterzijde le vinden. uitleg Ot'C I' de soorten uffvijkingen in de grofiek zelf 
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5.2 De totstandkoming van de gegevens in de grafiek 

De informatie die in de grafiek moet kunnen worden bekeken, dient op verscbillende manieren te worden 
gegenereerd door het bewakingsrniddel. Deze subparagraaf licht toe hoe deze informatie door het te 
ontwerpen bewakingsmiddel moet worden gevormd. Een scbematische weergave van de totstandkorning van 
de door de EVA-grafiek te tonen informatie is als figuur 5.2 opgenomen in dit verslag (zie pagina 38). 

(A) Geplande uren werkvoorbereidersinzet 

Om de lijn van de geplande uren voor de werkvoorbereidersinzet te verkrijgen, dient allereerst bepaald te 
zijn hoeveel werkvoorbereiders er wanneer op het project worden ingezet. Die capaciteitsbepaling kan 
plaatsvinden op basis van de tijdsinspanningen die in de werkvoorbereiding moeten worden geleverd. Om 
die tijdsinspanningen te achterhalen, moeten de voor de werkvoorbereiding uit te voeren activiteiten worden 
gepland en moeten aan die activiteiten tijdsnormen worden gekoppeld . De activiteiten moeten daarbij ook 
worden uitgezet in de tijd, zodat per tijdsperiode de tijdsdruk kan worden bepaald. Op basis van de 
opgestelde planning kan de projectleider dan vaststellen boeveel werkvoorbereiders hij in de verschillende 
periodes nodig heeft. Als hij die arbeidscapaciteit heeft bepaald, is ook het aantal uren dat daaruit voortkomt 
bekend. Deze worden dan cumulatief in de grafiek weergegeven. 

(B) Werkelijk bestede uren 

De werkelijk bestede uren dienen door de op het project werkzame werkvoorbereider(s) te worden 
geregistreerd. Om tot de lijn van werkelijk bestede uren te komen in de EVA-grafiek, moeten de uren per 
tijdsperiode in bet bewakingsmiddel worden overgenomen. De gegevens worden dan cumulatief omgezet in 
de grafiek. 

(C) Prognose nog te besteden uren werkvoorbereidersinzet 

De werkelijk bestede uren moeten door de werkvoorbereider(s) worden geregistreerd. Daamaast moet er een 
prognose worden gemaakt van de nog aan de uit te voeren activiteiten te besteden tijd. Op basis van deze 
laatste inschatting kan de projectleider dan zijn nog in te zetten arbeidscapaciteit bepalen. Die capaciteit 
moet dan worden omgezet in uren. Die uren worden dan weer opgeteld bij de al bestede uren en zo 
overgenomen in de grafiek. 

(D) Geplande voortgang werkzaamheden 

De geplande voortgang van de werkvoorbereiding wordt verkregen door de activiteiten in bet proces in de 
tijd uit te zetten. Daamaast dienen aan de activiteiten tijdsinspanningen te worden gekoppeld. Doordat die 
tijdsinspanningen in de tijd worden uitgezet, ontstaat een cumulatieve lijn van die inspanningen in de grafiek. 

(E) Werkelijke voortgang werkzaamheden 

Om de lijn van de werkelijke voortgang in de grafiek op te kunnen nemen, dient die voortgang door de 
werkvoorbereider(s) te worden bepaald. In dit specifieke geval van de bewaking van de 
werkvoorbereidersinzet wordt de voortgang bepaald op basis van de bestede uren en de nog te besteden uren. 
Door het delen van de al bestede uren door de som van die bestede uren inclusief de nog te besteden uren 
wordt een voortgangspercentage verkregen. Om dat voortgangspercentage dan in de grafiek te kunnen 
vergelijken met de geplande voortgang moet het percentage worden afgezet tegen het totaal aantal geplande 
uren dat ook heeft gediend om geplande voortgangspercentages te bepalenYl 
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(F) Prognose voortgang werkzaamheden 

Daar waar de lijn van de werkelijk voortgang van de werkzaamheden stopt, dient een prognose van de nog te 
maken voortgang te worden opgesteld. Die prognose wordt verkregen door op het peilmoment de nog uit te 
voeren werkzaamheden in de tijd uit te zetten en de daar nog aan te besteden tijd te bepalen. De 
geprognotiseerde uren worden dan gedeeld door het totaal aantal geplande uren waarop ook de geplande 
voortgang is gebaseerd. Op deze manier ontstaat een lijn die kan worden vergeleken met de lijn van de 
geplande voortgang en kan op basis daarvan worden bepaald of de werk\roorbereiding op het gewenste 
tijdstip wordt afgerond. 

(G) Prognose nog te besteden uren werkzaamheden 

Om een blik in de toekomst te werpen over het wel of niet efficient inzetten van arbeidscapaciteit, dient de 
door de projectleider bedachte werkvoorbereidersinzet te kunnen worden vergeleken met de aan de nog uit te 
voeren activiteiten te besteden tijd. Deze nog te besteden tijd moet worden verkregen door te bepalen wat de 
voortgang van de activiteiten in de werkvoorbereiding is. Op die manier kan worden bepaald welke 
activiteiten nog moeten worden uitgevoerd. Daarbij moet een inschatting worden gemaakt van de tijd die 
daaraan zal worden besteed. Door de per tijdsperiode te besteden tijd cumulatief op te tellen en deze 
subtotalen telkens te delen door het totaal aantal nog te besteden uren ontstaan de geschatte 
voortgangspercentages. Om deze percentages te kunnen vergelijken met de planning, worden ze 
vermenigvuldigd met het aan de start van de werkvoorbereiding vastgestelde totaal aantal uren 
werkvoorbereiding. 

(H) Beschikbaar gesteld budget prtjsvormingsfase 

Het budget voor de werkvoorbereiding wordt in de prijsvormingsfase bepaald. Dit proces is in paragraaf 2.2 
al naar voren gebracht. De bepaling van de voor een project benodigde werkvoorbereidersinzet vindt in vrij 
korte tijd plaats. Vaak is het budget een "statisch" bedrag; het budget is niet in de tijd uitgezet. De lijn in de 
EV A-grafiek is daarom niet meer dan een horizontale lijn die het maximaal te besteden budget voorstelt. 

(I) Voorgaande prognoses eindresultaat uren werkvoorbereidersinzet, en 

(J) Voorgaande prognoses eindresultaat uren werkzaamheden 

Voor beide lijnen in de grafiek geldt dat het bewakingsrniddel de voorgaande inschattingen van het 
eindresultaat in de grafiek moet weergeven. De gegevens die hiervoor moeten worden gebruikt, zijn al in het 
rniddel aanwezig en kunnen met een formule worden opgehaald en worden geplaatst in de grafiek. 

5.3 Verzameling van de benodigde gegevens 

Om de werkvoorbereidersinzet op een project te kunnen bewaken is vastgesteld dater een 
tijdverantwoordingssysteem benodigd is dat op basis van een op te stellen planning de werkelijk bestede en 
de nog te besteden uren kan vergelijken met de geplande uren uit die planning. Logischerwijs hoeven de 
werkelijke gegevens in deze onderzoeksfase van het afstudeerproject niet te worden verzameld, aangezien 
deze tijdens het bewakingsproces zelf door de werkvoorbereiders moeten worden ingevuld. 

De planning die moet worden opgesteld om de benodigde werkvoorbereidersinzet voor een project te 
kunnen bepalen, dient de door de werkvoorbereiders uit te voeren activiteiten in de tijd te laten zien. Het 
soort planning waarmee de activiteiten en de daarvoor geldende tijdsperiodes en -normen moeten worden 
gepland, is de zogenaamde balkenplanning (zie figuur 5.3 voer een voorbeeld) .r4J,[BJ 
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Tijdsnorm Tijdsnorm 
Tijdsnorm Tijdsnorm 
Tijd~n_'?rm _!Qdsnorm 

Trdsnorm Tl' snorm Tijdsnorm Tijdsno'.m Tijdsnorm Tijdsnorm 
Tijdsnorm Tijdsnorm 

Tijds!!.orm Tijdsnorm Tijdsnorm Tijdsnorm Tijdsnorm Tijdsnorm 
Trdsnorm Trdsnorm Ti'dsnorm 

TOTAAL 
Tljd per Tijd per Tijd per Tijd per Tljd per Tijd per Tijd per 
periode perlode periode periode periode per lode periode 

fig1t11r 5. 3 Principe van een balkenpla1111 i11g ::.oafs die moel worde11 opgesteld om de werkvoorbereidersin::.et op een projecl le 

kunnen bepalen en op basis waarvan die in::.el ka11 worde11 bewaakt. 

In de balkenplanning wordt aan de bovenzijde een tijdschaal geplaatst die de tijdsperiodes aangeeft waarin 
de activiteiten moeten worden uitgevoerd. Aan de linkerzijde zijn die activiteiten te vinden. Achter elke 
activiteit wordt dan met een balk aangegeven in welke periode de betreffende activiteit moet worden 
uitgevoerd. l4 l Naast bet bepalen van die tijdsperiode moet ook een tijdsnorrn aan de balk worden toegevoegd 
die laat zien hoeveel tijd in de periode aan de activiteit zal en mag worden besteed. Een werkvoorbereider is 
namelijk meestal niet constant met een activiteit bezig; de lengte van de tijdsbalk geeft daarom over bet 
algemeen niet bet aantal te werken uren weer. Het toevoegen van een tijdsnorrn is daardoor noodzakelijk om 
goed inzicht te krijgen in de aan een activiteit te besteden tijd. 

Als alle tijdsnorrnen aan de verschillende activiteiten zijn toegekend, kan aan de onderzijde van de 
planning per tijdsperiode worden afgelezen hoeveel tijd in totaal aan alle activiteiten in die betreffende 
periode moet worden besteed. Op die manier wordt bet mogelijk te bepalen hoeveel werkvoorbereiders er in 
een bepaalde periode moeten worden ingezet. 

Om een werkvoorbereidersplanning op te stellen, dient bekend te zijn: 
• welke activiteiten aan de linkerzijde moeten worden geplaatst, 
• in welke tijdsperiodes ze worden uitgevoerd, en 
• welke tijdsnormen voor die activiteiten gelden. 

De volgende subparagraaf laat zien welke activiteiten een werkvoorbereider voor een bouwproject uitvoert. 
Naast bet bekend maken van de door de werkvoorbereider uit te voeren activiteiten, wordt in de tweede 
subparagraaf aandacht bes teed aan de tijdsnorrnen en -periodes die in de planning aan die activiteiten moeten 
worden gekoppeld. 

5.3.1 De activiteiten in het werkvoorbereidingsproces 

Om de werkvoorbereidersplanning op te kunnen stellen, moet bekend zijn welke activiteiten in het 
werkvoorbereidingsproces van een project moeten worden uitgevoerd. In de eerste subparagraaf worden de 
kemactiviteiten van een werkvoorbereider getoond. De tweede subparagraaf laat de activiteiten zien die vaak 
door een werkvoorbereider worden vervuld, maar niet tot zijn standaard takenpakket worden gerekend. 

De kernactiviteiten van de werkvoorbereider 

Hoewel elk bouwproject uniek is, is de basis van bet voorbereiden van de uitvoering ervan voor ieder project 
hetzelfde. Een werkvoorbereider doorloopt daarom voor elk project een vrijwel identiek proces en vervult 
daarbij ook activiteiten die bij elk project terugkomen. Deze activiteiten worden ook wel de kemtaken 
genoemd. Om antwoord te geven op de vraag wat die kemtaken van de werkvoorbereider zijn, zijn enkele 
bronnen geraadpleegd waarin is vastgelegd welke taken werkvoorbereiders van HU standaard uitvoeren voor 
projecten. 
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De bronnen die biervoor geraadpleegd zijn, zijn de volgende: 
• Functieprojielbeschrijving werkvoorbereider HU[AJ (zie bijlage H. l) 
• Activiteiten uit bet bouwproces dat op bet K2A1'1(Kwaliteit, Kennis, Arbo & Milieu)- Management 

Systeem (KMS) van HU staat beschreven[AJ (zie bijlage H.2) 
• Takenlijst uit bet afstudeerverslag van Bressers[2

J (zie bijlage H.3) 
• Document 'overzicht taakverdeling ,[AJ (zie bij !age H.4) 

Functieprofielbeschrijving werkvoorbereider HU 

In de functieprofielbeschrijving van de werkvoorbereider staan acbtereenvolgens verrneld: bet doe! van de 
functie, de belangrijkste resultaatgebieden, bet competentieprofiel en de bevoegdbeden. De belangrijkste 
resultaatgebieden geven de taken weer die een werkvoorbereider dient te vervullen bij HU. Om die reden 
zijn alleen die resultaatgebieden in de lijst van bij !age H. l opgenomen. 

Activiteiten uit het bouwproces op KMS 

Om een lijst met taken van de werkvoorbereider te verkrijgen is op bet KMS bekeken bij welke taken de 
werkvoorbereider staat aangegeven als 'uitvoerende'. Hiervan is een totaallijst vervaardigd (zie bijlage H.2). 

Takenlijst uit afstudeerverslag Bressers 

In 2002 is onderzoek gedaan naar het takenpakket van de werkvoorbereider bij HIB. Verscbillende 
geschreven bronnen zijn daarbij door de auteur gebruikt om een totaallijst te verkrijgen. Daarnaast zijn er 
verschillende werkvoorbereiders ge!nterviewd om vast te stellen of de taken uit die bronnen ook 
daadwerkelijk door een werkvoorbereider worden vervuld. Uit die vergelijking is een lijst voortgekomen die 
aantoont wat de kern- en eventuele taken van een werkvoorbereider bij HU zijn (zie bijlage H.3). 

Document 'overzicht taakverdeling' 

Het document 'overzicbt taakverdeling' is een bijlage van het KAM-plan. Dat is een plan dat aan het begin 
van elk project moet worden opgesteld door bet uitvoeringsteam onder leiding van de projectleider. [AJ In bet 
overzicbt moeten de projectleden aangeven wie met welke taak belast is. Een groot dee! van de taken zijn al 
standaard toegewezen aan de verscbillende projectleden. Die al aan de werkvoorbereider toegewezen taken 
zijn als standaard taken aangemerkt ten beboeve van bet opstellen van de totaallijst. 

Totaallijst met kerntaken van de werkvoorbereider 
De met bebulp van de zojuist genoemde bronnen gevonden taken zijn onderverdeeld in verschillende 
hoofdactiviteiten. Naast die onderverdeling in hoofdgroepen, zijn die activiteiten ook nog in een tweetal 
categorieen ondergebracht, namelijk in projectgebonden taken en onderdeelgebonden taken. De 
projectgebonden taken zijn vooral afhankelijk van de bouwtijd en/of kunnen niet zomaar worden toegewezen 
aan bepaalde projectonderdelen. De projectgebonden taken kunnen wel aan specifieke onderdelen van een 
project worden gekoppeld. Hierbij kan gedacbt worden aan bet inkopen van een bepaald onderdeel, zoals 
funderingsbalken, en bet daarna techniscb voorbereiden van dat onderdeel. De totaallijst met 
werkvoorbereiderstaken is te vinden op pagina 44 van dit afstudeerverslag (zie figuur 5.4). 

De niet-kernactiviteiten van de werkvoorbereider 

Naast de standaard activiteiten die een werkvoorbereider voor een project uitvoert, kan bet voorkomen dat 
bij naast die kernactiviteiten ook nog andere activiteiten moet vervullen. Dan gaat bet bijvoorbeeld om 
activiteiten die bij de start van een project niet direct zijn toegewezen aan de werkvoorbereider, maar die 
tijdens bet verdelen van de taken tussen de projectleden onderling aan de werkvoorbereider worden 
toebedeeld. Die verdeling van taken kan worden vastgelegd met bet al eerder ter sprake gekomen document 
'overzicbt taakverdeling'. 
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Daamaast kan het zijn dat aan het begin van een project is bepaald dat de werkvoorbereider taken moet 
overnemen van afdelingen die op kantoor werkzaam zijn, zoals bijvoorbeeld de afdelingen inkoop en 
planvoorbereiding. Als aan de start van het werkvoorbereidingsproces is vastgesteld dat de werkvoorbereider 
die extra taken moet vervullen, kunnen deze ook al worden meegenomen in de werkvoorbereidersplanning. 

Om een lijst te kunnen samenstellen met activiteiten die een werkvoorbereider niet standaard vervult, maar 
die hij we! kan of moet uitvoeren, zijn de in de vorige subparagraaf behandelde bronnen wederom 
bestudeerd. Daaruit zijn de eventuele extra activiteiten gehaald. Ook de in de analyse- en onderzoeksfase van 
dit afstudeerproject gehouden interviews zijn als bron gebruikt om de niet-kernactiviteiten aan te tonen. In de 
totaallijst op pagina 44 zijn de eventueel door de werkvoorbereider uit te voeren taken schuin gedrukt 
aangegeven. 

5.3.2 De tijdsbalken in de werkvoorbereidersplanning 

Om de activiteiten uit te kunnen zetten in de tijd, dient bekend te zijn in welke periodes ze plaatsvinden en 
hoeveel tijd in die periodes aan die activiteiten zal worden besteed. Deze subparagraaf toont aan hoe moet 
worden bepaald in welke periode(s) een activiteit moet plaatsvinden. Daarnaast worden de tijdsnormen 
beschreven die voor de verschillende activiteiten gelden. 

De tijdsperiodes 

De periodes waarin werkvoorbereidingsactiviteiten worden uitgevoerd, hangen van verschillende zaken af, 
zoals van de totale duur van het bouwproces, de voorbereidingsperiode van een projectonderdeel, de 
leveringsdata van benodigde informatie van derden, enzovoort. 

Tijdsperiodes ajhankelijk van tijdsduur bouwproces 

De totale tijdsduur van het bouwproces heeft invloed op de hoeveelheid tijdsperiodes waarin activiteiten zich 
voordoen. Als voorbeeld worden de inteme projectteambesprekingen (IPTB 's) aangehaald. Tijdens 
dergelijke vergaderingen worden alle facetten van het bouwproject in meer of minder mate behandeld; zij 
zijn daarom niet onderdeelgebonden, maar projectgebonden. De IPTB 's vinden over het algemeen 
maandelijks plaats. Oat betekent dat als een bouwproject twaalf maanden duurt, er ook twaalfvergaderingen 
worden gehouden. 

Tijdsperiodes ajhankelijk van projectonderdeel 

Naast de activiteiten die in relatie staan tot de totale bouwtijd van een project, zijn er ook activiteiten die 
afhankelijk zijn van de verschillende projectonderdelen. Voordat een projectonderdeel van een bouwwerk 
wordt vervaardigd, dient het betreffende onderdeel te worden voorbereid. Oat proces begint bij het inkopen 
van een leverancier of onderaannemer. De duur van een dergelijke inkoopperiode staat voor het merendeel 
van de bekende onderdelen al vast bij HU, door de jarenlange ervaring die zij erin hebben. 

Als het inkoopproces is af gerond en de gewenste partij is gecontracteerd, is bet aan de 
werkvoorbereider(s) om samen met die partij het projectonderdeel zo goed mogelijk technisch voor te 
bereiden. Bij die teclmische voorbereiding zijn verschillende soorten activiteiten te onderscheiden, maar de 
meest voorkomende zijn het controleren van tekeningen en het opstellen van uittrekstaten. Het teclmisch 
voorbereidingsproces dient te zijn doorlopen voordat het projectonderdeel buiten door de onderaannemer of 
de bouwplaatsmedewerkers van HU kan worden vervaardigd. De tijdsperiode eindigt daarom op het moment 
dat het materiaal op de bouwplaats moet zijn geleverd om te kunnen worden verwerkt in het bouwwerk. 
Zoals geldt voor de tijdsduur van de inkoopperiodes, is ook de duur van de tijdsperiodes van de tecbnische 
voorbereidingstrajecten voor de verscbillende onderdelen bij HU bekend. 

De inkoop- en techniscbe voorbereidingsperiodes worden aan bet begin van een project door bet 
bedrijfsbureau in een zogenaamde voorbereidings-l inkoopplanning geplaatst. De periodes die in die planning 
staan vermeld, kunnen worden overgenomen in de op te stellen werkvoorbereidersplanning. 
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Tijdsperiodes ajhankelijk van inkoop- of technisch voorbereidingsproces 

Om projectonderdelen in te kunnen kopen en ze technisch voor te kunnen voorbereiden, dienen bepaalde 
gegevens voorhanden te zijn. Hierbij moet dan bijvoorbeeld worden gedacht aan hoeveelheden en 
afmetingen van die projectonderdelen. De gegevens hiervoor moet worden aangeleverd door de architect, de 
constructeur en de installateur van het bouwproject. Afhan.kelijk van wanneer een bepaald onderdeel moet 
worden ingekocht of technisch voorbereid, dient die info1matie beschikbaar te zijn. Aangezien een fundering 
bijvoorbeeld vroeg moet worden ingekocht, moet de funderingstekening eerder definitief zijn gemaakt dan 
bijvoorbeeld de kozijnenstaat. De einddatum van bet controleproces van een bepaalde tekening hangt om 
bovenstaande reden af van de start van een onderdeel dat info1matie uit die tekening nodig heeft. 

Om de startdatum te bepalen van de tekeningcontrole moet zijn bepaald hoeveel controlerondes er 
door de werkvoorbereider moeten worden doorlopen. Over bet algemeen dient een werkvoorbereider een 
tekening eenmaal te controleren, waarna hij deze terug kan sturen naar de tekenaar. De tekenaar heeft dan 
vaak een a twee weken om de tekening aan te passen. Als deze door de werkvoorbereider is ontvangen, moet 
er nogmaals gecontroleerd worden of alle aanpassingen zij n doorgevoerd en zo ja, dan kan de tekening 
definitief worden vrijgegeven voor uitvoering. De tijdsduur van dergelijke controleperiodes worden door bet 
bedrijfsbureau weergegeven in een gegevensbehoefteschema. Die informatie kan worden overgenomen in de 
werkvoorbereidersplanning. 

De tij dsnormen 

Na het vaststellen van de tijdsperiodes voor de verschillende activiteiten in de werkvoorbereidersplanning 
moeten aan die activiteiten ook tijdsno1men worden toegekend. In de verschillende tijdsperiodes is/zijn de 
werkvoorbereider(s) over het algemeen niet constant bezig met maar een taak. Daarom dient per activiteit de 
totaal aan die activiteit te besteden tijd te worden bepaald. Die totale tijdsduur wordt berekend door de 
frequentie van de activiteit te bepalen en die te ve1menigvuldigen met de tijdsnorm die voor die betreffende 
activiteit geldt. Als nu het totaal aan tijdsperiodes wordt gedeeld door de berekende tijdsduur wordt de 
tijdsinspanning per tijdsperiode verkregen. 

Tijdsinspanning per tijdsperiode = totale tijd~d1111r periode I (frequentie * tijdsnorm per frequentie) 

De frequentie- en tijdsnormgegevens zijn verkregen door het afstudeerverslag van Bressers[2
J te bestuderen 

(zie bijlage H.7). In dat afstudeerverslag is een lijst opgesteld met gemiddelde tijdsinspanningen per 
activiteit. Er zijn door de auteur op een viertal projecten normen verzameld door de werkvoorbereiders hun 
uren te laten registreren. De gerniddelden van die normen zijn in de totaallijst geplaatst. Na bestudering van 
die normen, zijn samen met een werkvoorbereider van HU die gegevens bekeken en waar nodig aangepast. 
Gegevens die niet in het genoemde afstudeerverslag zijn teruggevonden, zijn samen met de 
werkvoorbereider vastgesteld. 

5.3.3 Definitieve lijst met gegevens voor bewakingsmiddel 

In deze paragraaf zijn de voor het opstellen van een werkvoorbereidersplanning benodigde gegevens 
verzameld . Hiervoor zijn de door de werkvoorbereider(s) uit te voeren activiteiten in een totaallijst geplaatst. 
Daarnaast zijn de ervoor geldende tijdsperiodes schematisch in die lijst weergegeven en de aan de 
activiteiten te koppelen tijdsno1men zijn daarin ook opgenomen. 

Op de volgende pagina is de uiteindelijk verkregen totaallijst met de activiteiten van de 
werkvoorbereider en de ervoor geldende tijdsn01men te vinden (zie figuur 5.4). Met de gegevens uit deze 
lijst is het mogelijk de werkvoorbereidersplanning op te stellen die als basis dient om de 
werkvoorbereidersinzet op een project te bewaken. 
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6 HET ONTWORPEN BEWAKINGSMIDDEL 

Met het ontworpen bewakingsmiddel hmnen werkelijke tijdens het werhoorbereidingsproces verkregen 
gegevens worden vergeleken met geplande gegevens. Dit hoofd tuk beschrijft het bewaking middel, waarbij 
wordt uitgelegd hoe gegevens uil de wer/..."voorbereiderspianning en uil de tijdverantwoording door het 
bewakingsmiddel worden verwerkt tot de EVA-grafiek. Van deze werking is ook een schema gemaakt dat aan 
het verslag i toegevoegd a/s bij/age M (zie figuur 6.2 voor een principe-uit/eg). Een uitvoerige beschrijving 
van het door de betrokkenen le door/open bewakingsproces is als procedureom chrijving (bijlage I en 
bijlage L) en al· gebruiker, ·handleiding (b ijlage .!) aan dit afstudeerverslag toegevoegd. 

6.1 Gegevens uit de werkvoorbereidersplanning 

Op pagina 47 is een fragment uit een werk:voorbereidersplanning opgenomen (zie figuur 6.3). De 
werkvoorbereidersplanning is een balkenplanning waarin aan de linkerzijde de in de werkvoorbereiding uit 
te voeren activiteiten warden opgenomen. Aan deze activiteiten dienen tijdsnormen te warden gekoppeld. 
Daamaast moet warden aangegeven in welke periodes de activiteiten zullen plaatsvinden. De drie zojuist 
genoemde gegevens leveren aan de recbterzijde van de planning informatie op over de tijdsdruk per periode. 
Deze gegevens warden met bebulp van het rekenmiddel cumulatief opgeteld (zie figuur 6.1). Die 
cumulatieve cijfers warden dan in de EVA-grafiek weergegeven als de lijn '(DJ Geplande voortgang 
werkzaamheden '. 

/ig11ur 6. 1 Fragment uit rekenmiddel waarin de uren uit de werkvoorbereidersp/anning cumulatie(" worden opgeteld. 

Naast de weergave van de geplande voortgang van de werkzaarnheden, moeten in de grafiek ook de uren 
zichtbaar zijn van de door de projectleider bepaalde werkvoorbereidersinzet, te weten '(A) Geplande uren 
werhoorbereidersinzet '. De projectleider genereert deze gegevens door op basis van de tijdsdruk per 
periode het benodigde aantal werk:voorbereiders in die periodes voor zijn project vast te stellen. Dit kan 
warden ingevuld onder de werkvoorbereidersplanning (zie figuur 6.3) . Het rekenblad van het 
bewakingsmiddel telt die uren dan weer cumulatief bij elkaar op, zodat deze als lijn warden weergegeven in 
de EVA-grafiek. 
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jiguur 6.2 Prin cipe-uitleg V(ln bijlage M 'Werking van he! bewaki11gsmode/'. He! af1·tLtdeerpro/ecl heeji enke/e verbeteri11ge11 daorge11oenl in /Jet opste/len FOii de werkvoorbereidersp/a11ni11g, :ado! de in:el aan he! begin 1'an he1 projecl kan worden bepaa/d m Ii/dens de Ltilvoering kan worde11 

oangepasl. De ure111'erar1/1-1'oording is een voor HU nieuw onlwo1pen systeem. Het verkrijgen van de nog niet eerder door HU toegepasle EVA-grajiek l'i11d1 plaats door 111iddel van he! reke11blad. Dit rekenblad is door de ajsludeerder opgesteld en combineert de gegevens uil de 

werkvoorbereidersµ/a11n i11g met de gege1>ens uil de urenvera11/11·oording. De:e combinatie /ei•erl de /ijnen op in de E VA -grq/iek die de evenluele afwijkingen Laut zien lussen geplande en werkelijke gegevens. 

Het ontworpen bewaklngsmiddel I 46 



a Bouwvergadering bijwonen 14 

b Werkvergadering bijwonen 28 

02 Plannlngen I plannen 
a Planningen I plannen bewaken 58 

b (Deel-, detail-,fase-)planningen opstellen 3 

03 Documentenbeheer 
a Post I faxen I e-mail verwerken 58 

b Garantie-, revisiegegevens en onderhoudsvoorschriften verzamele 

04 'l'ekenlngencontrole (volgens gegevensbehoefteschema) 
a Architect 

- plattegronden tbv ruwbouw/gevel 4 

- details tbv ruwbouw/gevel 50 

b Constucteur 

- vormtekeningen fundering (ihcL detailleringen) 3 

- wapeningstekenlngen rundering 3 

b lnstallateur (uit planning lns!allateur) 

9 

A Bouwplaatsinrichting 

A Grondwerk 

B Staten onderde!en 

C HSB-wanaen 

C Aluminium kozijnen en puien 

D Uft 

D Afbouwwerkzaamheden 10 

08 Technlsche voorbereldlng (volgens lnkoopplannlng) 
A Bouwplaatsinrichting (tekening) 0 

A Funderingsbalken. -poeren/ liftput 

B Stalen onderdelen 

B Verdiepingsvloeren (ondersteuning) 

C HSB-wanden 0 

C Glazen dak 

D Lift 

a Termijnstaat bijhouden 49 

ACTIVITEITEN 

4 56,0 

3 84,0 

74,9 

0,2 11 ,6 

4 12,0 

321,0 

4,5 261,0 

20 20 ,0 

143,0 

2 8,0 

0 ,2 10,0 

2 6,0 

0,5 1,5 

2 

2 2,0 

5 5,0 

20 20,0 

20 20,0 

25 25,0 

10 10,0 

10 100,0 

305 0 

0 0,0 

10 10,0 

10 10,0 

10 10,0 

0 0,0 

20 20,0 

10 10,0 

TOTALE INSPANNING 
PER ACTIVITEIT 

-9 

-9 

-9 

13 

-9 

38 

-9 

-7 

-6 

-4 

-5 

-7 

-5 

-8 

6 

7 

-9 

10 

0 

-4 

-4 

0 

0 

12 

-8 

56 

56 

58 

30 

58 

12 

4 

2 

2 

4 

3 

3 
4 

4 

4 

3 

3 

0 

7 

9 

11 

0 
9 

13 

46 

46 

-1 

48 

42 

-1 

48 

49 

-1 

-1 

-6 

-6 

-1 

-5 

-3 

-1 

-2 

-5 

-3 

-5 

9 

10 

-7 

12 

-1 
-1 

2 

4 

10 

-1 

20 

4 

TOTALE TIJDSPERIODE 
PER ACTIVITEIT 

2009 

juni juli 
29-6 6-7 13-7 
27 28 

-9 -8 

-40 

1,00 1,00 1,00 1,00 

1,50 1,50 1.50 1,50 

0,20 0,20 0,20 0,20 

4,50 4 ,50 4,50 4,50 

2,00 2,00 2,00 2,00 

5,00 5,00 

3,00 

0,67 0,67 

500 5,00 5,00 

27-7 
31 
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augustus september oktober 
24-8 31-8 7-9 14-9 21-9 28-9 5-10 
35 36 37 38 39 40 41 

-5 -4 -2 -1 0 2 

-25 -20 

1,00 1,00 1,00 

1,50 1,50 1,50 

0,20 0 ,20 0 ,20 

4,50 4,50 4,50 

3,00 

0,75 0,751 

0,67 

1,67 1,67 1,67 

5,00 

1,43 1,43 

1.11 

TIJDSINSPANNING 
PER PERIODE 

-10 

1,00 

1,50 

0 ,20 

4.50 

4 ,50 

1,43 

1.11 

-5 0 5 10 

1,00 1,00 1,00 1,00 

1,50 1,50 1,50 1,50 

0 .20 0,20 0,20 0,20 

4,50 4,50 4 ,50 4 ,50 

1,43 1,43 1,43 1,43 

1, 11 1, 11 1.11 1.11 
0.91 0,91 0,91 

.___ _ _,I = IN TE VULLEN VELD 

RESTANT VELDEN WORDT GEGENEREERD 

Jiguur 6. 3 Fragment uit een werkvoorhereidersplanning. Aan de linkerzijde dienen de voor een proj ect uit le l'Offe/1 activiteiten te warden ingevuld Aun die activiteiten moeten dekequenties worden gekoppeld en de daarvoor geldende tijdsnormen perji'equentie. Als /aatsle dienen de 

tijdsperiodes aan de activiteiten le warden 1oegekend. Op deze manier untstaan de tijdshalken in de planning aun de rechter::ijde. Elke ko lom duarin vertef!_e11woordigt een tijdsperi.ode. Per tijdsperiode word! aan de onderzijde de tota le hoeveelheid ti)d berekend. 
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jaar 2009 

maand juni juli augustus september 
week begin 29-6 6-7 . 13-7 20-7 127-7 24-8 31-8 7-9 14-9 

kalenderweek 27 28 29 30 31 35 36 37 38 

werkweek -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 

werkbare dagen -45 -40 -35 -30 
I 

-25 -20 -15 -10 -5 

I Uren per week 15,23 21,00 55,50 60,59 71 ,00 68,00 49,63 43,46 82,21 

9 

• werkvoorbereider 3 8 
7 

•werkvoorbereider 2 6 
• werkvoorbereider 1 c: 5 ~ 

:::> 4 
3 
2 
1 

27 28 29 30 31 35 36 37 38 

12 

10 -

8 
c: 
Q) 6 

• werkvoorbereider 3 "' .. 
•werkvoorbereider 2 

Cl 4 

• werkvoorbereider 1 2 

0 
27 28 29 30 31 35 36 37 38 

BESCHIKBARE UREN 
WERKVOORBEREJDER(S) 

INFO VOOR GRAF/EKEN 

INVULLEN DOOR PROJECTLEIDER! werkvoorbereider 1: uren beschikbaa 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
werkvoorbereider 2: uren beschikbaa 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
werkvoorbereider 3: uren beschikbaa 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

urenperwee 

BEREKENDE UREN werkvoorbereider 15.23 21,00 24.00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

OP BASIS BESCHIKBAARHEID 
o.oo 0,00 31.50 36,59 40,00 40,00 25,63 19.46 38,21 

werkvoorbereider 0,00 0,00 0,00 o.oo 7,00 4,00 0,00 o.oo 0.00 

afgeronde degen per wee 
INVULLEN DOOR PROJECTLEIDER! dagen inzet personeel per wee 

uren inzet per 
kosten per wee 

cumuiatieve kosten project 1440 2880 6720 10560 14400 18240 22080 25920 29760 

DAGEN/UREN GEPLANDE 
WERKVOORBEREIDERSINZET 

oktober november 
21-9 28-9 5-10 12-10 19-10 26-10 2-11 
39 40 41 42 43 44 45 

0 1 2 3 4 5 6 

0 5 10 15 20 25 30 
35,70 32,86 34,73 33,66 33,33 30,32 32,99 

Uren per week 

39 40 41 42 43 44 45 

We ken 

Werkdagen per week 

39 40 41 42 43 44 45 

We ken 

24 24 24 24 24 24 24 
40 40 40 40 40 40 40 
40 40 40 40 40 40 40 

24,00 24.00 24,00 24.00 24.00 24.00 24,00 
11.70 8,86 10.73 9,66 9.33 6,32 8,99 
0,00 0,00 o.oo o.oo 0,00 o.oo 0.00 

33600 37440 41280 45120 48960 52800 56640 

9-11 
46 

7 

35 
83,79 

46 

46 

24 
40 
40 

24,00 
39,79 

0.00 

60480 

december 
16-11 23-11 30-11 7-12 14-12 
47 48 49 50 51 

8 9 10 11 

40 45 50 55 
71,29 55,49 80,23 72,07 

47 48 49 50 

47 48 49 50 

24 24 24 24 
40 40 40 40 
40 40 40 40 

24,00 24,00 24,00 24.00 
40,00 31,49 40,00 40,00 

7.29 0.00 16.23 8,07 

64320 68160 72000 75840 

~-~I = IN TE VULLEN VELD 
RESTANT VELDEN WORDT GEGENEREERD 

12 

60 
69,85 

51 

51 

24 
40 
40 

24,00 
40,00 

5.85 

79680 

jiguur 6. 4 ln:::etbepa!ing op basis \'Ctn de 11jd1Llruk per periode die uit de p/a11ni11g naar vore11 komt. De project/eider 1•1ilt daarbij de uren in l'OOr de even/ue/e w!'rfo.oorhereiders die hij op zijn project de11kt in le :::c /ten. Dc:::c gege1•cns warden gebruikt in de kolomgra/ieken. Hieruil kan de 

project/eider bepa/en hoel'ee/ werkl'oorhereiders hij in 1+e/ke 1ijdspe1)odes nodig heefi. De:::e in:::el vu{/ hij i11 in dagen. het Exce!-h!ad rekent de uren daarbij uil. Die uren 1Vo1den overgeno111e11 in het rekenh!ad l'an he/ be1vakingsmiddel. 
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Afstudeerverslag I BEWAKING VAN DE WERKVOORBEREIDERSINZET 

De planning levert logischerwijs ook het totaal aantal uren op <lat aan de activiteiten zal worden besteed. Die 
gegevens worden voor de volgende informatie in de grafiek gebruikt: 

(E) Werkelijke voortgang werkzaamheden 
(F) Geprognotiseerde voortgang werkzaamheden 
(G) Geplande uren voor werkelijke voortgang werkzaamheden 
(H) Geplande uren voor geprognotiseerde voortgang werkzaamheden 

6.2 Gegevens uit de urenverantwoording 

De in de vorige paragraaf als laatst aangehaalde informatie komt mede voort uit de gegevens uit de 
urenverantwoording. Naast de daaruit komende werkelijke gegevens worden tijdens het 
werkvoorbereidingsproces ook prognoses gemaakt met behulp van de aanpasbare 
werkvoorbereidersplanning. Deze paragraaf beschrijft de gegevens die met behulp van zojuist genoemde 
hulpmiddelen worden verkregen. 

6.2.1 Werkelijk bestede uren 

De werkelijk bestede uren worden door de op een project werkzaam zijnde werkvoorbereiders bijgehouden 
middels de urenverantwoording. Elke werkvoorbereider vult de aan verschillende uitgevoerde activiteiten 
bestede tijd in. Die gegevens worden gecombineerd in een totaaloverzicht (zie figuur 6.5) . 
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jiguur 6.5 Fragmenf 11it to taalover::Jcht urenl'eramwoordi 11g ¥vaarin de to tct!e uren per periode =ichtbaar warden gemaakt. 
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De uit het totaaloverzicht voo1ikomende gegevens worden per periode overgenomen door bet rekenblad (zie 
figuur 6.6). Om tot de lijn '(BJ Werkelijk bestede uren' te komen, worden ook deze cumulatief bij elkaar 
opgeteld . 

. flguur 6. 6 Fragment uit rekenhlad waarin de 11re1111il de 11renveran11"·oording curnulatie/hij el/war warden opgeteld. 

6.2.2 Werkelijke voortgang werkzaamheden 

De werkelijke voo1igang wordt door de 'boofd'-werkvoorbereider bepaald. Hiervoor zijn benodigd de 
werkelijke bestede uren en de nog aan de verschillende activiteiten te besteden uren. De nog te besteden uren 
kunnen door de 'hoofd'-werkvoorbereider worden bepaald met behulp van de aanpasbare 
werkvoorbereidersplanning. Deze planning ziet er betzelfde uit als de 'gewone', maar is nu dynamisch. 
Hiermee wordt bedoeld dat deze tijdens het werkvoorbereidingstraject kan worden aangepast op basis van 
huidige inzichten, zodat een goede inschatting kan worden van de nog te besteden tijd. 

Door bet bepalen van de nog te besteden uren kan het verwacbte eindresultaat aan uren 
werkvoorbereiding worden gegenereerd. Door de werkelijke bestede uren te delen door dat eindresultaat en 
te vermenigvuldigen met bonderd, ontstaat bet werkelijke voortgangspercentage (zie figuur 6.7). 
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(lguur fi. 7 Fragment uil w·enverantwoording waarin he! werkelijke voortgangspercentage word/ /Jerekend. Orn dat percentage le 

bffekenen, die/1/ de 'hoo/d'-11·erkvoorbereider de nog le bes/eden l!l'en in re vullen in de gele vlakken. 
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Om vergelijkingen te kunnen maken tussen de werkelijke voortgang en de geplande voortgang dient bet 
werkelijke voortgangspercentage afgezet te worden tegen bet in eerste instantie bepaalde eindresultaat. 
Hiervoor wordt bet percentage in bet rekenblad vermenigvuldigd met dat eindresultaat (zie figuur 6.8). De 
gegevens die bieruit ontstaan worden in de EV A-grafiek getoond als de lijn '(E) Werkelijke voortgang 
werkzaamheden ' . 

. ftguur 6.8 Fragment 11il rekc:nblad waarin werkelijke vaartgangspercentages warden uitgezel legen he! tataal aantal geplande 

uren uit de aarspronkelijke planning. Gegevens uit de gele p/akken warden in de gra/iek getaond als lijn E. 

6.2.3 Prognose nog te besteden uren werkzaamheden 

De rij '(G) Prognose nog te besteden uren werkzaamheden' in het rekenblad is de rij die als lijn Gin de 
EVA-grafiek wordt getoond. De gegevens in de rij worden als volgt ingevoerd. Per tijdsperiode wordt 
bepaald of er werkelijk uren zijn besteed in de betreffende periode door de werkvoorbereider(s). 

jiguur 6. 9 Fragmenl uil rekenblad waarin de lijn van de beslede uren avergaat in die l'an de geschatte nag le bes/eden uren. 
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Als blijkt dat in de betreffende periode inderdaad uren zijn ingevuld zal in die periode in rij G het cumulatief 
opgetelde aantal werkelijk bestede uren warden overgenomen. Als er in een latere periode geen uren zijn 
ingevuld, betekent dit dat vanaf daar de prognoses moeten warden ingevuld. Hiervoor warden voor de 
volgende periodes bij bet tot dan toe aantal bestede uren de geprognotiseerde uren uit de aanpasbare planning 
gehanteerd en oak cumulatief bij elkaar opgeteld. Opgeteld bij de werkelijk bestede uren levert dit de 
benodigde lijn in de EV A-grafiek op. 

6.2.4 Voorgaande prognoses eindresultaat uren werkzaamheden 

Om de lijn van de voorgaande prognoses in de EV A-grafiek te kunnen plaatsen, wordt door het rekenblad de 
rij ' procentuele voortgang' gebruikt. Het blad bekijkt of er een werkelijk voortgangspercentage in een 
bepaalde periode is bepaald (zie figuur 6.10). Zo ja, dan is er automatisch oak een prognose in die periode 
gemaakt. Die prognose wordt uit de urenverantwoording gehaald (zie figuur 6.7). Daamaast wordt dan nog 
gekeken of er in volgende periodes een of meerdere voortgangspercentages zijn bepaald. Als dit niet het 
geval is, wordt de op een na laatste prognose in de grafiek geplaatst. 

figuur 6. I 0 Fragment uit rekenhlaJ waarin de voo1gaande prognoses warden verkrege11. 

6.2.5 Prognose voortgang werkzaamheden 

Voor de prognose van de voortgang van de werkzaamheden wordt in de rij 'procentuele voortgang' gekeken 
waar de laatste prognose is gemaakt. Vanaf dat moment warden de prognoses van de voortgang in rij ' (F) 
Prognose voortgang werkzaamheden' geplaatst. Deze warden door het rekenblad als berekend door de 
geprognotiseerde uren te delen door het dan verwachte eindresultaat. Om de uitkomst van deze deling in de 
grafiek te kunnen vergelijken met het in eerste instantie bepaalde eindresultaat, wordt het getal 
vermenigvuldigd met dat eerste eindresultaat (zie figuur 6.11). 

jig11ur 611 Fragmenl uit rekenhlad wuaruit de lijn van de prognose van de voorlgang \'an de werk:aamheden voortkomt. 
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6.2.6 Prognose nag te besteden uren werkvoorbereidersinzet 

Als in een week geen werkelijke bestede uren zijn ingevuld, warden door het rekenblad de geprognotiseerde 
uren ten behoeve van de werkvoorbereidersinzet cumulatief opgeteld bij de werkelijk bestede uren (zie 
figuur 6.12). Zo ontstaat de lijn '(C) Prognose nog te besteden uren werkvoorbereidersinzet' in de EVA
grafiek. 

Jiguur 6. I 2 Fragment 11il rekenblad waw·i11 de prognoses van de wen benodigde werkvoorbereidersinzel c11mulatief worde11 

opgete/d om met de al heslede uren le warden overgenomen in de EVA-grajidi. 

Het ontworpen bewakingsmiddel l 53 



Ars1udt!erversl g I BEWAKING VAN DE WERKVOORBEREIDERSINZET 

7 SLOT: TOETSING VAN HET BEWAKINGSMIDDEL 

Het ontwOJpen bewakingsmiddel moet voldoen aan de eisen zoals die in subparagraa/5.1.J zijn opgesteld. 
Dil hoo.fdstuk laat zien hoe he/ bewakingsmiddel is getoetst en toont aan dal aan de gestelde eisen is 
voldaan. Door le voldoen aan de ei en is de doelstelling van he/ afstudeerprojecl behaald. Aan het einde van 
di! hoofdstuk warden nog enkele aanbevelingen gedaan aan HU voor verder onderzoek en/of voor de 
verdere ontwikkeling van het bewakingsmiddel. 

7.1 Toetsingsresultaten bewakingsmiddel 

De eerste subparagraaf toont aan de hand van de in subparagraaf 5. I . I opgestelde eisen of met het 
bewakingsmiddel aan deze eisen wordt voldaan. Daama volgt een beschrijving van de gedane toetsing in de 
praktijk. Hierbij wordt aangegeven hoe het hulpmiddel is getoetst en waarom voor die manier van toetsing is 
gekozen, de derde subparagraaf geeft aan welke resultaten uit die toetsing zijn voortgekomen. 

7.1.1 Toetsingswijze 

De ultieme wijze van toetsing van het hulpmiddel is het voor verschillende projecten opstellen van een 
werkvoorbereidersplanning en de uren te laten registreren door de werkvoorbereiders gedurende de gehele 
tijdsduur van de projecten. Aangezien het op deze manier toetsen van het ontwerp erg veel tijd kost, is bet 
bewakingsmiddel op een andere manier getoetst. 

Voor de toetsing is contact gezocht met een projectleider van HU. Voor een van zijn projecten, het 
Christiaan Huijgens College (CHC) in Eindboven, is een werkvoorbereidersplanning opgesteld en zijn door 
de werkvoorbereiders hun aan bet project bestede uren geregistreerd. Deze periode heeft vier weken 
geduurd. In de laatste week beeft de 'boofd' -werkvoorbereider een prognose gemaakt van de nog aan de 
verschillende activiteiten en fases te besteden uren. Al deze informatie is verwerkt in bet bewakingsmiddel 
en aan de hand van de daaruit verkregen informatie heeft de toetsing plaatsgevonden. 

Met de projectleider van het betreffende project is het bewakingsproces doorlopen zoals dat 
schematisch is weergegeven als stroomschema (zie bijlage L). Aan de hand van die proceduresomschrijving 
zijn vragen gesteld over de logica van de bewakingsmethodiek, het gebruiksgemak van het bewakingsmiddel 
en het belangrijkste, de waarde van de informatie dat het middel oplevert voor de projectleider. Op al deze 
vlakken heeft de projectleider positieve geluiden laten horen (zie bijlage C.3 voor het gebouden interview) 
en enkele aanbevelingen gedaan die meteen zijn doorgevoerd in het bewakingsmiddel. 

Naast de zojuist beschreven toetsing is het bewakingsmiddel voomamelijk getoetst op de eisen die in 
hoofdstuk 5. Hierbij is bekeken of het bewakingsmiddel de in te voeren gegevens op de juiste wijze omzet in 
de geeiste informatie. De toetsingsresultaten hiervan zijn in de volgende subparagraaf opgenomen. 

7.1.2 Resultaten bewakingsmidde/ op basis van gestelde eisen 

Op basis van tabel 7.1 (zie de volgende pagina), zoals deze eerder in hoofdstuk 5 ook al is getoond, is 
bekeken of het ontworpen bewakingsmiddel aan de eisen voldoet. 

Signalering van onder- of overschrijdingen 

De eerste eis die aan het bewakingsmiddel is gesteld, is het kunnen aantonen van onder- of overschrijdingen 
van de voor het project beschikbaar gestelde uren. Hiervoor is het nodig die geplande uren voor de 
werkvoorbereidersinzet af te kunnen lezen in de EV A-grafiek. Daamaast dient voor eventuele huidige 
afwijkingen tussen de planning en de werkelijk bestede uren ook de lijn van de bestede uren getoond te 
worden door de grafiek. Hieraan voldoet het bewakingsmiddel (zie figuur 7.1) . 
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label 7. I Toelsingsresu/1aa11en aa11;;ie11 van 011der- of 0 1,erschriidingen van de geplande uren werkvoorbereidersinzel 

Eisen aan bewakingsmiddel 

Huidige afwijkingen Toekomstige afwijkingen Toetsingsresultaat 

= "C " ._, Aantonen verschillen tussen: ~·= Aantonen vcrschillcn tussen: ..... = Cl.I c :0 "C • geplande uren 
I • gcplandc uren Voldaan I. ._, = 

werkvoorbereidersinzet (A) - Cl.I ·- ~ I. --= -= Q., werkvoorbereidersinzet (A) (zie figuur 7. 1) = <:J Cl.I • prognosc nog te besteden uren 0 "' ~ • werkelijk bestede uren (B) I. 
Cl.I = werkvoorbereidersinzet (C) ;> ~ c ;> 

In het fragment uit de EV A-grafiek op de volgende pagina is te zien dater in de huidige situatie een gunstig 
resultaat is: de werkelijke bestede uren bevinden zicb namelijk onder de geplande uren. Daamaast is te zien 
dat tot week 50 de prognose van de nog te besteden uren aan werkvoorbereiders nog gunstig is ten opzichte 
van de planning, daarna laat de prognose een ongunstiger resultaat zien. Uit het voorbeeld wordt wel 
duidelijk dat ook aan de gestelde eis wordt voldaan dat toekomstige onder- of overschrijdingen met behulp 
van de grafiek aan te tonen zijn. 

Signalering van achter- of voorlopen op planning 

De tweede eis aan het bewakingsmiddel betreft het kunnen bepalen van het achter- of voorlopen op schema. 
Hiervoor zijn de geplande voortgang nodig en de werkelijke voortgang. Deze worden beide in de EVA
grafiek getoond (zie figuur 7.2 op pagina 57) . Als de lijn van de werkelijke voortgang boven die van de 
geplande voortgang ligt, betekent dit dat de werkvoorbereiding ruimschoots op schema ligt. Zoals uit het 
voorbeeld op de volgende pagina blijkt, is aan de tweede eis voldaan (zie tabel 7.2). Wei blijft nu nog de 
vraag over of die gunstige voortgang niet met teveel werkvoorbereiders is bereikt. Daarvoor is de volgende 
eis opgesteld. 

label 7.2 Toels ingsresullaal ten aa11::ien van he/ achier- of voorlopen op planning 

Eisen aan bewakingsmiddel 
Huidige afwijkingen Toekomstige afwijkingen Toetsingsresultaat 

Q., Aantoncn vcrschillcn tussen : Aantonen verschillcn tussen: ..... c c ~ • geplande voortgang • geplandc voortgang I = = Voldaan I. Cl.I ·-
N Cl.I Q., = werkzaamhedcn (D) werkzaamheden (D) ..... c = (zie figuur 7 .2) -= - ~ • werkclijke voortgang <:J I. - • prognose voortgang 

~ c Q., c 
wcrkzaamhedcn (E) werkzaamheden (F) ;> 

Signalering van efficiente of inefficiente werkvoorbereidersinzet 

Voorlopen op de planning kan goed zijn, mi ts dit niet is bereikt met een te grote hoeveelheid personeel. 
Daarom moet nog een vergelijking worden gemaakt tussen de voortgang en de ervoor bestede uren. Voor een 
signalering van efficientie of inefficientie op het moment zelf zijn in de EV A-grafiek lijnen benodigd van de 
werkelijke voortgang en de werkelijk bestede uren. Deze zijn beide in de grafiek te vinden en leveren goede 
informatie over het we! of niet efficient inzetten van werkvoorbereiders op bet project (zie figuur 7.3 op 
pagina 61). In het voorbeeld blijkt dat die inzet niet efficient is te noemen tot week 5, maar dat de weken 
daama een gunstigere inzet van het personeel laten zien. De genoemde figuur toont aan dat ook aan de derde 
eis is voldaan (zie figuur 7.3 en tabel 7.3). 
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!ahel 7.3 Toetsingsresu/taa/ ten aa11=ie11 van het achier- ofvoorlopen op planning 

Eisen aan bewakingsmiddel 

Huidige afwijkingen Toekomstige afivijkingen Toetsingsresultaat 

"' ..... i.. 
c.l c.l 

Aantonen verschillen tussen: ,_ N i:i 
0 = ·~ Aantonen verschillen tussen: 
c.l 

c.l 
i.. . prognose nog te besteden uren ..... c.l • werkelijke voortgang Volda.an = ..... .c 

!'<') :c.i = i.. werkzaamheden (G) 
·~ 

:c.i 0 werkzaamheden (E) (zie figuur 7.3) 
I.: ·~ 0 • prognose nog te besteden urcn ·- ;;. • werkelijk bestede uren (B) ,_ 

i:: 1-i ~ werkvoorbereidersinzet (C) c.l i.. = c.l 

~ 

7.1.3 Verdere resu/taten uit de toetsing 

Naast de noodzakelijke eisen zijn ook enkele wensen van projectleiders ingewilligd (zie tabel 7.4). Zo laat de 
EVA-grafiek namelijk ook de volgende informatie zien: 

• het beschikbaar budget zoals dat wordt vastgesteld in de prijsvormingsfase 
• de voorgaande prognoses van het eindresultaat uren werkvoorbereidersinzet 
• de voorgaande prognoses van het eindresultaat uren werkzaamheden 

label 7.4 Toetsingsresultaal ten aanzie11 van de door project/eiders geventileerde we11sen 

Aanvullende eisen aan bewakingsmiddel 
Toetsingsresultaat 

Wens Signalering afivijkingen 

Aantonen verschillen tussen : 
Kunnen vaststellcn of budget • beschikbaar gesteld budget prijsvormingsfase (H) 

Voldaan 
toereikend is. • geplande/geprognotiseerde uren 

werkvoorbereidersinzet (A)/(C) 

Aantonen verschillen tussen: 
Kunnen aantonen ofbijsturing • vorige prognosc cindresultaat uren 
gcwenste effect hecft gchad werkvoorbercidcrsinzct (I) Voldaan 
ten aanzien van cindrcsultaat • huidige prognose eindresultaat uren 

werkvoorbereidersinzet (C) 

Kunnen aantonen of bijsturing 
Aantonen verschillen fussen: 
• vorige prognose eindresultaat uren 

gewenste effect heeft gehad op 
wcrkzaamhedcn (J) Voldaan 

voortgang 
• huidige prognose eindresultaat uren 

werkvoorbereidingsproces 
werkzaambeden (G) 

7 .2 Toetsingsresultaten hoofdeisen hulpmiddel 

Door te voldoen aan de eisen aan het bewakingsmiddel is automatisch voldaan aan de hoofdeis, zoals deze is 
opgesteld in subparagraaf 4.1. l, namelijk het tijdig kunnen signaleren van afivijkingen (zie tabel 7 .5). 
Doordat aan deze eis is voldaan, is ook voldaan aan de eis omtrent het tijdig kunnen bijsturen van de 
werkvoorbereidersinzet of het proees als dit nodig blijkt te zijn (zie tabel 7 .6). 

label 7.5 Toelsingsres11/!aal ten aa11;;ien van he! k11nnen signaleren van afu•ijkingen 

Eis 1 Toetsingsre ultaat 
Afwijkingcn mocten (tijdig) kunnen worden gesignaleerd. Voldaan 
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label 7.6 Toetsingsre.rnllaat fen lm11;;ie11 van her tijdig kunnen bijsturen van in::f:!f e11/ofproces 

Eis 3 Toetsingsresoltaat 
Er moet (tijdig) kunnen worden bijgestuurd. Voldaan 

Naast bet tijdig kunnen bijsturen, dient ook goed te kunnen worden bekeken waarom bepaalde afwijkingen 
zicb voordoen of zicb nog voor zullen doen. Op die manier kan dan de benodigde bijsturingsmaatregel 
worden bepaald en doorgevoerd. Het bewakingsmiddel voorziet daarom in de mogelijkheid om bij 
afwijkingen in te zoomen op bepaalde onderdelen, zoals op bepaalde activiteiten of fasen van bet 
werkvoorbereidingsproces. Daamaast dienen de werkvoorbereiders of de projectleider in bet 
tijdverantwoordingsformulier aan te geven waarom afwijkingen zicb voordoen of zich gaan voordoen (zie 
figuur 7.4). Hiermee is ook voldaan aan de tweede eis uit subparagraaf 4. 1. l (zie tabel 7.7). 

label 7. 7 Toetsingsresultaat ten aanzien van het verklarrn van gesignaleerde afwijkingen 

Eis 2 

Redenen voor cvcntuecl optredcnde afwijkingcn 
moctcn kunncn worden gcregistreerd. 

7 .3 Conclusie: doelstelling afstudeerproject behaald 

Toetsingsresultaat 

Voldaan 

Door te voldoen aan de drie zojuist behandelde cisen aan het bewakingsmiddel is de doelstelling uit 
paragraaf 4.3 bebaald (zie tabel 7.8). 

label 7.8 Toefsi11gsres11ltaaf ten aan::ien van de doelstel/ing van h<"i bewakingsmidde! 

DOEL TELLCNG Toetsingsresultaat 

Het ontwikkelen van een bewaking middel waarmee afwijkingen 
tussen de door werkvoorbereider. van Heijmans UtiliJeit bouw 

aan een project bestede en nog te besteden tijd Voldaan 

en de voor dat project geplande tijd 
tijdig kunnen worden gesignaleerd. 

Hiermee is een verbetering doorgevoerd in de bewakingsmetbodiek van de werkvoorbereidersinzet op 
projecten van HU. Het afstudeerproject beeft zicb bierbij voomamelijk gericbt op het beheersen van de uren 
van de werkvoorbereidersinzet, niet zozeer op de kosten die daarmee zijn gemoeid. Wei is aangegeven <lat de 
kosten natuurlijk een afgeleide zijn van die uren. Door de uren te vermenigvuldigen met de voor de 
betreffende werkvoorbereiders geldende kosten kan bet bewakingsmiddel ook op basis van die kosten 
worden gehanteerd. Het bewakingsmiddel draagt daarom automatiscb bij aan een betere beheersing van de 
kosten van het personeel in bet uitvoeringsteam. 

"De werkelijk gemaakte kosten voor het uitvoerend personeel in de uitvoeringsteams 
op de bouwplaatsen van HBB val/en hoger uit dan de ervoor begrote kosten. " 

/u/ 

Bovenstaande bewering is de start geweest voor bet afstudeerproject. Door de bewakingsproblematiek aan te 
pakken door toepassing van een verbeterde bewakingsmethodiek is een betere bebeersing van die inzet 
mogelijk geworden. Hierdoor is ook een verbetering doorgevoerd in de bebeersing van de personeelskosten. 
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7 .4 Aanbevelingen aan HU 

Na afronding van het afstudeerproject worden in deze paragraaf nog enkele aanbevelingen gedaan aan HU 
voor nader onderzoek en verdere ontwikkeling van het bewakingsmiddel dat uit dit afstudeerproject is 
voortgekomen. 

Nacalculatie ten behoeve van verbetering en toevoeging tijdsnormen 

Werkelijke uren en de daaruit voortkomende kosten moeten worden teruggekoppeld naar het bedrijfsbureau 
(en de werkvoorbereiding), zodat nacalculatie kan bijdragen aan het aanpassen van bestaande uurnormen of 
het toevoegen van nieuwe activiteiten met daartoe behorende uurnormen. Het detailniveau om te komen tot 
een goede werkvoorbereidersplanning is daarbij alleen hoger dan het detailniveau zoals de projectleider dat 
benodigt voor het bewaken van zijn werkvoorbereidersinzet. De urenverantwoording zoals deze voor de 
bewaking van de werkvoorbereidersinzet wordt gehanteerd, zal daarom ten behoeve van nacalculatie 
gedetailleerder moeten warden bijgehouden. Aanbevolen wordt om meerdere werkvoorbereiders op 
meerdere projecten hun uren gedetailleerd bij te laten houden, zodat betere uitgangspunten voor de 
werkvoorbereidersplanningen worden verkregen. 

Bij het nacalculeren van de werkvoorbereidersuren dient rekening te worden gehouden met 
verschillende factoren, zoals de invloed van de partijen waarmee in een werkvoorbereidingsproces wordt 
samengewerkt, de complexiteit van een bouwwerk, het soort bouwproject, de contractvorm, enzovoort. 
Daarom wordt aanbevolen meer onderzoek te laten verrichten naar de invloed van dergelijke factoren op het 
werkvoorbereidingsproces. Kan complexiteit bijvoorbeeld worden uitgedrukt in een factor waarmee normen 
dan kunnen worden bijgesteld voor een bepaald project? 

Koppeling van bewakingsmiddel aan administratiesysteem 

Het bewakingsmiddel zoals dat uit dit afstudeerproject is voortgekomen, voorziet nog niet in een 
rechtstreekse koppeling met het systeem dat door de projectadministratie wordt gebruikt. Aanbevolen wordt 
daarom die koppeling te maken, zodat de gegevens uit het tijdverantwoordingssysteem direct worden 
overgenomen in het administratiesysteem, natuurlijk nadat de projectleider de uren heeft geaccordeerd. Door 
werkvoorbereiders hun bestede tijd op taakniveau te laten registreren, kunnen de verschillende kostensoorten 
daarbij ook op de goede plek worden weggeschreven; hierdoor ontstaat een helder beeld in de 
kostenregistratie van HU. Dat beeld wordt op dit moment namelijk nog vaak verstoord, zoals is opgemerkt 
tijdens de analysefase van het afstudeerproject. 

Koppeling van werkvoorbereidersplanning met contractplanning en secundaire planningen 

Op dit moment wordt de werkvoorbereidersplanning opgesteld met het programma Excel. Hiervoor is 
gekozen, omdat met Excel de uit de planning voortkomende getallen kan omrekenen naar bijvoorbeelde de 
EV A-grafiek. Het met Excel opstellen van de planning is alleen wat omslachtig, vooral omdat de andere 
planningen worden opgesteld met echte planningssoftware. Bekeken zou moeten worden of de 
werkvoorbereidersplanning ook met behulp van dergelijke software kan worden opgesteld en of dan het 
tijdverantwoordingssysteem daaraan kan worden gelinkt. 

Bewakingssysteem loslaten op andere functiegroepen binnen de uitvoeringsteams 

Het bewakingssysteem zoals dat er nu voor de werkvoorbereiding ligt, zal ook voor andere functiegroepen 
kunnen worden ingezet, zoals voor uitvoering en projectleiding, met misschien hier en daar wat 
aanpassingen aan het systeem. Daarom zal bekeken moeten worden of het middel op precies dezelfde manier 
kan worden toegepast als voor de werkvoorbereiding of dat er enige zaken moeten worden aangepast. Ook 
voor deze groepen geldt dan dat er planningen dienen te worden opgesteld die kunnen worden bewaakt. 
Allereerst wordt daarom aanbevolen om onderzoek te doen naar de verschillende tijdsbestedingen van de 
genoemde functiegroepen. 
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De voor een project benodigde competentie(s) 

Welk project verlangt welke competentie(s) van een werkvoorbereider? Dit is een belangrijke vraag die 
nader onderzoek verdient. In de prijsvonningsfase wordt een bepaald 'soort' werkvoorbereider gekozen. 
Hieraan zijn bepaalde kosten verbonden. De vraag is of die bepaling van het ' soort' werkvoorbereider op de 
juiste manier gebeurt en of hier op een andere manier mee kan warden omgegaan. Er zou onderzoek kunnen 
warden gedaan naar welke competenties voor de werkvoorbereiding van een bepaald project zijn benodigd, 
zodat in een vroeg stadium goed kan warden bepaald wie voor een project als beste kan warden ingezet. 

Kwaliteitsbepaling van stukken vanuit de planontwikkeling 

Bij de bepaling van de werkvoorbereidersinzet voor een project wordt er meestal van uitgegaan dat de 
stukken die aan het begin van een werkvoorbereidingsproces voorhanden zijn van voldoende kwaliteit zijn. 
Dit is helaas niet altijd het geval. Aanbevolen wordt om te kijken of over de kwaliteit van de documenten iets 
te vinden is aan het begin van de werkvoorbereiding. Er zou hierbij gedacht kunnen warden aan een 
checklist waarop aangekruist kan warden of bepaalde documenten voldoen aan de benodigde kwaliteit. Als 
de kwaliteit te wensen overlaat, kan bijvoorbeeld bepaald warden dater meer werkvoorbereiderscapaciteit is 
benodigd om die kwaliteit te verbeteren, of kan warden bepaald dat de werkvoorbereiding nog niet kan 
aanvangen,enzovoort. 

Verbetering communicatie tussen bedrijfsbureau en projectteam 

Projectleiders hebben in de verschillende interviews aangegeven niet naar de gedachtegang van de 
bedrijfsbureaumedewerker achter de bedachte werkvoorbereidersinzet te vragen. Hier kunnen verschillende 
oorzaken aan ten grondslag liggen. Zo worden door de medewerkers van het bedrijfsbureau bijvoorbeeld niet 
altijd grafische voorstellingen gemaakt van de inzet. Dergelijke voorstellingen kunnen aan de projectleider 
snel duidelijk maken hoe het tot zijn beschikking zijnde budget is bepaald. Daamaast dient ook de 
projectleider zelf misschien een actievere rol in te nemen door te achterhalen wat de gedachtegang achter de 
inzetbepaling is. De vraag kan warden gesteld of in de kennisoverdracht en commuoicatie tussen de 
genoemde functiegroepen verbeteringen zijn door te voeren en zo ja, op welke wijze. 

Verhouding tussen prijsvormingsfase en de erop volgende fases 
In de prijsvormingsfase van een project zijn over het algemeen minder gegevens beschikbaar dan tijdens de 
voorbereidings- en uitvoeringsfase. Om in de eerstgenoemde fase een goede inschatting te kunnen maken 
van de benodigde werkvoorbereidersinzet en het daarvoor beschikbaar te stellen budget zou onderzoek 
kunnen warden gedaan naar de verhouding tussen de berekende uren in de prijsvonningsfase en die uit de 
erop volgende fases. Op die manier moet het in de toekomst mogelijk warden om in de calculatiefase sneller 
betere inschattingen te maken van de voor een project benodigde werkvoorbereidersinzet. 

Relatie tussen UTA- en CAO-personeelsinzet 

Uit interviews is naar voren gekomen dat overschrijdingen van de UT A-kosten misschien zorgen voor 
onderschrijdingen van de CAO-kosten, of andersom. Gekeken zou kunnen warden of dit het geval is en of 
hiertussen dan duidelijke relaties zijn aan te merken. 

Kennisoverdracht van werkvoorbereider op werkvoorbereider 

In de analysefase is veelvuldig gebleken dat de budgetpost werkvoorbereiding wordt overschreden doordat er 
meer werkvoorbereiders voor langere tijd op een project werkzaam zijn. Dit kan voorkomen door ziekte of 
ontslag van een collega, het simpelweg niet hebben van de voor het project benodigde competentie(s), 
enzovoort. Hierdoor dient een overdracht plaats te vinden van de informatie die op het moment van wisseling 
van werkvoorbereiders voorhanden is . Aanbevolen wordt daarom onderzoek te verrichten naar de redenen 
voor de lange overdrachtstijden, zodat hier verbeteringen in kunnen warden doorgevoerd. 
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ABK = Algemene Bouwplaatskosten 
AK = Algemene Kosten 
BVO = Bruto Vloeroppervlakte 
CHC = Christiaan Huijgens College (Eindhoven) 
DBK = Directe Bouwkosten 
DK = Directe Kosten 
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EIB = Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid 
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